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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีานระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING BUYING DECISION IN IT PRODUCTS VIA 

ELECTRONICS COMMERCE IN BANGKOK 

ญาดา ช่ืนชุ่ม0

1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ1

2 

--------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี   

1)เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอ

ทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทาํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 โดย

การเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)  และมีการทดสอบสมมติฐาน  สถิติเชิงอา้งอิง  โดยใช้ 

ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA)  เพื่อหาค่า  T-test F-test  ค่า  

Sig  สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R)  สัมประสิทธ์ิการกาํหนด  (R2)  และค่าวดัการ

                                                           
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 ผลการวิจยัปรากฎดงัน้ี 

พบว่า   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายได ้

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

สมมติฐานที่  1   ปัจจยัส่วนบุคคล  ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้น

สถานภาพ  ที ่แตกต่างกนัมีผลต่อตดัสินใจซื้อสินคา้ไอทีผ ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  สมมติฐานที่  2  ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐาน 3 ปัจจยัดา้นอื ่นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอที

ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : สินคา้ไอที, พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

Abstract 

  This study is focused on the factors that affecting buying decision on IT 

products via electronics commerce in the greater Bangkok area. It will fulfill the 

following objectives:  1) To study personal factors that affect the buying decision on 

IT products  2) To study marketing mix factors that affect the buying decision on IT 

products.  3)  To study others factors that affect the buying decision on IT products. 

To conduct primary research using random samples from the total consumer base in 

Bangkok with 400 questionnaires used as a tool to collect data.  To conduct a data 

analysis with computer program finished with descriptive statistic of frequency 

values (Frequency) percentage (Percentage)  Average (Mean) and standard 

deviation values (Standard Deviation)  and hypothesis testing.  Reference statistics 
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using ANOVA and Multiple Regression Analysis  (MRA) to evaluate T-test, F-test 

value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the 

distribution of error values.  To analyze the relationship of different variables and 

with  0.05 significance level research appears as follows: 

      It was found that the buying decision on IT Products is mostly, women 

aged 21 – 30 years old, single and Bachelor degree. Most of them are private 

employees / banker with revenue of between 10,001-20,000 baht. 

      Hypothesis  1.  Individual factors show that the different occupational, 

income and level of education made different decision affect the buying decision in 

IT Products via Electronic commerce in Bangkok.  Hypothesis  2. The marketing 

mix: Price and Promotion that affect the buying decision in IT Products via 

Electronic commerce in Bangkok. Hypothesis  3.  Other factors show that the brand 

image and brand loyalty affect the buying decision in IT Products via Electronic 

commerce in Bangkok.  

KEYWORDS : IT PRODUCT, E-COMMERCE 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการสั่งซ้ือหนงัสือและสั่งจองบริการต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต เช่น ตัว๋

ภาพยนตร์ โรงแรม ไดรั้บความนิยมในอตัราท่ีสูง ขณะท่ีการสั่งซ้ือเคร่ืองสําอางและ

นํ้ าหอม การประมูลออนไลน์ ยาบาํรุงและวิตามิน รวมถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไดรั้บความ

นิยมสูงข้ึนในปีน้ีเช่นกนั อีกทั้งตวัเลขการเติบโตของวงการการคา้ออนไลน์ หรืออี

คอมเมิรซ์ ของทางเว็บไซต์เติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด โดยโมเดลการคา้พรีเม่ียม

มอลล์ หรือ ห้างสรรพสินคา้ออนไลน์รูปแบบใหม่เติบโตข้ึนเกือบ 1,000% โดยบตัร

เครดิตกลายเป็นช่องทางท่ีคนนิยมชําระเงินผ่านทางออนไลน์มากท่ีสุดในขณะน้ี

สอดคลอ้งกบัตวัเลขผลสํารวจของทาง เนคเทคพบคนไทยนิยมช๊อปออนไลน์ 57.2% 

เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมคนไทย เปล่ียนมาซ้ือออนไลน์มากข้ึนและ

ผูป้ระกอบการเร่ิมหนัมาคา้ขายผา่นช่องทางน้ีมากข้ึนเช่นกนั  
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โดยส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมเปล่ียนไป จากเม่ือก่อนการ

ซ้ือของออนไลน์ส่วนใหญ่เกือบ 80-90% จะเป็นการจ่ายเงินดว้ยวิธีการโอนเงินผ่าน 

เอทีเอ็ม (ATM) แต่หลงัจากระบบ พรีเม่ียมมอลล์เปิดตวัพบวา่ผูซ้ื้อนิยมชาํระเงินผา่น

บตัรเครดิตเพิ่มข้ึนเป็น อนัดบั 1 แสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์

คนไทย ท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอย่างมากในช่วงปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตาม "แผนการปฏิวติั

วงการอีคอมเมิรซ์ไทย" ท่ีไดว้างเอาไว ้นอกจากน้ียงัพบวา่ การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์

เกือบ 70% เป็นผูส้ั่งท่ีมาจากต่างจงัหวดัเป็นหลกั แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการของ

คนไทยในจงัหวดัอ่ืนๆ เร่ิมมีความพร้อมและพฤติกรรมการซ้ือของเร่ิมเปล่ียนไปซ้ือ

ของทางออนไลน์ เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสํารวจประชากรเน็ตของไทยปี'53 

ของเนทเทคพบว่า คนไทยเคยซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์จากปี 2552 มี 45.9% 

แต่ปี 2553 เพิ่มข้ึนเป็น 57.2% แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป  

สําหรับ อนาคตการซ้ือขายทางออนไลน์ของปี 2554 แนวโนม้ของโซเช่ียลคอมเมิรซ์ 

หรือการคา้ขายผา่นทางโซเช่ียลมีเดียกาํลงัจะมาแรงและจะเป็นช่องทางท่ีจะช่วยทาํให้

การคา้บนโลกออนไลน์เป็นไปไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน  

การแข่งขนัในด้านสินค้าไอทีบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีการแข่งขนัท่ี

สูงข้ึนเช่นกนั สินคา้ไอที ดงักล่าวไดแ้ก่ อุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กลอ้งดิ

จิตลั ฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการซ้ือขาย

สินค้าประเภทน้ีซ่ึงราคาค่อยข้างสูง และ ไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆ ว่าใช้งานได้จริง

หรือไม่ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอที

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการวิจยัจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ผลของการวิจยัสามารถนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนทาํ

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูท่ี้สนใจจะลงทุนในอนาคตได ้

3. ผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อ

การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์, ราคา, 

สถานท่ี และ ส่งเสริมการขาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดีต่อสินคา้ และ 

ความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษากลุ่มเลือกซ้ือสินค้าไอทีผ่าน

ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์กับการตัดสินในซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ขอบเขตดา้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกบัการตดัสินในซ้ือสินคา้

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. ขอบเขตในดา้นช่วงระยะเวลาซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล

แบบสอบถามเพื่อทาํการวจิยัทั้งส้ิน 1 เดือน 
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4. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา ซ่ึงจะทาํการศึกษาเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัคือ  

- ตวัแปรตน้ (ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัดา้นส่วนประสม   ทาง

การตลาด, ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ) 

- ตัวแป รตา ม  (ก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อสิ นค้า ไ อที ผ่า นท า ง ระ บ บ พ า ณิช ย์

อิเล็กทรอนิกส์) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)             ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที ่1.1 กรอบแนวความคิด 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ, อาย,ุอาชีพ,การศึกษา, 

รายได ้และสถานภาพ 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- สถานท่ี 

- ส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีาน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการ

รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ี

ทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546 : 219 – 226) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการของผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ ขั้นตอนดงักล่าวน้ีอาจจะขา้มหรือยอ้นกลบัไปเร่ิมขั้นตอนใดก่อนก็

ได ้ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง มีผลกระทบหลงัจาก

การซ้ือ  

คอตเลอร์ ฟิลลิป(2552 : 79-82) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(buyer decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

การเสาะหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการ

ซ้ือ จะเห็นไดช้ดัวา่กระบวนการซ้ือเร่มตน้ค่อนขา้งยาวนานกวา่การซ้ือจริงจะเกิดข้ึน

และต่อเน่ืองไปจนถึงหลังการซ้ือ นักการตลาดจึงควรมุ่งสนใจกระบวนการซ้ือ

มากกวา่ท่ีจะมุ่งสนใจท่ีการตดัสินใจซ้ืออยา่งเดียว 

2. ทฤษฏีส่วนผสมการตลาด 

เสรี วงษม์ณฑา (2547 : หนา้ 17)  ส่วนประสมการตลาด (Marketing  mix 

(4Ps) ) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ทางการติดต่อส่ือสารขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัสําคญัดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดกลยุทธ์ในแต่
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ละปัจจยัหลกัท่ีชดัเจน เพื่อใหผ้ลิตภณัฑป์ระสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่งขนั ตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : หน้า 3)  ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา (searching) การซ้ือ 

(purchasing) การใช ้(using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจ่้าย (Diposing) 

ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา จาก

ความหมาย จะเห็นวา่การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคล

ทาํการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ) เก่ียวกบัการบริโภค

สินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอขายนั้นใครคือลูกคา้ (Who ?) 

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What ?) ทาํไมจึงซ้ือ (Why ?) ซ้ืออยา่งไร (How ?) ซ้ือเม่ือไหร่ 

(When ?) ซ้ือท่ีไหน (Where ?) ซ้ือและใชบ้่อยเพียงใด ( How Often ?) รวมทั้งศึกษา

วา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (Who ?)  

4. แนวคิดเกีย่วกบัพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล และทวศีกัด์ิ  กาญจนสุวรรณ, 2547 : 5 ให้ความหมายไว้

ว่าเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นส่ือกลางสําหรับแลกเปล่ียนสินค้าและบริการระหว่างผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวับุคคล องค์กร หรือตวับุคคลกบัองค์กร ทั้งน้ี เพื่อช่วยสนบัสนุน

และอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

 กล่าวโดยสรุปวา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (electronic commerce) คือ ระบบท่ี

เป็นส่ือกลาง ในการสั่งซ้ือสินคา้และบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ บุคคล องค์กรของรัฐและเอกชน โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานทางธุรกิจตั้งแต่

การนาํเสนอขอ้มูลสินคา้และบริการ การทาํธุรกรรมทางการเงิน และต่อเน่ืองไปถึง

การบริการหลงัการขาย โดยกระทาํผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบเชิงสํารวจ  (Survey Research)  โดย

การเก็บแบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลการ
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ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยศึกษาทั้ง แหล่งขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการทาํการวจิยัคือแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ส่วนท่ี 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ย  เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ สถานภาพ 

ส่วนท่ี  2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price)  ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 

(Place) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ส่วนท่ี 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ภาพลกัษณ์ (Brand Image) ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) และ ความไวว้างใจ 

(Trust) 

ส่วนท่ี 4. ศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ,3 และ 4 มีลกัษณะเป็นแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 11 

ระดบั ตั้งแต่ 0 – 10 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างโดย

ใช้สูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน

โดยกาํหนดช่วงความเช่ือมัน่ 95 % และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % โดยใชสู้ตร 

n   =                Z² qp                                      = n  =        (1.96)²(0.5)(1-0.5) 

                           e²              (0.05)²                     

ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ 385 คน เพื่อความไม่ผิดพลาด ผูว้ิจยัไดส้ํารองเพิ่มตวัอย่าง

อีก 15 คน รวมเป็น 400 คน   

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และมีการทดสอบสมมติฐาน  สถิติ

เชิงอา้งอิง  โดยใช ้ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA)   

เพื่อหาค่า T-test , F-test  ค่า  Sig  สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R)  สัมประสิทธ์ิการกาํหนด  

(R2)  และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม 

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 

รองลงมา คือ เพศชาย จาํนวน 139 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.80  มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 

216 คน คิดเป็นร้อยละ 54  รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.20 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.80 รองลงมาคือคา้ขาย  จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 มีรายได ้10,001-20,000 

บาท มีจาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  รองลงมาคือผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 

30,000 บาท มีจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

มีจาํนวน 249 คน มีจาํนวนร้อยละ 62.30 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด

มากท่ีสุด มีจาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส  มี

จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และอนัดบัสุดทา้ยคือหยา่ร้างซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 

คือจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย

ส่ิงแว ด ล้อ ม อื่นๆ  ที่มี ผล ต่ อก า รตั ด สินใ จ ซ้ื อ สินค้ าไ อ ที ผ่ า นระ บบ พ าณิช ย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ดา้นราคา พบว่าค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือราคามีมาตรฐานเม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคาของคู่แข่ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.59 รองลงมาคือ มีการแสดงราคา

สินคา้และบริการท่ีชดัเจน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย คือ 7.27 ผลของการวิเคราะห์ดา้นสถานท่ี

จาํหน่าย พบวา่ระดบัแปรผลของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยค่าเฉล่ียท่ี

มากท่ีสุดคือ ความสะดวกของขั้นตอนการซ้ือขายค่าเฉล่ียคือ 7.76 ผลของการ
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วเิคราะห์ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ระดบัแปรผลของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก  โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ การโฆษณาตามส่ือออนไลน์ต่างๆ มีให้เห็น

อยู่เป็นประจาํ ค่าเฉล่ียคือ 7.16 ผลของการวิเคราะห์ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าระดบัแปร

ผลของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ คุณภาพของ

สินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ค่าเฉล่ียคือ  7.72 

ผลการวิเคราะห์ดา้นภาพลกัษณ์พบว่า  ระดบัแปรผลกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ลูกค้ามีความประทบัใจในการเข้ารับ

บริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.43 ผลการวิเคราะห์ในดา้นความภกัดีต่อสินคา้พบวา่  ระดบั

แปรผลกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยท่ีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ  หลงัจาก

เลือกซ้ือสินค้าแล้วท่านยงัสนใจข้อมูลของสินค้า ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ  7.70 ผลการ

วเิคราะห์ในดา้นความไวว้างใจพบวา่  ระดบัแปรผลกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก  โดยท่ีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ  มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ีสั่งซ้ือจากเวบไซตน้ี์

และมีความรู้สึกวา่เวบไซตท่ี์ท่านใชบ้ริการเป็นมืออาชีพ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.45 ผลการ

วเิคราะห์ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไอทีพบวา่  ระดบัแปลผล

กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยท่ีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ  สินคา้และบริการ

จากเวบไซตเ์ป็นสินคา้และบริการท่ีตรงตามท่ีท่านตอ้งการ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.69   

การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และแสดงผล  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้และสถานภาพ  มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมุติฐาน  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบ

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลจากการวเิคราะห์  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวั

แปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม  ท่ีม่ีค่า Sig น้อยกว่า 

0.05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้

และ ดา้นความภกัดีสินคา้ 

5.  การอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่านระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ท่ีใชบ้ริการระบบพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ซ้ือสินคา้ไอที โดย

ใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวจิยัไดน้าํเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม  

พบวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการระบบพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ซ้ือสินคา้ไอที ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายได ้ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท   

ส่วนที ่2. ในส่วนของผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีานระบบพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่า การตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ ราคามีมาตรฐาน

เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของคู่แข่ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.59 ความสะดวกของขั้นตอนการ

ซ้ือขายค่าเฉล่ียคือ 7.76 การโฆษณาตามส่ือออนไลน์ต่างๆ มีให้เห็นอยู่เป็นประจาํ 

ค่าเฉล่ียคือ 7.16 คุณภาพของสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ค่าเฉล่ียคือ 7.72 ลูกค้ามีความ

ประทบัใจในการเขา้รับบริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.43   หลงัจากเลือกซ้ือสินคา้แลว้ท่าน
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ยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.70 คือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ี

สั่งซ้ือจากเวบไซต์น้ีและมีความรู้สึกว่าเวบไซต์ท่ีท่านใช้บริการเป็นมืออาชีพ  ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียคือ 7.45   

ส่วนที่  3  ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน  วิเคราะห์และ

แสดงผล  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ดา้นอาชีพ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญั

ท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่ อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นรายได ้มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญั

ท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านสถานภาพ มีค่า ระดับนัยสําคญัเท่ากับ 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดับ

นัยสําคญัท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอ

ทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุป  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้และสถานภาพ  มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่   4   ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และแสดงผล  

โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่มี

อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ ปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตัวแปรตามของการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 

5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม  ท่ีม่ีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ได้แก่  ด้าน

ผลิตภณัฑ์  ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริมการขาย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้และ ด้านความ

ภกัดีสินคา้ 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี )  ส่วนประสมการตลาด (Marketing  

mix (4Ps) ) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  (Product ) 

ราคา (Pricing) การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารซ่ึงใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ ตราสินคา้ 

บริการ ความคิด หรือบุคคล  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูท้าํการวจิยัดงัต่อไปน้ี อิลฮมั หะยอิีสมาแอ (2552) 

ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ทของ

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์สั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ท สินค้าท่ีสั่งซ้ือส่วนใหญ่เป็น 

หนงัสือ วิดีโอ และส่วนน้อยเป็นพวกบริการเช่น บริการรถเช่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การซ้ือสินคา้ มากท่ีสุดคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการขาย 

6  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจผา่น

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 

1. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดงันั้นผู ้

ประกอบกิจการควรใหค้วามสาํคญัและควรมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเป็นสําคญั 

รวมถึงการสร้างเร่ืองของความเช่ือมัน่ต่อเวป๊ไซด์ สร้างความภกัดีในตราของสินคา้ 

ประกอบกนัไปดว้ย 

2. เพื่อนาํมาใช้ประกอบการพิจารณา พฒันา ปรับปรุง ปัจจยัทางด้านส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการกาํหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงาน ใหเ้หมาะสม เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาถึงการซ้ือขายผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของสินคา้ประเภท

อ่ืนๆ เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป 

2. ทํา ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ด ย ร ะ บุ ช่ื อ ข อ ง  เ วบ ไ ซ ต์พ า ณิ ช ย์

อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เพิ่มเติมดว้ย 

7. บรรณานุกรม 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  การวเิคราะห์สถิติสําหรับการบริหารและวจัิย.  กรุงเทพ ฯ  :  

ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2551. 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ. คัมภีร์ การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  
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(e- COMMERCE). กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์คทีพี คอมพ ์แอนด ์คอน 

ซลัท,์2541. 

กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  และคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร :  

วรัิตน์ เอด็ดูเคชัน่, 2552. 

คอตเลอร์, ฟิลิป. การจัดการการตลาด. แปลโดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2549 

จงจินต จิตร์แจง้. ”ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านพาณชิย์ 

อเิลก็ทรอนิกส์แบบผู้บริโภคกบัผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ :  

กรณีศึกษา: ผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพและความงาม.” วทิยานิพนธ์  

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารเทคโนโลยี). 2517 

ฉตัราพร  เสมอใจ.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร  :  ไทยวฒันพานิช,  2546. 

ชวลิต สัมปทาณรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 

ของผู้บริโภคผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัวลยั ลกัษณ์, 2548. 

ณฐัปรียา ทพัมาลี. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผ่านระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2550 

ดวงใจ บุญช่วย. “การศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผ่านอนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2553. 

บรรยงค ์ โตจินดา.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร  ไทยวฒันพานิช,  2540. 

ปัทมา วรรณวทิยาภา. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจชําระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต  

ผ่านระบบออนไลน์.” วทิยานิพนธ์ บริหารุรกิจมหาบณัฑิต , 

มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด, 2551. 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พชัรีนุช รัตนาภิรมย.์ “การศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการการ 

ท่องเทีย่วผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์.” วทิยานิพนธ์  

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2549. 

พิชญธิดา ล้ิมสวสัดิวงศ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าระบบพาณชิย์ 

อเิลก็ทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวทิยาลัยกรุงเทพ.” วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551. 

พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา.  การบริหารการตลาด  การวเิคราะห์  กลยุทธ์  และการ 

ตัดสินใจ.  (พิมพค์ร้ังท่ี  7).  กรุงเทพมหานคร  :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  

2548 

ภทัรวรรณ ทองสอาด. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยผ่านทาง 

ออนไลน์ :  กรณีศึกษา บริษัทเทเวศประกนัภัย จํากดั (มหาชน).” 

วทิยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ือสารองคก์ร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2551. 

มทันียา  สมมิ.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร  :  เอก็ซ์เปอร์เน็ท,  2545. 

วรท กอวฒันสกุล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบ 

พาณชิย์ อเิลก็ทรอนิกส์ของผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตใน เขตกรุงเทพมหานคร.”  

วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ   มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2551. 

วชัระพงศ ์ยะไวทย.์ E-commerce และกลยุทธ์ทางการทําเงินบนอนิเทอร์เน็ต.  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพซี์เอด็ยเูคชัน่, 2542. 

วรัิช  สงวนวงศว์าน.  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ.  (พิมพค์ร้ังท่ี 8).   

กรุงเทพมหานคร :   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  การบริหารการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร  :  เพชรจรัสแสง 

แห่งโลกธุรกิจ,  2546. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  พฤติกรรมผู้บริโ ภค : ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร  :  พฒันา 

ศึกษา,2538. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%28%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%29&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%28%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%29&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%20%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ศุภร เสรรีรัตน์.  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : เออาร์ บิซิเนส เพรส, 2545. 

สมคิด  บางโม.  การบริหารการจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค.  (พิมพค์ร้ังท่ี 7).   

กรุงเทพมหานคร :  ซีเอด็ยเูคชัน่,  2548 

สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย.์ การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร:  

กระทรวงพาณิชย,์ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2541. 

สายสวรรค ์ วฒันพานิช.  การบริหารการตลาด.  กรุงเทพมหานคร  :   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2547. 

สุวมิล  แมน้จริง.  การจัดการการตลาด.  กรุงเทพมหานคร  :  เอช.เอน็.กรุ๊ป, 2552 

เสรี วงษม์ณฑา. ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด.กรุงเทพมหานคร : บา้นเสรีรัตน์ 

 2547. 

อรมน ชุติเนตร. พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์. วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย,์ 2541. 

อจัจิมา  เศรษฐบุตร.  การบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2547 

อิลฮมั หะยอิีสมาแอ. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการซ้ือสินค้าผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของ 
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