
  
 

การเปรียบเทยีบการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากการโฆษณาสินค้าทางอนิเตอร์เน็ต 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวกญัจน์ณฏัฐ์  เรืองทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวชิา  765 443 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 

ตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2553 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การเปรียบเทยีบการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากการโฆษณาสินค้าทางอนิเตอร์เน็ต 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวกญัจน์ณฏัฐ์  เรืองทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวชิา  765 443 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 

ตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2553  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ท่ีประชุมสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พิจารณาแลว้ 

อนุมัติให้การวิจัย เร่ือง “การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากการโฆษณาสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ตของนักศึกษากกมหาวิทยาลยัศิลปากรกกวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”กเสนอโดย

นางสาวกญัจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชาการสัมมนา

การเป็นผูป้ระกอบการตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ  คณะวทิยาการจดัการ 

 

 

      ………………………………………………..

                (อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ) 

          หวัหนา้สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  
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12500665 : สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั   : ส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต / การเปรียบเทียบ /การตดัสินใจ  

 กญัจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง : การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการโฆษณาสินคา้

ทางอินเตอร์เน็ตของนักศึกษากกมหาวิทยาลัยศิลปากรกกวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยสิ์ริชยั ดีเลิศ.110 หนา้.  

 

บทคดัยอ่ 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการ

โฆษณาสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 390 คน แบ่งออกเป็น 3 คณะคือ คณะวทิยาการจดัการ คณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการสุ่มตวัอย่างแบบ

โควตา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ Independent t-test 

กกกกกกกกผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก1.กกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตมีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 

และไม่เคยซ้ือมีจาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 สาเหตุหลกัท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งไม่เลือกท่ีจะซ้ือ

สินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงเน่ืองจาก ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคล (เช่นขอ้มูลดา้นการเงิน)  

กกกกกกกก2.กปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั กบั ดา้นการรักษา

ความเป็นส่วนตวัมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ตามมาดว้ย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง และ ดา้นสถานท่ีเป็นลาํดบัสุดทา้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44, 

4.23, 4.19, 4.18, 4.08 และ 4.00 ตามลาํดบั  

กกกกกกกก3.กจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6Ps มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ของนกัศึกษาไม่แตกต่างกนั ยกเวน้การใหค้วามสาํคญัในปัจจยัดา้น

ราคาในส่วนของปัจจยัยอ่ย มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก แตกต่างกนั โดยปัจจยั

ยอ่ยดา้นน้ีไม่มีผลต่อผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต นอกนั้นในดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกงานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารยสิ์ริชัย ดีเลิศ  ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษา  ท่ีคอยให้คาํปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี   ตลอด

ระยะเวลาท่ีท่ีทาํงานวิจยัฉบบัน้ี  และขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ และ

อาจารยน์พดล โตวิชยักุล ท่ีเสียสละเวลาเป็นกรรมการสอบวิจยัในคร้ังน้ี  ซ่ึงทุกท่านไดใ้ห้แนวคิด  

คาํแนะนาํทางวชิาการ  ตลอดจนความเมตตาในระหวา่งการทาํงานวิจยั  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ

มา ณ โอกาสน้ี  

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณอาจารยป์ระพล เปรมทองสุข อาจารยน์พดล โตวิชัยกุลและ

อาจารยจิ์ตพนธ์ ชุมเกตุ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแก่ผูว้ิจยัในการให้คาํปรึกษาแนะนาํ เพื่อ

เสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ยิง่  ทาํใหง้านวจิยัน้ีออกมาสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกขอขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีคอยใหค้าํปรึกษา  ให้กาํลงัใจตลอดจนให้การช่วยเหลือในการทาํ

วิจยัในคร้ังน้ีให้สําเร็จตามท่ีตั้งใจไว ้และขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดเ้สียสละ

เวลาอนัมีค่ายิง่ในการตอบแบบจนสามารถทาํงานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จได ้

กกกกกกกกสุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีคอยเป็นกาํลังใจ คอยช่วยเหลืออีกทั้ง

สนบัสนุนกาํลงัทรัพยใ์หก้บัผูว้จิยั  ตลอดระยะเวลาในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

กกกกกกกกคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยัในคร้ังน้ี  ผูท้าํวิจยัขอมอบให้ครูบาอาจารยทุ์กท่าน ท่ี

ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ต่าง ๆ แก่ผูว้จิยั  ส่งผลใหง้านวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กกกกกกกกในโลกยคุปัจจุบนัน้ี ถือเป็นยคุแห่งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะ 

“อินเตอร์เน็ต” (Internet) ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของผูค้น ทั้งในบทบาททาง

การศึกษา ทางสังคมโลก โดยเฉพาะในทางธุรกิจ ซ่ึงอินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมี

ความสาํคญัอยา่งมากต่อองคก์รธุรกิจทัว่โลกในการเขา้ถึงตวักลุ่มลูกคา้และติดตามความเคล่ือนไหว

ของคู่แข่งขนั ทาํให้รับรู้ข่าวสารสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากน้ีอินเตอร์เน็ตยงัง่ายต่อการเขา้ถึง ใชก้ารลงทุนตํ่า มีความเป็นสากล และระบบการส่ือสาร

ทางอินเตอร์เน็ตสามารถทาํไดส้ะดวกไม่วา่จะอยูส่่วนไหนของโลกกจึงช่วยลดระยะห่างระหวา่งกนั

ของผูค้นไดใ้นยคุสังคมข่าวสารน้ีกอินเตอร์เน็ตจึงถือเป็นหวัใจสาํคญัในการในการทาํธุรกิจทุก

ประเภท 

กกกกกกกกเม่ืออินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในการทาํธุรกิจ ประกอบกบัเทคโนโลยต่ีางๆกท่ี

พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อตัราการแข่งขนัของวงการธุรกิจการคา้จึงสูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้จา้ของ

ธุรกิจทุกประเภท บริษทัทุกขนาด ไดท้าํการออกแบบเวบ็ไซต ์(Website) เพื่อใหลู้กคา้เขา้มาเยีย่มชม

และสั่งซ้ือสินคา้และบริการของตน เป็นการเพิ่มช่องทางการขายอีกช่องทางหน่ึง นอกเหนือไปจาก

การทาํธุรกิจ ซ้ือ-ขาย แบบหนา้ร้านทัว่ๆไป ซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํการคา้บนอินเตอร์เน็ตนั้น 

ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละเแบนเนอร์ (Banner) ต่างๆกใหมี้ความน่าสนใจ 

ดึงดูดใจลูกคา้และน่าเช่ือถือ โดยผูป้ระกอบการสามารถไปจดทะเบียนโดเมน (Domain) เพื่อสร้าง

เวบ็ไซตข์องตนบนอินเตอร์เน็ต และทาํการดาํเนินการในเร่ืองของกลยทุธ์การตลาดไปจนถึงการ

ขายสินคา้หรือแมก้ระทัง่การนาํสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกทางภาครัฐบาลมีการส่งเสริมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กนัมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก

นโยบาย การลดอตัราค่าบริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูก 

ในส่วนการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์กบัธุรกิจนั้น ไม่ไดมี้ประโยชน์เฉพาะเพียงแต่กบัองคก์รธุรกิจ 
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เท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์กบัผูบ้ริโภคเช่นกนัโดยประโยชน์ต่อธุรกิจนั้นมีมากมาย อาทิเช่น ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้จะสามารถดูขอ้มูล

รายละเอียดของสินคา้และบริการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้ ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะลูกคา้

ภายในประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงลูกคา้ชาวต่างชาติดว้ย นอกจากนั้นการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์กบั

ธุรกิจยงัสามารถขจดัปัญหาทางดา้นเวลาได ้ กล่าวคือธุรกิจสามารถใหบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

สาํหรับประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคนั้นมีมากมายเช่นกนั อาทิเช่น ผูบ้ริโภคจะมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้

กนัมากข้ึน สามารถหาขอ้มูลจากทางเวบ็ไซตไ์ดง่้ายและรวดเร็ว ดงันั้นจึงทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถ

เปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินคา้และขอ้มูลอ่ืนๆเพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้

ไดม้ากข้ึน 

กกกกกกกกในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคจาํนวนมากข้ึนใชเ้วลาบนโลกไซเบอร์ (Cyberspace) ในการหา

ขอ้มูลเพื่อการศึกษาเพื่อความบนัเทิงหรืองานอดิแรก ติดต่อส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นทางอีเมล ์ (Email)  

เอม็เอสเอ็น (MSN) การซ้ือขายบนอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ต 

มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน และราคาถูกลงอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจท่ีเขา้สู่ระบบ

ออนไลน์หรือกาํลงัเขา้สู่ระบบออนไลน์จึงมีแนวโนม้เติบโตมากยิง่ข้ึนก(คมสันกตนัสกุลก2551:1) 

กกกกกกกกจากผลดงักล่าวผูศึ้กษาคน้ควา้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การเปรียบเทียบการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้จากการโฆษณาสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากรกกวทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงนกัศึกษาจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจะใชอิ้นเตอร์เน็ตในชีวิตประจาํวนัเป็น

อยา่งมาก และมีโอกาสมากกวา่กลุ่มคนอ่ืนๆท่ีจะไดพ้บเห็นโฆษณาในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาวธีิการโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

กกกกกกกก1.กเพื่อศึกษาระดบัความสาํคญัของการโฆษณาท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่น

อินเตอร์เน็ต 

กกกกกกกก2.กเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ระหวา่งผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ในการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆdท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จากการโฆษณาบน

อินเตอร์เน็ต 

กกกกกกกก3.กเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรกวทิยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  

สมมติฐานการวจัิย 

กกกกกกกก1.กนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

กกกกกกกก2.กนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นราคาแตกต่างกนั 

กกกกกกกก3.กนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั 

กกกกกกกก4.กนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

กกกกกกกก5.กนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจงแตกต่างกนั 

กกกกกกกก6.กนกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั  
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ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกกกก1.dประชากร:กนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 

กกกกกกกก2.กกลุ่มตวัอยา่ง: นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 400 คน 

กกกกกกกก3.กสถานท่ีทาํการวจิยั 
กกกกกกกกมหาวทิยาลยัศิลปากรกวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกก4.กระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั 
กกกกกกกกระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาหวัขอ้ดงักล่าวน้ีอยูใ่นระหวา่งภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จนถึง

ภาคการศึกษาท่ี 1/2553 (เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งช่วงเดือนกรกฎาคม) 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรต้น                                                                                                      ตัวแปรตาม 

 
     ปัจจัยส่วนบุคคล 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - รายได ้
 - คณะวชิา                                                                              

                                                                                                                        

 

 

                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ   

    ส่วนประสมทางการตลาด 6P’s 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง 

- ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 

  พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต  
- ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
- ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 

- ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่ละคร้ัง 

- สถานท่ีๆใชอิ้นเตอร์เน็ต 

- กิจกรรมท่ีมกัจะทาํเม่ือใชอิ้นเตอร์เน็ต 

การตัดสินใจซ้ือและไม่ซ้ือสินค้า

ของนักศึกษา 

   ส
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กกกกกกกก1.กอินเตอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกประกอบดว้ย 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มากมายหลายเครือข่ายเช่ือมโยงกนัทัว่โลก เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั 

โดยระบบเครือข่าย ( Network ) ท่ีไร้พรมแดน 

กกกกกกกก2.กการโฆษณาในอินเตอร์เน็ต หมายถึง การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รหรือสินคา้

และบริการขององคก์รในรูปแบบขอ้ความและรูปภาพในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพพจน์ หรือรายได ้ / ยอดขาย ใหแ้ก่สินคา้และบริการขององคก์ร โดยรวมไปถึงการ

ออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้ความน่าสนใจกประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดก(6P’s)ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกก2.1กดา้นผลิตภณัฑก์มีการแสดงคุณภาพสินคา้อยา่งชดัเจน รูปลกัษณ์ของสินคา้มี

ความน่าสนใจกมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้นเป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกก2.2กดา้นราคากมีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด มีรูปแบบ

การชาํระเงินท่ีหลากหลายและชดัเจนเป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกก2.3กดา้นสถานท่ี ประกอบไปดว้ยรายละเอียดในส่วนต่างๆของเวบ็ไซต ์ ดงัน้ี 

ส่วนของรูปแบบ ส่วนของเน้ือหา ส่วนของดา้นชุมชน ส่วนของการปรับแต่ง ส่วนของพนัธมิตร 

และส่วนของการคา้ขาย 

กกกกกกกกกกกก2.4กดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ มีสินคา้ทดลองใชฟ้รี มีการใหส่้วนลดในการซ้ือ

สินคา้คร้ังต่อไปเป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกก2.5กดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง มีระบบสาํหรับสมคัรสมาชิก มีการแสดง

สินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิกเป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกก2.6กดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั มีการรักษาความลบัขอ้มูลของลูกคา้ มี

เวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระสินคา้เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลเป็นตน้ 

กกกกกกกก3.กแบนเนอร์แอด หมายถึง กรอบคาํโฆษณาสาํหรับติดไวใ้นเวบ็ไซตอ่ื์น เพื่อชกัจูงให้

คนเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องตน 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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 ประโยชน์ทางวชิาการ  

กกกกกกกพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับผูท่ี้จะศึกษาวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ประโยชน์ทางธุรกจิ 

กกกกกกกกเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่อผูส้นใจในการทาํการโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตสามารถ

นาํไปใช้อธิบายการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการโฆษณาสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากรกกวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

   ส
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กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินค้าจากการโฆษณาสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากรกกวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผูศึ้กษาไดว้าง

แนวทางในการศึกษาวรรณกรรมและผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 

  ส่วนท่ี 1    แนวคิดเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 

  ส่วนท่ี 2   แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) 

  ส่วนท่ี 3   แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) 

  ส่วนท่ี 4   แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณา 

  ส่วนท่ี 5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่1 แนวคิดเกีย่วกบัอินเตอร์เน็ต 

 

กกกกกกกกInternet (อินเตอร์เน็ต) มาจากคาํว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่าย

นานาชาติหรือเครือข่ายสากล แต่ถ้าเอาท่ีเขา้ใจง่ายๆ อินเทอร์เน็ตก็คือ เครือข่ายท่ีทาํให้เคร่ือง

   ส
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คอมพิวเตอร์ทัว่โลกเช่ือมต่อส่ือสารถึงกนัไดก้หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเช่ือมต่อส่ือสารกนัได้

ดว้ยอินเตอร์เน็ต นัน่เอง (ชนะ เทศทอง 2550: 2) 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 

กกกกกกกกระบบเครือข่ายท่ีกลายมาเป็นอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัไดพ้ฒันากนัมาหลายสิบปีแลว้ 

ตั้งแต่ยคุสงครามเยน็ท่ีสหรัฐกบัสหภาพโซเวยีตเล็งอาวธุนิวเคลียร์เขา้ใส่กนั ตอนนั้นอเมริกาไดเ้ร่ิม

พฒันาเครือข่ายส่ือสารทางทหารท่ีรู้จกักนัในช่ือ ARPANET  โดยออกแบบระบบให้เหมือนร่างแห

ท่ีกระจายไปทัว่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่หากถูกถล่มดว้ยระเบิดนิวเคลียร์อยา่งไรเครือข่ายก็ไม่ถึงกบัตดัขาด

หมด ยงัมีทางให้รับส่งขอ้มูลออ้มไปไดเ้สมอ ต่อมาเม่ือภยัคุกคามเหล่านั้นมอดลง ความเช่ือถือได้

ของอินเทอร์เน็ตก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง กลายเป็นจุดเด่นท่ีถูกนาํมาใชก้นัทัว่ไป ประกอบ

กบัลกัษณะเครือข่ายท่ีเป็นระบบเปิดกวา้งต่อขยายไปไดเ้ร่ือยๆ โดยไม่ตอ้งพึ่งพาโครงสร้างหลกั

ของเครือข่ายทางทหารเดิม ทาํให้มีการต่อขยายอินเทอร์เน็ตออกไปทัว่โลกและเปิดให้บริการใน

เชิงพาณิชยอ์ยา่งเตม็ท่ี มีคอมพิวเตอร์นบัร้อยลา้นเคร่ืองเช่ือมต่ออยา่งเต็มเวลาเพื่อให้บริการสารพดั

รูปแบบ และอีกนับพนัล้านเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อเขา้มาเป็นคร้ังคราวเพื่อเรียกดูขอ้มูลหรือใช้บริการ

ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (E-learning),ค้นหาข้อมูล,ทาํธุรกรรมซ้ือขายสินค้าและ

บริการ,เพื่อความบนัเทิง และอ่ืนๆอีกมากมาย อินเทอร์เน็ตจึงเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของ

เรามากข้ึน (สุพรรษา ยวงทอง และ วโิรจน์ ชยัมูล 2551: 12) 

 

2.2 ประวตัิความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย  

 

กกกกกกกกการเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดกาํเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระหวา่งมหาวิทยาลยั หรือท่ีเรียกวา่ "แคมปัสเน็ตเวอร์ก" ( Campus Network ) เครือข่ายดงั กล่าว

ไดรั้บการสนบัสนุนจาก "ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ" ( NECTEC ) 

จนกระทัง่ได ้เช่ือมเขา้สู่อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2535 พฒันาการ 

ประเทศไทยได้เร่ิมติดต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ E-mail ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยเร่ิมท่ี 

"มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่"1 เป็นแห่งแรก และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในช่วงเวลาต่อมา ในขณะนั้นยงัไม่ได้มีการ

เช่ือมต่อ แบบ On-line หากแต่เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสาร ดว้ย E-mail โดยใชร้ะบบ MSH net ละ 

UUCP โดยทางออสเตรเลียจะโทรศพัทเ์ช่ือมเขา้มาสู่ระบบวนัละ 2 คร้ัง ในปีถดัมา NECTEC ซ่ึง

อยูภ่ายใต ้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังาน (ช่ือเดิมในขณะนั้น) ไดจ้ดัสรรทุน

   ส
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ดาํเนินโครงการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบนัอุดมศึกษา โดยแบ่ง โครงการออกเป็น 2 ระยะ 

การดาํเนินงานใน ระยะแรกเป็นการเช่ือมโยง 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

- กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ  

- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  

- สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบงั  

ระยะท่ีสองเป็นการเช่ือมต่อสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเหลือ คือ  

- มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

- มหาวทิยาลยัมหิดล  

- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

- สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยาเขตธนบุรี  

- สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยา เขตพระนครเหนือ  

- มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

- มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

กกกกกกกกเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2534 คณะทาํงานของ NECTEC ร่วมกบักลุ่มอาจารยแ์ละ 

นกัวิจยัจากสถาบนัอุดมศึกษาไดก่้อตั้งกลุ่ม NEWgroup (NECTEC E-mail Working Group) เพื่อ 

ประสานงานและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดว้ย E-mail โดยยงัคงอาศยัสถาบนั เทคโนโลยีแห่ง

เอเชียเป็นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตผา่นทางออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2538 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศให้เป็นปี

แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Year) เน่ืองจากตระหนกัถึงความสําคญัของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูลใน ขณะเดียวกนัก็มีการดาํเนินการจดัวางเครือข่าย

ความเร็วสูงโดยใชใ้ยแกว้นาํแสงเพื่อใชเ้ป็นสายส่ือสาร ไทยสาร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 สํานกั

วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจร ส่ือสารความเร็ว 9600บิตต่อวินาที จาก

การส่ือสารแห่งประเทศไทยเพื่อเช่ือมเขา้สู่อินเทอร์เน็ตท่ี "บริษทั ยูยูเน็ตเทคโนโลยี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา" ภายใต้ข้อตกลงกับ NECTEC ในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อร่วมใชว้งจรส่ือสาร จนกระทัง่ในเดือนธนัวาคมปีเดียวกนัมีหน่วยงาน 6 แห่ง

ท่ี เช่ือมต่อแบบ On-lineโดยสมบูรณ์ ได้แก่ NECTEC ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,สถาบนั

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  และ

   ส
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เครือข่ายท่ีก่อตั้งมี ช่ือวา่ "ไทยสาร" ( Thaisarn : Thai Social/scientific 

,Academic and Research Network ) หรือ "ไทยสารอินเทอร์เน็ต" ในปี พ.ศ. 2536 NECTEC ไดเ้ช่า

วงจรส่ือสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจากการส่ือสารแห่งประเทศไทยเพื่อ เพิ่มความสามารถ

ในการขนส่งขอ้มูล ทาํใหป้ระเทศไทยมีวงจรส่ือสารระดบั ท่ีใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ทยสารอินเทอร์เน็ต 

2 วงจร ในปัจจุบนัวงจรเช่ือมต่อไปยงัต่างประเทศท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ NECTEC ไดรั้บ

การปรับปรุงให้มีความ เร็วสูงข้ึนตามลาํดบั นบัตั้งแต่นั้นมาเครือข่ายไทยสารไดข้ยายตวักวา้งข้ึน 

และมีหน่วยงานอ่ืนเช่ือมเข้ากบั ไทยสารอีกหลายแห่งในช่วงต่อ มากลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา

ประกอบดว้ย สํานกัวิทยบริการ จุฬาฯ ,สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญัไดร่้วมตวักนัเพื่อแบ่งส่วนค่าใชจ่้ายวงจร ส่ือสาร โดยเรียกช่ือกลุ่มวา่ “ไทย

เน็ต” ( THAInet ) สมาชิกส่วนใหญ่ของไทยสาร คือ สถาบนัอุดมศึกษา กบัหน่วยงานราชการบาง

หน่วย งาน และ NECTEC ยงัเปิดโอกาสให้กบับุคลากรของหน่วยงานราชการท่ียงัไม่มีเครือข่าย

ภายในเป็นของตวั เองมาขอใชบ้ริการได ้แต่ทวา่ยงัมีกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตอีกเป็น

จาํนวนมาก ทั้งบริษทัเอกชนและบุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่สามารถใชบ้ริการ จากไทยสารอินเทอร์เน็ตได ้

ทั้งน้ีเพราะไทยสารเป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจยัท่ีใชเ้งินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐภาย ใต้

ขอ้บงัคบัของกฎหมายดา้นการส่ือสารจึงไม่สามารถใหนิ้ติบุคคลอ่ืนร่วมใชเ้ครือข่ายได ้  

 

 

ส่วนที ่2   แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Marketing) 

 

2.1 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Marketing)  

กกกกกกกกE-Marketing ยอ่มาจากคาํวา่ Electronic Marketing หรือเรียกวา่ “การตลาด

อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึงการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ี

ทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้าน เขา้มาเป็นส่ือกลาง ไม่วา่จะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์หรือพีดี

เอ ท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยอินเทอร์เน็ต มาผสมผสานกบัวธีิการทางการตลาด การดาํเนิน

กิจกรรมทางการตลาด อยา่งลงตวักบัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร

อยา่งแทจ้ริงซ่ึงในรายละเอียดของการทาํการตลาด E-Marketing จะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                  2.1.1 เป็นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายในลกัษณะเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 

2.1.2 เป็นลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (2 Way Communication) 

   ส
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2.1.3 เป็นรูปแบบการตลาดแบบตวัต่อตวั (One to One Marketing หรือ Personalize               

Marketing) ท่ีลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถกาํหนดรูปแบบสินคา้และบริการได้

ตามความตอ้งการของตนเอง 

                  2.1.4 มีการกระจายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค (Dispersion of Consumer) 

2.1.5 เป็นกิจกรรมท่ีนกัการตลาดสามารถส่ือสารไปยงัทัว่ทุกมุมโลก ตลอด 24 ชัว่โมง 

(24 Business Hours) 

2.1.6 สามารถติดต่อส่ือสาร โตต้อบ ปฏิสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Quick Response) 

2.1.7 มีตน้ทุนตํ่าแต่ไดป้ระสิทธิผล สามารถวดัผลไดท้นัที (Low Cost and Efficiency) 

2.1.8 มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมการตลาดแบบดั้ งเดิม (Relate to Traditional 

Marketing) 

2.1.9 มีการตดัสินใจในการซ้ือจากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ (Purchase by Information) 

 

กกกกกกกกE-Marketing เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาด และทางเทคนิค รวมเขา้ไว้

ดว้ยกนัทั้งดา้น การออกแบบ (Design), การพฒันา (Development), การโฆษณาและการขาย 

(Advertising and Sales) เป็นตน้ (ตวัอยา่งกิจกรรมไดแ้ก่ Search Engine Marketing, E-mail 

Marketing, Affiliate Marketing, Viral Marketing ฯลฯ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจและลูกคา้ เน่ืองจากระบบทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถสนบัสนุนการร้อง

ขอข้อมูลของลูกค้า การจัดเก็บประวติั และพฤติกรรมของลูกค้าเอาไว  ้ รวมถึงการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้ส่งผลต่อ การเพิ่มและรักษาฐานลูกคา้ (Customer Acquisition and 

Retention) และอาํนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอยา่งครบถว้น 

กกกกกกกกการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างจาก E-Marketing 

อยา่งชดัเจน โดยการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย จะไม่เนน้ทาํกบับุคคลใด

บุคคลหน่ึง และมกัจะใชว้ิธี การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) โดยใชเ้กณฑ์สภาพ

ประชากรศาสตร์ หรือสภาพภูมิศาสตร์ และสามารถครอบคลุมไดบ้างพื้นท่ี ในขณะท่ีถา้เป็น E-

Marketing จะสามารถครอบคลุมไดท้ัว่โลกเลยทีเดียว ดว้ยเหตุน้ีธุรกิจต่างๆ จึงไดใ้ห้ความสนใจ

กบัอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก รวมถึงไดมี้การนาํเอาแนวคิด E-Marketing มาประยุกต์ใช้อย่าง

แพร่หลาย เพื่อทาํการตลาดออนไลน์ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด  

 

2.2 หลกัการของ E-Marketing 
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กกกกกกกก2.2.1 การตลาดยุค E เนน้การใช ้Mass Customization มากกวา่ Mass Marketing เพราะ

ลูกคา้ทุกคนมีสิทธ์ิเลือกเวบ็ไซตต่์างๆ ทัว่โลกเพื่อหาสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการ เพราะฉะนั้น เราตอ้ง

เน้นระบบท่ีสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนเป็นหลกั ทั้งน้ีเราจกัตอ้งสร้าง ระบบ

โปรแกรมอตัโนมติัข้ึนมาตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวโดยให้แต่ละคนสามารถเลือกทางเลือก

ท่ีสนองความตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง  

กกกกกกกก2.2.2 การแบ่งส่วนตลาดตอ้งเป็นแบบ Micro Segmentation หรือ One-to-One 

Segmentation หมายถึง หน่ึงส่วนตลาดคือ ลูกคา้หน่ึงคน เพราะในตลาดบนเวบ็ถือวา่ลูกคา้ เป็น

ใหญ่ เน่ืองจากมีสิทธ์ิท่ีเลือกซ้ือสินคา้ใครก็ได ้ ยกเวน้แต่เราเป็นเพียงรายเดียวท่ีมีอยู่ใน ตลาด 

ฉะนั้นการพิจารณาขอ้มูลความตอ้งการ หรือพฤติกรรมของลูกคา้ทุกคน โดยอาศยัระบบฐานขอ้มูล

ท่ีตรวจจบัพฤติกรรมของลูกคา้แต่ละราย ไดถื้อเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสําคญัมาก หรือในแง่

ของการจดัการแลว้เราเรียกวา่ CRM หรือ Customer Relationship Management นัน่เอง เพราะน่ีจะ

ทาํใหเ้ราทราบวา่ ใครคือลูกคา้ประจาํ 

กกกกกกกก2.2.3 การวางตาํแหน่งสินคา้ (Positioning) ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการแต่ละบุคคล 

หรือ Migrationing การวางตาํแหน่งสินคา้เพื่อให้ลูกคา้รับรู้นั้น ตอ้งวางตามความตอ้งการของแต่

ละบุคคล และหากความตอ้งการนั้นเปล่ียนไป ระบบก็ตอ้งเคล่ือนตาํแหน่งของการวางนั้นไป

สนองตอบต่อความตอ้งการใหม่ดว้ย 

กกกกกกกก2.2.4 ใหเ้ราเป็นหน่ึงในเวบ็ท่ีลูกคา้จาํได ้การ สร้างความจดจาํเพื่อให้จาํเวบ็ไซตเ์ราการ

จดช่ือโดเมนท่ีทาํใหจ้ดจาํง่าย หรือมีความหมายท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเวบ็ไซตจึ์งเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นมาก 

กกกกกกกก2.2.5 ตอ้งรู้ ความตอ้งการลูกคา้ล่วงหนา้ จาํเป็นจกัตอ้งติดตามพฤติกรรมการซ้ือของ

กลุ่มเป้าหมายโดยตลอด  

กกกกกกกก2.2.6 ตอ้งปรับท่ีตวัสินคา้และราคาเป็นหลกั สินคา้ถือเป็นหวัใจท่ีสําคญัท่ีสุด จาํเป็น

อย่างยิ่งท่ีจกัตอ้งเทียบกบัคุณค่าของสินคา้ และคู่แข่งเสมอว่า ใครสนองตอบต่อความตอ้งการได้

ดีกวา่กนั 

กกกกกกก2.2.7 ตอ้งให้ลูกค้าตกแต่งสินคา้ตามความตอ้งการได้โดยอตัโนมติั (Customization 

& Personalization) วธีิท่ีใหลู้กคา้ไดรั้บ คุณค่า หรือสนองความตอ้งการไดดี้ท่ีสุด ก็คือ 
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กกกกกกกก2.2.8 การให้ลูกคา้ได้เลือกหรือตกแต่งสินคา้เอง รวมทั้งการคาํนวณราคาดว้ย ฉะนั้น 

การให ้Options ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกมากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก 

2.3 ประโยชน์ของ E-Marketing 

3กกกกกกกก3นกัการตลาดช่ือ Smith and Chaffey (Smith, P.R. and Chaffey, D. 2001 eMarketing 

eXcellence: at the heart of eBusiness. Butterworth Heinemann, Oxford, UK) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์

จากการนาํเอาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมาช่วยสนบัสนุนการทาํการตลาดและก่อให้เกิดผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย โดยมองวา่ E-Marketing เป็นกระบวนการในการจดัการทางการตลาด โดยมีการเนน้ย ํ้า

ถึงการใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เป็นหลกั ในขณะท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงการทาํงานทางธุรกิจในอนัท่ี

จะช่วยสร้างความสําเร็จในผลกาํไรให้กบัธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งกระบวนการในการจดัการทาง

การตลาดไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก32.3.1 การจาํแนกแยกแยะ (Identifying) สามารถทาํการจาํแนกแยกแยะไดว้า่ลูกคา้เป็น

ใคร มีความตอ้งการอยา่งไร อยูท่ี่ไหน และมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งไร โดยใช้

เทคโนโลยเีขา้มาช่วย 

กกกกกกกก32.3.2 การทาํนายความคาดหวงัของลูกคา้ (Anticipating) เน่ืองจากความสามารถของ

อินเทอร์เน็ตนั้นช่วยเพิ่มช่องทางใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล และสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก

ยิง่ข้ึน โดยการเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นหวัใจสาํคญัในการทาํ  

E-Marketing ตวัอยา่งเช่น เวบ็ไซต ์ สายการบินตน้ทุนตํ่า easyJet (http://www.easyjet.com) มีส่วน

สนบัสนุนทาํใหมี้รายไดจ้ากการผา่นออนไลน์กวา่ 90% 

กกกกกกกก32.3.3 การตอบสนองความพอใจของลูกคา้ (Satisfying) ถือเป็นความสําเร็จในการทาํ  

E-Marketing ในการสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ การเพิ่มข้ึนของลูกคา้นั้น

อาจจะมาจาก การใชง้านง่ายการสนบัสนุนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นตน้ 

กกกกกกกกนอกจากน้ี Smith and Chaffey ยงัไดก้ล่าวถึง 5Ss’ ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ

นาํเอากลยทุธ์การตลาดออนไลน์มาใชไ้ดแ้ก่ 

กกกกกกกก1.กการขายก(Sell)ก3ช่วยทาํใหย้อดขายเพิ่มข้ึน จากการทาํการตลาดออนไลน์ ซ่ึงจะเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยใหท้าํใหลู้กคา้รู้จกัและเกิดความทรงจาํ (Acquisition and Retention tools) ในสินคา้

บริการเราเพิ่มมากข้ึนซ่ึงนาํไปสู่การขายท่ีเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  
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กกกกกกกก2.ก3การบริการก(Serve)ก3การสร้างประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ จากการใชบ้ริการ

ผา่นออนไลน์3ก3ไม่วา่จะเป็นการใหสิ้ทธิพิเศษต่างๆเป็นตน้ 

กกกกกกกก3.ก3การพูดคุยก(Speak)ก3การสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากยิง่ข้ึน โดยสามารถสร้าง

แบบสนทนาการโตต้อบกนัไดร้ะหวา่งกนัได ้ (Dialogue) ทาํใหลู้กคา้สามารถเขา้มาสอบถาม 

ตลอดจนสามารถสาํรวจความคิดเห็น ความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้มีความสนใจในเร่ืองใดเป็น

พิเศษ  

กกกกกกกก4.ก3ประหยดัก(Save)ก3การสร้างความประหยดัเพิ่มข้ึนจากงบประมาณการพิมพ์

กระดาษ โดยสามารถใชว้ธีิการส่งจดหมายข่าว E-Newsletter ไปยงัลูกคา้แทนการส่งจดหมายแบบ

ดั้งเดิม  

กกกกกกกก5.ก3การประกาศก(Sizzle)ก3การประกาศสัญลกัษณ์ ตราสินคา้ผา่นออนไลน์ ซ่ึงจะช่วย

เสริมสร้างสินคา้ของเราใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีความคุน้เคยมากยิง่ข้ึน  

กกกกกกกก การทาํ E-Marketing ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ธุรกิจในหลายๆ ประการ ทั้งในแง่ของ

กลุ่มผูป้ระกอบการ เจา้ของสินคา้ และในแง่ของกลุ่มลูกคา้ ทาํใหธุ้รกิจดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า 

 

ส่วนที ่3   แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) 

 

กกกกกกกกวิธีการทาํการตลาดบนโลกออนไลน์ องค์ประกอบต่างๆ ของการตลาดแบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ิงสําคญั ท่ีผูป้ระกอบการซ่ึงมีหนา้ร้านบนโลกไซเบอร์แห่งน้ีจะตอ้งทาํความ

เขา้ใจเป็นอยา่งดี เพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมทางการตลาดอยา่งเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในช่วงเร่ิมตน้นั้น การตลาดอาจเป็นเร่ืองยากของผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ รวมถึงผูป้ระกอบการท่ี

ดาํเนินธุรกิจอยู ่แต่การศึกษาหาขอ้มูล และการทาํความเขา้ใจในวิธีการการตลาดจะสามารถนาํเอา

ขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พิ่มเติมความเขา้ใจไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงทาํให้ธุรกิจออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มผู ้

ใช้ไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือเชิงพาณิชยน์ั้น สามารถช่วยให้

ผูข้ายประหยดัค่าใชจ่้าย ทั้งในเร่ืองของสินคา้ พนกังานขาย และให้บริการไดต้ลอด 7 วนั 24 ชัว่โมง 

โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีผูใ้ช้ทัว่โลกกว่า 600 ล้านคนทาํให้ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มข้ึนอยู่

ตลอดเวลา แต่ทั้งน้ี ผูข้ายจะตอ้งศึกษาเร่ืองของสินคา้, ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน เพื่อให้การใชส่ื้อประเภทน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น การมีเวบ็ไซตเ์พื่อ
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จาํหน่ายสินคา้จึงไม่ใช่เคร่ืองรับประกนัความสําเร็จทางธุรกิจ เพราะยงัมีองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปร

สําคญั คือ “การตลาด” แต่เดิมนั้น หลายท่านอาจจะรู้จกัส่วนผสมทางการตลาดเพียง 4 P คือ 

Product, Price, Place, Promotion แต่ปัจจุบนัท่านตอ้งรู้จกักบัอีก 2 P ใหม่คือ Personalization และ 

Privacy เพื่อให้เกิดแนวคิดประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบการตลาดดั้งเดิม บวกกบัความสามารถพิเศษ

ของเทคโนโลย ีทาํใหเ้กิดองคป์ระกอบการตลาดแบบใหม่ได ้ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ผลิตภณัฑ์ (Product)  แมเ้วบ็ไซต์จะมีความสวยงาม แต่หากผลิตภณัฑ์ไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ ความสวยงามหรือต่ืนตาต่ืนใจเพียงอยา่งเดียวก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างรายได้

ให้กบัธุรกิจได ้ ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงควรท่ีจะมีการวิเคราะห์สินคา้วา่รูปแบบควรเป็นลกัษณะใด การใช้

ประโยชน์ของสินคา้ และกลุ่มเป้าหมายหรือผูซ้ื้อ โดยเฉพาะการผลิตสินคา้ท่ีไม่มีขายทัว่ไปใน

ช่องทางปกติ เช่นผลิตภณัฑ์แปรรูปสมุนไพรจากเกษตร เช่น ปลาร้ากอ้น, ปลาร้าผง, สมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีทาํให้สินคา้นั้นเป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อออนไลน์ ปัญหาสําคญัของการซ้ือ

ขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตคือ ลูกคา้ไม่สามารถทดลองสินคา้ไดก่้อน แมว้า่สินคา้นั้นจะดีจริง ลูกคา้

ส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะซ้ือสินคา้จากร้านท่ีเขาเคยไดย้ินช่ือมาก่อน หรือมิฉะนั้น สินคา้จะตอ้งมีตรา

ยี่ห้อ เพื่อจะได้มัน่ใจในคุณภาพสินคา้ และการสร้างความน่าเช่ือถือของร้านคา้ ว่าจะไม่ทุจริต 

เพราะจาํนวนเงินธุรกรรมท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์ บางคร้ังก็ไม่คุม้ท่ีจะฟ้องร้องหากผูข้ายทุจริต 

นอกจากนั้น ผูข้ายจะตอ้งคาํนึงถึงการจดัส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีดว้ย 

กกกกกกกก2. ราคา (Price) สินคา้ไทยอาจมีราคาถูกเม่ือคาํนวณในสกุลเงินต่างประเทศ แต่การขาย

สินคา้ไปต่างประเทศในลกัษณะผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค (B2C) นั้น ผูซ้ื้อตอ้งชาํระค่าขนส่ง และภาษีนาํเขา้

ดว้ย ซ่ึงขณะน้ีค่าขนส่งสินคา้ 1 กิโลกรัมไปอเมริกา โดยบริษทัขนส่งมีตน้ทุนประมาณ 1,000 บาท 

ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีอาจจะมีราคาแพงกว่าท่ีซ้ือจากร้านในอเมริกาได ้ ในระยะยาวแลว้ตน้ทุนการ

ผลิตของไทยอาจสูงกว่าอินเดีย หรือจีน เพราะค่าแรงท่ีปรับตวัสูงข้ึนของไทย ทาํให้ไม่สามารถ

พึ่งพาการส่งออกดว้ยการขายของถูกไดอี้กต่อไป ดงันั้น ผูข้ายจึงควรเน้นการตั้งราคาให้เหมาะสม

กบัคุณภาพของสินคา้ หมัน่ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงราคาของคู่แข่งใกลเ้คียง นอกจากน้ี ในการ

ขายสินคา้บางชนิดเช่นเคร่ืองประดบัท่ีมีขนาดเล็กและนํ้ าหนกัเบา อาจทาํให้ตน้ทุนค่าขนส่งสูง 

เพราะมีการคาํนวณนํ้าหนกัขั้นตํ่าในการส่ง ผูข้ายจึงควรนาํเสนอสินคา้เคร่ืองประดบัเป็นชุด แทนท่ี

จะแยกขายเป็นช้ิน ซ่ึงเม่ือรวมราคาเป็นชุดแลว้จะทาํใหลู้กคา้มีความรู้สึกวา่ราคาไม่สูงนกั ในกรณีท่ี

ผูข้ายทราบตลาดหลกัของตนว่าเป็นกลุ่มลูกคา้จากประเทศอะไรแลว้ อาจทาํการคาํนวณค่าจดัส่ง

รวมเขา้ไปในราคาสินคา้เลย เพื่อจะช่วยร่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ให้สั้ นข้ึน สําหรับ

การตั้งราคาเพื่อจาํหน่ายสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ผูข้ายจะตอ้งมีการคาํนวณตน้ทุนให้รอบคอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 17 

หรือความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การท่ีลูกคา้ทาํรายการซ้ือดว้ยบตัรเครดิตนั้น ธนาคารจะมี

การคิดค่าธรรมเนียม 3% ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งนาํค่าใชจ่้ายน้ีไปรวมเป็นตน้ทุนก่อนตั้งราคาสินคา้ดว้ยก 

กกกกกกกก3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนหลกัคือการบริหารสํานกังานส่วนหน้า (Front End Management) ไดแ้ก่ การออกแบบหน้า

เวบ็ไซตห์รือส่วนท่ีติดต่อกบัลูกคา้โดยตรงใหดู้สวยงาม ใชง้านได ้โดยเวบ็ไซตท่ี์ดีควรตรงตามหลกั 

7C’s 

กกกกกกกก1.กContext (รูปแบบ) คือ มีรูปแบบท่ีใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน แบ่งเมนูชดัเจน แบ่งสินคา้

ตามประเภท เมนูหลกัท่ีควรมีไดแ้ก่ เก่ียวกบัเรา (About Us) ช่วยเหลือ (Help) ติดต่อเรา (Contact 

US) เวบ็บอร์ด (Forum) เป็นตน้ 

กกกกกกกก2.กContent (เน้ือหา) คือ รายละเอียดของขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์เช่น เน้ือหาเก่ียวกบับริษทั

ควรมีประวติัความเป็นมา แผนท่ี รูปภาพสาํนกังาน รายการสินคา้ เช่น ตุ๊กตา ควรจะมีรูปภาพขนาด

เล็กและใหญ่ ความสูง คุณสมบติั เป็นตน้ 

กกกกกกกก3.กCommunity (ชุมชน) คือ ส่วนของกระทูท่ี้สามารถใหผู้ช้มแสดงความคิดเห็นได ้

กกกกกกกก4.กCustomization (การปรับแต่ง) คือ ส่วนท่ีใหผู้ช้มสมคัรสมาชิกและเปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลาหรืออกแบบสีสันของหนา้เวบ็ไซตข์องตนได ้

กกกกกกกก5.กConnection (พนัธมิตร) คือ ส่วนของเครือข่ายท่ีมีการแลกลิงคก์บัทางเวบ็ไซต ์เพื่อ

ช่วยกนัโปรโมทซ่ึงกนัและกนั 

กกกกกกกก6.กCommerce (การคา้ขาย) คือ ส่วนท่ีใหลู้กคา้สามารถคลิกสั่งซ้ือได ้เช่น ปุ่มคลิกลง

ตะกร้าหรือรถเขน็ 

กกกกกกกก7.กCommunication (ระบบติดต่อส่ือสาร) คือ ส่วนขอ้มูลท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 

อีเมล ์เป็นตน้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถส่ือสารกบัทางธุรกิจได ้

การบริหารสํานกังานส่วนหลงั (Back End Management) หรือกระบวนการจดัหาและจดัส่งสินคา้ 

(Fulfillment) โดยท่ีทั้งสองส่วนจะตอ้งประสานงานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแลกเปล่ียน

ข้อมูลทางด้านการขนส่ง สต็อกสินค้า สถิติการสั่งซ้ือ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าเพียงพอกับความ

ตอ้งการและส่งถึงลูกคา้อยา่งรวดเร็วและไม่ขาด (คมสัน ตนัสกุล 2551: 74)  

กกกกกกกก4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) การส่งเสริมการขายบนเวบ็ไซต์เป็นส่ิงจาํเป็น

เช่นเดียวกบัการคา้ปกติ โดยรูปแบบมีตั้งแต่การจดัชิงรางวลั การให้ส่วนลดพิเศษในเทศกาลต่างๆ 
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รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้เขา้มาเลือกสินค้าท่ีเว็บไซต์ นอกจากการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ในส่ือปกติ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์แลว้ ยงัมีการโฆษณาดว้ย

รูปแบบท่ีเรียกวา่ป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซต ์(Banner Advertising) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยส่ือส่ิงพิมพ ์แต่จะ

แสดงบนเว็บไซต์อ่ืน การโฆษณาลกัษณะน้ีจะคิดค่าใช้จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีแสดงโฆษณาโดย

นบัเป็นจาํนวนหลกัพนัคร้ัง หรือ CPM ซ่ึงมาจากคาํวา่ Cost Per Thousand Impressions วิธีการ

ประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์ท่ีไดผ้ลดีอีกวิธีหน่ึงคือ การลงทะเบียนในเวบ็ไซต์เคร่ืองมือคน้หา เช่น 

Yahoo.com, Google.com หรือ การประมูลขายสินคา้ในเว็บไซต์ eBay.com นอกจากการ

ประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธีต่างๆ ให้ลูกคา้รู้จกัเวบ็ไซตแ์ลว้ บริการหลงัการขายก็เป็นเร่ืองสําคญั เพราะ

การท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้คร้ังหน่ึงนั้น ไม่ไดห้มายถึงการท่ีผูข้ายจะไดรั้บเพียงคาํสั่งซ้ือเดียว หากมี

บริการท่ีดี เช่น การส่งของแถม หรือคูปองส่วนลดไปพร้อมกบัสินคา้ จะทาํให้ลูกคา้เกิดความ

ประทบัใจ และอาจกลบัมาซ้ือซํ้ า หรืออาจบอกต่อเพื่อนฝูงให้มาใชบ้ริการร้านออนไลน์ของผูข้าย

ต่อไปได ้

กกกกกกกก5. การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทาํให้เวบ็ไซต์

สามารถเก็บขอ้มูลของลูกคา้แต่ละคนได ้ และสามารถให้บริการแบบเจาะจงกบัลูกคา้แต่ละรายได ้

ตวัอยา่งเช่น หากผูใ้ชเ้คยซ้ือหนงัสือจากเวบ็ไซต ์Amazon.com เม่ือเขา้มาท่ีเวบ็ไซตน้ี์อีกคร้ังหน่ึงจะ

มีขอ้ความตอ้นรับ โดยแสดงช่ือผูใ้ช้ข้ึนมา พร้อมรายการหนังสือท่ีเว็บไซต์แนะนาํ ซ่ึงเม่ือดู

รายละเอียดจะพบว่าเป็นหนังสือในแนวเดียวกบัท่ีเคยซ้ือคร้ังท่ีแล้ว เม่ือผูใ้ช้สั่งซ้ือหนังสือใด 

เวบ็ไซตก์็จะทาํการแนะนาํต่อไปวา่ผูท่ี้สั่งซ้ือหนงัสือเล่มน้ี มกัจะสั่งซ้ือสินคา้ต่อไปน้ีดว้ย พร้อม

แสดงรายการหนงัสือหรือสินคา้แนะนาํ เป็นการสร้างโอกาสการขายตลอด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ร้านคา้สามารถเก็บขอ้มูลการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ทุกรายและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Data 

Mining ทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในการซ้ือสินคา้ รวมทั้งการเสนอขายสินคา้แบบ Cross 

Sell ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีสามารถพฒันาไปใชก้บัการให้บริการลูกคา้ทางโทรศพัทด์ว้ยระบบ Call 

Center ไดด้ว้ย 

กกกกกกกก6. การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) การซ้ือขายผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู ้

ซ้ือตอ้งมีการกรอกขอ้มูลส่วนตวัของตนส่งไปใหผู้ข้าย ดงันั้น ผูข้ายจะตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูล

เหล่าน้ี โดยตอ้งไม่เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ก่อนไดรั้บอนุญาต ขอ้มูลส่วนตวัเหล่าน้ีไม่ได้

หมายถึงในเร่ืองของขอ้มูลอนัเป็นความลบั เช่น หมายเลขบตัรเครดิตเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงขอ้มูล

อ่ืนๆ เช่นท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ หรือ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูดู้แลเวบ็ไซตจ์าํเป็นตอ้งสร้างระบบ

รักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดว้า่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่ถูกโจรกรรมออกไปได ้ โดยผูข้ายจะตอ้งระบุ

นโยบายเก่ียวกบัการรักษาความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ หรือ Privacy Policy ใหช้ดัเจนบนเวบ็ไซต ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 19 

และปฏิบติัตามกฎนั้นอยา่งเคร่งครัด เช่นไม่ส่งโฆษณาไปหาลูกคา้ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตไม่นาํขอ้มูลท่ีอยูข่องลูกคา้ไปขายต่อใหก้ารตลาดเป็นตน้ 

   

กกกกกกกกทั้งน้ี ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 6 องคป์ระกอบน้ี ผูข้ายหรือผูผ้ลิต ควรมีการวางแผน 

และสร้างกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กนั ตั้งแต่การเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย ในระดบัราคาเหมาะสม และมีช่ือโดเมนเนม (Domain Name) ท่ีผูซ้ื้อจดจาํได้

ง่าย สะกดผดิยาก มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ช่ือเวบ็ไซตใ์หลู้กคา้รู้จกั และมีบริการหลงัการขายท่ี

ดีใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ อยากกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง และตอ้งรักษาความลบัลูกคา้ได ้

 

ส่วนที ่4   แนวคิดเกีย่วกบัการโฆษณา 

 

กกกกกกกกการโฆษณา (Advertising) คือการส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือ เพื่อให้เกิดการรับรู้ เพิ่ม

ยอดขาย และย ํ้าเตือนความจาํ การโฆษณาสามารถทาํได้ผ่านส่ือออฟไลน์ ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุ

นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ือนอกบา้น ป้ายโฆษณากลางแจง้ ส่ือ ณ จุดซ้ือ แผ่นพบั ใบปลิว เป็นตน้ 

และส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ทีวีออนไลน์ (Online Television) วิทยุออนไลน์ 

(Online Radio) โฆษณาบนแบนเนอร์ (Banner) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) หรือแฟลช (Flash) 

เพื่อให้ผูช้มเวบ็ไซตค์ลิกเขา้ไปหรือท่ีเรียกวา่โฆษณาตอบตรง (Direct Response Advertising) โดย

พื้นฐานแล้ววตัถุประสงค์ของส่ือโฆษณาคือตอ้งการจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการซ้ือ ถึงแมว้่า

วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้จะเพื่อสร้างการรับรู้ หรือให้ข่าวสารก็ตาม ในท่ีน้ีจะเนน้เก่ียวกบัรูปแบบการ

โฆษณาผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีดงัน้ี (คมสัน ตนัสกุล 2551: 218-221) 

กกกกกกกก1.โฆษณาแบนเนอร์ (Banner Ad) คือภาพกราฟฟิกหรือภาพเคล่ือนไหว (Animation) ท่ี

แสดงบนเวบ็ไซตใ์นรูปแบบของแอพลิเคชัน่ (Application) หรือแฟลช (Flash) ขนาดมาตรฐานของ

โฆษณาแบนเนอร์จะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 468 x 60 pixels โฆษณาแบนเนอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท

หลกัๆคือ โฆษณาภายในเวบ็ไซต ์ซ่ึงหมายถึง โฆษณาแบนเนอร์ท่ีเป็นของเวบ็ไซต์เอง ทาํข้ึนเพื่อ

โฆษณาผลิตภณัฑห์รือบริการของตนเอง และโฆษณานอกเวบ็ไซตคื์อ โฆษณาแบนเนอร์ของธุรกิจ

ท่ีปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตเ์พื่อนบา้นท่ีมีการแลกลิงคก์นัและเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งเสียเงิน  

กกกกกกกก2.โฆษณาคัน่หน้า (Interstital Ad) คือโฆษณาระหวา่งเวบ็เพจ ท่ีปรากฏข้ึนมาระหวา่ง

การเปล่ียนหน้าหน่ึง โดยเฉพาะหน้าแรกไปยงัหน้าหลกัของเว็บไซต์ คาํว่า Institial หรือ “in 
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between” หมายถึง คัน่กลาง กล่าวคือ ในระหวา่งเวบ็เพจ 2 หนา้ จะมีหนา้โฆษณาปรากฏคัน่ข้ึนมา

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากหนา้หน่ึงไปยงัอีกหนา้หน่ึงภายในเวบ็ไซต ์ผูช้มสามารถคลิกเพื่อขา้มไป

ยงัหนา้ต่อไปหรือหน้าหลกัได ้บางคร้ังจะทาํเป็นหนา้ Pop-up แยกต่างหากข้ึนมา โฆษณาคัน่หน้า

อาจจะเป็นภาพหรือตวัอกัษรน่ิงข้ึนมาให้ผูช้มดูและอ่าน ซ่ึงบางคร้ังอาจทาํให้เกิดความรําคาญ 

และเบราเซอร์ในปัจจุบนัก็บล็อก Pop-up ไดด้ว้ย นอกจากน้ี ยงัมีโฆษณาคัน่หนา้ท่ีเรียกวา่วีดีโอคัน่

หน้า (Superstital หรือ Hyperstital) คือมีภาพเคล่ือนไหวท่ีน่าดึงดูด มีภาพพร้อมเสียง ใช้ Flash 

Animation หรือ เป็นวิดีโอโฆษณา หรือเป็นโฆษณาแบบโตต้อบสองทาง (Interactive Ad) เช่นให้

ผูช้มคลิกเพื่อเล่นเกมเป็นตน้ 

กกกกกกกก3. โฆษณาลอย (Floating Ad) คือ โฆษณาท่ีเล่ือนข้ึนและลงบนหนา้เวบ็เพจ ไม่วา่ผูช้ม

เวบ็จะเล่ือนข้ึนหรือลง (Scroll) โฆษณาประเภทน้ีก็จะลอยตาม แต่จะมีเคร่ืองหมาย “x” หรือคาํวา่ 

“Close” หรือ “Exit” เพื่อใหค้ลิกออกจากโฆษณาได ้ 

 

ส่วนที ่5   งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกอภิญญา สวสัดี (2549) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ความต้องการซ้ือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตวัแบบส่วนประสมการคา้ปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ผลจากการวิจยัจากขอ้มูลผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีความสนใจหรือผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ทั้งส้ินจาํนวน 245 คน สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นเพศ 

รายได ้จาํนวนปีท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต ระยะเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ตวัแบบส่วนประสมการคา้

ปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความเช่ือถือลูกค้า  และด้านความใส่ใจให้บริการลูกค้า มีผลต่อ

ประสบการณ์การซ้ือสินคา้ รวมถึงประสบการณ์ซ้ือในอดีตยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน

อนาคตดว้ย สาํหรับปัจจยัของตวัแบบส่วนประสมการคา้ปลีกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีลูกคา้ให้ความสําคญั

มากท่ีสุด คือเวบ็ไซตส์ามารถพบไดง่้ายตาม Search Engines และมีสินคา้ให้เลือกซ้ือเป็นจาํนวน

มากตามลาํดบั 

กกกกกกกกดุลยวิทย ์เลาทองดี (2546:บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการทาํงาน 

ของส่ือโฆษณาออนไลน์ Search engine และวิเคราะห์หาวิธีการ เพื่อทาํเวบ็ไซตเ์ป็นท่ีรู้จกั จากการ

วิจยัสรุปได้ว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัลาํดบัเว็บไซต์ของเสิร์ชเอ็นจินคือ 1. Keyword Location: 

HTML Title,  Meta description tags, ALT tags, Domain Name, Comment tags, Body tags 2. Link 
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Popularity 3. Design: Nevigation, Clear, Pleasant, Fast, Frames, Flash 4. Theme Technology 5. 

Site Popularity 6. Keyword Relevancy 7. Adjacent Keyword  และการทาํเวบ็ไซตใ์ห้ถูกจดัอยูใ่น

ลาํดบัตน้ๆ ในทุกเสิร์ชเอน็จิน ควรทาํการศึกษาเร่ืองต่อไปน้ี คือ การทาํงานของเสร์ิชเอ็นจิน, ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัลาํดบัของเสิร์ชอ็นจิน, ศึกษาว่าแต่ละเสิร์ชเอ็นจินมีส่ิงใดเป็นลกัษณะพิเศษ 

แตกต่างหรือโดดเด่น, Doorway Page/Clocking, ส่ิงท่ีเสิร์ชเอ็นจินไม่ยอมรับและศึกษาเวบ็ไซต์

คู่แข่ง 

กกกกกกกกศุภลกัษณ์ หนุนภกัดี (2546:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคต่อส่ือโฆษณาออนไลน์ จากการวิจยัสรุปไดว้า่ จากท่ีผูท้าํการศึกษาวิจยัไดเ้ลือกศึกษา

เฉพาะผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและเลือกเฉพาะส่ือออนไลน์หลกั 3 ส่ือท่ีเป็นท่ีรู้จกั

ของกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตได้แก่เสิร์ชเอ็นจิน อีเมล์และแบนเนอร์แอด จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติรวมต่อเสิร์ชเอ็นจินในระดบัสูง ในส่วนของทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อการโฆษณาดว้ยอีเมล์และแบนเนอร์แอด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติรวมต่อการโฆษณาดว้ย

อีเมล์และแบนเนอร์แอดในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในเร่ืองของ

หัวขอ้อีเมล์จะมีผลต่อการเลือกเปิดอ่านอีเมล์ และกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า หากรู้ว่าเป็นอีเมล์

โฆษณาโอกาสในการลบอีเมล์นั้นๆทิ้งจะมีสูง โดยในส่วนของแบนเนอร์แอดกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัการท่ีแบนเนอร์แอดท่ีมีขอ้ความประเภท ลด แลก แจก แถม หรือให้ฟรีจะมี

โอกาสในการคลิกแบนเนอร์แอดสูง รวมทั้งเห็นดว้ยกบัแบนเนอร์แอดท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวและ

ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมก็มีผลต่อโอกาสการคลิกแบนเนอร์นั้นๆ 

กกกกกกกกจุฑามาส อชัรีวงศไ์พศาล (2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ สินคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์: เปรียบเทียบการรับรู้ระหวา่ง ผูบ้ริโภค

และผูป้ระกอบการ ผลจากการวิจยัสรุปไดว้า่ จากการสอบถามผูบ้ริโภคถึงสาเหตุท่ีไม่สั่งซ้ือสินคา้

และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถแยกออกเป็นหลายปัจจยัดงัน้ีคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมี

ความกลวัว่าจะไม่ไดรั้บสินคา้ในรูปแบบ เช่น สี ขนาดท่ีตอ้งการ ไม่มัน่ใจคุณภาพของสินคา้ ไม่

มัน่ใจวา่จะรับสินคา้ในสภาพท่ีสมบูรณ์ การไม่ไดส้ัมผสัตวัสินคา้และไม่ไดเ้ห็นจริงทาํให้ไม่มัน่ใจ

ในคุณภาพท่ีได้รับและกลัวท่ีจะตอ้งเสียเงินไปโดยใช่เหตุ นอกจากนั้นยงัมีเร่ืองของ สินค้าไม่

น่าสนใจ ยงัไม่พบสินคา้ท่ีตอ้งการ และส่วนใหญ่สามารถหาซ้ือสินคา้ไดท้ัว่ไปตามร้านปกติ ปัจจยั

ทางดา้นราคาพบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีความเส่ียงในการชาํระเงิน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่

ผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจในระบบการขนส่ง และขั้นตอนการสั่งซ้ือท่ียุ่งยาก ปัจจยัด้านการส่งเสริม
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การตลาด คือการไม่มีโอกาสไดท้ดลองสินคา้ก่อนซ้ือ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ คือ การอยากไดสิ้นคา้ทนัที

เม่ือจ่ายเงิน ความไม่น่าเช่ือถือของเว็บไซต์ ความล่าช้าในการโหลดขอ้มูล ความไม่เขา้ใจในการ

สั่งซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความสําคญัของปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภคท่ี

เคยซ้ือสินคา้ และผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยซ้ือสินค้าพบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์คือ ผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ ให้ความสําคญักบัการให้ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้และบริการมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ การรับประกนัคุณภาพของสินคา้และบริการ ความหลากหลายของรูปแบบสินคา้ 

ความสวยงามของสินคา้ตามลาํดบั ขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยซ้ือให้ความสําคญักบัการรับประกนั

คุณภาพของสินคา้และบริการมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคาคือ การแสดงราคาสินคา้และบริการท่ีตอ้ง

ชัดเจน รองลงมาคือ ความปลอดภยัของวิธีการชาํระเงิน ความหลากหลายของวิธีการชาํระเงิน

ตามลาํดบั 

กกกกกกกกสิริกุล หอสถิตกุล (2543) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทย ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ จากขอ้มูลผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งส้ิน 335 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ กลุ่มพนกังานบริษทัท่ีมีอายุ

เฉล่ียระหวา่ง 26-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท 

กิจกรรมทัว่ไปบนอินเทอร์เน็ตพบวา่ ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร รองลงมาคือเพื่อ

ติดตามข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และเพื่อดูเวบ็ไซตต์่างๆอยา่งไม่เจาะจง เวลาโดยเฉล่ียในการใช้

อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่คือ 5-6 ชัว่โมง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชอิ้นทอร์เน็ตท่ีบา้น 

รองลงมาคือท่ีทาํงานและสถานศึกษา ประเภทสินคา้ท่ีสั่งซ้ือบนอินเทอร์เน็ตเป็นปะเภทซอฟทก์ูด้ 

มากกวา่ ฮาร์ดกูด้ ซ่ึงไดแ้ก่ซอฟทแ์วร์ เกมส์ โปรแกรม หนงัสือ นิตยสารและสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์มีการ

ขายสินคา้และบริการ พบวา่ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือในการ

ชาํระเงิน รองลงมาคือการแสดงราคาของสินคา้และบริการและการแสดงรายละเอียดและขอ้มูล

ครบถว้นของสินคา้และบริการดว้ยรูปภาพสามมิติ มีเสียงประกอบ ปัญหาและอุปสรรคในการ

สั่งซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเทอร์เน็ตพบวา่ ส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่ในระบบการชาํระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือ ความไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้และบริการและการไม่ได้

สัมผสัดว้ยตนเอง ช่องทางในการเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์มีการขายสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตมาก
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ท่ีสุดคือ การเช่ือมโยงจากเวบ็ไซตเ์อกชน รองลงมาคือจากคาํชกัชวนหรือคาํแนะนาํจากคนรู้จกัและ

จากอีเมลท่ี์ประชาสัมพนัธ์ถึงผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตโดยตรง 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

กกกกกกกกระเบียบวธีิวิจยัของงานวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนคือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.กประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกก2.กเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

กกกกกกกก3.กการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กกกกกกกก4.กการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 4,710 คน โดยสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี (สาํนกังาน

คณะ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553) 

ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 

กกกกกกกก2553 

                    นกัศึกษา       จาํนวนวนนกัศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

                                     3,068 

                                        933 

                                        709 

                   รวม                           4,710 

หมายเหตุ ยกเวน้  นกัศึกษาปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เน่ืองจากนกัศึกษาชั้น

ปีท่ี 4 ของคณะน้ีเรียนท่ีเขตบางรัก 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
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วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและเพื่อใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งท่ีสามารถเป็นตวัแทนเก่ียวกบัขอ้มูล

ประชากรท่ีน่าเช่ือถือได ้ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคของ Taro Yamane ขนาด

ของตวัอยา่ง (Sample Size) จาํนวนท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีจะเป็นตวัแทนของจาํนวนประชากร ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และยอมใหเ้กิดของการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 5 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 368 คน 

ซ่ึงผูว้จิยัจะดาํเนินการแจกแบบสอบถาม 400 คน เพื่อป้องกนัแบบสอบถามท่ีไม่ครบสมบูรณ์หรือ

สูญหาย ซ่ึงจาํนวนตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาคร้ังน้ีจะดาํเนินการอา้งอิงไปยงัประชากรเป้าหมายทั้งหมด 

สูตรของ  (Taro Yamane)                 n          =        N    

                                         1+Ne2 

  =             4,710 

          1+4,710(0.05)2 

     =   368.68 ≈ 369 คน 

 

กาํหนดให ้เม่ือ  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

                N  = ขนาดประชากร  

                         e = แทนความคลาดเคล่ือนของค่าประมาณร้อยละท่ียอมใหเ้กิดได ้คือ ร้อยละ 5 

 

การเลือกตัวอย่าง 

 การเลือกตวัอยา่งแบบไม่มีความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยใชว้ธีิ คือ การ

เลือกตวัอยา่งแบบกาํหนดจาํนวน (Quata sampling) โดยใหช้ั้นภูมิเป็นคณะและชั้นปี โดยแบ่งเป็น 3 

คณะ 4 ชั้นปีไดแ้ก่ คณะวทิยาการจดัการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรและ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากกาํหนดจาํนวน 
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คณะ ชั้นปีท่ี1 ชั้นปีท่ี2 ชั้นปีท่ี3 ชั้นปีท่ี 4 รวม 

วทิยาการจดัการ 68 77 66 49 260 

สัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

 

23 

 

23 

 

17 

 

17 

 

80 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 

25 

 

17 

 

18 

 

- 

 

60 

รวม 400 

 

คณะวทิยาการจัดการ  มีจํานวน                                                     3,608   ×  400     ≈  260 คน 

              4,710 

 ชั้นปีท่ี 1 มีจาํนวน                                                 802   ×   260   ≈  60 คน 

              3,068 

 ชั้นปีท่ี 2 มีจาํนวน                                                 913   ×   260   ≈  77 คน 

              3,068 

 ชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน                                                   777   ×   260   ≈  66 คน 

              3,068 

 ชั้นปีท่ี 4 มีจาํนวน                                                  576   ×   260   ≈  49 คน 

              3,068 

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มีจํานวน                    933   ×   400   ≈  80 คน 

              4,710 
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 ชั้นปีท่ี 1 มีจาํนวน                                                                         265   ×   80   ≈  23 คน 

              933 

 ชั้นปีท่ี 2 มีจาํนวน                                                                         272   ×   80   ≈  23 คน 

              933 

 ชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน                                                                         203   ×   80   ≈  17 คน 

              933 

 ชั้นปีท่ี 4 มีจาํนวน                                                                         193   ×   80   ≈  17 คน 

              933 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีจํานวน                     709   ×   400   ≈  60 คน 

              4,710 

 ชั้นปีท่ี 1 มีจาํนวน                                                                         295   ×   60   ≈  25 คน 

              709 

 ชั้นปีท่ี 2 มีจาํนวน                                                                         205   ×   60   ≈  17 คน 

              709 

 ชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน                                                                         209   ×   60   ≈  18 คน 

              709 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกแบบสอบถาม : เก่ียวกบั การศึกษาอิทธิพลของส่ือการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน จาํนวน 59 ขอ้ดงัน้ี   

ส่วนที ่1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน 5 ขอ้  

ส่วนที ่2  คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต จาํนวน 11ขอ้ 

ส่วนที ่3  คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัจากอิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทาง

อินเทอร์เน็ตจาํนวน 44 ขอ้  ซ่ึงวดัดว้ย Likert Scale 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 

สาํคญัมากท่ีสุด  = 5   คะแนน 

สาํคญัมาก  = 4   คะแนน 

สาํคญัปานกลาง  = 3   คะแนน 

สาํคญันอ้ย  = 2   คะแนน 

สาํคญันอ้ยท่ีสุด  = 1   คะแนน 

ส่วนที ่4  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended question) คือ ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคโดยตรง 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิแลว้เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยการวิจยัแบบ

สาํรวจ โดยผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูศึ้กษาทาํการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยนําเคร่ืองมือท่ีได้ไปดาํเนินการ ดังขั้นตอน 

ต่อไปน้ี  

กกกกกกกก1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาสาระในกรอบความคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

กกกกกกกก2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารย ์3 ท่าน คือ 

อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล อาจารย์ประพล เปรมทองสุข และ อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกเก็บรวบรวมได ้400 ชุด และไดท้าํการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์แค่ 390 

ชุด เพื่อนาํไปประมวลผลโดยใช ้การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามหรือการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของ

ขอ้มูลหรือตวัแปรในงานวจิยั สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กกกกกกกก2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี สถิติท่ีใช ้ความถ่ี ร้อยละ  

กกกกกกกก3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้คะแนนความสําคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ดา้นการ

ใหบ้ริการแบบเจาะจง และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นการ

โฆษณาสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

มีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา 2546 : 107-108) 
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  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง   ระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

กกกกกกกก4. ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน การตดัสินใจซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีผลต่อปัจจยัทางการตลาด (6P’s) ท่ีแตกต่างกนั 

ใชส้ถิติการคาํนวณโดย Independent t-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

ผลการวจัิย 
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กกกกกกกกจากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งโดยใช้

วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกาํหนดจาํนวน (Quata sampling) ซ่ึงจากวิธีการสุ่มตวัอยา่งดงักล่าวผูว้ิจยั

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มนกัศึกษา 400 คน โดยมีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดเพียง 390 ชุด โดย

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์เป็น 3 ตอนดงัน้ี 

กกกกกกกกตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ คณะวิชา สาขา 

ชั้นปีท่ีศึกษาและรายรับของนกัศึกษาต่อเดือน โดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูป

ตาราง 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอยา่งโดยแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปตาราง 

กกกกกกกกตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง โดยนําเสนอผลการ

วเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

กกกกกกกกตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือ

สินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตและผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ในการให้ความสําคญัด้านปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลใช ้Independent t-test 

 

 

 

 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

104 

286 

26.7 

73.3 

รวม 390 100 

 

 ผลจากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 286 คน คิด

เป็นร้อยละ 73.3 เพศชายจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 

 

ตารางที ่4 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามคณะท่ีศึกษาและสาขาวชิา 

คณะท่ีศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

คณะวทิยาการจดัการ 253 64.9 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 

สาขาวชิาการจดัการชุมชน 

สาขาวชิาการตลาด 

สาขาวชิาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

48 

39 

23 

36 

35 

42 

30 

12.3 

10.0 

 5.9 

 9.2 

 9.0 

10.8 

 7.7 

 

 

ตารางที ่4 (ต่อ) 

คณะท่ีศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 77 19.7 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตวน์ํ้า 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

48 

15 

14 

12.3 

 3.8 

 3.6 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 60 15.4 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ออกแบบ 

39 

21 

10.0 

 5.4 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของคณะวทิยาการจดัการ มีจาํนวน 253 คน คิด

เป็นร้อยละ 64.9 โดยประกอบไปดว้ยสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.3 สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 สาขาการจดัการ

ท่องเท่ียวจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สาขาการตลาด จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 สาขา

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาํนวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.7 สาขาการจดัการชุมชน จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 กลุ่มตวัอยา่งของคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 โดยประกอบไปดว้ย 

สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาเทคโนโลยกีาร

ผลิตสัตวน์ํ้า จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช จาํนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.6 กลุ่มตวัอยา่งของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มีจาํนวน 60 คน โดยประกอบไปดว้ย 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการออกแบบ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 

 

ตารางที ่5 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชั้นปีการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชั้นปีการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3 

ชั้นปีท่ี 4 

118 

106 

102 

64 

30.3 

27.2 

26.2 

16.3 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นชั้นปีการศึกษาท่ี 1 มีจาํนวน 118 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.3 ชั้นปีการศึกษาท่ี 2 จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 

จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 ชั้นปีการศึกษาท่ี 4 จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 

ตารางที ่6 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามผลการเรียน 

ชั้นปีการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

  ตํ่ากวา่ 2.00 

2.01-2.50 

2.51-3.00 

3.01-3.50 

3.51-4.00 

  3 

111 

119 

134 

  23 

 0.8 

28.5 

30.4 

34.4 

5.9 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.0 มีจาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.8 เกรดเฉล่ีย 2.01-2.50 จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 เกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 จาํนวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 เกรดเฉล่ีย 

3.51-4.00 จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 

ตารางที ่7 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายรับของนกัศึกษาต่อเดือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายรับของนกัศึกษาต่อ

เดือน 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2,000  บาท 

2,000 – 3,000 บาท 

3,001 – 4,000 บาท 

4,001 – 5,000 บาท 

สูงกวา่ 5,000 บาท 

   0 

 36 

142 

161 

 51 

    0 

  9.2 

36.4 

41.3 

13.1 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 7 พบวา่ ไม่มีคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายรับต่อเดือนตํ่ากวา่ 2,000 บาท 

รายรับต่อเดือน 2,000-3,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รายรับต่อเดือน 3,001-4,000 

บาท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รายรับต่อเดือน 4,001-5,000 บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.3 รายรับต่อเดือนสูงกวา่ 5,000 บาท จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่8 แสดงจาํนวนและร้อยละในดา้นประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ต 

ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต จาํนวน ร้อยละ 

       ตํ่ากวา่ 1 ปี 

1-2 ปี 

3-4 ปี 

      5 ปีข้ึนไป 

   0 

   0 

   0 

390 

   0 

   0 

   0 

100 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 390 คน มีประสบการณ์ในการใช้

อินเตอร์เน็ต 5 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที ่9 แสดงจาํนวนและร้อยละของความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ต จาํนวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 

สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง 

สัปดาห์ละ 5-6 คร้ัง 

ทุกวนั 

 30 

126 

 64 

170 

 7.7 

32.3 

16.4 

43.6 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตสัปดาห์ละ 1-2 คร้ังมีจาํนวน 30 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  สัปดาห์ละ 5-6 คร้ัง 

จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  ใชทุ้กวนั จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 

 

ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและร้อยละของระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่ละคร้ัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ต จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง 

1-2 ชัว่โมง 

3-4 ชัว่โมง 

5 ชัว่โมงข้ึนไป 

   4 

140 

178 

 68 

  1.1 

35.9 

45.6 

17.4 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมงมีจาํนวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.0 ใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง 

จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ใชเ้วลา 5 ชัว่โมงข้ึนไป จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4  

 

ตารางที ่11 แสดงจาํนวนและร้อยละของสถานท่ีท่ีมกัจะใชอิ้นเตอร์เน็ต 

สถานท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ต จาํนวน ร้อยละ 

บา้น 

ร้านอินเตอร์เน็ต 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 

หอ้งสมุด 

หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของมหาวทิยาลยั) 

หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของบริษทัอ่ืนๆ) 

  54 

  26 

  39 

  29 

203 

  39 

13.8 

  6.7 

10.0 

  7.4 

52.1 

10.0 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีบา้นมีจาํนวน 54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.8 ร้านอินเตอร์เน็ตจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 หอ้งคอมพิวเตอร์ จาํนวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 10 หอ้งสมุดจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของมหาวทิยาลยั) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ52.1 หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของบริษทัอ่ืนๆ) จาํนวน 39 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 

ตารางที ่12  แสดงจาํนวนและร้อยละของกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตท่ีทาํบ่อยท่ีสุด  

กกกกกกกก(เรียงลาํดบัจาก 1-5) 

 

กิจกรรม 

อนัดบัท่ีเลือก 

1 2 3 4 5 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

เช็คอีเมล ์ 52 

(13.3) 

51 

(13.1) 

47 

(12.1) 

62 

(15.9) 

52 

(13.3) 

คน้หาขอ้มูล 84 

(21.5) 

69 

(17.7) 

66 

(16.9) 

47 

(12.1) 

21 

(5.4) 

เล่นเกมส์ 77 

(19.7) 

83 

(21.3) 

52 

(13.3) 

35 

(9.0) 

33 

(8.5) 

Facebook 109 

(27.9) 

73 

(18.7) 

64 

(16.4) 

48 

(12.3) 

30 

(7.7) 

Hi5 8 

(2.1) 

17 

(4.4) 

18 

(4.6) 

15 

(3.8) 

23 

(5.9) 

ติดตามข่าวสาร 23 

(5.9) 

28 

(7.2) 

36 

(5.2) 

70 

(17.9) 

59 

(15.1) 

เยีย่มชมและซ้ือ

สินคา้ 

2 

(0.5) 

3 

(0.8) 

5 

(1.3) 

10 

(2.6) 

8 

(2.1) 

ตารางที ่12 (ต่อ) 

 อนัดบัท่ีเลือก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรม 1 2 3 4 5 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

เขียนบลอ็กหรือ

ไดอาร่ี 

1 

(0.3) 

16 

(4.1) 

19 

(4.9) 

19 

(4.9) 

21 

(5.4) 

Twitter 0 

(0) 

2 

(0.5) 

6 

(1.5) 

3 

(0.8) 

14 

(3.6) 

สนทนาออนไลน ์ 18 

(4.6) 

28 

(7.2) 

47 

(12.1) 

48 

(12.3) 

82 

(21) 

หาขอ้มูลประกอบ

การศึกษา 

13 

(3.3) 

19 

(4.9) 

30 

(7.7) 

34 

(8.7) 

46 

(11.8) 

 

กกกกกกกกผลจากตาราง 12 พบวา่ กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกทาํมากท่ีสุดเป็น

อนัดบัท่ี 1 คือ Faccbook มีจาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อนัดบั 2 คือการคน้หาขอ้มูลมี

จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 อนัดบั 3 คือ เล่นเกมส์ จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 อนัดบั 

4 คือ เช็คอีเมล ์จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอนัดบั 5 คือ ติดตามข่าวสาร จาํนวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.9 

 

 

 

 

 

ตารางที ่13 แสดงจาํนวนและร้อยละของอีเมลแ์ต่ละเครือข่ายท่ีกลุ่มตวัอยา่งใช ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เครือข่ายอีเมล์ จาํนวน ร้อยละ 

Hotmail 

Yahoo 

Gmail 

อีเมลข์องมหาวทิยาลยั 

327 

 43 

 18 

  2 

 83.8 

 11.0 

  4.6 

  0.5 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตาราง 13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอี้เมล์ของเครือข่าย Hotmail มีจาํนวน 327 คน 

คิดเป็นร้อยละ 83.8  เครือข่าย Yahoo จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เครือข่าย Gmail จาํนวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 อีเมลข์องมหาวทิยาลยัจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ตารางที ่14 แสดงจาํนวนและร้อยละของรูปแบบโฆษณาการขายสินคา้ท่ีกลุ่มผูใ้ชเ้คยเห็น 

รูปแบบการโฆษณา จาํนวน ร้อยละ 

แบนเนอร์แอด 

Search Engine 

Email 

จากหนา้เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเขา้ชม 

  35 

  46 

  70 

239 

  9.0 

11.8 

17.9 

61.3 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตาราง 14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นรูปแบบการโฆษณาโดยใชแ้บนเนอร์แอดมี

จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 Search Engine จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 Email จาํนวน 

70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 จากหนา้เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเขา้ชมจาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 

 

ตารางที ่15 แสดงจาํนวนและร้อยละของบริเวณบนเวบ็เพจท่ีกลุ่มผูใ้ชเ้ห็นการโฆษณาบ่อยท่ีสุด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บริเวณของเวบ็เพจ จาํนวน ร้อยละ 

หวัขอ้เวบ็ 

ดา้นขวาของหนา้ 

ดา้นซา้ยของหนา้ 

ดา้นล่างของหนา้ 

pop-up 

  42 

147 

118 

 40 

 43 

10.8 

37.7 

30.3 

10.3 

11.0 

รวม 390 100 

  

กกกกกกกกผลจากตาราง 15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นการโฆษณาบ่อยท่ีสุดจากหวัขอ้เวบ็ มีจาํนวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 จากดา้นขวาของหนา้ จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 จากดา้นซา้ย

ของหนา้ จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 จากดา้นล่างของหนา้ จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.3 จาก pop-up จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11 

 

ตารางที ่16 แสดงจาํนวนและร้อยละของประเภทสินคา้บนอินเตอร์เน็ตท่ีกลุ่มผูใ้ชเ้คยเห็น 

 

ประเภทของสินคา้ 

จาํนวน ร้อยละ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

อาหาร 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

เคร่ืองสาํอาง 

100 

87 

315 

290 

303 

  75 

25.6 

22.3 

80.8 

74.4 

77.7 

19.2 

   

 

 

ตารางที ่16 (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเภทของสินคา้ 

จาํนวน ร้อยละ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

หนงัสือ 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

อญัมณี/เคร่ืองประดบั 

อุปกรณ์กีฬา 

คอมพิวเตอร์/ซอฟทแ์วร์/

ฮาร์ดแวร์ 

เพลง/E-book 

150 

  42 

240 

38 

126 

163 

  91 

240 

348 

150 

352 

264 

227 

299 

38.5 

10.8 

61.5 

  9.7 

32.3 

41.8 

23.3 

61.5 

89.2 

38.5 

90.3 

67.7 

58.2 

76.7 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตาราง 16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเห็นโฆษณาประเภทอาหารมีจาํนวน 100 คน

คิดเป็นร้อยละ 25.6 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 เคร่ืองสาํอาง 315 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.8 หนงัสือ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 

เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 อญัมณี/เคร่ืองประดบั จาํนวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.7 อุปกรณ์กีฬา จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 คอมพิวเตอร์/ซอฟทแ์วร์/ฮาร์ดแวร์ 

จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 เพลง/E-book จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

 

 

 

 

 

ตารางที ่17 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต จาํนวน ร้อยละ 

เคย 

ไม่เคย 

103 

287 

26.4 

73.6 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 17 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมีจาํนวน 103 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.4 ไม่เคยซ้ือ 287 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 

 

ตารางที ่18 แสดงจาํนวนและร้อยละของสาเหตุของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 

สาเหตุท่ีไม่ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้/กลวัเป็นของปลอม 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ือยุง่ยาก 

ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(เช่นขอ้มูลทางการเงิน) 

ขั้นตอนในการชาํระเงินท่ียุง่ยาก 

104 

  44 

118 

 

  21 

26.7 

11.3 

30.3 

 

  5.4 

รวม 287 73.6 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 18 พบวา่ สาเหตุของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตเพราะ

ไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้/กลวัเป็นของปลอม มีจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  ขั้นตอน

ในการสั่งซ้ือยุง่ยาก จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคล (เช่นขอ้มูลทางการเงิน)จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ30.3 ขั้นตอนในการชาํระเงินท่ียุง่ยาก

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่19 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1.มีการรับประกนัคุณภาพ

ของสินคา้แสดงอยา่ง

ชดัเจน 

161 

(41.3) 

165 

(42.3) 

61 

(15.6) 

3 

(0.8) 

0 

(0) 
4.24 0.737 มาก 1 

2.รูปลกัษณ์ของสินคา้มี

ความน่าสนใจ  
110 

(28.2) 

230 

(59.0) 

48 

(12.3) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 
4.15 0.636 มาก 4 

3.ตราผลิตภณัฑเ์ห็นได้

ชดัเจน 

126 

(32.3) 

185 

(47.4) 

74 

(19) 

5 

(1.3) 

0 

(0) 
4.11 0.744 มาก 5 

4.ความหลากหลายของ

สินคา้ในการเลือกสินคา้ 

137 

(35.1) 

180 

(46.2) 

70 

(17.9) 

3 

(0.8) 

0 

(0) 
4.16 0.734 มาก 3 

5.มีรายละเอียดเก่ียวกบั

สินคา้ครบถว้นเช่น 

ส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์

156 

(40) 

172 

(44.1) 

56 

(14.4) 

6 

(1.5) 

0 

(0) 
4.23 0.745 มาก 2 

รวม 4.18 0.719 มาก  

 กกกกกกกก 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก19 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.18 กลุ่ม

ตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 0.719 และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 1 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้แสดงอยา่งชดัเจน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.24 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.737 

ลาํดบัท่ี 2 มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้นเช่น ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ ใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.23 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.745 

ลาํดบัท่ี 3 ความหลากหลายของสินคา้ในการเลือกสินคา้ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.16 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.734 

ลาํดบัท่ี 4 รูปลกัษณ์ของสินคา้มีความน่าสนใจ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.15 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.636 

ลาํดบัท่ี 5 ตราผลิตภณัฑ์เห็นไดช้ดัเจน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.23 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.745 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่20 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นราคา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1.มีการแสดงเปรียบเทียบ

ราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่

ทอ้งตลาด 

149 

(38.2) 

184 

(47.2) 

53 

(13.6) 

3 

(0.8) 

1 

(0.3) 
4.22 0.723 มาก 3 

2.รูปแบบการชาํระเงินท่ี

หลากหลายและชดัเจน 

153 

(39.2) 

165 

(42.3) 

62 

(15.9) 

10 

(2.6) 

0 

(0) 
4.18 0.789 มาก 5 

3.ความน่าเช่ือถือในการ

ชาํระเงิน มีการยนืยนัการ

ชาํระเงิน 

190 

(48.7) 

145 

(37.2) 

46 

(11.8) 

7 

(1.8) 

2 

(0.5) 
4.32 0.790 มาก 1 

4.มีส่วนลดราคาของสินคา้

เม่ือซ้ือในปริมาณมาก 

164 

(42.1) 

165 

(42.3) 

55 

(14.1) 

6 

(1.5) 

0 

(0) 
4.25 0.750 มาก 2 

5.ราคาของสินคา้อยูใ่น

งบประมาณของผูซ้ื้อ  
153 

(39.2) 

169 

(43.3) 

62 

(15.9) 

5 

(1.3) 

1 

(0.3) 
4.20 0.766 มาก 4 

รวม 4.23 0.763 มาก  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก20 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.23 กลุ่ม

ตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 0.763 และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 1 ความน่าเช่ือถือในการชาํระเงิน มีการยนืยนัการชาํระเงินใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.32 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.790 

ลาํดบัท่ี 2 มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.25 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.750 

ลาํดบัท่ี 3 มีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.22 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.723 

ลาํดบัท่ี 4 ราคาของสินคา้อยูใ่นงบประมาณของผูซ้ื้อ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.20 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.766 

ลาํดบัท่ี 5 รูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลายและชดัเจน สาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.18 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.789 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตกในดา้นสถานท่ี 

กกกกกกก.(ส่วนของรูปแบบ) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

ส่วนของรูปแบบ (Context)  

1.รูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้ง

มีการใชง้านท่ีง่ายไม่

ซบัซอ้น 

110 

(28.2) 

189 

(48.5) 

87 

(22.3) 

4 

(1) 

0 

(0) 
4.04 0.739 มาก 1 

2.เวบ็ไซตต์อ้งมีการจดัแบ่ง

เมนูท่ีชดัเจน จดัหมวดหมู่

สินคา้ตามประเภท 

60 

(15.4) 

242 

(62.1) 

83 

(21.3) 

5 

(1.3) 

0 

(0) 
3.92 0.642 มาก 2 

3.มีการใชต้วัอกัษรและ

ขอ้ความท่ีมีสีสนัสวยงาม

ดึงดูดใจ 

77 

(19.7) 

208 

(53.3) 

97 

(24.9) 

7 

(1.8) 

1 

(0.3) 
3.91 0.730 มาก 3 

4.มีการวางองคป์ระกอบ

ของภาพและขอ้มูลท่ี

เหมาะสม 

74 

(19) 

213 

(54.6) 

3 

(23.8) 

10 

(2.6) 

0 

(0) 
3.90 0.723 มาก 4 

รวม 3.94 0.708 มาก  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก21 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของรูปแบบ) โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 3.94 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.708และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 1 รูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้งมีการใชง้านท่ีง่ายไม่ซบัซอ้นใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.04 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.739 

ลาํดบัท่ี 2 เวบ็ไซตต์อ้งมีการจดัแบ่งเมนูท่ีชดัเจน จดัหมวดหมู่สินคา้ตามประเภทใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.92 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.642 

ลาํดบัท่ี 3 มีการใชต้วัอกัษรและขอ้ความท่ีมีสีสันสวยงามดึงดูดใจใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.91 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.730 

ลาํดบัท่ี 4 มีการวางองคป์ระกอบของภาพและขอ้มูลท่ีเหมาะสมใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.90 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที ่22 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตกในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกd..(ส่วนของเน้ือหา) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

ส่วนของเน้ือหา (Content)  

1.มีรายละเอียดของขอ้มูล

เก่ียวกบัเวบ็ไซต ์เช่น 

ประวติัความเป็นมา แผนท่ี 

การติดต่อและท่ีอยูช่ดัเจน 

153 

(39.2) 

177 

(45.4) 

57 

(14.6) 

3 

(0.8) 

0 

(0) 
4.23 0.719 มาก 1 

2.มีรายละเอียดเก่ียวกบั

สินคา้ เช่นขนาดของสินคา้ 

มีรูปภาพประกอบสินคา้ท่ี

ชดัเจน 

132 

(33.8) 

209 

(53.6) 

46 

(11.8) 

3 

(0.8) 

0 

(0) 
4.21 0.668 มาก 2 

3.มีคลิปภาพเคล่ือนไหว

สาธิตวธีิการใชง้านสินคา้

หรือแสดงสินคา้ใหเ้ห็นจาก

หลากหลายมุมมอง 

125 

(32.2) 

186 

(47.7) 

70 

(17.9) 

9 

(2.3) 

0 

(0) 
4.09 0.769 มาก 5 

4.มีระบบคน้หาขอ้มูลของ

สินคา้ในเวบ็ไซต ์

136 

(34.9) 

190 

(48.7) 

59 

(15.1) 

5 

(1.3) 

0 

(0) 
4.17 0.723 มาก 4 

5.มีการแสดงสินคา้ออก

ใหม่หรือสินคา้ท่ีไดรั้บ

ความนิยม 

137 

(35.1) 

199 

(51) 

48 

(12.3) 

6 

(15) 

0 

(0) 
4.20 0.706 มาก 3 

รวม 4.18 0.717 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก22 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของเน้ือหา) โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.18 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.717และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี 1 มีรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์เช่น ประวติัความเป็นมา แผนท่ี การติดต่อและท่ี

อยูช่ดัเจนใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.23 กลุ่มตวัอยา่งแต่

ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

0.719 

ลาํดบัท่ี 2 มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่นขนาดของสินคา้ มีรูปภาพประกอบสินคา้ท่ีชดัเจนให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.21 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบั

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.668 

ลาํดบัท่ี 3 มีการแสดงสินคา้ออกใหม่หรือสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.20 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.706 

ลาํดบัท่ี 4 มีระบบคน้หาขอ้มูลของสินคา้ในเวบ็ไซต ์ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.17 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.723 

ลาํดบัท่ี 5 มีคลิปภาพเคล่ือนไหวสาธิตวธีิการใชง้านสินคา้หรือแสดงสินคา้ใหเ้ห็นจากหลากหลาย

มุมมองใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.09 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละ

คนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

0.769 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที ่23 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตกในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกก.(ส่วนของดา้นชุมชน) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

ส่วนของด้านชุมชน 

(Community) 
 

1.มีกระทูใ้หผู้เ้ขา้ชมสินคา้

สามารถสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นได ้

98 

(25.1) 

203 

(52.1) 

84 

(21.5) 

5 

(1.3) 

0 

(0) 
4.01 0.721 มาก 2 

2.มีการใช ้Facebook ในการ

ติดต่อส่ือสาร 

53 

(13.6) 

211 

(54.1) 

103 

(26.4) 

22 

(5.6) 

1 

(0.3) 
3.75 0.767 มาก 3 

3.มีการใช ้Twitter ในการ

ติดต่อส่ือสาร 

42 

(10.8) 

189 

(48.5) 

124 

(31.8) 

29 

(7.4) 

6 

(1.5) 
3.59 0.836 มาก 4 

4.มีความสะดวกสบายใน

การติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของ

เวบ็ไซต ์

98 

(25.1) 

238 

(61) 

54 

(13.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.11 0.615 มาก 1 

รวม 3.87 0.734 มาก  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก23 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของดา้นชุมชน) โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 3.87 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบัก0.734กและใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 1 มีความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของเวบ็ไซตใ์หค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.11 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.615 

ลาํดบัท่ี 2 มีกระทูใ้หผู้เ้ขา้ชมสินคา้สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดใ้หค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.01 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.721 

ลาํดบัท่ี 3 มีการใช ้ Facebook ในการติดต่อส่ือสาร ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.75 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.767 

ลาํดบัท่ี 4 มีการใช ้ Twitter ในการติดต่อส่ือสารให้ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.59 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.836 
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ตารางที ่24 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของการปรับแต่ง) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

ส่วนของการปรับแต่ง 

(customization) 
 

1.ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถ

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลา 

70 

(17.9) 

196 

(50.3) 

112 

(28.7) 

12 

(3.1) 

0 

(0) 
3.83 0.750 มาก 1 

2.สามารถออกแบบตกแต่ง

สีสนัของระบบสมาชิกของ

ตนได ้เช่น รูปภาพ หรือ 

ลายเซ็น ในเวบ็บอร์ดของ

ร้านคา้ 

61 

(15.6) 

205 

(52.6) 

107 

(27.4) 

16 

(4.1) 

1 

(0.3) 
3.79 0.759 มาก 2 

3.มีระบบเลือกรับขอ้มูล

ข่าวสารสาํหรับสมาชิก เช่น 

ขอ้มูลเฉพาะหนงัสือ 

อุปกรณ์กีฬาเป็นตน้ 

59 

(15.1) 

197 

(50.5) 

121 

(31) 

11 

(2.8) 

1 

(0.3) 
3.77 0.754 มาก 3 

รวม 3.80 0.754 มาก  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก24 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการปรับแต่ง) โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.80 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานกซ่ึงมีค่าเท่ากบัก0.754กและใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 1 ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลาใหค้วามสาํคญั

ในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.83 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.750 

ลาํดบัท่ี 2 สามารถออกแบบตกแต่งสีสันของระบบสมาชิกของตนได ้เช่น รูปภาพ หรือ ลายเซ็น ใน

เวบ็บอร์ดของร้านคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.79 กลุ่ม

ตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 0.759 

ลาํดบัท่ี 3 มีระบบเลือกรับขอ้มูลข่าวสารสาํหรับสมาชิก เช่น ขอ้มูลเฉพาะหนงัสือ อุปกรณ์กีฬาเป็น

ตน้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.77 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมี

ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.754 

ตารางที ่25 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของพนัธมิตร) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

ส่วนของพนัธมิตร 

(Connection) 
 

1.มีลิงคข์องเวบ็ไซตสิ์นคา้

ประเภทเดียวกนัจากแหล่ง

อ่ืนๆเสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่

ลูกคา้ 

71 

(18.2) 

197 

(50.5) 

110 

(28.2) 

11 

(2.8) 

1 

(0.3) 
3.84 0.758 มาก 1 

2.มีลิงคข์องสินคา้ประเภทอ่ืน

แนะนาํใหลู้กคา้เขา้ไปเยีย่ม

ชม 

60 

(15.4) 

191 

(49) 

115 

(29.5) 

22 

(5.6) 

2 

(0.5) 
3.73 0.806 มาก 2 

รวม 3.78 0.782 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกกกกกกกกผลจากตารางท่ีก25 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของพนัธมิตร) โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.78 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.782และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้

เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี 1 มีลิงค ์ (Link) ของเวบ็ไซตสิ์นคา้ประเภทเดียวกนัจากแหล่งอ่ืนๆเสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่

ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละ

คนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

0.758 

ลาํดบัท่ี 2 มีลิงคข์องสินคา้ประเภทอ่ืนแนะนาํใหลู้กคา้เขา้ไปเยีย่มชมใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.73 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.806 
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ตารางที ่26 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของการคา้ขาย) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

ส่วนของการค้าขาย 

(Commerce) 
 

1.สามารถสัง่ซ้ือสินคา้จาก

หนา้เวบ็ไซตไ์ด ้เช่น ปุ่มคลิก

ลงตะกร้าสินคา้หรือรถเขน็ 

121 

(31) 

219 

(56.2) 

47 

(12.1) 

3 

(0.8) 

0 

(0) 
4.17 0.657 มาก 3 

2.สามารถชาํระเงินผา่นทาง

บตัรเครดิตออนไลน์ได ้

113 

(29) 

211 

(54.1) 

60 

(15.4) 

6 

(1.5) 

0 

(0) 
4.11 0.704 มาก 4 

3.มีโปรแกรมในการช่วย

คาํนวณราคาสินคา้ 

113 

(29) 

204 

(52.3) 

67 

(17.2) 

6 

(1.5) 

0 

(0) 
4.09 0.719 มาก 5 

4.สามารถเขา้ชมเวบ็ไซต์

และสัง่ซ้ือสินคา้จากมือถือ

ได ้

113 

(29) 

194 

(49.7) 

66 

(16.9) 

16 

(4.1) 

1 

(0.3) 
4.03 0.804 มาก 6 

5.มีขอ้มูลของท่ีอยู ่หมายเลข

โทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือใหลู้กคา้

สามารถส่ือสารทางธุรกิจได ้

148 

(37.9) 

208 

(53.3) 

32 

(8.2) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 
4.29 0.633 มาก 1 

6.ลูกคา้สามารถติดต่อกบั

เจา้ของเวบ็ไซตไ์ด้

ตลอดเวลา 

143 

(36.7) 

209 

(53.6) 

36 

(9.2) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 
4.26 0.641 มาก 2 

รวม 4.16 0.693 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก26 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการคา้ขาย) โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 4.16 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.693และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี 1 มีขอ้มูลของท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เพื่อใหลู้กคา้สามารถส่ือสารทางธุรกิจไดใ้ห้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.29 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบั

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.633 

ลาํดบัท่ี 2 ลูกคา้สามารถติดต่อกบัเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลาใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.26 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.641 

ลาํดบัท่ี 3 สามารถสั่งซ้ือสินคา้จากหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้ เช่น ปุ่มคลิกลงตะกร้าสินคา้หรือรถเขน็ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.17 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบั

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.657 

ลาํดบัท่ี 4 สามารถชาํระเงินผา่นทางบตัรเครดิตออนไลน์ได ้ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.11 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.704 

ลาํดบัท่ี 5 มีโปรแกรมในการช่วยคาํนวณราคาสินคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.09 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.719 

ลาํดบัท่ี 6 สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละสั่งซ้ือสินคา้จากมือถือไดใ้หค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.26 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.641 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่27 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์ 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1.มีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รี 148 

(37.9) 

170 

(43.6) 

55 

(14.1) 

17 

(4.4) 

0 

(0) 

4.15 0.821 มาก 3 

2.มีการใหส่้วนลดในการ

ซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป 

118 

(30.3) 

204 

(52.3) 

59 

(15.1) 

9 

(23) 

0 

(0) 
4.11 0.732 มาก 4 

3.มีส่วนลดพิเศษสาํหรับ

สมาชิก 

154 

(39.5) 

188 

(48.2) 

43 

(11) 

5 

(1.3) 

0 

(0) 
4.26 0.700 มาก 1 

4.มีโปรโมชัน่ในช่วง

เทศกาลต่างๆ เช่นวนัปีใหม่

ฯลฯ 

142 

(36.4) 

201 

(51.5) 

45 

(11.5) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 
4.24 0.667 มาก 2 

รวม 4.19 0.730 มาก  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก27 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.19 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.730 และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 1 มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 4.26 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.700 

ลาํดบัท่ี 2 มีโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวนัปีใหม่ฯลฯใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.24 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.667 

ลาํดบัท่ี 3 มีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รีใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.15 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.821 

ลาํดบัท่ี 4 มีการใหส่้วนลดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.11 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.732 
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ตารางที ่28 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นการใหบ้ริการแบบกก

กกกกกกกกเจาะจง 

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ 

แบบเจาะจง 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1.มีระบบสาํหรับสมคัร

สมาชิก 

101 

(25.9) 

235 

(60.3) 

48 

(12.3) 

6 

(1.5) 

0 

(0) 

4.11 0.659 มาก 1 

2.มีระบบแจง้เตือนแนะนาํ

สินคา้ใหม่ๆไปยงัอีเมลข์อง

สมาชิก 

99 

(25.4) 

218 

(55.9) 

64 

(16.4) 

9 

(2.3) 

0 

(0) 
4.04 0.714 มาก 3 

3.มีการแสดงสินคา้ตาม

ความตอ้งการของสมาชิก 

112 

(28.7) 

214 

(54.9) 

55 

(14.1) 

9 

(2.3) 

0 

(0) 
4.10 0.715 มาก 2 

รวม 4.08 0.696 มาก  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก28 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสาํคญัของ

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจงโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.08 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.696และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี 1 มีระบบสาํหรับสมคัรสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.11 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.659 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบัท่ี 2 มีการแสดงสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.10 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.715 

ลาํดบัท่ี 3 มีระบบแจง้เตือนแนะนาํสินคา้ใหม่ๆไปยงัอีเมลข์องสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.04 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.714 

 

ตารางที ่29 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญั และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการกกกกก

กกกกกกกกตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ในดา้นการรักษาความเป็นกก

กกกกกกกกส่วนตวั 

ปัจจยัดา้นการรักษา 

ความเป็นส่วนตวั 

ระดบัความสาํคญั 

 S.D. 
แปล

ผล 

ลาํ

ดั

บ

ท่ี 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1.ทางเวบ็ไซตมี์การรักษา

ความลบัของขอ้มูลลูกคา้ 

229 

(58.7) 

139 

(35.6) 

22 

(5.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.53 0.602 มาก

ท่ีสุด 

1 

2.มีการเขา้รหสัขอ้มูลเพ่ือ

ป้องกนัการโจรกรรม

ขอ้มูลในการใชบ้ตัร

เครดิตชาํระเงิน 

190 

(48.7) 

161 

(41.3) 

39 

(10) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.39 0.662 มาก 3 

3.มีเวบ็ไซตส่ื์อกลางใน

การชาํระสินคา้เพ่ือ

ป้องกนัการโจรกรรม

ขอ้มูล เช่น Paypal เป็น

ตน้ 

200 

(51.3) 

152 

(39) 

36 

(9.2) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 
4.41 0.677 มาก 2 

รวม 4.44 0.647 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก29 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อระดบัความความสําคญัของ

ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากับ 4.44 กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.647 และให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี 1 ทางเวบ็ไซตมี์การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.53 กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.602 

ลาํดบัท่ี 2 มีเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระสินคา้เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล เช่น Paypal เป็นตน้

ให้ความสําคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.41 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมี

ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.677 

ลาํดบัท่ี 3 มีการเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลในการใช้บตัรเครดิตชาํระเงินให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.39 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบั

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.662 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานระหว่างผู้ทีเ่คยซ้ือสินค้าผ่าน

อนิเตอร์เน็ตและผู้ทีไ่ม่เคยซ้ือสินค้าในการให้ความสําคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ตารางที ่ 30 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นผลิตภณัฑ์ 

 

กกกกกกก 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก30 พบว่าผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อระดับความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากับ 4.24 และ4.18 และมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.723 และ 0.716ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 

 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีการรับประกนัคุณภาพของ

สินคา้แสดงอยา่งชดัเจน 

4.29 0.749 1 4.22 0.733 1 0.80 0.42 

2.รูปลกัษณ์ของสินคา้มีความ

น่าสนใจ  

4.20 0.583 4 4.13 0.654 3 1.02 0.30 

3.ตราผลิตภณัฑเ์ห็นไดช้ดัเจน 4.22 0.766 3 4.07 0.733 4 1.84 0.06 

4.ความหลากหลายของสินคา้ใน

การเลือกสินคา้ 

4.23 0.717 2 4.13 0.739 3 1.23 0.21 

5.มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้

ครบถว้นเช่น ส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์

4.29 0.800 1 4.20 0.725 2 1.04 0.29 

รวม 4.24 0.723  4.15 0.716  
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มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้แสดงอยา่งชดัเจน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.29 และ 4.22 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.749 และ 0.733 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

รูปลกัษณ์ของสินคา้มีความน่าสนใจ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.20 และ 4.13 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.583 และ 0.654 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 และผูท่ี้

ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

ตราผลิตภณัฑเ์ห็นไดช้ดัเจน ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

4.22 และ 4.07 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 0.766 และ 0.733 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

ความหลากหลายของสินคา้ในการเลือกสินคา้ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.23 และ 4.13 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.717 และ 0.739 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้นเช่น ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.29 และ 4.20 คนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมาก

โดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.800 และ 0.725 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 30 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้แสดงอยา่งชดัเจน 

เท่ากบั 0.42 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้มีความน่าสนใจ ค่า sig. เท่ากบั 0.30 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและ

ไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ดา้นตราผลิตภณัฑ์เห็นไดช้ดัเจน ค่า sig. เท่ากบั 0.06 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ดา้นความหลากหลายของสินคา้ในการเลือกสินคา้ ค่า sig. เท่ากบั 0.21 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคย

ซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้นเช่น ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ สินคา้ ค่า sig. เท่ากบั 

0.29 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้ความสาํคญักบั

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่31 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นราคา 

 

 

ปัจจยัดา้นราคา 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ี

ถูกกวา่ทอ้งตลาด 

4.31 0.714 3 4.19 0.725 3 1.43 0.15 

2.รูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลาย

และชดัเจน 

4.28 0.678 5 4.15 0.823 5 1.49 0.13 

3.ความน่าเช่ือถือในการชาํระเงิน มี

การยนืยนัการชาํระเงิน 

4.36 0.752 2 4.30 0.803 1 0.61 0.53 

4.มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือใน

ปริมาณมาก 

4.39 0.645 1 4.20 0.779 2 2.21 0.02* 

5.ราคาของสินคา้อยูใ่นงบประมาณ

ของผูซ้ื้อ  

4.30 0.669 4 4.16 0.796 4 1.56 0.11 

รวม 4.32 0.691  4.20 0.785   

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก31กกพบวา่ผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้มีความคิดเห็นต่อระดบัความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.32 และ4.20 และมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.691 และ 0.785 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

มีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.31 และ 4.19 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.714 และ 0.725 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

   ส
ำนกัหอ
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รูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลายและชดัเจน สาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 4.28 และ 4.15 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.678 และ 0.823 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็น

อนัดบั 5 

ความน่าเช่ือถือในการชาํระเงิน มีการยนืยนัการชาํระเงินใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.36 และ 4.30 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.752 และ 0.803 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสําคญัในดา้นน้ี

เป็นอนัดบั 2 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.39 และ 4.20 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.645 และ 0.779 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสําคญัในดา้นน้ี

เป็นอนัดบั 1 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

ราคาของสินคา้อยูใ่นงบประมาณของผูซ้ื้อ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 4.30 และ 4.16 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.669 และ 0.796 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา

ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา

แตกต่างกนั 

 

กกกกกกกกสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็น

อิสระกนั (Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 

2-tailed Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 69 

จากตาราง 31 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด

เท่ากบั 0.15 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 

ดา้นรูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลายและชดัเจน สินคา้ ค่า sig. เท่ากบั 0.13 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นดา้นราคาไม่

แตกต่างกนั 

ดา้นความน่าเช่ือถือในการชาํระเงิน มีการยืนยนัการชาํระเงิน ค่า sig. เท่ากบั 0.53 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นดา้นราคาไม่

แตกต่างกนั 

ดา้นการมีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก ค่า sig. เท่ากบั 0.02 หมายความวา่ นกัศึกษา

ท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นดา้นราคาแตกต่างกนั

เน่ืองจากค่า sig. < 0.05 

ดา้นราคาของสินคา้อยูใ่นงบประมาณของผูซ้ื้อ ค่า sig. เท่ากบั 0.11 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือ

และไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่32 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของรูปแบบ) 

 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ส่วนของรูปแบบ (Context) 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.รูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้งมีการใช้

งานท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

4.16 0.751 1 4.00 0.731 1 1.87 0.06 

2.เวบ็ไซตต์อ้งมีการจดัแบ่งเมนูท่ี

ชดัเจน จดัหมวดหมู่สินคา้ตาม

ประเภท 

3.92 0.637 2 3.91 0.645 4 0.12 0.89 

3.มีการใชต้วัอกัษรและขอ้ความท่ีมี

สีสนัสวยงามดึงดูดใจ 

3.84 0.777 3 3.93 0.713 2 0.97 0.32 

4.มีการวางองคป์ระกอบของภาพ

และขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

3.84 0.724 3 3.92 0.722 3 0.90 0.36 

รวม 3.94 0.722  3.94 0.702  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก32กกพบวา่ผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้มีความคิดเห็นต่อระดบัความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของรูปแบบ)โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.94 และมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.722 และ 0.702 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบั

ดงัน้ี 

รูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้งมีการใชง้านท่ีง่ายไม่ซบัซอ้นใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.16 และ 4.00 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.751 และ 0.731 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 
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เวบ็ไซตต์อ้งมีการจดัแบ่งเมนูท่ีชดัเจน จดัหมวดหมู่สินคา้ตามประเภทให้ความสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.92 และ 3.91 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.637 และ 0.645 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

มีการใชต้วัอกัษรและขอ้ความท่ีมีสีสันสวยงามดึงดูดใจใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 และ 3.93 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.777 และ 0.713 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสําคญัในดา้นน้ี

เป็นอนัดบั 3 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

มีการวางองคป์ระกอบของภาพและขอ้มูลท่ีเหมาะสมใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 และ 3.92 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.724 และ 0.722 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ี (ส่วนของรูปแบบ)ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของรูปแบบ)กแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 32 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีรูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้งมีการใชง้านท่ีง่ายไม่

ซบัซอ้นเท่ากบั 0.06 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของรูปแบบ)ไม่แตกต่างกนั 
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ดา้นเวบ็ไซตต์อ้งมีการจดัแบ่งเมนูท่ีชดัเจน จดัหมวดหมู่สินคา้ตามประเภท ค่า sig. เท่ากบั 0.89 

หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยั

ดา้นสถานท่ี (ส่วนของรูปแบบ)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีการใชต้วัอกัษรและขอ้ความท่ีมีสีสันสวยงามดึงดูดใจ ค่า sig. เท่ากบั 0.32 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของรูปแบบ)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีการวางองคป์ระกอบของภาพและขอ้มูลท่ีเหมาะสม ค่า sig. เท่ากบั 0.36 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของรูปแบบ)ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่33 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของเน้ือหา) 

 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ส่วนของเน้ือหา (Content) 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบั

เวบ็ไซต ์เช่น ประวติัความเป็นมา 

แผนท่ี การติดต่อและท่ีอยูช่ดัเจน 

4.24 0.747 1 4.23 0.710 1 0.19 0.84 

2.มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่น

ขนาดของสินคา้ มีรูปภาพประกอบ

สินคา้ท่ีชดัเจน 

4.24 0.707 1 4.19 0.654 2 0.66 0.50 

3.มีคลิปภาพเคล่ือนไหวสาธิต

วธีิการใชง้านสินคา้หรือแสดงสินคา้

ใหเ้ห็นจากหลากหลายมุมมอง 

4.02 0.828 3 4.12 0.740 5 1.16 0.24 

4.มีระบบคน้หาขอ้มูลของสินคา้ใน

เวบ็ไซต ์

4.18 0.738 2 4.17 0.719 4 0.20 0.83 

5.มีการแสดงสินคา้ออกใหม่หรือ

สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม 

4.24 0.707 1 4.18 0.706 3 0.75 0.44 

รวม 4.18 0.745  4.17 0.705  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก33กพบวา่ผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้มีความคิดเห็นต่อระดบัความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของเน้ือหา)โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.18 และ 4.17 และมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณา

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.745 และ 0.705 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้

เรียงลาํดบัดงัน้ี 
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มีรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ เช่น ประวติัความเป็นมา แผนท่ี การติดต่อและท่ีอยูช่ดัเจน

ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.24 และ 4.23 มีระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.747 และ 0.710 โดย

ทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่นขนาดของสินคา้ มีรูปภาพประกอบสินคา้ท่ีชดัเจนใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.24 และ 4.19 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.707 และ 0.654 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้

ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

มีคลิปภาพเคล่ือนไหวสาธิตวิธีการใชง้านสินคา้หรือแสดงสินคา้ใหเ้ห็นจากหลากหลายมุมมองให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.02 และ 4.12 มีระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.828 และ 0.740 โดย

ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้น

น้ีเป็นอนัดบั 5 

มีระบบคน้หาขอ้มูลของสินคา้ในเวบ็ไซต ์ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 4.18 และ4.17 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.738 และ 0.719 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

มีการแสดงสินคา้ออกใหม่หรือสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.24 และ 4.18 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

มากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.707 และ 0.706 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 
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ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ี(ส่วนของเน้ือหา)ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของเน้ือหา).แตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 33 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ เช่น ประวติั

ความเป็นมา แผนท่ี การติดต่อและท่ีอยูช่ดัเจน เท่ากบั 0.84 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่

เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของเน้ือหา)ไม่แตกต่าง

กนั 

ดา้นมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่นขนาดของสินคา้ มีรูปภาพประกอบ ค่า sig. เท่ากบั 0.50 

หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยั

ดา้นสถานท่ี (ส่วนของเน้ือหา)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีคลิปภาพเคล่ือนไหวสาธิตวธีิการใชง้านสินคา้หรือแสดงสินคา้ใหเ้ห็นจากหลากหลายมุมมอง 

ค่า sig. เท่ากบั 0.24 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี ((ส่วนของเน้ือหา)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีระบบคน้หาขอ้มูลของสินคา้ในเวบ็ไซต ์ค่า sig. เท่ากบั 0.83 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือ

และไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของเน้ือหา)ไม่

แตกต่างกนั 

ดา้นมีการแสดงสินคา้ออกใหม่หรือสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม ค่า sig. เท่ากบั 0.44 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของเน้ือหา)ไม่แตกต่างกนั 

   ส
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ตารางที่ 34 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผ่านการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหว่างผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในด้านสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของดา้นชุมชน) 

 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ส่วนของด้านชุมชน (Community) 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีกระทูใ้หผู้เ้ขา้ชมสินคา้สามารถ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได ้

4.07 0.718 2 3.99 0.722 2 0.94 0.34 

2.มีการใช ้Facebook ในการ

ติดต่อส่ือสาร 

3.83 0.822 3 3.72 0.746 3 1.14 0.25 

3.มีการใช ้Twitter ในการ

ติดต่อส่ือสาร 

3.61 0.831 4 3.59 0.839 4 0.23 0.81 

4.มีความสะดวกสบายในการ

ติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของเวบ็ไซต ์

4.13 0.621 1 4.11 0.614 1 0.25 0.79 

รวม 3.91 0.748  3.85 0.730  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก34 พบว่าผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อระดับความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของดา้นชุมชน)โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.91 และ 3.85 และมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณา

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.748 และ 0.730 ให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยทุกขอ้

เรียงลาํดบัดงัน้ี 

มีกระทูใ้หผู้เ้ขา้ชมสินคา้สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดใ้หค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.07 และ 3.99 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.718 และ 0.722 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

   ส
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มีการใช ้ Facebook ในการติดต่อส่ือสารใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 3.83 และ 3.72 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.822 และ 0.746 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

มีการใช ้ Twitter ในการติดต่อส่ือสารใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 3.61 และ 3.59 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.831  และ 0.839 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็น

อนัดบั 4 

มีความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของเวบ็ไซตใ์หค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.13 และ 4.11 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.621 และ 0.614 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ี(ส่วนของดา้นชุมชน)ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของดา้นชุมชน)กแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 34 แสดงให้เห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีกระทูใ้ห้ผูเ้ขา้ชมสินคา้สามารถสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นได้ เท่ากบั 0.34 หมายความว่า นักศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของดา้นชุมชน)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีการใช ้ Facebook ในการติดต่อส่ือสาร ค่า sig. เท่ากบั 0.25 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือ

และไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของดา้นชุมชน)

ไม่แตกต่างกนั 
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ดา้นมีการใช ้ Twitter ในการติดต่อส่ือสารในการติดต่อส่ือสาร ค่า sig. เท่ากบั 0.81 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของดา้นชุมชน)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของเวบ็ไซต ์ค่า sig. เท่ากบั 0.79 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของดา้นชุมชน)ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่ 35 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือกในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกก  (ส่วนของการปรับแต่ง) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ส่วนของการปรับแต่ง 

(customization) 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลง

หรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลา 

3.80 0.759 1 3.84 0.748 1 0.54 0.58 

2.สามารถออกแบบตกแต่งสีสนัของ

ระบบสมาชิกของตนได ้เช่น รูปภาพ 

หรือ ลายเซ็น ในเวบ็บอร์ดของร้านคา้ 

3.68 0.795 3 3.83 0.743 2 1.76 0.79 

3.มีระบบเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร

สาํหรับสมาชิก เช่น ขอ้มูลเฉพาะ

หนงัสือ อุปกรณ์กีฬาเป็นตน้ 

3.70 0.739 2 3.79 0.759 3 1.10 0.27 

รวม 3.72 0.764  3.82 0.752  

กกกกกกกก 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก35 พบว่าผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อระดับความ

ความสําคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการปรับแต่ง)โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณา

จากค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3.72 และ 3.82 และมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย
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พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.764 และ 0.752 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้

เรียงลาํดบัดงัน้ี 

ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลาใหค้วามสาํคญัในระดบั

มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.80 และ 3.84 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมาก

โดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.759 และ 0.748 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคย

ซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

สามารถออกแบบตกแต่งสีสันของระบบสมาชิกของตนได ้ เช่น รูปภาพ หรือ ลายเซ็น ในเวบ็บอร์ด

ของร้านคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.68 และ 3.83 มี

ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.795 

และ 0.743 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

มีระบบเลือกรับขอ้มูลข่าวสารสาํหรับสมาชิก เช่น ขอ้มูลเฉพาะหนงัสือ อุปกรณ์กีฬาเป็นตน้ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.70 และ 3.79 มีระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.739 และ 0.759 โดย

ทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ี(ส่วนของการปรับแต่ง)ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของการปรับแต่ง)กแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 35 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูล

ส่วนตวัไดต้ลอดเวลา เท่ากบั 0.58 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการปรับแต่ง)ไม่แตกต่างกนั 
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ดา้นสามารถออกแบบตกแต่งสีสันของระบบสมาชิกของตนได ้ เช่น รูปภาพ หรือ ลายเซ็น ในเวบ็

บอร์ดของร้านคา้ ค่า sig. เท่ากบั 0.79 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการปรับแต่ง) ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีระบบเลือกรับขอ้มูลข่าวสารสาํหรับสมาชิก เช่น ขอ้มูลเฉพาะหนงัสือ อุปกรณ์กีฬาเป็นตน้ ค่า 

sig. เท่ากบั 0.27 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการปรับแต่ง) ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่36 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นสถานท่ี 

กกกกกกกก(ส่วนของพนัธมิตร) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ส่วนของพนัธมติร 

(Connection) 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีลิงคข์องเวบ็ไซตสิ์นคา้

ประเภทเดียวกนัจากแหล่งอ่ืนๆ

เสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.80 0.821 1 3.85 0.735 1 0.62 0.53 

2.มีลิงคข์องสินคา้ประเภทอ่ืน

แนะนาํใหลู้กคา้เขา้ไปเยีย่มชม 

3.69 0.897 2 3.75 0.772 2 0.60 0.54 

รวม 3.74 0.859  3.80 0.753  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก36 พบว่าผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อระดับความ

ความสําคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของพนัธมิตร)โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.74 และ 3.80 และมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณา

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.859 และ 0.753 ให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยทุกขอ้

เรียงลาํดบัดงัน้ี 

   ส
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มีลิงคข์องเวบ็ไซตสิ์นคา้ประเภทเดียวกนัจากแหล่งอ่ืนๆเสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.80 และ 3.85 มีระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.821 และ 0.735 โดย

ทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

มีลิงคข์องสินคา้ประเภทอ่ืนแนะนาํใหลู้กคา้เขา้ไปเยีย่มชมใหค้วามสาํคญัในระดบัมากกโดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.69 และ 3.75 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.897 และ 0.772 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของพนัธมิตร)ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของพนัธมิตร)กแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 36 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีลิงคข์องเวบ็ไซตสิ์นคา้ประเภทเดียวกนัจากแหล่ง

อ่ืนๆเสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ เท่ากบั 0.53 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของพนัธมิตร)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีลิงคข์องสินคา้ประเภทอ่ืนแนะนาํใหลู้กคา้เขา้ไปเยีย่มชม ค่า sig. เท่ากบั 0.54 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของพนัธมิตร) ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่37 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นสถานท่ี  

กกกกกกกก(ส่วนของการคา้ขาย) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ส่วนของการค้าขาย (Commerce) 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.สามารถสัง่ซ้ือสินคา้จากหนา้

เวบ็ไซตไ์ด ้เช่น ปุ่มคลิกลงตะกร้า

สินคา้หรือรถเขน็ 

4.17 0.692 2 4.17 0.646 3 0.22 0.99 

2.สามารถชาํระเงินผา่นทางบตัร

เครดิตออนไลน์ได ้

4.11 0.753 3 4.10 0.687 4 0.06 0.97 

3.มีโปรแกรมในการช่วยคาํนวณ

ราคาสินคา้ 

4.09 0.742 4 4.09 0.712 5 0.37 0.99 

4.สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละสัง่ซ้ือ

สินคา้จากมือถือได ้

3.98 0.885 5 4.05 0.774 6 0.73 0.46 

5.มีขอ้มูลของท่ีอยู ่หมายเลข

โทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือใหลู้กคา้

สามารถส่ือสารทางธุรกิจได ้

4.30 0.654 1 4.28 0.626 1 0.25 0.79 

6.ลูกคา้สามารถติดต่อกบัเจา้ของ

เวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลา 

4.30 0.608 1 4.25 0.653 2 0.68 0.49 

รวม 4.15 0.722  4.15 0.683  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก37 พบว่าผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อระดับความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการคา้ขาย)โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.15 และมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

   ส
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.722และ 0.683 ให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยทุกขอ้เรียงลาํดบั

ดงัน้ี 

สามารถสั่งซ้ือสินคา้จากหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้ เช่น ปุ่มคลิกลงตะกร้าสินคา้หรือรถเขน็ใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.17 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.692 และ 0.646 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

สามารถชาํระเงินผา่นทางบตัรเครดิตออนไลน์ได ้ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.11 และ 4.10 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.753 และ 0.687 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสําคญัในดา้นน้ี

เป็นอนัดบั 3 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

มีโปรแกรมในการช่วยคาํนวณราคาสินคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 4.09 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 0.742 และ 0.712 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 5 

สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละสั่งซ้ือสินคา้จากมือถือไดใ้หค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.98 และ 4.05 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.885 และ 0.774 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสําคญัในดา้นน้ี

เป็นอนัดบั 5และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 6 

มีขอ้มูลของท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เพื่อใหลู้กคา้สามารถส่ือสารทางธุรกิจไดใ้หค้วามสาํคญั

ในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.30 และ 4.28 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.654 และ 0.626 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและ

ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

ลูกคา้สามารถติดต่อกบัเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลาใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.30 และ 4.25 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.608 และ 0.653 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสําคญัในดา้นน้ี

เป็นอนัดบั 1และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 
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ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ี(ส่วนของการคา้ขาย)ไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีก(ส่วนของการคา้ขาย)กแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

 จากตาราง 37 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นสามารถสั่งซ้ือสินคา้จากหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้เช่น 

ปุ่มคลิกลงตะกร้าสินคา้หรือรถเขน็ เท่ากบั 0.99 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการคา้ขาย)ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นสามารถชาํระเงินผา่นทางบตัรเครดิตออนไลน์ได ้ค่า sig. เท่ากบั 0.97 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ี

เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของ

การคา้ขาย) ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นสามารถเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละสั่งซ้ือสินคา้จากมือถือได ้ ค่า sig. เท่ากบั 0.46 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของการคา้ขาย) ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีขอ้มูลของท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เพื่อใหลู้กคา้สามารถส่ือสารทางธุรกิจได ้ ค่า sig. 

เท่ากบั 0.79 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (ส่วนของการคา้ขาย) ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นลูกคา้สามารถติดต่อกบัเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลา ค่า sig. เท่ากบั 0.49 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี 

(ส่วนของการคา้ขาย) ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่38 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ ในดา้นการส่งเสริมกก

กกกกกกกกผลิตภณัฑ ์

 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รี 4.11 0.885 3 4.17 0.798 3 0.64 0.52 

2.มีการใหส่้วนลดในการซ้ือ

สินคา้คร้ังต่อไป 

4.06 0.777 4 4.12 0.712 4 0.75 0.45 

3.มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก 4.23 0.689 1 4.27 0.705 1 0.43 0.66 

4.มีโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาล

ต่างๆ เช่นวนัปีใหม่ฯลฯ 

4.18 0.711 2 4.26 0.650 2 0.95 0.33 

รวม 4.14 0.780  4.20 0.915  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก38 พบวา่ผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้มีความคิดเห็นต่อระดบัความ

ความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

รวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.14 และ 4.20 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.780และ 0.915 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบั

ดงัน้ี 

มีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รีใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.11 

และ 4.17 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 0.885 และ 0.798 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 
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มีการใหส่้วนลดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง

มีค่าเท่ากบั 4.06 และ 4.12 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.777 และ 0.712 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 4 

มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

4.23 และ 4.27 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 0.689 และ 0.705 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

มีโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวนัปีใหม่ฯลฯใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.18 และ 4.26 กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมาก

โดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.711 และ 0.650 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคย

ซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

ทดสอบสมมติฐาน  

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 38 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รี เท่ากบั 0.52 

หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้ความสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีการใหส่้วนลดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป ค่า sig. เท่ากบั 0.45 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือ

และไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑไ์ม่

แตกต่างกนั 
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ดา้นมีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก ค่า sig. เท่ากบั 0.66 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคย

ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวนัปีใหม่ฯลฯ ค่า sig. เท่ากบั 0.33 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม

ผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่ 39 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ 

กกกกกกกก ในดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง 

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ 

แบบเจาะจง 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.มีระบบสาํหรับสมคัรสมาชิก 4.06 0.698 2 4.12 0.644 1 0.84 0.40 

2.มีระบบแจง้เตือนแนะนาํสินคา้

ใหม่ๆไปยงัอีเมลข์องสมาชิก 

3.97 0.707 3 4.07 0.716 3 1.20 0.22 

3.มีการแสดงสินคา้ตามความ

ตอ้งการของสมาชิก 

4.09 0.715 1 4.10 0.717 2 0.20 0.83 

รวม 4.04 0.706  4.09 0.692  

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก39 พบว่าผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อระดับความ

ความสําคญัของปัจจยัด้านการให้บริการแบบเจาะจง โดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.04 และ 4.09 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.706และ 0.692 ให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยทุกขอ้เรียงลาํดบั

ดงัน้ี 

มีระบบสาํหรับสมคัรสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

4.06 และ 4.12 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่า
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เท่ากบั 0.698 และ 0.644 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 

มีระบบแจง้เตือนแนะนาํสินคา้ใหม่ๆไปยงัอีเมลข์องสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดย

พิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.97 และ 4.07 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.707 และ 0.716  โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

มีการแสดงสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิกใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.09 และ 4.10  กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมาก

โดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.715 และ 0.717 โดยผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 1 และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

ใหบ้ริการแบบเจาะจงไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

ใหบ้ริการแบบเจาะจงแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 39 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นมีระบบสาํหรับสมคัรสมาชิก เท่ากบั 0.40 หมายความ

วา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

ใหบ้ริการแบบเจาะจงไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีระบบแจง้เตือนแนะนาํสินคา้ใหม่ๆไปยงัอีเมลข์องสมาชิก ค่า sig. เท่ากบั 0.22 หมายความวา่ 

นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

ใหบ้ริการแบบเจาะจงไม่แตกต่างกนั 
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ดา้นมีการแสดงสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิก ค่า sig. เท่ากบั 0.83 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ี

เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการใหบ้ริการแบบ

เจาะจงไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่.40 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลาํดบัท่ีของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

กกกกกกกกผา่นการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ  

กกกกกกก ในดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 

ปัจจยัดา้นการรักษา 

ความเป็นส่วนตวั 

เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ  

t 

 

Sig. 

 
S.D. ลาํดบั

ท่ี 
 

S.D. ลาํดบั

ท่ี 

1.ทางเวบ็ไซตมี์การรักษาความลบั

ของขอ้มูลลูกคา้ 

4.51 0.624 1 4.54 0.595 1 0.31 0.75 

2.มีการเขา้รหสัขอ้มูลเพ่ือป้องกนั

การโจรกรรมขอ้มูลในการใชบ้ตัร

เครดิตชาํระเงิน 

4.39 0.703 3 4.39 0.648 3 0.22 0.98 

3.มีเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระ

สินคา้เพ่ือป้องกนัการโจรกรรม

ขอ้มูล เช่น Paypal เป็นตน้ 

4.44 0.696 2 4.40 0.671 2 0.46 0.64 

รวม 4.44 0.674  4.44 0.638  

กกกกกกกกผลจากตารางท่ีก40กพบวา่ผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้มีความคิดเห็นต่อระดบัความ

ความสาํคญัของปัจจยัในดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียรวมซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.44 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.674และ 0.638 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี 

ทางเวบ็ไซตมี์การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.51 และ 4.54 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.624 และ 0.595 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั  
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มีการเขา้รหสัขอ้มูลเพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลในการใชบ้ตัรเครดิตชาํระเงินให้ความสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.39 มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดย

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.703 และ 0.648 โดยทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ

สินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 3 

มีเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระสินคา้เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล เช่น Paypal เป็นตน้ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.44 และ 4.40 มีระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากโดยพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.696 และ 0.671 โดย

ทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอนัดบั 2 

ทดสอบสมมติฐาน 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

รักษาความเป็นส่วนตวัไม่แตกต่างกนั 

 : นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ

รักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกัก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

จากตาราง 40 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า sig. ในดา้นทางเวบ็ไซตมี์การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ 

เท่ากบั 0.75 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีการเขา้รหสัขอ้มูลเพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลในการใชบ้ตัรเครดิตชาํระเงิน ค่า sig. 

เท่ากบั 0.98 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่แตกต่างกนั 

ดา้นมีเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระสินคา้เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล เช่น Paypal เป็นตน้ ค่า 

sig. เท่ากบั 0.64 หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการการรักษาความเป็นส่วนตวัไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการโฆษณาสินคา้ทาง

อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากรกกวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

กกกกกกกก1.กเพื่อศึกษาระดบัความสาํคญัของการโฆษณาท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่น

อินเตอร์เน็ต 

กกกกกกกก2.กเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ระหวา่งผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ในการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆdท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จากการโฆษณาบน

อินเตอร์เน็ต 

กกกกกกกก3.กเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรกวทิยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร (วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) จาํนวน 390 

คนสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Independent t-test 
 

สรุปผลการวจัิย  

1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ

เพศชาย จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูค่ณะวิทยาการจดัการมากท่ีสุดจาํนวน 253 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.9 รองลงมาคือคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.7 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูค่ณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีจาํนวนนอ้ย

ท่ีสุดคือ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 มากท่ีสุด จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 

รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.2 และผูต้อบแบบสอบถามอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 
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กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือนอยูท่ี่ 4,001-5,000 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 161 

คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ 3,001-4,000 บาท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 สูงกวา่ 

5,000 บาท จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายรับต่อเดือน 2,000-

3,000 บาท มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ9.2 

 

2. พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 390 คน มีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 5 ปีข้ึนไปคิดเป็น

ร้อยละ 100 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตใชทุ้กวนัต่อสัปดาห์ มากท่ีสุด จาํนวน 170 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  สัปดาห์

ละ 5-6 คร้ัง จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตสัปดาห์

ละ 1-2 คร้ังมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลา3-4 ชัว่โมง มากท่ีสุด จาํนวน 178 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ ใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ใช้

เวลา 5 ชัว่โมงข้ึนไป จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ต

เป็นระยะเวลาตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมงมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

กกกกกกกกสถานท่ีๆกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ หอพกั(ใชอิ้นเตอร์เน็ตของ

มหาวทิยาลยั) จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ บา้นมีจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.8  หอ้งคอมพิวเตอร์ จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของบริษทัอ่ืนๆ) 

จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 หอ้งสมุดจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และสถานท่ีๆผูต้อบ

แบบสอบถามใชอิ้นเตอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุดคือร้านอินเตอร์เน็ตจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

 กกกกกกกกกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกทาํมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ Faccbook มี

จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อนัดบั 2 คือการคน้หาขอ้มูลมีจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.5 อนัดบั 3 คือ เล่นเกมส์ จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 อนัดบั 4 คือ เช็คอีเมล ์จาํนวน 52 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอนัดบั 5 คือ ติดตามข่าวสาร จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอี้เมลข์องเครือข่าย Hotmail มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 327 คน คิดเป็นร้อย

ละ 83.8  รองลงมาคือ เครือข่าย Yahoo จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เครือข่าย Gmail จาํนวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และผูต้อบแบบสอบถามใชอี้เมลข์องมหาวทิยาลยัจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นรูปแบบการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดจากหนา้

เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเขา้ชมจาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ Email จาํนวน 70 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.9 Engine จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และผูต้อบแบบสอบถามเห็นรูปแบบ

การโฆษณาโดยใชแ้บนเนอร์แอดมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นการโฆษณามากท่ีสุดจากบริเวณดา้นขวาของเวบ็เพจ จาํนวน

147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 จากดา้นซา้ยของหนา้ จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 จาก pop-up 

จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11 จากหวัขอ้เวบ็ มีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นการโฆษณาจากด่านล่างของหนา้มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.3 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเห็นโฆษณาประเภทเคร่ืองสาํอาง มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 315 คน คิด

เป็นร้อยละ 80.8 รองลงมาคือ เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 คอมพิวเตอร์/

ซอฟทแ์วร์/ฮาร์ดแวร์ จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 หนงัสือ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

อุปกรณ์กีฬา จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 อาหารมีจาํนวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 25.6 

เพลง/E-book จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และผูต้อบแบบสอบถามเคยเห็นโฆษณาประเภท อญั

มณี/เคร่ืองประดบั มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ไม่

เคยซ้ือ 287 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 

กกกกกกกกสาเหตุของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ ไม่มัน่ใจในความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่นขอ้มูลทางการเงิน)จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ30.3 

รองลงมาคือ เพราะไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้/กลวัเป็นของปลอม มีจาํนวน 104 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.7  ขั้นตอนในการสั่งซ้ือยุง่ยาก จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และสาเหตุกลุ่มผูต้อบ

แบบสอบถามไม่ซ้ือแบบสอบถามเพราะ ขั้นตอนในการชาํระเงินท่ียุง่ยาก มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  
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3.สรุปผลปัจจัยด้านต่างๆทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือสินค้าผ่านการโฆษณาทางอนิเตอร์เน็ต 

 

กกกกกกกก1. ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโฆษณาโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ไม่วา่จะเป็น การรับประกนัคุณภาพสินคา้ 

รูปลกัษณ์ของสินคา้ ความชดัเจนของตราผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของสินคา้ มีรายละเอียด

เก่ียวกบัสินคา้ครบถว้นเช่น ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

ของปัจจยัน้ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 4 ของปัจจยัทั้งหมด 

กกกกกกกก2. ปัจจยัทางดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัระดบัมาก ในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผา่นโฆษณาโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั ความ

น่าเช่ือถือในการชาํระเงินมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก 

มีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด ราคาของสินคา้อยูใ่นงบประมาณของผูซ้ื้อ 

รูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลายและชดัเจน ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

ของปัจจยัน้ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 2 ของปัจจยัทั้งหมด 

กกกกกกกก3. ปัจจยัทางดา้นสถานท่ี ผูต้อบแบบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโฆษณาโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ไม่วา่จะเป็นในส่วนของรูปแบบ ส่วนของ

เน้ือหา ส่วนของดา้นชุมชน ส่วนของการปรับแต่ง ส่วนของพนัธมิตร ส่วนของการคา้ขาย และ

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัน้ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 6 ของปัจจยัทั้งหมด 

กกกกกกกก4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก เป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโฆษณาโฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ตรองจากปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนลดพิเศษ

สาํหรับสมาชิกมากท่ีสุด ส่วนการส่งเสริมผลิตภณัฑแ์บบอ่ืนๆท่ีมีความสาํคญัรองลงมา คือ มี

โปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวนัปีใหม่ฯลฯ และ มีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รี มีการใหส่้วนลดใน

การซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัน้ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 

2 ของปัจจยัทั้งหมด 

กกกกกกกก5. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมาก 

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโฆษณาโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โดยใหค้วามสาํคญักบัการมีระบบ

สมาชิกมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีระบบแจง้เตือนแนะนาํสินคา้ใหม่ๆไปยงัอีเมลข์องสมาชิก และ มี

การแสดงสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิก ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

ของปัจจยัน้ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 5 ของปัจจยัทั้งหมด 
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กกกกกกกก6. ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบั

มาก เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโฆษณา

โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โดยใหค้วามสาํคญักบัทางเวบ็ไซตมี์การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระสินคา้เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล เช่น 

Paypal เป็นตน้  มีการเขา้รหสัขอ้มูลเพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลในการใชบ้ตัรเครดิตชาํระเงิน 

ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัน้ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 ของปัจจยัทั้งหมด 

4.การทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกจากสมมติฐานท่ีวา่การตดัสินใจซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) ท่ีแตกต่างกนัพบวา่

โดยรวมผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (6P’s) ไม่แตกต่างกนั และเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งผูท่ี้ซ้ือสินคา้และไม่ซ้ือสินคา้ ใหค้วามสาํคญัในปัจจยัดา้นราคาใน

ส่วนของปัจจยัยอ่ย มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก แตกต่างกนั โดยปัจจยัยอ่ยดา้นน้ี

ไม่มีผลต่อผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต นอกนั้นในดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั  

 

การอภิปรายผล 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต

มากกวา่ 5 ปี โดยส่วนมากใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นประจาํทุกวนัและใชค้ร้ังละ 3-4 ชัว่โมงโดยเฉล่ีย ซ่ึง

สถานท่ีๆผูต้อบแบบสอบถามใชม้ากท่ีสุดคือ หอพกัของมหาวทิยาลยั(อินเตอร์เน็ตของ

มหาวทิยาลยั) โดยกิจกรรมท่ีทาํมากท่ีสุดบนอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือการ

เล่น Facebook ซ่ึงโดยส่วนมากจะเป็นนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ และใชอี้เมลข์อง hotmail เป็น

ส่วนใหญ่ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บจดหมายการโฆษณาขายสินคา้ผา่น

ทางอีเมลอี์กดว้ย และโดยส่วนใหญ่จะเห็นรูปแบบการโฆษณาสินคา้จากหนา้เวบ็ไซตต่์างๆ ซ่ึง

ประเภทของสินคา้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบเห็นมากท่ีสุดเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เคร่ืองสาํอาง,

เส้ือผา้สาํเร็จรูป, คอมพิวเตอร์/ซอฟทแ์วร์/ฮาร์ดแวร์ ตามลาํดบั และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด

ท่ีเคยซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมีจาํนวนนอ้ยกวา่ผูท่ี้เคยซ้ือ โดยสาเหตุหลกัมาจากการไม่มัน่ใจใน

ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่นขอ้มูลทางการเงิน) และไม่มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้/

กลวัเป็นของปลอม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑามาส อชัรีวงศไ์พศาล (2544) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ สินคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์: 
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เปรียบเทียบการรับรู้ระหวา่ง ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ และพบวา่ จากการสอบถามผูบ้ริโภคถึง

สาเหตุท่ีไม่สั่งซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเทอร์เน็ตสามารถแยกออกเป็นหลายปัจจยัดงัน้ีคือ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคมีความกลวัวา่จะไม่ไดรั้บสินคา้ในรูปแบบ เช่น สี ขนาดท่ีตอ้งการ ไม่มัน่ใจ

คุณภาพของสินคา้ ไม่มัน่ใจวา่จะรับสินคา้ในสภาพท่ีสมบูรณ์ การไม่ไดส้ัมผสัตวัสินคา้และไม่ได้

เห็นจริงทาํใหไ้ม่มัน่ใจในคุณภาพท่ีไดรั้บและกลวัท่ีจะตอ้งเสียเงินไปโดยใช่เหตุ และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สิริกุล หอสถิตกุล (2543) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทย พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการสั่งซ้ือ

สินคา้และบริการผา่นอินเทอร์เน็ตพบวา่ ส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่ในระบบการชาํระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือ ความไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้และบริการและการไม่ไดส้ัมผสั

ดว้ยตนเอง 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 

(6P’s) ในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสําคญักบัปัจจยั

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 จากหกปัจจยัหลกั รองลงมาปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง และ

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกุล หอสถิตกุล (2543) ไดท้าํการวจิยั

เร่ือง ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือในการ

ชาํระเงิน รองลงมาคือการแสดงราคาของสินคา้และบริการและการแสดงรายละเอียดและขอ้มูล

ครบถว้นของสินคา้และบริการดว้ยรูปภาพสามมิติ มีเสียงประกอบ 
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ข้อเสนอแนะการวจัิย 

กกกกกกกกจากงานวจิยัท่ีไดส้าํรวจในคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาสามารถเป็นแนวทางใหก้บัผูว้จิยั

ในคร้ังต่อไปมีดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ขอ้มูลในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ ประกอบดว้ยปัจจยัภายในท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชส้ามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน คือส่วนประสมทาง

การตลาด (6P’s) และปัจจยัอ่ืนๆ ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

อินเตอร์เน็ตในอนาคตเช่น เทคโนโลย ี เศรษฐกิจและวฒันธรรมเป็นตน้ จากการสาํรวจ ไดศึ้กษา

ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ของงานวจิยัเล่มน้ี 

ผูว้จิยัเห็นวา่ควรศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาบน

อินเตอร์เน็ต โดยผูว้จิยัอาจศึกษาในงานวจิยัคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก2. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มนกัศึกษา และ

พื้นท่ีจาํกดัในการศึกษา เน่ืองจากผูว้จิยัมีความคุน้เคยในกลุ่มประชากร และพื้นท่ีในการสาํรวจ คือ

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นกลุ่มตวัอยา่งแรกในการศึกษางานวจิยั ซ่ึง

เป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเปล่ียนไปจากพื้นท่ีเดิม หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน

ในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
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แบบสอบถามงานวจัิยเร่ือง “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านส่ือโฆษณาบนอนิเตอร์เน็ต

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง (    ) ทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

(    )  ชาย     (    )  หญิง 

2.  คณะวิชา 

       คณะวทิยาการจดัการ  

            สาขา (    ) การจดัการธุรกิจทัว่ไป  (    ) การจดัการการท่องเท่ียว  (    ) การจดัการชุมชน 

                     (    ) การตลาด   (    ) ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั  (    ) การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  

                     (    ) รัฐประศาสนศาสตร์ 

     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร     

             สาขา  (    ) สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   (    ) เทคโนโลยีการผลิตสตัวน์ํ้า  

                     (    ) เทคโนโลยีการผลิตพืช 

    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    

             สาขา  (    ) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   (    ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

 

3.  ชั้นปีท่ีศึกษา 

(    ) ชั้นปีท่ี 1 (    ) ชั้นปีท่ี 2  (    ) ชั้นปีท่ี 3  (    ) ชั้นปีท่ี 4 

4.  ผลการเรียน 

(    ) ตํ่ากวา่ 2.00  (    ) 2.01-2.50  (    ) 2.51-3.00   

(    ) 3.01-3.50  (    ) 3.51-4.00 

5. รายรับของนกัศึกษาต่อเดือน 

(    ) ตํ่ากวา่ 2,000 บาท (    ) 2,000-3,000 บาท (    ) 3,001-4,000 บาท  

(    ) 4,001-5,000 บาท (    ) สูงกวา่ 5,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เน็ต 

1. คุณมีประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมาแลว้ก่ีปี 

      (    )  ตํ่ากวา่ 1 ปี (    ) 1-2 ปี  (    ) 3-4 ปี (    ) 5 ปีข้ึนไป 

2.  คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน 

      (    ) สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง     (    ) สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง    (    ) สปัดาห์ละ 5-6 คร้ัง  

      (    ) ทุกวนั     (    ) อ่ืนๆ ระบุ…………………… 

3. คุณใชเ้วลานานเท่าใดในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่ละคร้ัง 

     (    ) ตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง        (    ) 1-2 ชัว่โมง       (    ) 3-4 ชัว่โมง       (    ) 5 ชัว่โมงข้ึนไป 

4.  สถานท่ีใดคุณมกัจะใชอิ้นเตอร์เน็ต (เลือกคาํตอบเพียง 1 ขอ้)  

     (    ) บา้น  (    ) ร้านอินเทอร์เน็ต    (    ) หอ้งคอมพิวเตอร์       (    ) หอ้งสมุด    

     (    ) หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั)      (    ) หอพกั (ใชอิ้นเตอร์เน็ตของบริษทัอ่ืนๆ)  

     (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

 5. กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตท่ีคุณทาํบ่อยท่ีสุด (เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 1-5)  

     (    ) เช็คอีเมล ์        (    ) คน้หาขอ้มูล    (    ) เล่นเกมส์      (    ) Facebook         (    ) Hi5 

     (    ) ติดตามข่าวสาร (    ) เยี่ยมชมและซ้ือสินคา้   (    ) เขียนบลอ็กหรือไดอาร่ี    (    ) Twitter   

     (    ) สนทนาออนไลน์ (    ) หาขอ้มูลประกอบการศึกษา   (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ……………………          

6. คุณใช ้E-mail ของเครือข่ายใด 

     (    ) Hotmail  (    ) Yahoo (    ) Gmail  

     (    ) อีเมลข์องมหาวิทยาลยั (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………….. ……… 

7.คุณเคยเห็นโฆษณาขายสินคา้บนอินเตอร์เน็ตรูปแบบใด 

     (    ) แบนเนอร์แอด      (    ) Search Engin     (    ) E-mail         (    ) จากหนา้เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเขา้ชม  

     (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ………………………     (    ) ไม่เคยเห็น  

8. คุณเห็นโฆษณาในบริเวณใดของเวบ็เพจมากท่ีสุด 

    (    ) หวัขอ้เวบ็  (    ) ดา้นขวาของหนา้  (    ) ดา้นซา้ยของหนา้   (    )ดา้นล่างของหนา้    

    (    ) pop-up   (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ………………………   
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9.คุณเคยเห็นโฆษณาขายสินคา้บนอินเตอร์เน็ตประเภทใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    (    ) อาหาร                                               (    ) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                    (    ) เคร่ืองสาํอาง 

    (    ) หนงัสือ                                             (    ) เคร่ืองใชส้าํนกังาน              (    ) เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

    (    ) อญัมณี/เคร่ืองประดบั                       (    ) อุปกรณ์กีฬา                              

    (    ) คอมพิวเตอร์/ซอฟทแ์วร์/ฮาร์ดแวร์  (    ) สินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น เพลง, E-Book                                                                                                                    

    (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ……………………… 

10. คุณเคยซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 

    (    ) เคย    (    ) ไม่เคย  (กรุณาทาํขอ้ถดัไป) 

11. เพราะเหตุใดคุณถึงไม่ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (เฉพาะคนท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต) 

    (    ) ไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้/กลวัเป็นของปลอม   (    ) ขั้นตอนในการสัง่ซ้ือยุง่ยาก 

    (    )ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่นขอ้มูลการเงิน) 

    (    ) ขั้นตอนในการชาํระเงินท่ียุง่ยาก   (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………………………………… 
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ส่วนที่ 3  ให้ท่านเลือกระดบัความสําคัญของปัจจัยด้านต่างๆที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือคาดว่าจะซ้ือ

ผ่านการโฆษณาสินค้าบนอนิเตอร์เน็ตให้ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

 

ปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นการโฆษณาสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

ระดบัความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

1.มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้แสดงอยา่ง

ชดัเจน 

     

2.รูปลกัษณ์ของสินคา้มีความน่าสนใจ       

3.ตราผลิตภณัฑเ์ห็นไดช้ดัเจน      

4.ความหลากหลายของสินคา้ในการเลือกสินคา้      

5.มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้นเช่น 

ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

     

ปัจจยัด้านราคา (Price) 

6.มีการแสดงเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่

ทอ้งตลาด 

     

7.รูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลายและชดัเจน      

8.ความน่าเช่ือถือในการชาํระเงิน มีการยนืยนัการ

ชาํระเงิน 

     

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นการโฆษณาสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

ระดบัความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

9.มีส่วนลดราคาของสินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก      

10.ราคาของสินคา้อยูใ่นงบประมาณของผูซ้ื้อ       

ปัจจยัด้านสถานที ่(Place) 

ส่วนของรูปแบบ (Context)  

11.รูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้งมีการใชง้านท่ีง่ายไม่

ซบัซอ้น 

     

12.เวบ็ไซตต์อ้งมีการจดัแบ่งเมนูท่ีชดัเจน จดั

หมวดหมู่สินคา้ตามประเภท 

     

13.มีการใชต้วัอกัษรและขอ้ความท่ีมีสีสนัสวยงาม

ดึงดูดใจ 

     

14.มีการวางองคป์ระกอบของภาพและขอ้มูลท่ี

เหมาะสม 

     

ส่วนของเน้ือหา (Content)  

15.มีรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์เช่น 

ประวติัความเป็นมา แผนท่ี การติดต่อและท่ีอยู่

ชดัเจน 

     

16.มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่นขนาดของ

สินคา้ มีรูปภาพประกอบสินคา้ท่ีชดัเจน 

     

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นการโฆษณาสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

ระดบัความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

17.มีคลิปภาพเคล่ือนไหวสาธิตวิธีการใชง้านสินคา้

หรือแสดงสินคา้ใหเ้ห็นจากหลากหลายมุมมอง 

     

18.มีระบบคน้หาขอ้มูลของสินคา้ในเวบ็ไซต ์      

19.มีการแสดงสินคา้ออกใหม่หรือสินคา้ท่ีไดรั้บ

ความนิยม 

     

ส่วนของด้านชุมชน (Community)  

20.มีกระทูใ้หผู้เ้ขา้ชมสินคา้สามารถสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็นได ้

     

21.มีการใช ้Facebook ในการติดต่อส่ือสาร      

22.มีการใช ้Twitter ในการติดต่อส่ือสาร      

23.มีความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกบั

เจา้ของเวบ็ไซต ์

     

ส่วนของการปรับแต่ง (customization)  

24.ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลา 

     

25.สามารถออกแบบตกแต่งสีสนัของระบบ

สมาชิกของตนได ้เช่น รูปภาพ หรือ ลายเซ็น ใน

เวบ็บอร์ดของร้านคา้ 

     

  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นการโฆษณาสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

ระดบัความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

26.มีระบบเลือกรับขอ้มูลข่าวสารสาํหรับสมาชิก 

เช่น ขอ้มูลเฉพาะหนงัสือ อุปกรณ์กีฬาเป็นตน้ 

     

ส่วนของพนัธมติร (Connection)  

27.มีลิงคข์องเวบ็ไซตสิ์นคา้ประเภทเดียวกนัจาก

แหล่งอ่ืนๆเสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ 

     

28.มีลิงคข์องสินคา้ประเภทอ่ืนแนะนาํใหลู้กคา้เขา้

ไปเยีย่มชม 

     

ส่วนของการค้าขาย (Commerce)  

29.สามารถสัง่ซ้ือสินคา้จากหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้เช่น 

ปุ่มคลิกลงตะกร้าสินคา้หรือรถเขน็ 

     

30.สามารถชาํระเงินผา่นทางบตัรเครดิตออนไลน์

ได ้

     

31.มีโปรแกรมในการช่วยคาํนวณราคาสินคา้      

32.สามารถเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละสัง่ซ้ือสินคา้จากมือ

ถือได ้

     

33.มีขอ้มูลของท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 

เพ่ือใหลู้กคา้สามารถส่ือสารทางธุรกิจได ้

     

34.ลูกคา้สามารถติดต่อกบัเจา้ของเวบ็ไซตไ์ด้

ตลอดเวลา 

     

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นการโฆษณาสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 

ระดบัความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมผลติภณัฑ์ (Promotion) 

35.มีสินคา้ใหท้ดลองใชฟ้รี      

36.มีการใหส่้วนลดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป      

37.มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก      

38.มีโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวนัปีใหม่

ฯลฯ 

     

ปัจจยัด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) 

39.มีระบบสาํหรับสมคัรสมาชิก      

40.มีระบบแจง้เตือนแนะนาํสินคา้ใหม่ๆไปยงัอีเมล์

ของสมาชิก 

     

41.มีการแสดงสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิก      

ปัจจยัด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

42.ทางเวบ็ไซตมี์การรักษาความลบัของขอ้มูล

ลูกคา้ 

     

43.มีการเขา้รหสัขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการโจรกรรม

ขอ้มูลในการใชบ้ตัรเครดิตชาํระเงิน 

     

44.มีเวบ็ไซตส่ื์อกลางในการชาํระสินคา้เพ่ือ

ป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล เช่น Paypal เป็นตน้ 

     

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________                                       

ขอขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ประวตัิย่อผู้ทาํวจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวกญัจน์ณฏัฐ ์เรืองทอง 

ท่ีอยู ่   107/174 ถนนบา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ตาํบลพิมลราช                                                                        

   อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2543 สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ   

   กรุงเทพมหานคร  

  พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แผนการเรียนศิลป์- ฝร่ังเศส  

   โรงเรียนบางบวัทอง นนทบุรี  

 พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา 

                               การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวทิยาการจดัการ   

   มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี  

   จงัหวดัเพชรบุรี  
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สมุดกลาง
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