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บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยนําเสนอเป็นหัวข้อดังต่อไปน้ี 

  2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 2.2 แนวความคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 2.3 แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค 

  2.4 แนวความคิดเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ได้มีผู้ให้ความหมายดังต่อไปน้ี 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะแสวงหาการซื้อ 

การใช้ การประเมิน หรือ การบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง        
ความต้องการของตนได้อย่างพึงพอใจ หรือหมายถึง การศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ ทั้งเงิน เวลา และกําลังซื้อเพ่ือบริโภคสินค้า และบริการต่างๆ อันประกอบด้วย  ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ      
ซื้อเมื่อไร ที่ไหน และบ่อยคร้ังแค่ไหน (Schiffman and Kanuk, 1994: p.7) 

พฤติกรรมผู้บ ริโภค  หมายถึ ง พฤติกรรมซึ่ งผู้ บ ริโภคทํ าการค้นหา (Searching) การซื้ อ 
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์ และ
บริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548: น.83) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและ
บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ 
เหล่าน้ี (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543: น.5) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหา
และการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งน้ีหมายถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา 
(ปริญ ลักษิตานนท์, 2536: น.27) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆท่ีบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกี่ยวข้อง
เพ่ือทําการเลือกสรรการซื้อ การใช้ การบริโภค อันเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือ ประสบการณ์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ (ดารา ทีปะปาล, 2542: น.3) 

เน่ืองด้วยผู้บริโภคมีความแตกต่างในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องอายุ รายได้ 
ระดับการศึกษา และรสนิยม เป็นต้น ทําให้มีการซื้อสินค้าและบริการหลากหลายชนิดไปบริโภค (สุปัญญา   
ไชยชาญ, 2543: น.121) 
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ธงชัย สันติวงศ์ (2533) ต่อพฤติกรรมนับว่าเป็นเร่ืองราวที่นักการตลาดสมัยใหม่ต้องสนใจเป็นพิเศษ 
ทั้งน้ีเพราะการตลาดในปัจจุบันเป็นยุคสมัยของการแข่งขันและสภาพแวดล้อมมีข้อจํากัดมากมายทําให้
การศึกษาผู้บริโภคโดยละเอียดลึกลงไปกว่าเดิมจนถึง พฤติกรรมผู้บริโภค 

นักการตลาดจึงจําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) ด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และ
มีผลทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) ที่ว่าการทําให้ลูกค้าพึงพอใจ
จะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือจัดสิ่งกระตุ้นกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2548: น.124) 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะและความต้องการและพฤติกรรมการ
ซื้อและการใช้ของผู้บริโภคคําตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing 
Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

คําถามที่ใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Wsและ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT?  
WHY? WHO? WHERE? และ  HOW? เพ่ื อค้ น ห าคํ าตอบ  7 ประการ  ห รือ  7Os ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย 
OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS แ ล ะ 
OPERATIONS ดังนี้ 

  1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
  2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงสิ่งที่
ผู้บริโภคซื้อ (Objects) 
  3. ทําไมผู้บ ริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง
วัตถุประสงค์ (Objectives) การซื้อ 
  4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
  5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงโอกาส
ในการซื้อ (Occasions) 
  6. ผู้บริโภคซื้อที่ใด (Where does the consumer buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึงช่องทาง
หรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคจะไปทําการซื้อซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาเพ่ือจัดช่องทางการจัดจําหน่าย 
  7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึงขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operation) 
  โดยมีรายละเอียดของคําถาม 7 คําถาม เพ่ือตอบคําถาม 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภครวมท้ังการใช้กลยุทธ์ในแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2548: น.194) ในตาราง 1 
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ตารางที่ 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) 

คําถาม 
(6Ws และ 1H) 

คําตอบที่ต้องการทราบ  (7Os) กลยุทธ์ในแผนงานตลาด 

1.ใครอยู่ในตลาด  
เป้าหมาย (Who is in  
the target market?) 

ลักษณะกลุม่เป้าหมาย
(Occupants) ทางด้าน 
     (1)  ประชากรศาสตร์ 
     (2)  ภูมิศาสตร์ 
     (3)  จิตวิทยา 
     (4)  พฤติกรรมการบริโภค 

กลยุทธ์การตลาด4Ps 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์  ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดที่
เหมาะสม (หรอืมากกว่า 4Ps) และ
การตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้

2.ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the  
consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
(Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์คือต้องการ
คุณสมบัติและองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์  และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product 
Strategies) ประกอบด้วย 
     (1)  ผลิตภัณฑ์หลัก 
     (2)  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์    
ประกอบด้วยตราสินค้า 
การบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ     
บริการ   คณุภาพ            
ลักษณะนวัตกรรม 
     (3)  ผลิตภัณฑ์ควบ 
     (4)  ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
     (5)  ศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
ความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive  Differentiation) 
ประกอบด้วยความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์  บรกิาร  พนักงาน และ
ภาพลักษณ์

3.ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ
(Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู้บริโภคซือ้สินค้า
เพ่ือสนองความต้องการของเขา
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยาซึ่ง
ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ คือ 
     (1) ปัจจัยภายในหรือ             
ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
     (2) ปัจจัยทางสังคม 
วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ  
     (1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
     (2)  กลยุทธ์ด้านราคา 
     (3)  กลยุทธ์ด้านช่อง 
ทางการจัดจําหน่าย  
     (4)  กลยุทธ์การส่งเสริม 
การตลาด ประกอบด้วย 
กลยุทธ์การโฆษณา    
การส่งเสริมการขาย   
การประชาสัมพันธ์ 
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(3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล การให้ข่าว     
4.ใครมสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ  
(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย 

(1) ผู้ริเร่ิม   
(2) ผู้มีอิทธิพล  
(3) ผู้ตัดสินใจซื้อ  
(4) ผู้ซื้อ  
(5) ผู้ใช้   

กลยุทธ์ที่ใช้กันมาก คือ กลยุทธ์
การโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล และกลุม่เป้าหมาย
เป็นแนวทางสร้างสรรค์งาน
โฆษณาและเลอืกใช้สื่อโฆษณา 
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

5.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้(Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วง ฤดูกาล
ใดของปีช่วงวันใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ 
หรือเทศกาลวันสําคัญ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion 
Strategies)เช่น ส่งเสริมการตลาด
เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาสใน
การซื้อ 

6.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทาง หรือแหล่ง หรือสถานท่ี
จําหน่าย (Outlet) ที่ผู้บรโิภคไป
ทําการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายสะดวกซื้อ 
ฯลฯ 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Distribution Channel 
Strategies) บริษัทนําผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดเป้าหมาย โดยผ่านพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร
(How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบด้วย 

(1) การรับรู้ปัญหา 
(2) การค้นข้อมูล 
(3) การประเมินผล 
(4) การตัดสินใจซือ้ 
(5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ  

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion 
Strategies)ประกอบด้วยการ
โฆษณาการใช้พนักงานขาย   การ
ให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรง  
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ภาพท่ี 1 รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) 
ที่มา: Kotler. (2014): Marketing Management. p:184. 

 
รูปแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) หรือโมเดลการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นของรูป
แบบจําลองน้ีอยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทําให้เกิดการตอบสนอง (Response) 
ดังน้ันสรุปแบบจําลองน้ีจึงอาจเรียกว่า แบบจําลองตัวกระตุ้นปฎิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีดังน้ี  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,  2548: 196-199) 

1.  สิง่กระตุ้น (Stimulus) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา 
(อารมณ์) ก็ได้สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คอื 
  1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้วย 
 (1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือ 
กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค 
                          (2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 
                          (3) สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจําหน่าย (Distribution) เช่น จัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ 
      (4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่ําเสมอ 
การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
เหล่าน้ี ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 

1.2  สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก
องค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ี ได้แก่  

      (1)  สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค
เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 

(2)  สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีใหม่(Technological)  ด้านฝาก-ถอน
เงิน อัตโนมัติสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากข้ึน 
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(3)  สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่ม
หรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความต้องของผู้ซื้อ 

(4) สิ่งกระตุ้นด้านวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลน้ัน   

2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่
เปรียบเสมือนกล่องดํา (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึก   
นึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
  2.1  ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆ คือปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดในแต่
และลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer’s decision process ) ประกอบด้วยขั้นตอน 
คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ.  (2546).   

(1)  การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การตระหนักถึงความต้องการมักเป็นจุดเร่ิมของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ความต้องการนี้อาจถูกกระตุ้นจากปัจจัยส่วนตัวที่อาจเป็น ประสบการณ์ในอดีต   
หรือถูกกระตุ้นจากภายนอก เช่น สื่อ คําบอกเล่าของเพ่ือน คนรู้จัก ธุรกิจควรหาทางทราบถึงความต้องการ
ของผู้บริโภค เพ่ือสนองความต้องการน้ัน 

(2)  การค้นหาข้อมูล (Information search) ไม่จําเป็นเสมอไปที่ผู้บริโภคจะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
สิ่งที่ต้องการหากเกิดความแน่ใจ และมีข้อมีมูลเพียงพออยู่แล้วหรือพร้อมท่ีจะซื้อในขณะที่เกิดความต้องการ 
แต่หากไม่เป็นเช่นน้ันการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งข้อมูลที่หามาจะมากหรือน้อยน้ันก็
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เดิม ความกระตือรือร้นของผู้บริโภค โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค ได้แก่  

- แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คนรู้จักที่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการน้ันๆ  

- แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ 
พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์  

 

การรับรู้ปัญหา 

(Problem 

recognition) 

 

 

พฤติกรรมภายหลงัการ

ซ้ือ 

(Post Purchase) 

 

 

การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase 

decision) 

 

การค้นหาข้อมูล 

(Information 

search) 

 

 

การประเมนิผล

ทางเลือก 

(Evaluation of 

alternatives) 
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  - แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค      

- แหล่งประสบการณ์  (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ันๆมาก่อน 

(3)  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) ข้อคํานึงหลาย ๆ อย่างในสินค้าหรือ
บริการเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้ประเมินตัวเลือก ตัวอย่าง การเลือกร้านอาหารข้อคํานึงในการประเมินตัวเลือกอาจ
เป็นอาหาร บริการ บรรยากาศ ที่ต้ังร้าน ราคา ข้อคํานึงเหล่าน้ีมีหลากหลายและผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมีกลุ่ม
ของข้อคํานึงเหล่าน้ีไม่เหมือนกันทีเดียว ความสําคัญของข้อคํานึงแต่ละตัวน้ันมักจะไม่เท่ากัน ทั้งน้ีผู้บริโภคจะ
ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตนอย่างไรก็ดีการเปรียบเทียบตัวเลือกของแต่ละคนมักมีปัจจัย
ต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องเช่น การรับรู้ ความอคติ ประสบการณ์  ทัศนคติ ฯลฯ กระบวนการเปรียบเทียบ หรือ
ประเมินตัวเลือกอาจมีความซับซ้อนต่างกันทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจ 

(4)  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)  ระหว่างขั้นตอนการเปรียบเทียบ ตัวเลือกถึงข้ันตอนการ
ตัดสินใจซื้อยังมีความต้ังใจซื้อเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งทัศนคติของผู้ที่ใกล้ชิดหรือเก่ียวข้องในการซื้อมักจะมาก่อน 
แต่น่ีก็รวมถึงความต้องการของตัวผู้ซื้อเองด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือครอบครัวที่มีเด็ก การตัดสินใจซื้อบริการ
โดยบริการหน่ึงมีเด็กเป็นผู้ใช้บริการน้ันด้วย ความต้องการของเด็กจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อครั้งน้ัน 
ปัจจัยอีกอย่างที่มีส่วนกระทบการตัดสินใจซื้อคือ เหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่น ความต้องการใช้เงินไปกับสิ่งอ่ืนที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ทําให้การซื้อต้องพิจารณาข้อคํานึงใหม่และถูกยกเลิกไป 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase) หลังจากที่ลูกค้าได้ทําการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการไปแล้วน้ัน  นักการตลาดจะต้องทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ  ซึ่งความพึงพอใจน้ัน
เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทําการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่
ได้รับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการน้ัน 
โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ํา หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามท่ีคุณค่าที่
ได้รับจริงตํ่ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไป
ใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ด้วย ดังน้ันนักการตลาดจึงต้องทําการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะทําผ่านการใช้แบบ
สํารวจความพึงพอใจ หรือจัดต้ังศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  จะมีการ
ตัดสินใจในประเด็นต่างๆดังน้ี 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) 
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) 
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice)    
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing)  
3.5 การเลือกปริมาณซื้อ (Purchase amount)  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคก็เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค
ทางด้านต่าง ๆ และเพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
หรือสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดําที่ผู้ขายไม่สามารถ
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คาดคะเนได้ งานของผู้ขาย คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง 
การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สําหรับผู้ขาย  โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2548: น.199-217) 

 

ภาพท่ี 3 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: (Kotler, 2014: p.184.) 
 

1. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของ
สังคมและกําหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กําหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของบุคคลวัฒนธรรมแบ่งออกได้ดังน้ี 

  1.1 วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มี อิทธิพลต่อความต้องการและ
พฤติกรรมของคน โดยเด็กที่กําลังเติบโตจะได้รับอิทธิพลของค่านิยม (Values), การรับรู้ (Perceptions), 
ความชอบ (Preferences) และพฤติกรรม (Behaviors) มาจากครอบครัว และสถาบันที่สําคัญๆ เช่น โรงเรียน 
เป็นต้น 

  1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ในแต่ละวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อยๆ 
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะนําไปสู่การแบ่งส่วนตลาด และการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย 
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   (1)  กลุ่มเช้ือชาติหรือสัญชาติ ได้แก่ ไทย จีน อเมริกา อังกฤษ ลาว เป็นต้น ซึ่งแต่
ละเช้ือชาติจะมีการบริโภคท่ีแตกต่างกัน 
   (2)  กลุ่มศาสนา ได้แก่ พุทธ อิสลาม คริสต์ ซิกข์ เป็นต้น แต่ละศาสนาจะมีประเพณี
และข้อห้ามที่แตกต่างกันจึงจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   (3) กลุ่มสีผิว ได้แก่ ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน ทําให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันด้วย 
   (4)  พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ เป็นต้น ทํา
ให้มีลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่างกัน 
   (5)  กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มพนักงาน กลุ่มนักธุรกิจ 
กลุ่มวิชาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย์ อาจารย์ นักกฎหมาย ฯลฯ 
   (6)  กลุ่มย่อยด้านอายุ ได้แก่ ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
   (7)  กลุ่มย่อยด้านเพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง 
  1.3 ช้ันของสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นลําดับข้ันที่แตกต่างกัน 
โดยอาศัยตัวแปรต่างๆ อาทิ รายได้ อาชีพ การศึกษา ความมั่งคั่ง แหล่งที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป
สามารถแบ่งช้ันทางสังคมออกเป็น 3 ระดับช้ันด้วยกัน คือ 

(1) ชนช้ันระดับสูง (Upper Class) 
(2) ชนช้ันระดับกลาง (Middle Class) 
(3) ชนช้ันระดับล่าง (Lower Class) 

  สมาชิกที่อยู่ในช้ันทางสังคมเดียวกัน ก็จะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่คล้ายๆกัน 
ช้ันทางสังคมที่แตกต่างกันจะนําไปสู่ความชอบในผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น กลุ่มคน
ช้ันสูงส่วนใหญ่จะใช้เสื้อผ้า Brand name ขับรถยนต์ราคาแพง เช่น Benz, BMW, Jaguar กิจกรรมยามว่าง 
ต้องไปเล่นกอล์ฟ หรือออกงานสังคม เป็นต้น 
  ช้ันทางสังคม มีลักษณะสําคัญดังน้ี 

-  คนที่อยู่ในช้ันทางสังคมเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกัน 
 - คนจะได้รับตําแหน่งที่สูงกว่า ตํ่ากว่าตามช้ันทางสังคม 
 - ช้ันทางสังคมช้ีให้เห็นถึงกลุ่มของตัวแปรต่างๆ เช่น อาชีพ รายได้   ความมั่งค่ัง การศึกษา 
   มากกว่าที่จะใช้เพียงแค่ตัวแปรเดียว 
 - คนแต่ละคนสามารถเปลี่ยนช้ันทางสังคมให้สูงขึ้นหรือตํ่าลงได้ตลอดช่วงชีวิตของเขา 
 

   2. ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมซื้อ เน่ืองจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม ประกอบด้วย 

 2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบด้วยบุคคลที่มี อิทธิพลต่อทัศนคติหรือ
พฤติกรรมของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 (1)  กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคทางตรง และมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า แบ่งเป็น กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีการติดต่อกันอย่างสมํ่าเสมอ และมีรูปแบบการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพ่ือน เป็น
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ต้น และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) มีการติดต่อกันแบบนานๆคร้ัง และมีรูปแบบการติดต่อแบบเป็น
ทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มทางการค้า เป็นต้น 

        (2)  กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางอ้อม ไม่ได้มี
การรู้จักเป็นการส่วนตัว แบ่งเป็น กลุ่มใฝ่ฝัน (Aspirational Groups) บุคคลที่บุคคลอ่ืนต้องการจะเป็นเหมือน 
เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ พิธีกร นักกีฬาที่มี ช่ือเสียง เป็นต้น และกลุ่มไม่พึงปรารถนา 
(Dissociative Groups) บุคคลที่ค่านิยมหรือพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนปฏิเสธ 

 2.2 ครอบครัว (Family) ครอบครัวถือเป็นองค์กรในสังคมที่สําคัญที่สุด โดยสมาชิกใน
ครอบครัวถือเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงขั้นปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย
สมาชิกในครอบครัว จะมีการแบ่งบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อดังน้ี 

(1)  ผู้ชายเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  
(2)  ผูห้ญิงเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
(3)  ผูห้ญิงและผู้ชาย มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อร่วมกัน 

  2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) ผู้บริโภคแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มหลายๆ
กลุ่มแตกต่างกันออกไป เช่น ครอบครัว ที่ทํางาน สมาคม เป็นต้น ดังน้ันตําแหน่งของบุคคลในแต่ละกลุ่มจะถูก
กําหนดในรูปของบทบาทและสถานภาพ ตัวอย่างเช่น นาย ก เมื่ออยู่กับพ่อแม่จะแสดงบทบาทเป็นลูกชายเมื่อ
อยู่กับครอบครัวจะมีบทบาทเป็นสามีและหัวหน้าครอบครัวเมื่อไปทํางานจะแสดงบทบาทเป็นประธานบริษัท
เป็นต้น 
 สรุปแล้วบทบาท (Role) จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลถูกคาดหวังให้ปฏิบัติโดยสิ่งที่จะ
ปฏิบัติน้ันขึ้นอยู่กับบุคคลที่อยู่รอบข้าง  
 นอกจากน้ีในแต่ละบทบาทจะประกอบไปด้วยสถานภาพ (Status) ซึ่งคนจะซื้อสินค้าที่บ่งบอก
ถึงสถานภาพของตนเอง เช่น ประธานบริษัทต้องขับรถเบนซ์ ใส่สูท เป็นต้น ดังน้ันหน้าที่ของนักการตลาด
จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์รวมถึงตราสินค้าน้ันเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยู่ในบทบาทและสถานภาพใดแล้วทําการ
สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

   3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต 
ดังน้ี 
  3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

3.2 ลําดับขั้นของวงจรชีวิต (Stage in the Life Cycle) คนจะซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่าง
กันไปตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นรสนิยมในการซ้ือสินค้า เช่น เสื้อผ้า อาหาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ หรือกิจกรรมยามว่าง 
จะมีความสัมพันธ์ลําดับขั้นของวงจรชีวิต ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทอาหาร เมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นจะนิยม
รับประทานอาหารประเภท Fast food แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพมากข้ึน หรือกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่น คือ การดูหนัง ฟังเพลงร้อง คาราโอเกะ แต่กิจกรรมยามว่างของ
วัยผู้ใหญ่อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นต้น 
  3.3 อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคที่อยู่ในอาชีพที่แตกต่างกัน ความต้องการในการใช้สินค้า
หรือบริการก็จะแตกต่างกันออกไป ดังน้ันนักการตลาดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
บุคคลท่ีอยู่ในแต่ละสาขาอาชีพได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลข ก็จะมีการออกแบบให้มีรุ่นเพ่ือให้ผู้บริโภคแต่ละ
อาชีพ เช่น นักเรียน นักศึกษา วิศวกร นักการเงิน นักบัญชี หรือพ่อค้าแม่ค้าเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
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  3.4 รายได้ (Income) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคน้ันยังมีความเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจน้ันจะพิจารณาจากรายได้สําหรับใช้จ่าย เงิน
ออมและสินทรัพย์ หน้ีสิน อํานาจในการกู้ยืม ทัศนคติที่มีต่อการใช้จ่ายและการออม เป็นต้น 
  3.5 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คนแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมาจากวัฒนธรรมย่อย ช้ันทาง
สังคม หรืออาชีพเดียวกันก็ตาม แต่ก็อาจจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตน้ันจะวัดจาก 
 (1)  กิจกรรม (Activities) 
 (2)  ความสนใจ (Interests) 
 (3)  ความคิดเห็น (Opinions) 

  4.  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า 
ปัจจัยภายในประกอบด้วยดังน้ี 
       4.1 การจูงใจ (Motivation) เป็นพลังกระตุ้นหรือพลังผลักดันที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้
บุคคลกระทําหรือดําเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยอาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคล หรืออาจถูก
กระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ส่วนประสมทางการตลาด   วัฒนธรรมหรือช้ันทางสังคม 
  นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ ทฤษฎีการจูงใจที่มีช่ือเสียงมาก คือ ทฤษฎีการ
จูงใจของมาสโลว์ ซึ่งได้จัดประเภทความต้องการตามลําดับ 5 ระดับ ดังน้ี 
  (1)  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการในปัจจัย 4 คือ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 
  (2)  ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการความ
มั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
  (3)  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก และการยอมรับ
จากคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆที่อยู่ในสังคม 
  (4)  ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการการยกย่อง นับหน้าถือ
ตาจากคนในสังคม ดังน้ันสินค้าสําหรับผู้บริโภคท่ีมีความต้องการในลําดับข้ันน้ี จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาแพง 
  (5)  ความต้องการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
 4.2 การรับ รู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ี บุคคลทําการคัดเลือก  จัดระเบียบ  และ
ตีความหมายของข้อมูล เพ่ือกําหนดเป็นภาพท่ีมีความหมายขึ้นมา มี 4 ขั้นตอน คือ 
         (1) การเลือกเปิดรับข้อมูล (Selective Exposure) 
        (2) การเลือกสนใจข้อมลู (Selective Attention) 
         (3) การเลือกตีความข้อมูล (Selective Distortion) 
   (4) การเลือกที่จะจดจําข้อมูล (Selective Retention)  
 4.3 การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่
ผ่านมาของคนแต่ละคนซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นนาย ก.  ใช้โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ 
Nokia แล้วมีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า ดังน้ันหาก นาย ก. จะซื้อโทรศัพท์มือถือเคร่ืองใหม่โอกาสที่จะ
เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือย่ีห้อ Nokia ก็มีมากข้ึน 
 4.4 ความเช่ือ (Beliefs) คือ ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 
ความคิดเห็น หรือเป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 
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   4.5 ทัศนคติ (Attitudes) คือ การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล หรือ
ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบัติต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง ความโน้มเอียงที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ําเสมอ  

ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ทั้ง
ความเชื่อและทัศนคติจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคอาจจะมีความเช่ือ
และทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นหน้าที่ของนักการตลาดคือการสื่อสารเพ่ือแก้ไขความเช่ือและทัศนคติเหล่าน้ัน 

4.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคนแต่ละคน 
ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของบุคคลน้ันๆ หรืออาจหมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล 
ซึ่งนําไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน 

4.7 แนวความคิดของตนเอง (Self-Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง 
หรือความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร 

 
2.2  แนวความคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ที่องค์กรจะต้องนํามาใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วย
เคร่ืองมือ 

Kotler (2014) ส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การ
สนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย 
             1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้าบริการ ความคิด สถานที่ 
องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า(Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 
             2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์น้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผู้
กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึง 
                2.1 คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของ
ลูกค้าในคุณค่าผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ัน 
               2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
               2.3 การแข่งขัน 
               2.4 ปัจจัยอ่ืนๆ 
           3.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ 
เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) 
และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non Personal Selling)เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่ง
อาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเครื่องมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน 
(Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เคร่ืองมือส่งเสริมที่สําคัญมีดังน้ี 
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              3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์การและผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวข้องกับ กลยุทธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์วิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) และ                   
กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 
               3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาด
โดยใช้บุคคล 

     3.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การใช้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้
หรือการซื้อโดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางส่งเสริม การขาย 
               3.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าวเป็นการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายาม
ที่มีการวางแผนโดยองค์การหน่ึงเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี ต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด 
                3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เป็น
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทําให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อและทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ซึ่งประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์ 
การใช้จดหมายตรง การใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ 
  4. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย 
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ์
ออกสู่เป้าหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ ช่วย ในการกระจายสินค้าก็คือ การขนส่ง                    
การคลังสินค้า และการเก็บสินค้าคงคลัง การจําหน่ายประกอบด้วย 
                4.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ
กรรมสิทธ์ิที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่าย จึงประกอบด้วยผู้ผลิต                   
คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
                4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Marketing Logistics) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การขายสินค้าจึง
ประกอบด้วย การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ 
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ภาพท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มา: (Kotler,2014: p.16) 
 
2.3 แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสนิใจของผู้บริโภค 
 ในการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การตัดสินใจที่ได้ศึกษาน้ัน
ครอบคลุมความหมายของการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์ การตัดสินใจพฤติกรรมทั่วไปในการ
ตัดสินใจของมนุษย์ ตัวแปรที่สําคัญในการวัด และรูปแบบพ้ืนฐานของกระบวนการตัดสินใจของผู้บรโิภค ดังน้ี 

           1. ความหมายของการตัดสินใจได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการตัดสินใจ ที่แตกต่างกันดังน้ี 

         การตัดสินใจ (ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2542: น.9) คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหน่ึงจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อย่างที่มีอยู่การตัดสินใจ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546:น.7) คือ กระบวนการ
คัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการแก้ไขปัญหา 
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           2. กระบวนการตัดสินใจ การตัดสนิใจ (ฉัตรยาพร เสมอใจ ,2545:นน.44 - 46) หมายถึงกระบวนการ
ในการเลือกทีจ่ะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บรโิภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ 
ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะมีขัน้ตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

               2.1 การตระหนักถึงปัญหา เมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจจากแหล่งต่างๆ 

                2.2 การแสวงหาข้อมูล ปกติผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ
สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาเปรียบเทียบนาน แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างกลับไม่ต้องการข้อมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก 

                2.3 การประเมินทางเลือก สามารถทําได้ 2 วิธี คือ การแสดงรายการคุณสมบัติของสินค้า เป็น
การประเมินโดยใช้รายการคุณสมบัติของสินค้าแล้วนํามาเปรียบเทียบตามความต้องการความรู้สึกและ
สถานภาพของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะพิจารณาคุณสมบัติที่เห็นว่าสําคัญที่สุดเป็นอันดับต้นๆ และการให้
คะแนนตามคุณสมบัติของสินค้าเป็นการประเมินโดยให้คะแนนคุณสมบัติของสินค้าแต่ละย่ีห้อที่ต้องการจะ
ตัดสินใจเปรียบเทียบกัน 

              2.4 การตัดสินใจซื้อโดยที่ในการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

                   2.4.1 ท่านเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้ันหรือไม่แท้จริงแล้วมี 3 ทางเลือก คือ ซื้อสินค้าน้ันซื้อ
สินค้าอ่ืนทดแทน หรือไม่ซื้อเลย 
                    2.4.2 ถ้าซื้อท่านจะซื้อย่ีห้ออะไร 
                    2.4.3 ท่านจะซื้อที่ไหน 
                    2.4.4 ท่านจะซื้อจํานวนเท่าใด 
                    2.4.5 ท่านจะซื้ออย่างไร 

           2.5 ทัศนคติหลังการซื้อ - การใช้ จะใช้เป็นข้อมูลในการรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ 
เพ่ือสร้างและรักษาระดับของความพึงพอใจของผู้บรโิภคต่อไปขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อล้วนมี
ความสําคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่นักการตลาด จะต้องทําความเข้าใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเข้าถึง
จิตใจของผู้บริโภคให้ได้ ซึ่งสามารถจําแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคออกเป็น 2 ระดับ
ต่อไปนี้ 

                 2.5.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความจําเป็น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติการรับรู้ และการเรียนรู้ 

                 2.5.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคมวัฒนธรรม การติดต่อธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมบทบาทของบุคคลที่เก่ียวขอ้งในการตัดสินใจซื้อสามารถแบ่งได้ ดังน้ี 

                          1.ผู้ริเริม่ (Initiator) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งรับรู้ถึงความจําเป็นหรือความต้องการ และริเร่ิม
ความคิดเก่ียวกับการซื้อและความต้องการสินค้าหรือบริการ 
                           2. ผูม้อิีทธิพล (Influencer) หมายถึง บุคคลผูซ้ึ่งแสดงถึงพฤติกรรม ใดๆ เป็นสิ่งกระตุ้น
หรือจูงใจต่อบุคคลอ่ืน ทั้งที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ/หรอืการใช้สินค้าหรือบริการ 
                          3.ผู้ตัดสินใจ (Decider) ผูท้ี่ตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซือ้
อะไร ซื้อย่างไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร และซื้อจํานวนเท่าใด 
                           4.ผู้ซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลผูซ้ึง่ดําเนินการซื้อจริง 
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                           5. ผู้ใช้ (User) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยตรง
และจะเป็นผู้ทําการประเมินการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ในการศึกษาถึงตลาดผู้บริโภคน้ัน จําเป็นอย่าง
ย่ิงที่นักการตลาดจะต้องทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดของ
ตลาดผู้บริโภค ในการที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่ว่าทําไมผู้บริโภคถึงตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ตัว
ใดตัวหน่ึงน้ัน Phillip Kotler ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัย S - R Theory ในรูปของ
แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior) ดังแสดงไว้ในภาพ 

 
ภาพท่ี 5 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior) 

ที่มา : (Kotler & Keller,2014: p. 27). 

2.4  แนวคิดด้านพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ (E - Commerce) 

  1. ความเป็นมา  
              พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ่มข้ึนเมื่อ
ประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน และในช่วงเร่ิมต้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่าน้ัน บริษัทเล็กๆ มีจํานวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้แพร่หลายขึ้น ประกอบกับ
คอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยายเพ่ิมอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บทําให้หน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุรกรรม
หลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อขายสินค้า การซื้อหุ้น การทํางาน การประมูล และการให้บริการลูกค้า 

2. ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ 
   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการทําธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้า/

บริการ การชําระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต  
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    กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดําเนิน
ธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน และระบบส่ือสารโทรคมนาคมหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
    องค์กรการค้าโลก ให้คําจํากัดความไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย 
การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    E-Commerce คืออะไร Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อขายสินค้าหรือ
บริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์คู่สาย 
โทรศัพท์  โมเด็มและเป็นสมาชิกของบริการ Internetก็สามารถทํ าการค้าผ่ านระบบเครือข่ายได้ 
              E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet กับการจําหน่ายสินค้าและบริการ 
โดยสามารถนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านทาง Internet สู่คนทั่วโลกภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ทําให้การดําเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอันสั้น  

3. ความสาํคญัของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
     เน่ืองมาจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและการเพ่ิมขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มีอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้
พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจํากัดของเรื่องเวลาและสถานท่ี 
การแข่งขันทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศที่ต้องแข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ “ความเร็ว”ทั้งการ
นําเสนอสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสําคัญอย่างย่ิงในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และได้รับความนิยมเพ่ิมขันเป็นลําดับ 

 
กรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

          กรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  
1. แอพพลิเคช่ันของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
2. ปัจจัยทางการบริหาร  
3. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. ประเภทสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 

สําหรับสินค้าทีซ่ื้อขายในพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกได้ดังน้ี  
1. สินค้าที่มีลกัษณะเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital Products)  
2. สินค้าที่ไม่ใช่ขอ้มูลดิจิทัล (Non-Digital Products) 

4. ประเภทของอีคอมเมิร์ซ 
    มีการแบ่งประเภทอีคอมเมิร์ซกันหลายแบบ เช่น แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 ประเภท แบ่งอีคอมเมิร์ซ

เป็น 3 ประเภท แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 6 ส่วน และแบ่ง อีคอมเมิร์ซตามประเภทสินค้าเป็น 2 ประเภท เป็นต้น 
อีคอมเมิร์ซ 5 ประเภท ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 ประเภทก็ได้ดังต่อไปน้ี (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ,2559) 
 (1) ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือประเภทท่ีผู้ซื้อปลีกใช้
อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่โฆษณาอยู่ในอินเตอร์เน็ต 
 (2) ธุรกิจกับธุรกิจหรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภท ที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อ
ซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเทอร์เน็ต 
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 (3) ธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือประเภทท่ีธุรกิจติดต่อกับ
หน่วยราชการ 
 (4) รัฐบาลกับรัฐบาลหรือจีทู จี  (G-to-G = Government to Government) คือ  ประเภทที่
หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหน่ึง 
 (5) ผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ ประเภทที่ผู้บริโภค
ประกาศขายสินค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหน่ึงก็ซื้อไป เช่น ที่อีเบย์ดอทคอม (Ebay.com) เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภค
สามารถจ่ายเงินให้กันทางบัตรเครดิตได้ 
 อีคอมเมิร์ซ 3 ประเภท ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 3 ประเภทก็อาจจะแบ่งได้ (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2559) ดังต่อไปนี้  
 (1) อีคอมเมิรซ์ระหว่างผู้บรโิภคกับธุรกิจ หรือ บีทูซ ี (B-to-C = Business-to-Consumer) ซึ่ง
อาจจะมีตัวอย่างดัง ต่อไปนี้  
  - การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ กลุ่ม
สนทนา กระดานข่าว เป็นต้น 
   - การจัดการด้านการเงิน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการเร่ืองการเงินส่วนตัว เช่น ฝาก-ถอน เงินกับ
ธนาคาร ซื้อขายหุ้นกับผู้ค้าหุ้น เช่น อีเทรด (www.etrade.com) เป็นต้น 
 - ซื้อขายสินค้าและข้อมูล ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าและข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้
โดยสะดวก 
  (2) อีคอมเมิร์ซภายในองค์กรหรือแบบอินทราออร์ก (Intra-Org E-commerce) คือการใช้         
อีคอมเมิร์ซในการช่วยให้บริษัทหรือองค์ใดองค์กรหน่ึงสามารถปรับปรุงการทํางานภายในและให้บริการลูกค้า
ได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  - การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจะสะดวกรวดเร็วจะได้ผลดีขึ้น โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ และป้ายประกาศ เป็นต้น 
  - การจัดพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีพับลิซซิง (Electronic Publishing) ช่วยให้บริษัท
สามารถออกแบบเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร และแจกจ่ายเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยไม่ว่า
จะเป็นคู่มือข้อกําหนดสินค้า (Product Specifications) รายงานการประชุม เป็นต้น ทั้งน้ีโดยผ่านเว็บ     
  - การปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานขาย การใช้อีคอมเมิร์ซแบบน้ีช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง
ฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย และระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า ทําให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น 
 (3) อีคอมเมิร์ซระหว่างองค์กรหรือแบบอินเตอร์ออร์ก (Inter-Org E-commerce) ซึ่งก็คือ       
แบบเดียวกับแบบที่เรียกว่าบีทูบี (Business to Business) ทั้งน้ีโดยมีตัวอย่างต่อไปนี้  

- การจัดซื้อ ช่วยให้จัดซื้อได้ดีขึ้น ทั้งด้านราคา และระยะเวลาการส่งของ 
  - การจัดการสินค้าคงคลัง   - การจัดส่งสินค้า 
 - การจัดการช่องทางขายสินค้า  - การจัดการด้านการเงิน 

 อีคอมเมิร์ซ 6 ส่วน ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 6 ส่วน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
,2559)  แบ่งได้ดังต่อไปนี้  
 (1) การขายปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเทลลิ่ง (E-tailing= Electronic Retailing) หรือร้านค้า
เสมือนจริง (Virtual Storefront) ยอดขายปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกาใน ค.ศ. 1999 มีมูลค่าเป็นหมื่นล้าน
บาท 
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 (2) การวิจัยตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมาร์เก็ตอีรีเซิร์ช (Market E-research) คือการใช้
อินเทอร์เน็ตในการวิจัยตลาดแบบเดียวกับที่สํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเทอร์เน็ตทําอยู่บริษัทห้างร้าน
สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต ทั้งจากการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บ
จากแบบสอบถามและจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า การวิจัยตลาด อินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ             
อีคอมเมิร์ซ 
 (3) อินเทอร์เน็ตอีดีไอ หรือการส่งเอกสารตามมาตรฐานอีดีไอโดยใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่าย
ตํ่าลงก็ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซประเภทหน่ึง  
  (4) โทรสารและโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต การใช้โทรสารและโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ    
วีโอไอพี (VoIP= Voice over IP) น้ันมีราคาตํ่ากว่าการใช้โทรสารและโทรศัพท์ธรรมดา และอาจจะใช้เป็นส่วน
หน่ึงของอีคอมเมิร์ซ  
 (5) การซ้ือขายระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทต่างๆ จํานวนมากในปัจจุบันติดต่อซื้อขายสินค้ากัน
โดยผ่านเว็บในอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของอีคอมเมิร์ซ 
 (6) ระบบความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซถือว่าเป็นส่วนสําคัญของอีคอมเมิร์ซทั้งน้ีในปัจจุบันมีการใช้
วิธีต่างๆ เช่น เอสเอสแอล (SSL= Secure Socket Layer) เซ็ต (SET = Secure Electronic Transaction) 
อาร์เอสเอ (RSA = Rivets, Shamir and Adelman) ดี อีเอส (DES= Data Encryption Standard) และ            
ดีอีเอสสามช้ัน (Triple DES) เป็นต้น อีคอมเมิร์ซ 2 ประเภทสินค้า ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซตามประเภทสินค้าก็
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
  (1)  สินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งสินค้าได้โดย
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
  (2)  สินค้าท่ีไม่ใช่ดิจิตอล เช่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าศิลปะชีพ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง
เครื่องประดับ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งต้องส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ ผ่านไปรษณีย์หรือบริษัทรับส่ง               
พัสดุภัณฑ์ 
 
5. กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส ์

มีขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การคน้หาข้อมูล ขั้นตอนแรกของการซือ้สินค้าเป็นการค้นหาข้อมูลสนิค้าที่ต้องการ แล้วนําข้อมูล

แต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่นิยมหรือ Search Engines เช่น google  
2. การสั่งซ้ือสนิค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าทีต้่องการแล้ว จะนํารายการที่ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้า 

และจะมีการคํานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการและปริมาณท่ีสั่งได้ 
 3. การชําระเงนิ เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินคา้ที่ต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็นการกําหนดวิธีการชําระเงิน 
ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน 
 4. การส่งมอบสินค้า เมื่อลูกค้ากําหนดวิธีการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่วิธีเลือกส่งสินค้า ซึ่งการ
ส่งมอบสินค้าอาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัทขนส่งสินคา้ หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
การดาวน์โหลดเพลง เป็นต้น 

5. การให้บริการหลงัการขายหลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมีบริการหลังการขาย
ให้กับลูกค้า ซึง่อาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ด 
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6. บทบาทของรัฐในการส่งเสริม E-Commerce (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2559) 
        กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการ
ส่งออก วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดทํา Homepage ในลักษณะ
ของ Cyber Mall  ผู้ส่งออกจะได้ประโยชน์จากการโฆษณาสินค้าและบริการผ่าน Internet โดยใช้ Web Site 
ของกระทรวงพาณิชย์ (http://www.thaiecommerce.net/) เป็นประตูที่จะเช่ือมโยง Homepage ของ
บริษัทธุรกิจส่งออกที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปสู่ผู้ซื้อทั่วโลก สําหรับธุรกิจส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 
มีหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นคือ เป็นบริษัทนิติบุคคล ประกอบการค้าสินค้าหรือบริการโดยถูกต้องตามกฎหมาย              
ไม่ประกอบธุรกิจผิดศีลธรรม สินค้าหรือบริการมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ เช่น มี Brand Name , 
ISO , Barcode รั บ ร อ ง  ห รื อ อ ยู่ ใ น บั ญ ชี ร า ย ช่ื อ ผู้ ส่ ง อ อ ก ข อ ง ก ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส่ ง อ อ ก 
        ตลาดเป้าหมายในระยะเริ่มต้นจะเน้นใน 6 แห่งคือ USA , Japan , Europe , Asia , Australia,   
Hong Kong โดยสินค้าเป้าหมายคือ อัญมณีและเคร่ืองประดับ อาหาร สิ่งทอ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เคร่ืองหนัง ของ
เล่น เฟอร์นิเจอร์ ส่วนบริการเป้าหมาย คือ การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการรถเช่า การจองต๋ัว
เคร่ืองบิน  
 
7. ข้อดีของการใช้ E - Commerce 

1. การซ้ือขายสินค้าแบบ Online สามารถตัดปัญหายุ่งยากในเรื่องของการต่อรองราคาและตัดปัญหา 
เก่ียวกับนายหน้า เพราะมีเพียงแค่รหัสบัตรเครดิตที่เปิดบัญชีกับธนาคาร ท่านก็สามารถซื้อสินค้าผ่าน 
ได้  

2. ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ใน E-Mail บุคคลอ่ืนไม่สามารถเปิดอ่านได้นอกจากผู้จัดจําหน่ายเท่าน้ัน  
3. เพ่ิมมูลค่าและปริมาณทางการค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุน และเปิดโอกาสให้ผู้ขาย

ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้มากข้ึน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้น
ด้วย  

4. ผู้ซื้อสามารถค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปถึงร้านค้า หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง  

5. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าหรือบริการกับผู้ซื้อรายอ่ืน หรือมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าหรือ
บริการก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ฟังตัวอย่างเพลง อ่านเรื่องย่อของหนังสือ หรือชมบางส่วนของ VDO 
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ทําให้ผู้ซื้อมีข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ิมมากขึ้น ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อแบบ 
Digital Form จะสามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที  

6. ผู้ขายสามารถโฆษณาขายสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าทั่วโลกได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทําให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การจัดต้ังร้านค้า การจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บสินค้า การ
กระจายสินค้า และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนๆได้อีกด้วย  

8. ข้อจํากัดในการใช้ E-Commerce 
1. ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลขาดการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบนบัตรเครดิต

อาจถูกดักฟังหรืออ่านเพ่ือเอาช่ือและหมายเลขบัตรเครดิตไปใช้โดยที่เจ้าของบัตรเครดิตไม่รู้ได้ การส่ง
ข้อมูลจึงต้องมีการพัฒนาวิธีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน เพ่ือให้ข้อมูลของลูกค้าได้รับความ
ปลอดภัยสูงสุด  
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2. ประเทศไทยยังไม่มีธนาคารพาณิชย์ที่จะทําหน้าที่รับประกันความเสี่ยงสําหรับการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันการชําระเงินยังต้องผ่านธนาคารที่เป็นของต่างประเทศ  

3. ปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาสและขาดความรู้ทางเทคโนโลยี รวมท้ังขาดเครือข่ายการส่ือสาร 
เช่น ระบบเคเบิล ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงทําให้
ชนบทที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการ Internetได้  

4. E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทําให้รัฐบาลต้องเข้ามากําหนดมาตรการ เพ่ือให้ความ
คุ้มครองกับผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะเดียวกันมาตรการมนเรื่องระเบียบที่จะกําหนดข้ึนต้องไม่ขัดขวางการ
พัฒนาเทคโนโลยี  

5. ผู้ซื้อไม่มั่นใจเรื่องการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ไม่มั่นใจว่าจะมีผู้นําหมายเลข
บัตรเครดิตไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบหรือไม่  

6. ผู้ขายไม่มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง จะเป็นบุคคลเด่ียวกับที่แจ้งสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ มีความสามารถ
ในการที่จะจ่ายสินค้าและบริการหรือไม่ และไม่มั่นใจว่าการทําสัญญาซื้อขายผ่านระบบ Internet จะ
มีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  

7. ด้านรัฐบาล ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่คนละประเทศกันจะใช้กฎหมายของประเทศใดเป็นหลัก หากมี
การกระทําผิดกฎหมายในการการกระทําการซื้อขายลักษณะนี้ ความยากลําบากในการติดตามการซื้อ
ขายทาง Internet อาจทําให้รัฐบาลประสบปัญหาในการเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร การท่ี 
E-Commerce ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค 
และการปฏิบัติงานของภาครัฐบาล ทําให้รัฐบาลอาจเข้ามากําหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ
ผู้ขายที่ใช้บริการ E-Commerce รวมท้ังให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปัจจัยที่จะ
เพ่ิมความสะดวกทางด้านโทรคมนาคมส่ือสาร  

8. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําสําเนาหรือดัดแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ง่ายกว่าเอกสารที่เป็น
กระดาษ จึงต้องจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยในการอ้างสิทธิให้ดีพอ  

9. E-Commerce ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่าน้ัน แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการทางธุรกิจที่ดีด้วย 
การนําระบบน้ีมาใช้จึงไม่สมควรทําตามกระแสนิยม เพราะถ้าลงทุนไปแล้วไม่สามารถให้บริการท่ีดีกับ
ลูกค้าได้ ย่อมเกิดผลเสียต่อบริษัท  

10. ปัญหาที่เกิดกับงานด้านกฎหมายและลายเซ็น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีจะกํากับดูแลการ
ทํานิติกรรม การทําการซื้อขายผ่านทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

9. แนวทางแก้ไข 
 1. รัฐต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งกําหนราคาที่
เหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึง E-Commerce ได้อย่างเท่าเทียม และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งควรมี
การประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย  

2. รัฐและเอกชนจะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง รวมถึง
สมรรถนะด้านการแข่งขันให้แก่สถาบัน องค์กรที่เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การนําระบบ EDI 
เข้ามาใช้  

3. เปิดเสรีบริการโทรคมนาคม ด้วยการยกเลิกการผูกขาดทางโทรคมนาคมอย่างเร็วที่สุด การเปิดการ
แข่งขันอย่างเสรีจะทําให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป  
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4. รัฐต้องมีการวางแผนระยะยาวเก่ียวกับการใช้ระบบ E-Commerce ทั้งในเรื่องของการออกกฎหมาย
ตามหลักสากลและกฎหมายข้างเคียง เช่น เรื่องภาษี สนับสนุนหรือเป็นตัวแทนดูแลการใช้มาตรฐานต่างๆ 
หน่วยงานที่เป็น Certification Authority (CA) ที่ทําการรับรอง Digital Signature  

5. รัฐจะต้องหาแนวร่วมและพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์ในการเจรจาระหว่างประเทศ เพ่ือให้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีกติกาสากลที่เป็นธรรมแก่ทุกประเทศ  

 
10.  กฎหมายอีคอมเมิร์ซ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2559) 
    ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศทําให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วส่ง ผล
ให้การเสนอขายสินค้าการตกลงทําสัญญาซื้อขายสินค้า และการชําระเงินสามารถทําได้อย่างง่ายดายทาง
อิเล็กทรอนิกส์แต่ในเมืองไทยก็มีปัจจัยสําคัญหลายอย่างเป็นอุปสรรคในการทํา Ecommerce โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเรื่องของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมาศึกษาถึงเน้ือหาของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่ามี
ความสําคัญอย่างไรในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการต่ืนตัวต่อการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของกฎหมาย ดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทําและมีกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงต่อไป อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันจะเห็นได้
ว่าประเทศไทยมีปัญหาโดยพ้ืนฐานดังต่อไปน้ี  

1. ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมายที่จะเอ้ืออํานวย
ให้การทําธุรกรรมทางการค้า สามารถดําเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

2. ปัญหาในการสร้างแรงจูงใจ การที่ประเทศมีกฎหมายที่ได้มาตรฐานในการประกอบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น   

- กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange Law) 
- กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature Law)  
- กฎหม ายก าร โอน เงิน ท าง อิ เล็ กท รอ นิ กส์  (Electronic Funds Transfer Law ) เป็ น ต้ น  
ย่อมจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
3. ปัญหาในการสร้างความเชื่อม่ัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร (Data Protection Law) และ

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) เป็นต้นย่อมที่จะช่วยให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีค่าย่ิงในสังคมสารสนเทศจะได้รับ
การคุ้มครอง 

4. ปัญหาในการพัฒนาเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ประเทศ
จะต้องมีกลไกทางกฎหมายที่จะเอื้ออํานวยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติ 

5. ปัญหาการเอื้อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม (Fair Competition) การเปิดให้มีการ
แข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมโดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมจะส่งผลให้ มีการดึงดูดการลงทุน การเพ่ิมการจ้าง
งานและนําเงินตราเข้าประเทศ หากทําอย่างมีระบบและหลักการ 

 6. ปัญหาในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ท่ามกลางการแข่งขันทาง
การค้าอย่างรุนแรงในปัจจุบัน รัฐจําเป็นที่จะต้องสร้างกลไกทาง กฎหมายที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมี
ศักยภาพในเชิงการแข่งขัน 

7. ปัญหาในเรื่องช่องว่างระหว่างผู้มีและผู้ไร้ข่าวสาร ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วรัฐมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหากลไกทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือให้มีการลดช่องว่างดังกล่าวจากสภาพการณ์
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ดังกล่าวกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ มีพัฒนาการอย่างสอดรับ กับความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง
ท าง เท ค โน โล ยี กฎห ม าย เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ จึ ง เกิ ด ข้ึ น เน่ื อ งจ ากค วาม จํ า เป็ น ขอ งสั งค ม                    
(Social Necessity) และเพ่ือจรรโลงให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ E-commerce (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2559) 

1. กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายน้ีจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศและเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยท้ังน้ีกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Transaction Law) กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) กฎหมาย
ธุรกรรมทางการเงิน อิ เล็ กทรอนิกส์  (Electronic Financial Transaction Law) กฎหมายอาญ าอัน
เน่ืองมาจากอาชญากรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Criminal Code)  

2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลเพ่ือคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวจากการนําข้อมูลของบุคคลไปใช้
ในทางที่มิชอบ  

3. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) อันมีวัตถุประสงค์ใน
การคุ้มครองสังคมจากความผิดที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารอันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Object) แต่
ทว่ามีค่าย่ิง 

4. กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ที่
จะเอ้ืออํานวยให้มีการ ทํานิติกรรมสัญญากันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
 5.กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความมั่นคงให้กับคู่กรณีในอันที่จะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือการลงลายมือช่ือ  
 6. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer) มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันที่มั่นคง ในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว  
 7. กฎหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Law) มุ่งวางกลไกในการเปิดเสรีให้มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและจัดให้องค์กรกํากับดูแลที่เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างหลักประกันให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง (Universal Service) ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรง เช่น กระทรวงคมนาคม มีการดําเนินการอยู่แล้วกฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
และการค้าระหว่างประเทศที่เก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   

8. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) ดําเนินมาตรการที่จะเร่งรัดให้มี
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้น เช่น การกํากับดูแล ให้เกิด ความถูกต้อง
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ และในระยะยาว เช่น การให้ การศึกษากับเยาวชนในคุณค่าของทรัพย์สิน ทางปัญญา 
เป็นต้น  

9. ประโยชน์ของพาณิ ช ย์ อิ เล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ปัจ จุ บันจะเห็น ได้ ว่าพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการค้าที่น่าสนใจมากเพราะนับวันก็ย่ิงมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่ง
ส่งผลให้การค้าทางอินเทอร์เน็ตขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและการทําธุรกิจบนเว็บไซต์น้ันสามารถใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ 
             1. ทําการค้าได้ตลอด 24 ช่ังโมง และขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเทอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลก
สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถนําเสนอ สนิค้า ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆได้
อย่างรวดเร็ว โดยคําสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 24 ช่ัวโมงและมาจากที่ต่างๆกัน 
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   2. ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ และประหยัดค่าใช้จ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ น้ันมีประโยชน์ที่สําคัญมาก
อีกประการหนึ่ง คือสามารถ เสนอข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าได้ทันทีซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์เอกสาร และประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ์ 
   3. ทํางานแทนพนักงานขาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้ันสามารถ
ทํางานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถทําการค้าในรูปแบบอัตโนมัติและดําเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการทางธุรกิจภายในองค์กรน้ันๆ 
   4. แทนหน้าร้าน หรือบูทแสดงสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสินค้าที่มีอยู่ให้กับลูกค้า
ทั่วโลกได้มองเห็นสินค้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งหน้าร้าน หรือในการเดินทางออกไปในบูทแสดงสินค้า
ในที่ต่างๆ                           
 5. เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการทําให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจย่ิงขึ้น เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชมสามารถดูสินค้าได้ 180 องศาหรือลูกค้าสามารถ
อ่านหัวข้อของหนังสือที่ต้องการซื้อก่อนได้ 
         6. ง่ายต่อการชําระเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถชําระเงินได้อย่างสะดวกสบายโดยวิธีการตัดผ่าน
บัตรเครดิตหรือการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ 
         7. เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทขนาดเล็กสามารถมีโอกาสทางธุรกิจเทียบ
ได้กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เป็นต้นว่า ช่ือ URL ของบริษัทควรจะจําง่าย 
การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ การสั่งซื้อและการชําระเงินมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดีเป็นต้น 
         8. สร้างความประทับใจและพึงพอใจได้มากกว่า ปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตทําได้
อย่างง่ายดาย สินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเวลาไปกับการ
ค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สุด เช่น ถ้าลูกค้าต้อง 
การซื้อของตกแต่งบ้านจากเว็บไซต์ Bangpa-in.com ลูกค้าสามารถจะค้นหาสินค้าจากประเภทของสินค้า 
หรือค้นหาตามรูปแบบที่ต้องการได้ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าและได้ให้รายละเอียดส่วนตัวไว้ ร้านค้าสามารถ 
บันทึก รายละเอียดของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลของเราเพ่ือความสะดวกของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป 
           9. รู้และแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการหลังการขายได้เช่นกัน 
โดยใช้ประโยชน์จากอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า การสร้างแบบสอบถามลูกค้าเพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อสินค้า
และบริการทําให้ร้านค้าสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีมาแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น
และทันท่วงที 
 
2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

รัชนี ไพศาลและคณะ (2556) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรี       
ทางอินเทอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี วัตถุประสงค์ คือ1) ศึกษาปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อภาพสตรีทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสตรี    
3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภท
เสื้อผ้าสตรี เพ่ือนําผลวิจัยมาใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อค้นพบที่จะนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชากร 400 คน รายงานโดยการเก็บ
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แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากน้ันมีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) เบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Devaition) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple 
Regression Analysis (MRA) เพ่ือหาค่า Sig ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์ (R) สัมประสิทธิการกําหนด (R2) ค่าวัด
การกระจายความคลาดเคล่ือนเพ่ือวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าสตรีทางอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนซี่งมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,001 บาท  สมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรีทางอินเทอร์เน็ต , สมติฐานที่ 2 , ความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านการ
ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ด้านความสวยงาม สีสัน เป็นหมวดหมู่ของสินค้าในเว็บ ด้าน
ความตรงต่อเวลาในการบริการจัดส่งสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรีทาง
อินเทอร์เน็ต สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรีทางอินเทอร์เน็ต 
 พิมพิมล  ศรีสวัสด์ิ (2551) งานวิจัยเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพิมล  ศรีสวัสด์ิ (2551: บทคัดย่อ)  กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาจํานวน 100 คน พบว่าเป็นหญิงร้อยละ 61 เคยซื้อสินค้าและบริการร้อยละ 35 เพศชายร้อยละ 39 
เคยซื้อสินค้าและบริการร้อยละ 25 นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
13 อายุช่วง 20 – 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 49 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 และที่มาของ            
รายได้มาจากผู้ปกครองร้อยละ 99 และจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่าเคยซื้อร้อยละ 60 กลุ่มที่เคยซื้อส่วน
ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต 1- 4 ช่ัวโมงต่อวัน ยอดการซ้อต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท นอกจากนี้การสั่งซื้อผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น อัญมณี เครื่องประดับ เสื้อผ้า อาหาร เครื่องสําอาง คิดเป็นร้อยละ 84.43 เหตุผล
ส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อเพราะว่า สินค้ามีราคาที่ถูกกว่า นอกจากน้ันเหตุผลที่ไม่เลือกซื้อเพราะว่า กลัวการฉ้อโกง 
ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องของราคา ผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมการขาย และช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก 
 ธนิษกาญจน์  วิเศษภัทรางกูร (2551) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จํานวน 120 คน ซึ่งเครื่องมือแบบสอบถาม จํานวน 120 
ชุด โดยมีการสุ่มแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีความสนใจในด้านบุคลิกภาพ 
ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม ถึงแม่ว่าคนในกลุ่มน้ีจะยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง แต่ก็มีรายได้มาจาก
ผู้ปกครอง ทําให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจบริโภคได้ง่ายกว่า เพราะไม่ได้หารายได้เอง โดยปัจจัยที่เป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรม คือด้านราคา เมื่อราคาตํ่า นักศึกษาจะมีความสนใจเป็นพิเศษ และเมื่อสินค้ามีคุณภาพดี
และลดราคา ก็ย่ิงจะให้ความสนใจมากย่ิงขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 สุกัญญา  ชินผา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจเสื้อผ้าบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งรวมไปถึงภาคคํ่าและภาคสองภาษา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 394 คน 
ซึ่งเคร่ืองมือแบบสอบถาม จํานวน 394 ชุด ค้นพบว่าส่วนมาเป็นเพศชาย จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
และเพศหญิงจํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47 คณะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ซึ่งเป็นการกําหนดตัวอย่างจากแนวคิดขอบยามาเน่ คณะที่พบมากที่สุดคือ คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9   และสุดท้ายคือคณะ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะที่พบมากที่สุดคือ คณะเทคนิคการแพทย์ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ช้ัน
ปีที่พบส่วนมากเป็น นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา คือช้ันปีที่ 3 จํานวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ระดับที่มากกว่า 9,000 บาท จํานวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ ระดับรายเฉลี่ยต่อเดือนที่ 5,000 – 7,000 บาท จํานวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




