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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการเข้าซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค โดยท าการศึกษางานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิเคราะห์บทความทั้งหมด 7 บทความ เป็นบทความที่อยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2547 ถึง 2559 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านพฤติกรรม  

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ปัจจัยการซื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด 
 
Abstract          

 This study investigates the factors affecting the purchase of electronic commerce. To study the 
factors. The impact on consumer electronics shopping. The study of research and articles related to the 
purchase of electronic commerce. A total of 7 articles were analyzed between 2004 and 2016. The 
factors affecting the purchase of electronic commerce are three factors: demographic factors. Marketing 
Mix Factor and behavioral factors. 
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บทน า 
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทและมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมากในการใช้

ตดิต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งได้มีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง หรือแม้กระทั้งการท าธุรกิจและ
พาณิชย์ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ติดตั้งระบบเครือข่ายของตนเองเพื่อรับบริการสารสนเทศและบริการด้านต่างๆเกี่ยวกับ
องค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานใน องค์กรได้ใช้งานทางอินเตอร์เน็ต หาความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิงส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แลกเปลี่ยนไฟล์ และสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น เมื่อเครือข่ายขององค์กรเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและได้
กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะที่เชื่อมต่อได้ทั่วโลก 

อินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางในการให้บริการต่างๆกับผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่ตนเองต้องการได้
บนอินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้ให้บริการและมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวบนโลกใบนี้ และบอกเล่าประสบการณ์ให้
ผู้อื่นได้รับรู้ จึงท าให้การท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์สามารถท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างก็หันมาให้
ความสนใจในการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโฆษณาและเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการกันเป็น
จ านวนมาก ซึง่มีมูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี2558 อยู่ท่ี  2,245,147,02 ล้านบาท (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม, 2559) เนื่องจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ทั้งยังเป็น
ช่องทางการจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ านวนมาก รวมถึงมีต้นทุนที่ต่ า จึงท าให้เกิดผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์
เพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ เพื่อการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ผู้ประกอบการจึงควรค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆที่
ส่งผลต่อการขายสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อาภาภรณ์, 2555)  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถทางแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมไปถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  ดังนั้นในบทความฉบับนี้จะได้กล่าวถึงระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
1. แหล่งในการรวบรวมเอกสาร 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการรวบรวมบทความงานวิจัยและวิเคราะห์บทความ โดยท าการคัดเลือกจากบทความงานวิจยั 
และบทความวารสาร จากฐานข้อมูล Online Database และวารสารวิชาการ โดยใช้ค าค้นว่า “พฤติกรรมการซื้อสินค้า” โดย
มีเกณฑ์ว่าเป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ได้บทความทั้ง 7 เรื่อง ดังรายชื่อในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  บทความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา 

Efthymios Constantinides 
(2004) 
วารสารวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 

ประสบการณ์เว็บที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคบน
ระบบออนไลน ์
(Influencing the online 
consumer’s behavior : The 
Web experience) 

-ศึกษาผลกระทบของปัจจัยในการซ้ือสินค้าออนไลน์ที่
สามารถควบคุมได้ 

โดยทบทวนเอกสารและบทความที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีการซ้ือสินค้าทางวิชาการ 28 ฉบับ 
เ อกสา รส่ ว น ใหญ่ ม า จ ากว า รสา ร  Electronic 
Commerce Research, The Journal of 
Consumer Marketing, The Journal of 
Management and  The Journal of Internet 
Research 
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ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา 

ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) 
วิทยานพินธ ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

-ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ขอ งนิ สิ ตระดั บปริญญาตรี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
-ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ขอ งนิ สิ ตระดั บปริญญาตรี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
คือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 
200 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มแบบแบ่งเป็น
ชั้นภูมิตามระดับชั้นปีการศึกษา  ใช้สถิติ ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่Chi-Square test, Z-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) 
สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
ผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ยอดนยิม
ของประเทศไทย 

-ศึกษาความแตกต่ า งด้ านประชากรศาสตร์กั บ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 
-ศึกษาความสัมพันธ์องค์ประกอบเว็บไซต์ 7C กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 
-ศึกษาความสัมพันธ์ของเว็บไซต์กับพฤติกรรมการซ้ือ
สิ น ค้ า ขอ งผู้ บ ริ โ ภ คผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ ใช้บริการอินเทอร์ เน็ตใน
ประเทศไทย จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยเลือกเฉพาะผู้บริโภคที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เคยสั่งซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ และใช้การ
สุ่มโดยความสะดวก ท าการโพสต์ลิงค์แบบสอบถาม
ออนไลน์บนเว็บไซต์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

วราวุฒิ อภัยพงศ์ และสุกิจ ขอเชื้อ
กลาง (2557)  วิทยานิพนธ์   

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและ
บริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนวัย
ท างาน เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

-ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนวัยท างาน 
-ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนวัยท างาน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนวัยท างาน(อายุ 15 ขึ้นไป) 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม หาจากตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้จ านวน 400 คน 
โดย สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-Square test, T-testและ F-
test 

อ า พ ล  น ว ว ง ศ์ เ ส ถี ย ร  (2557) 
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 
2 ประจ าเดือนม.ค. – มิ.ย.  

พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร 

-ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างที่พัก
อาศัยในกรุงเทพมหานครและเคยเข้าไปเลือกซ้ือและ
ซ้ือสินค้าในร้านค้าออนไลน์ จ านวน 400 คน 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ  
 

สุรชัย ศรีณรงค์ (2559) 
วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์  บัณฑิตวิ ทยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน   

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ตของ
นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

-ศึกษาพฤติกรรมการ ซ้ือสิน ค้าและบริการผ่ าน
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 80 คน 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่ม
จากประชากร 4,232 คน สุ่มมาเพียง 80 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีของประชากร 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน 
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ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา 

E Elena V. Pogorelova, Irina 
V. Yakhneeva,Anna N. 
Agafonova,O. Prokubovskaya 
(2016) 

International Journal ปีที่11 
ฉบับที่ 14  

ส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

(Marketing Mix for E-

commerce) 

 

-ศึกษาองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดตาม
แนวโน้มของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  ท าการ
ประเมินผลโดยผู้ เชี่ยวชาญและใช้เทคนิคในการ
ประ เมิ นข้ อมู ล ของผู้ บ ริ โภคในธุ รกิ จพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยอิงตามแบบจ าลองที่ได้รับการ
พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 20 
คนในสิบประเทศ 

  
 สรุปบทความทั้ง 7 เรื่องมีวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่โดยใช้แบบสอบถาม วิธีการสุ่มตัวอย่างส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและสุ่มแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิตามระดับช้ันปีการศึกษา ส่วนวิธีการสุ่มตัวอย่างส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นวัยท างานโดยส่วนมากจะใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกเฉพาะผู้บริโภคที่เข้าไปสั่งซื้อสินค้าในร้านค้า
ออนไลน์  ส่วนใหญ่มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทขีองประชากร 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน 

E-Commerce จะเข้ามาพลิกโฉมทางการค้าและเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค และห้างสรรพสินค้า
อาจจะไม่มีความจ าเป็นแล้วเพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่จะหันมาใช้ห้างสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ 
ดังนั้นในบทความนี้ได้มีการศึกษาหัวข้อ 2 หัวข้อหลัก ได้แก่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังต่อไปนี ้
 
2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 

2.1 ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Commerce) 
      “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)” หรือ “อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)” มีผู้ให้
ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
       การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) คือ กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ด าเนินการโดยมีการ
แลกเปลี่ยน เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ 
และอื่น ๆ (Hill, 1997) 
       การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) คือ การใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น EDI การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมอื่น ๆ โทรทัศน์และการใช้อินเทอร์เน็ต (Palmer, 1997)   
       การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) คือ การใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางส าหรับ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวบุคคล องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ , 2552) 
       จากความหมายข้างต้นจึงสรุปไดว้่า E-Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการด าเนินการโดยมีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสินค้า 
ระหว่างตัวบุคคล องค์กร หรือ ตัวบุคคลกับองค์ โดยแบ่งเป็นหลายๆรูปแบบ ดังนี ้
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2.2 ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) ได้แบ่ง
ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 10 ประเภท แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเภทที่นิยมใช้มากสุดในการท าธุรกิจ
ตามรูปแบบตลาดออนไลน์มี 4 ประเภท (Thai E-Commerce Association, 2016) ดังนั้นในที่น้ี จึงขออธิบายแค่ 4 ประเภท 
ดังนี ้
      1.) Business-to-Business (B2B) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจ กับองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง เช่น 
การจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดการตัวแทนจ าหน่าย (Supplier Management) เป็นต้น โดย B2B มักจะมีการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย กลุ่มธุรกิจการบิน  
       2.) Business-to-Consumer (B2C) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการค้าแบบขายปลีก (Retail) ดังนั้น E-Commerce ประเภทน้ีอาจเรียกได้อีกช่ือหน่ึงว่า “Electronic Retailing”  
       3.) Consumer-to-consumer (C2C) เป็นธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เช่น การขายสินค้ามือสอง 
การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน และการรับสมัครงาน เป็นต้น  
      4.) Consumer-to-Business (C2B) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคทั่วไปกับองค์กรธุรกิจ โดยผู้บริโภค
จะรวมตัวกันจดัตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกหรือสหกรณ์ แล้วท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการในนามของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อสร้างอ านาจใน
การเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ  
       จากประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบข้างต้นจะเห็นว่าในการท าการค้านั้นต้องประกอบด้วย
อย่างน้อย 2 ฝ่ายก็คือผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนีก้ารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถจ าแนกไว้เป็นข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

2.3 กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี ้(ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) 
      1.) การค้นหาข้อมูล ขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูลสินค้าท่ีต้องการ แล้วน าข้อมูลแต่ละร้าน
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่นิยม หรือ Search Engines เช่น http: // www.google.com เป็นต้น  

     2.) การสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าท่ีต้องการแล้ว จะน ารายการที่ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้าและจะมีการ
ค านวณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการและปริมาณที่สั่งได้ 
         3.) การช าระเงิน เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็นการก าหนดวิธีการช าระเงิน ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน 
      4.) การส่งมอบสินค้า เมื่อลูกค้าก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่วิธีเลือกส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบ
สินค้าอาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็น
ต้น  

     5.) การให้บริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมีบริการหลังการขาย
ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นการติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ด  
   จากกระบวนการข้างต้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากทุกพื้นที่ทั่วโลก เพียงแต่คลิกเม้าท์ 
ซึ่งการท าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะประหยัดทั้งเงินลงทุนและเวลา เพราะการสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตท าเป็นร้านค้าที่
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หาข้อมูล ติดต่อ และสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงตลอดทุกวัน ซึ่งลูกค้ามีอิสระใน
การค้นหาสินค้า การเปรียบเทียบสินค้าและราคาสินค้าได้   

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคก็เพื่อทราบถึงลักษณะความ

ต้องการของผู้บริโภค ทั้งนีก้ารตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ เกณฑ์เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด  ลักษณะด้าน

http://www.google.com/
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ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากค่าสถิติที่วัดได้ของประชากรสามารถช่วยในการก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย และ
เพื่อท่ีจะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมได้ แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่าน้ัน (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีหรือ
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด  ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 4 ตัวแปร ได้แก่ 
กระบวนการ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และการด าเนินการเชิงปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาด
สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 8Ps 
(Philip Kotler, 1997) ทั้งนี้ข้ึนการตัดสินใจซื้อและวิธีการบริโภคสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายใน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า 
และปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, 2550) 

ดังนั้นในบทความนี้จึงศึกษาปัจจัยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
  การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ อาย ุเพศ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ และอาชีพ เกณฑ์เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากค่าสถิติที่วัดได้ของประชากรสามารถช่วยในการก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย โดยตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)   
       1.) อายุ (Age) อายุของกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จากการศึกษาบทความของ อ าพล นววงศ์ (2557) และ สุรชัย ศรี
ณรงค์ (2559) ได้มีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพบว่าผู้มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี สินค้าที่ซื้อ
ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งจะซื้อสินค้าที่มีความหลากหลายและทันสมัยและมีราคาที่เหมาะสม และจากการศึกษา
บทความของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 20-50 ปี พบว่าผู้บริโภคที่มีการซื้อ
สินค้าบนระบบออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี โดยสินค้าท่ีซื้อส่วนใหญ่คือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และการศึกษาของ 
วราวุฒิ อภัยพงศ์ (2557) ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง  15-65 ปี พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-
35 ปี ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในวัยท างาน มีการซื้อสินค้าบนระบบออนไลน์โดยส่วนใหญ่เป็น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เหตุผล
เพราะมีราคาถูกกว่า และมีแนวโน้มการซื้อสินค้าและบริการซ้ าแน่นอน จะเห็นได้ว่าสินค้าที่แต่ละช่วงอายุนิยมซื้อบนระบบ
ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นประเภทเดียวกันคือเสื้อผ้า รองลงมาคือเครื่องแต่งกาย 
      2.) เพศ (Sex) ลักษณะของเพศที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถอธิบายและแยกแยะการ
ตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากเพศชาย และเพศหญิงจะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการ
ตัดสินใจ และทัศนคติที่แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากการศึกษาบทความของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) 
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555)ปี  วราวุฒิ อภัยพงศ์ (2557) และ สุรชัย ศรีณรงค์ (2559) ได้กล่าวถึงเพศที่มีความเห็นตรงกันว่า
เป็นตัวแปรส าคัญ ซึ่งเพศหญิงมีความถี่ในการซื้อสินค้ามากกว่าเพศชาย และมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีก
ครั้งมากกว่าเพศชาย ดังน้ันสรุปได้ว่าเพศมีผลต่อการเข้าซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce 

     3.) สถานภาพการสมรส (Status) การด ารงชีวิตในแต่ละสถานภาพเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศคติ
และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน    จากการศึกษาบทความของ 
วราวุฒิ อภัยพงศ์ (2557) และอ าพล นววงศ์ (2557) มีความเห็นตรงกันว่า สถานะโสด ส่วนใหญ่จะมีการซื้อสินค้าประเภท
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องส าอาง กระเป๋าและรองเท้า ซึ่งสถานภาพโสดมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์  
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     4.) ระดับการศึกษา (Education) คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกันในต่างยุค ในระบบการศึกษาที่
ต่างกันในสาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด รสนิยม ค่านิยม และความต้องการที่แตกต่างกัน จากการศึกษาบทความ
ของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555)  วราวุฒิ อภัยพงศ์ (2557) อ าพล นววงศ์ (2557) และสุรชัย ศรีณรงค์ (2559)  มีความเห็น
ตรงกันว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งนักศึกษามีการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ
สามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้รวดเร็วจากการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ (63.75%) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีผลต่อการเข้าซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce 
      5.) รายได้ (Income) รายได้เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าหรือไม่มีความสามารถใน
การซื้อสินค้า จากการศึกษาบทความของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555)  วราวุฒิ อภัยพงศ์ (2557) อ าพล นววงศ์ (2557) และ
สุรชัย ศรีณรงค์ (2559) แม้จะมีการส ารวจจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันคืออยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยท างาน แต่
สรุปได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เท่ากับ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน  ซึ่งแตกต่างจาก ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) มีการ
ส ารวจจากกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงวัยเรียน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เท่ากับ 3,000-6,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นสรุปได้
ว่าผู้บริโภคที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 มีผลต่อการเข้าซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce มากสุด 
      6.) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการที่แตกต่างกันใน
เรื่องของสินค้าและบริการ จากการศึกษาบทความของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) วราวุฒิ อภัยพงศ์ (2557)  และอ าพล นว
วงศ์ (2557) ได้มีความเห็นตรงกันว่าผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าบนระบบออนไลน์ส่วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษาและพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยสินค้าท่ีซื้อประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋าและรองเท้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพมีผลต่อการซื้อสินค้า
บนระบบ E-commerce จากอาชีนักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน 
      จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่านักวิจัยแต่ละคนให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แต่ละด้านที่
แตกต่างกัน จาก 5 บทความที่พูดถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 9 ลกัษณะ ได้คุณลักษณะที่ใช้มากที่สุดคือ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยสามารถสรุปแนวคิดปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จากแต่ละบทความได้ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้วิจัยแต่ละบทความ 

   

 
 
 

   
 

 
ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์

ชื่อผู้วิจัย 

ชนนิกานต์ 
จุลมกร 
(2555) 

อาภาภรณ์ 
วัธนกุล 
(2555) 

วราวุฒ ิ
อภัยพงศ์ 
(2557) 

อ าพล 
นววงศ์เสถียร 

(2557) 

สุรชัย 
ศรีณรงค์ 
(2559) 

 
รวม 

อาย ุ      4 

เพศ      4 

ระดับการศึกษา      4 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      4 

อาชีพ      3 

สถานภาพ      2 

รายได้ต่อเดือน      2 

ระดับชั้นปีการศึกษา      2 

ถิ่นที่อยู่อาศัย      2 
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3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
        ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 
กิจการมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประ
สมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 4 ตัวแปร ได้แก่ กระบวนการ
(Process) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และการด าเนินการเชิงปฏิบัติ(Productivity and 
Quality) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึง
รวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 8P’s (Philip Kotler, 1997) 
       ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 8P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้
ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยน าเครื่องมือด้านการตลาดที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆทั้ง 7 ด้าน มาเป็น
ตัวกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546)  

     จากงานวิจัย 7 บทความมีผู้วิจัย 5 บทความของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) วราวุฒิ อภัยพงศ์ และสุกิจ ขอเช้ือ
กลาง (2557) อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) Efthymios Constantinides (2004) และ E Elena V. Pogorelova และคณะ 
(2016) ทีก่ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบส าคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการซื้อ การตัดสินใจซื้อสินค้าและตรงตามความต้องการ และมีงานวิจัย 3 บทความของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) 
Efthymios Constantinides (2004) และ E Elena V. Pogorelova และคณะ (2016) ที่กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดที่
เพิ่มเติมจาก 4 ด้านข้างต้น คือ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการด าเนินการเชิงปฏิบัติ 
      สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดประกอบด้วยปัจจัย
ส าคัญ 8 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด กระบวนการ คน หลักฐานทาง
กายภาพ และการด าเนินการเชิงปฏิบัติ ส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตัวกระตุ้นทางการตลาดในการสร้างความต้องการซื้อ
ในตัวสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาดซึ่งหมายถึงการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง  
      ดงันั้นในบทความนี้จึงได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดอยู่ 8 ด้าน ซึ่งจะอธิบายดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       1.) ผลิตภัณฑ์ (Product)  สิ่งที่กิจการน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ ในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการของผู้บริโภค โดยท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและการให้บริการของกิจการในเรื่องของสิ่งที่สัมผัสได้และ
สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุ ภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และช่ือเสียงของผู้ขาย (Armstrong and Kotler, 2009) 
จากการศึกษาบทความของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) วราวุฒิ อภัยพงศ์ และสุกิจ ขอเช้ือกลาง (2557) อ าพล นววงศ์เสถียร 
(2557) และ E Elena V. Pogorelova และคณะ (2016) ได้สรุปด้านผลิตภัณฑ์ไว้ว่า สินค้าที่มีการน าเสนอนั้นมีความ
หลากหลายเช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งยังเป็น
สินคา้ที่มีคุณภาพมีตราสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดความสนใจผู้บริโภค รวมไปถึงสินค้าที่มีขายเฉพาะ
บนเว็บไซต์ ดังนั้นสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce ในเรื่องของความหลากหลายของสินค้า 
สินค้ามีคุณภาพ มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ 
      2.) ราคา (Price) จ านวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของกิจการ หรืออาจเป็น
คุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับจานวนเงินที่
จ่ายไป (Armstrong & Kotler, 2009) จากการศึกษาบทความของ Efthymios Constantinides (2004) ชนนิกานต์ จุลมกร 
(2555) วราวุฒิ อภัยพงศ์ และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (2557) อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) และE Elena V. Pogorelova และคณะ 
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(2016) ได้สรุปด้านราคาที่เหมือนกันไว้ว่า ในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นั้น จะมีการแสดงราคาให้เหน็ได้ชัดเจน ซึ่งท าให้ผู้บริโภค
สามารถเทียบดูราคาได้ จนท าการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า และราคาของสินค้านั้นมีราคาที่สมเหตุสมผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ดังน้ันสรุปได้ว่า ราคามีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce สามารถที่จะเทียบดูราคาได้และราคา
สมเหตุสมผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
      3.) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการรวมถึงวิธีการ
ที่จะน าสินค้าและบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือ
ใคร และควรกระจายสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด (THbusinessinfo, 2558) จาก
การศึกษาบทความของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) วราวุฒิ อภัยพงศ์ และสุกิจ ขอเช้ือกลาง (2557) และอ าพล นววงศ์เสถียร 
(2557) ได้สรุปด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความเห็นตรงกันไว้ว่า ในการสั่งซื้อสินค้านั้นสามารถสั่งได้ทั้งทางเว็บไซต์และ
โทรศัพท์ โดยที่ร้านค้าออนไลน์มีการเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง และจากการศึกษาบทความของ E Elena V. 
Pogorelova และคณะ (2016) ได้สรุปด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ต่างจากบทความข้างต้นไว้ว่า เป็นหลักการติดต่อกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยท าการประมูลสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า eBay ตลาดประมูลรูปแบบใหม่ 
(ebay.com) ซึ่งจะมีสินค้ามากมายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ ดังนั้นสรุปได้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการซื้อ
สินค้าบนระบบ E-commerce ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ มีการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง มีบริการที่ดี และสามารถติดต่อกับ
ผู้ประกอบการได้โดยตรง 
       4.) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอาจใช้พนักงานขาย
ใช้สื่อเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยเพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าการสง่เสริมการตลาดนั้นจะมอีิทธิพลต่อความรู้สกึ (Feeling) และพฤติกรรม (Behavior) ในการซื้อสินค้า
และบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007) จากการศึกษาบทความของ Efthymios Constantinides (2004)  ชนนิ
กานต์ จุลมกร (2555)  วราวุฒิ อภัยพงศ์ และสุกิจ ขอเช้ือกลาง (2557)  อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) และ E Elena V. 
Pogorelova และคณะ (2016) ได้สรุปด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความคิดเห็นที่ตรงกันไว้ว่า การสร้างความพึงพอใจโดย
ผ่านสื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และที่ส าคัญคือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เช่น มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดสายตาให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น
สรุปได้ว่า การส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce ในการสร้างความพึงพอใจโดยผ่านสื่อ
โฆษณา เว็บไซต์มีความน่าสนใจและมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค 
       5.) กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่
น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการท างานใน
ด้านของการบริการ จ าเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการท างานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความ
เข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและราบรื่น (กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2557) จาก
การศึกษาบทความของ E Elena V. Pogorelova และคณะ (2016) ได้สรุปด้านกระบวกการไว้ว่า เป็นขั้นตอนในการ
ให้บริการต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า การช าระเงิน การส่งมอบสินค้า รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย 
เพื่อใหผู้้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการและใช้เวลาน้อยที่สุดในการซื้อแต่ครั้ง 
       6.) บุคคล (People) การบริการนั้นขึ้นอยูก่ับบุคคล ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง พนักงาน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อลูกค้าในด้าน
การบริการ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความ
ผูกพันกับองค์กรในระยะยาว (Lovelock Wright, 2002) จากการศึกษาบทความของ E Elena V. Pogorelova และคณะ 
(2016) ได้สรุปด้านบุคคลไว้ว่า เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคกับบุคลากรของบริษัท ซึ่งเป็นการค้าโดยตรงใน
การติดต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นอาจได้รับอิทธิพลจากผู้บริโภคคนอื่น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ
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ให้บริการของพนักงานต่อบุคคล ดังนั้นสรุปได้ว่า บุคคลมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce ในการให้บริการของ
พนักงาน อาจจะเป็นการให้ค าแนะน าหรือตอบข้อค าถามของลูกค้า  
       7.) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้า
ควรได้รับ (thaihotelbusiness, 2017) จากการศึกษาบทความของ Efthymios Constantinides (2004) อาภาภรณ์ วัธนกุล
(2555) และ E Elena V. Pogorelova และคณะ (2016) ได้สรุปด้านหลักฐานทางกายภาพที่มีความเห็นตรงกันไว้ว่า ร้านค้า
ออนไลน์ได้มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ประกอบการทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวก  ในด้านของการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะ
มีข้อมูลของเว็บไซต์หลักเพื่อให้ผู้บริโภคไว้ติดต่อกับส านักงานใหญ่  ลูกค้าจึงมีความเช่ือถือต่อร้านค้าออนไลน์นั้น ดังนั้น สรุป
ได้ว่า หลักฐานทางกายภาพมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce    
           8.) การด าเนินการเชิงปฏิบัติ (Productivity and Quality) การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ได้ผลดีนั้น 
จะท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากน้ีคุณภาพการบริการนั้นจะสามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขัน และ
สร้างความภักดีต่อสินค้าได้ อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพนั้น หากปราศจากความเข้าใจในเรื่อง
เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้วจะท าให้เกิดผลทางด้านความเสี่ยงขึ้นมา  (Lovelock Wright, 
2002) จากการศึกษาบทความของ E Elena V. Pogorelova และคณะ (2016) ได้สรุปด้านการด าเนินการเชิงปฏิบัติไว้ว่า การ
ด าเนินการเชิงปฏิบัตินั้นเป็นกลไกท่ีใช้ในการให้ค าแนะน าสินค้าเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะถูกซื้อพร้อมกันเป็นแบบส่วนบุคคล โดย
จะใช้ประวัติการค้นหาของผู้บริโภคในการแสดงค าแนะน า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์กรเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การเติบโตของยอดขายและผลก าไรความมุ่งมั่นท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับบริษัท การค้า ดังนั้นสรุป
ได้ว่า การด าเนินการเชิงปฏิบัติมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce ในการด าเนินงานที่ให้การบริการที่ดี จะมีผลต่อ
การเติบโตของยอดขายและก าไร    
       จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่านักวิจัยแต่ละคนให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านที่
แตกต่างกัน จาก 6 บทความนี้ที่พูดถึงลักษณะด้านส่วนประสมทางการตลาด 8 ลักษณะ โดยลักษณะที่ใช้มากที่สุดคือ ราคา
และการส่งเสริมทางการตลาด โดยสามารถสรุปแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจากแต่ละบทความได้ดังตารางที่ 3  
 ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้วิจัยแต่ละบทความ 

ลักษณะด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

ชื่อผู้วิจัย 

Efthymios 
Constantinides 

(2004) 

ชนนิกานต์ 
จุลมกร 
(2555) 

อาภาภรณ์ 
วัธนกุล 
(2555) 

วราวุฒ ิ
อภัยพงศ์ 
(2557) 

อ าพล 
นววงศ์เสถียร 

(2557) 

E Elena V. 
Pogorelova 

(2016) 

 
รวม 

ราคา       5 

การส่งเสริมทางการตลาด       5 

ผลิตภัณฑ์       4 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย       4 

หลักฐานทางกายภาพ       3 

บุคคล       1 

กระบวนการ       1 

การด าเนินการเชิงปฏิบัต ิ       1 
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 3.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
     ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อและวิธีการบริโภคสินค้าและบริการ 

โดยมีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยทางจิตวิทยาหรือปัจจัยภายใน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน
ตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายในจะประกอบด้วย แรงจูงใจ ทัศนคติและการรับรู้ และ
ปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกอบไป
ด้วย ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ช้ันของสังคม และวัฒนธรรม (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, 2550) ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี ้ 

1.) ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  
 Kother and Keller (2012) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์กรที่บุคคลเหล่านั้นใช้ในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลเหล่านั้น 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือก
ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อให้ได้สินค้าและบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการ
ค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
 จากงานวิจัย 7 บทความมีผู้วิจัย 2 บทความของ Efthymios Constantinides (2004) และอ าพล นววงศ์เสถียร 
(2557) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ในแง่มุมของปัจจัยทางจิตวิทยาว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของผู้บริโภค จากการ
รับรู้ การนึกคิด หรือทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้ อสินค้าของผู้บริโภค และอ าพล นววงศ์เสถียร 
(2557) ก็ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ในแง่มุมของปัจจัยทางสังคม ว่าเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
โดยมีการแนะน าหรือบอกต่อจากกลุ่มอ้างอิง หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นตัวกระต้นในการซื้อสินค้า 
  สรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่งมีสิ่ง
กระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยทางจิตวิทยาหรือปัจจัยภายใน และปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัย
ภายนอกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และการใช้สินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภค
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการในตัวสินค้า จึงเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า 

2.) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  
          ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบคุคล ท าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดจึง
จ าเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาหรือปัจจัยภายใน และปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยทาง
จิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 
2550) 
 2.1) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
จิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ  และการใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยา
ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) 
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       1.) แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) จากการศึกษาบทความของ Efthymios Constantinides (2004) และอ าพล นววงศ์เสถียร 
(2557) ได้สรุปไว้ว่า ความหลากหลายของสินค้านั้นเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจในการเข้าไปเลือกซื้อสินค้าบน
เว็บไซต์ และการน าเสนอสินค้านั้นมีความน่าสนใจซึ่งสินค้าไม่มีความแตกต่างจากร้านค้าปลีกทั่วไป (88.5%) ดังนั้นสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce โดยความหลากหลายและการน าเสนอของสินค้าเป็นตัวกระตุ้นดึงดูด
ผู้บริโภคให้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ 
           2.) ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล หรือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่จะ
มีปฏิกิริยาตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) จากการศึกษาบทความของ Efthymios Constantinides 
(2004) และอ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้สรุปไว้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ และผู้บริโภคนั้นมี
ความพึงพอใจในตราสินค้า ดังนั้นสรุปได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce ในเรื่องของความพึงพอใจ
ของเว็บไซต์ และตราสินค้า 
      3.) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับตัวกระตุ้นต่างๆเข้ามา เช่น โฆษณา บรรจุภัณฑ์ ตรา
ยี่ห้อ เป็นต้น แล้วแสดงอาการปฏิบัติตอบการรับรู้เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสูดกลิ่น 
การรับรสชาติ และการสัมผัส (วิเชียร วงณิชชากุล, 2550) จากการศึกษาบทความของ Efthymios Constantinides (2004) 
และอ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้สรุปไว้ว่า การรับรู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าจากการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ ดังนั้นสรุปได้ว่า การรับรู้มีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce จากการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 
 2.2) ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผู้ซื้อ  
           1.) ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุด ทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของแต่ละบุคคล
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของคนในครอบครัว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541)  
 จากการศึกษาบทความของ อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้สรุปไว้ว่า สมาชิกในครอบครัวมีการแนะน าหรือบอกต่อสมาชิก
ครอบครัวอื่นๆเข้าไปซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (82.2%) ดังนั้น
สรุปได้ว่า ครอบครัวมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce โดยสมาชิกมีการแนะน า บอกต่อให้กับสมาชิกของ
ครอบครัวอื่นๆ 
       2.) กลุ่มอ้างอิง บุคคลหรือกลุ่มคนที่ผู้อื่นใช้เปรียบเทียบหรือใช้เป็นมาตรฐาน ซึ่งท าให้มีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
ความคิดเห็นคล้อยตามได้โดยง่าย (วิเชียร วงณิชชากุล, 2550) จากการศึกษาบทความของ อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้
สรุปไว้ว่า คนที่เคยเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ก็คือ กลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มต้นชีวิตการท างาน เพราะบุคคลกลุ่มนี้จะนิยมใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารงานต่างๆเป็นจ านวนมาก บุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิต่อการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
เป็นส่วนมาก (80.7%) ดังนั้นสรุปได้ว่า กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
และวัยเริ่มต้นชีวิตการท างาน 
      3.) ช้ันของสังคม หมายถึง การจัดล าดับบุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่มๆ ที่วางต าแหน่งสินค้าให้ตรงกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนมากจะนิยมแบ่งช้ันทางสังคมตาม อาชีพ รายได้ การศึกษา (วิเชียร วงณิชชากุล, 2550) จากการศึกษา
บทความของ อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้สรุปไว้ว่า กลุ่มคนที่มีการศึกษาและมีรายได้ดี จะนิยมซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
มากกว่าการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วไป (89.7%) ดังนั้นสรุปได้ว่า ช้ันทางสังคมมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-
commerce ในกลุ่มคนที่มีการศึกษาและมีรายได้ 
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      4.) วัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมหนึ่ง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น ซึ่ง
วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งก าหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) จากการศึกษา
บทความของ อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้สรุปไว้ว่า การออกแบบเว็บไซต์และการน าเสนอสินค้าท าให้การเลือกซื้อสินค้า
บนเว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจ จึงท าให้มีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น (83.2%) ดังนั้นสรุปได้ว่า วัฒนธรรมมีผลต่อการซื้อ
สินค้าบนระบบ E-commerce เพราะว่าเว็บไซต์นั้นเป็นส่วนส าคัญที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ามีความสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
และจึงท าการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตรงตามความต้องการ 
 จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่านักวิจัยแต่ละคนให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านพฤติกรรมแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกัน 
จาก 2 บทความ ได้พูดถึงปัจจัยด้านพฤติกรรม 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 3 คุณลักษณะได้แก่ แรงจูงใจ 
ทัศนคติ และการรับรู้ ส่วนปัจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 4 คุณลักษณะได้แก่ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ช้ันทางสังคม 
วัฒนธรรม โดยคุณลักษณะที่ใช้มากที่สุด คือ คุณลักษณะของปัจจัยทางจิตวิทยา โดยสามารถสรุปแนวคิดปัจจัยด้านพฤติกรรม
จากแต่ละบทความได้ดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละบทความ 

 

4. สรุป 
 E-Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการด าเนินการโดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการท า
ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างตัวบุคคล องค์กร หรือ 
ตัวบุคคลกับองค์ ซึ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัดของเรื่องเวลาและสถานที่  ท าให้มีฐานผู้ซื้อขยายกว้างขึ้น สามารถท า
การค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมงและเปิดได้ทุกวันโดยไม่วันหยุด ไม่มีความจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างตึกแถวเพื่อใช้เป็น
ร้านค้า เพียงแค่สร้างเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนร้านค้าที่สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้ทั่วโลกโดยใช้งบประมาณ
ลงทุนน้อย ด้วยเหตุนี้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

ดังนั้นเพื่อการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ผู้ประกอบการจึงควรค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆที่
ส่งผลต่อการขายสินค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จึงมีศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบพาณิชย์

 
ปัจจัยดา้นพฤติกรรม 

ชื่อผู้วิจัย 

Efthymios Constantinides 
(2004) 

อ าพล นววงศ์เสถียร 
(2557) 

รวม 

ปัจจัยทางจิตวิทยา 

แรงจูงใจ   2 

ทัศนคติ   2 

การรับรู้   2 

ปัจจัยทางสังคม 

ครอบครัว   1 

กลุ่มอ้างอิง   1 

ชั้นทางสังคม   1 

วัฒนธรรม   1 
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อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาปัจจัยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ด้านพฤติกรรม  

1.) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สินค้าที่แต่ละช่วงอายุนิยมซื้อบนระบบ E-commerce ส่วนใหญ่เป็นประเภท
เดียวกันคือเสื้อผ้า รองลงมาคือเครื่องแต่งกาย เพศหญิงมีความถี่ในการซื้อสินค้ามากกว่าเพศชาย และมีพฤติกรรมการกลับมา
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้งมากกว่า สถานภาพโสดมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าสูง เพราะจะมีอิสระทางความคิดสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองเพียงล าพัง การตัดสินใจต่างๆได้อิสระและใช้เวลาน้อย และสินค้าท่ีซื้อเป็นประเภทเดียวกันกับวัยท างาน
คือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยที่คนที่มีการศึกษาในระดับนี้สามารถเข้าถึงการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและไดร้ับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้รวดเร็ว รายได้อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 มีผลต่อการเข้าซื้อสินค้าบน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากสุด สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับการซื้อจากผู้บริโภคทั้งวัยเรียนและวัยท างาน
มากสุด  

2.) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จะเห็นได้ว่าด้านราคากับด้านการส่งเสริมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบที่
ทั้ง 6 บทความ มีการกล่าวถึงมากที่สุด โดยด้านราคา ผู้บริโภคสามารถเทียบดรูาคาได้และสินค้ามีราคาที่สมเหตุสมผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce ในการสร้างความพึงพอใจ
โดยผ่านสื่อโฆษณา เว็บไซต์มีความน่าสนใจและมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค 

3.) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งมีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยทาง
จิตวิทยาหรือปัจจัยภายใน จะเห็นว่าแรงจูงใจมีผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-commerce โดยความหลากหลายและการ
น าเสนอของสินค้าเป็นตัวกระตุ้นดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ทัศนคติมีผลในเรื่องของความพึ ง
พอใจของเว็บไซต์และตราสินค้า การรับรู้มีผลจากการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  และปัจจัยทางสังคมหรือ
ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ จะเห็นว่าครอบครัวมีผลต่อการซื้อ
สินค้าบนระบบ E-commerce โดยสมาชิกมีการแนะน า บอกต่อให้กับสมาชิกของครอบครัวอื่นๆ กลุ่มอ้างอิงโดยส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มต้นชีวิตการท างาน ช้ันทางสังคมเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาและมรีายได้ วัฒนธรรมมีผลต่อการซื้อสินค้าบน
ระบบ E-commerce เพราะว่าเว็บไซต์นั้นเป็นส่วนส าคัญที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ามีความสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจึงท า
การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตรงตามความต้องการ  

ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีจ านวนมากและมีความต้องการในการซื้อสินค้าที่
แตกต่างกัน ด้วยการที่นักศึกษามีการเช่ือมต่อและปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา และมี
ความสามารถในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงต้องมีความเข้าใจในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
โดยค านึงถึงการแบ่งส่วนการตลาดเพื่อการบรรจุสินค้า การกระจายสินค้า การจัดวางสินค้าโดยแบ่งตามความต้องการของ
ผู้บริโภคในการสร้างความแตกต่างของสินค้า และเพื่อทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการซื้อสินค้า ดังนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E- commerce ต่อไป 
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