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ท่ีประชุมสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พิจารณาแลว้

อนุมติัใหก้ารวิจยั เร่ือง “การศึกษาทศันคติในการใชบ้ริการซ้ือ - ขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษานกัศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร” เสนอโดยนางสาวเบญจมาภรณ์   เติมใส มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ในรายวิชาสมัมนาการเป็นผูป้ระกอบการ ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ 
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12500707 : สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั   : ทศันคติ / การใชบ้ริการซ้ือ-ขาย / ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

เบญจมาภรณ์  เติมใส : การศึกษาทศันคติในการใชบ้ริการซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์กรณีศึกษานกัศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยจิ์ตพนธ ์  ชุมเกตุ. 80 หนา้. 

 

บทคดัยอ่ 

        การวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  (1) เพ่ือสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเพ่ือศึกษาสถานภาพ

ปัจจุบนัของการวิจยัทางดา้นทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ( 2) เพ่ือ

ศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ (3) 

เพ่ือวิเคราะห์ทิศทาง ทศันคติ ในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ( 4) เพ่ือจดัทาํ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์  เพ่ือการพฒันา

และการวางแผนการวิจยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ 

        กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรทั้งหมดท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจาํนวน  430 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามสาํหรับกรอกดว้ยตนเอง สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

        โดยมีผลสรุปดงัต่อไปน้ี  จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นการใชบ้ริการซ้ือขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือ -ขายสินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

มากข้ึน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.49 มีระดบัความสาํคญั เท่ากบั ปานกลาง , 

การซ้ือ-ขายสินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นเร่ืองยากและเสียเวลามีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.39 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.37 มีระดบัความสาํคญั เท่ากบั ปานกลาง, การซ้ือ- ขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์มีบทบาทสาํคญัต่อตวัท่านในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.31 ค่าส่วนเบ่ียงเบน เท่ากบั 

1.31 มีระดบัความสาํคญั เท่ากบั ปานกลาง , การซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นส่ิงท่ี

ไม่คุม้ค่า มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.38 ค่าส่วนเบ่ียงเบน เท่ากบั 1.35 มีระดบัความสาํคญั เท่ากบั ปานกลาง  

 

 

คณะวิทยาการจดัการ      มหาวิทยาลยัศิลปากร                         ปีการศึกษา 2553 
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กติตกิรรมประกาศ 

วิจยัเล่มน้ีสาํเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของ อาจารยจิ์ตพนธ ์ ชุมเกตุท่ีได้

สละเวลาใหค้าํปรึกษาแนะนาํ พร้อมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีตลอดมา  

อีกทั้งอาจารยทุ์กท่านท่ีไดส้ละเวลาใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ขวิจยัผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ คุณแม่และเพ่ือนๆท่ีคอยสนบัสนุน และคอยช่วยเหลือคอยเป็นกาํลงัใจท่ีดี

แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาในการศึกษาและทาํวิจยั 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีไดใ้หโ้อกาสผูท้าํวิจยั

ไดเ้ขา้มาศึกษาเล่าเรียน 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงประสงคอ์นัเกิดจากการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งใจคน้ควา้ศึกษาจน

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย ์เพ่ือน และผูมี้พระคุณทุกท่าน

ดว้ยความเคารพ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

        เน่ืองจากในปัจจุบนัโลกของเราไดพ้ฒันาไปสู่ระบบออนไลน์  (online)และไม่มีใครปฏิเสธได้

ว่าธุรกิจออนไลน์มีอิทธิพลในการใชชี้วิตประจาํวนัของมนุษย ์และดว้ยความเร่งรีบทาํใหเ้กิดธุรกิจ

ในดา้นออนไลน์เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้นการใหบ้ริการในภาคส่วนต่างๆ เช่น

ทางดา้นการจองหอ้งพกัของทางโรงแรม เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาท่ีจะตอ้งไปติดต่อเองหนา้

โรงแรม หรือในดา้นการซ้ือขายผา่นทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  (E-commerce)เพ่ือสนองความ

สะดวกสบายและเพ่ือใชใ้นการสืบหาขอ้มลูเพ่ือนาํขอ้มลูมาเปรียบเทียบราคาก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ

สินคา้นั้นจริง 

        สภาพตลาดของธุรกิจออนไลน์มีการขยายตลาดเป็นจาํนวนมาก จากสภาพการณ์เช่นน้ีจึง

จาํเป็นตอ้งหากลยทุธแ์ละกลวิธีในการแข่งขนัเพ่ือช่วงชิงผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงกลยทุธใ์นการนาํเสนอ

สินคา้และชกัจูงใจมีหลายวิธีและแตกต่างกนัไปตามแต่คุณภาพของสินคา้และลกัษณะของผูบ้ริโภค

ใหเ้กิดทศันคติในเชิงบวกก่อใหเ้กิดการตดัสินใจและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด จึงมกัมีการตกแต่ง

เวบ็ไซตใ์หดู้น่าสนใจ การใหข้อ้มลูตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ การเขา้ถึงเวบ็ไซตท่์า และความปลอดภยั

ของระบบการชาํระเงิน  

จากหวัขอ้การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัเลง็เห็นว่าควรจดัใหมี้การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ

ทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  ประกอบกบัผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็น

ความสาํคญัในการดาํเนินการตามเจตนารมณ์ขา้งตน้จึงจดัใหมี้การสงัเคราะห์งานวิจยัและทิศ

ทางการวิจยัในอนาคตข้ึน เพ่ือใหท้ราบถึงสถานภาพปัจจุบนัของการวิจยัดา้นการศึกษาทศันคติใน

การใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันา

ระบบการวิจยัดา้นการศึกษาทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเอกภาพ 
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วตัถุประสงค์ 

1. สาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเพ่ือศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของการวิจยัทางดา้นทศันคติในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2. ศึกษาการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชย ์ 

 อิเลก็ทรอนิกส์ 

      3.   วิเคราะห์แนวโนม้ในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

      4.   จดัทาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เพ่ือ 

             การพฒันาและการวางแผนการวิจยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

   สมมตฐิานของการวจิยั 

1. นกัศึกษามีการใชเ้ทคโนโลยผีา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทั้งในดา้นการซ้ือขาย 

และการสืบคน้ขอ้มลูเพ่ือนาํราคา หรือขอ้มลูของสินคา้มาเปรียบเทียบก่อนนาํไป

ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้นั้นๆ 

2. นกัศึกษามีแนวโนม้ในการใชเ้ทคโนโลยผีา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มากข้ึนทั้ง

ดา้นการซ้ือและขายสินคา้ 

3. นกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการซ้ือขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มากข้ึนไม่ว่า

จะเป็นดา้นใดของระบบทั้งการซ้ือและขาย 

            ขอบเขตของการวจิยั 

งานวิจยัช้ินน้ี เป็นการวิจยัทางการศึกษาทศันคติในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชย์              

อิเลก็ทรอนิกส์ ของนกัศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี งานวิจยัน้ีศึกษาและสงัเคราะห์ขอ้มลูโดยยดึสาระของทศันคติในการใช้

เทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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กรอบแนวคดิ   

      ตวัแปรต้น    

 

 

 

          

 

 

ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดห้ลกัต่อเดือน 
- และปัจจยัอ่ืนๆ 

ปัจจยัดา้นการตลาด 

- แหล่งใหบ้ริการ 
- กิจกรรม 
- ค่าใชจ่้าย 
- การใหบ้ริการของผูจ้ดัจาํหน่าย

สินคา้และผูใ้หบ้ริการ 
- ภาพโดยรวมของการใชบ้ริการ

ซ้ือ-ขาย ผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
- ความปลอดภยั 

     ทศ้นคติในการใช้

บริการซ้ือ-ขายผา่นระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการวิจยัน้ีใชเ้ป็นขอ้มลูในการอา้งอิงในการตดัสินใจเลือกใชแ้ละเลือกซ้ือสินคา้

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และทาํใหท้ราบขอ้มลูในดา้นพฤติกรรมและความพ่ึงพอใจในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

2. เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการซ้ือขายผา่นระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

3. เพ่ือศึกษาค่านิยมในการซ้ือขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และผลกระทบในดา้น

ต่างๆ 
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บทที2่ 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

        เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การศึกษา ทศันคติในการใชบ้ริการซ้ือ – ขายผา่น

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษานกัศึกษาสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือทาํใหมี้ความชดัเจนใน

การศึกษามากข้ึนดงัน้ี 

1. ความหมายของ E – Business 

2. ความหมายของ E – Commerce 

3. ความหมายของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

4. แรงจูงใจในการใชบ้ริการ 

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce)  

        พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ( Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เร่ิมข้ึนเม่ือ

ประมาณตน้ทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาย และ

ในช่วงเร่ิมตน้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใหญ่ๆ เท่านั้น  บริษทัเลก็ๆ มีจาํนวนไม่

มากนกั ต่อมาเม่ือการแลกเปล่ียนขอ้มลูทางอิเลก็ทรอนิกส์  (Electronic Data Interchange-EDI) ได้

แพร่หลายข้ึน ประกอบกบัคอมพิวเตอร์พีซีไดมี้การขยายเพ่ิมอยา่งรวดเร็วพร้อมกบัการพฒันาดา้น

อินเทอร์เน็ตและเวบ็ ทาํใหห้น่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ไดใ้ชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มากข้ึน  ใน

ปัจจุบนัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไดค้รอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา  การซ้ือขาย

สินคา้ การซ้ือหุน้ การทาํงาน การประมลู และการใหบ้ริการลกูคา้ 
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        E - Business คือ การดาํเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ต่างๆ ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

การใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสารและอินเทอร์เน็ต เพ่ือทาํใหก้ระบวนการทาง

ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของคู่คา้ และลกูคา้ใหต้รงใจ และรวดเร็วและ

เพ่ือลดตน้ทุน และขยายโอกาสทางการคา้ และการบริการ เม่ือเขา้สู่ยคุดิจิทลัจะมีคาํศพัทท่ี์ไดย้นิ

บ่อยๆ อาทิ  

BI=Business Intelligence:  

การรวบรวมขอ้มลูข่าวสารดา้นตลาด ขอ้มลูลกูคา้ และ คู่แข่งขนั  

EC=E-Commerce:  

เทคโนโลยท่ีีช่วยทาํใหเ้กิดการสัง่ซ้ือ การขาย การโอนเงินผา่นอินเทอร์เน็ต 

CRM=Customer Relationship Management:  

การบริหารจดัการ การบริการ และการสร้างความสมัพนัธท่ี์ทาํใหล้กูคา้พึงพอใจกบัทั้งสินคา้ บริการ 

และ บริษทั – ระบบ CRM จะใชไ้อทีช่วยดาํเนินงาน และ จดัเตรียมขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

บริการลกูคา้  

SCM=Supply Chain Management:  

การประสาน ห่วงโซ่ทางธุรกิจ ตั้งแต่แหล่งวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัส่ง ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก จนถึงมือ

ผูบ้ริโภค  

ERP=Enterprise Resource Planning:  

กระบวนการของสาํนกังานส่วนหลงั และ การผลิต เช่น การรับใบสัง่ซ้ือการจดัซ้ือ การจดัการใบส่ง

ของ การจดัสินคา้คงคลงั แผนและการจดัการการผลิต– ระบบ ERP จะช่วยใหป้ระบวนการดงักล่าว

มีประสิทธิภาพและลดตน้ทุน  

E-Commerce คอื 

         E-Commerce มีช่ือท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์” โดยความหมายของคาํว่า

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มีผูใ้หค้าํนิยามไวเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ไม่มีคาํจาํกดัความใดท่ีใชเ้ป็นคาํอธิบาย

ไวอ้ยา่งเป็นทางการ ซ่ึงมีดงัน้ี 

         “พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ คือ  การดาํเนินธุรกิจโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์” (ศนูยพ์ฒันาพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์, 2542)” 
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         “พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑ์

และบริการโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์” (WTO, 1998) 

         “พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ คือ  ธุรกรรมทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเชิงพาณิชย ์ทั้งใน

ระดบัองคก์รและส่วนบุคคล บนพ้ืนฐานของ การประมวลและการส่งขอ้มลูดิจิทลัท่ีมีทั้งขอ้ความ 

เสียง และภาพ” (OECD, 1997) 

         จากความหมายของ e-business กบั e-commerce จะเห็นไดว้่าสองคาํน้ีมีความหมายท่ีใกลเ้คียง

กนั แต่อนัท่ีจริงแลว้มีความหมายต่างกนัโดย e-business สรุปความหมายไดว้่าคือการทาํกิจกรรม

ทุกๆอยา่ง ทุกขั้นตอนผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงมีขอบเขตกวา้งกว่า แต่ e-commerce จะเนน้ท่ี

การซ้ือขายสินคา้และบริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนตเท่านั้น จึงสรุปไดว้่า e-commerce เป็นส่วน

หน่ึงของ e-business 

5ประเภทของ E-Commerce     

        ผู้ประกอบการ กบั ผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C) 

              คือการคา้ระหว่างผูค้า้โดยตรงถึงลกูคา้ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค เช่น การขายหนงัสือ ขายวีดีโอ 

ขายซีดีเพลงเป็นตน้  

        ผู้ประกอบการ กบั ผู้ประกอบการ ( Business to Business – B2B) คือการคา้ระหว่างผูค้า้กบั   

ลกูคา้เช่นกนั แต่ในท่ีน้ีลกูคา้จะเป็นในรูปแบบของผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง  การ

ขายส่ง การทาํการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต  (Supply Chain 

Management) เป็นตน้ ซ่ึงจะมีความซบัซอ้นในระดบัต่างๆกนัไป  

        ผู้บริโภค กบั ผู้บริโภค ( Consumer to Consumer - C2C) คือการติดต่อระหว่างผูบ้ริโภคกบั

ผูบ้ริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวตัถุประสงค ์เช่นเพ่ือการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มลู ข่าวสาร ในกลุ่ม

คนท่ีมีการบริโภคเหมือนกนั หรืออาจจะทาํการแลกเปล่ียนสินคา้กนัเอง ขายของมือสองเป็นตน้ 

        ผู้ประกอบการ กบั ภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือการประกอบธุรกิจระหว่าง

ภาคเอกชนกบัภาครัฐ ท่ีใชก้นัมากก็คือเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ หรือท่ีเรียกว่า e-

Government Procurement ในประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แลว้ รัฐบาลจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทาํการซ้ือ/จดัจา้งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย เช่นการประกาศจดั

จา้งของภาครัฐในเวบ็ไซต ์www.mahadthai.com  

        ภาครัฐ กบั ประชาชน ( Government to Consumer -G2C) ในท่ีน้ีคงไม่ใช่วตัถุประสงคเ์พ่ือ

การคา้ แต่จะเป็นเร่ืองการบริการของภาครัฐผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทยเองก็

มีใหบ้ริการแลว้หลายหน่วยงาน เช่นการคาํนวณและเสียภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต, การใหบ้ริการขอ้มลู

ประชาชนผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  เช่นขอ้มลูการติดต่อการทาํทะเบียนต่างๆข อง

กระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบว่าตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรบา้งในการทาํเร่ือง

นั้นๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอยา่งจากบนเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย 

 
ท่ีมา: หนงัสือ e-commerce คู่มือประกอบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ : 36-38 

    เทคนิคการรักษาความปลอดภัย0  

5         เทคนิกการรักษาความปลอดภยั5 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 2 ดา้น คือ เทคนิคการรักษาความปลอดภยั

ของเวบ็ไซตใ์นฐานะของเจา้ของเวบ็ไซตท่ี์ไม่ตอ้ง การใหเ้วบ็ไซตถ์กูคุกคามจากผูไ้ม่หวงัดี หรือผูท่ี้

ไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลู และเทคนิคการรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์  ตลอดจน

การสร้างเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือและแสดงออกถึงความปลอดภยัในการ  เขา้มาใชง้าน  

         ในประเทศไทยประเด็นเร่ืองความไม่ปลอดภยัในการใชง้านเวบ็ไซตเ์ป็นประเด็นท่ี  สาํคญั

   ส
ำนกัหอ
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ท่ีสุด ท่ีทาํใหก้ารพฒันาดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยงัไม่มีผูใ้ชง้านมากเท่าท่ีควร  ส่วนหน่ึงอาจเกิด

จากความไม่ปลอดภยัจริง ๆ แต่บางส่วนเกิดจากความไม่เขา้ใจอนัจะนาํไปสู่ความไม่น่าเช่ือถือ  ทาํ

ใหก้ารพฒันาอีคอมเมิร์ซ ไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร  ความปลอดภยัจะครอบคลุมถึงความปลอดภยัใน

เร่ืองของขอ้มลูเป็นสาํคญั เน่ืองจากอีคอมเมิร์ซเป็นการทาํงานอยูบ่นระบบอินเตอร์เน็ต ทาํใหข้อ้มลู

ท่ีอยูบ่นระบบสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยเฉพาะขอ้มลูท่ีสาํคญั เช่น  ขอ้มลูดา้นการเงินท่ีตอ้งมี

มาตราการรักษาความปลอดภยัใหดี้ท่ีสุด 

        จริง ๆ แลว้ การชาํระสินคา้ออนไลน์ผา่นบตัรเครดิต  ถือว่าเป็นวิธีการจ่ายเงินท่ีปลอดภยัทาง

หน่ึงบนโลกออนไลน์  เพราะมีบริษทับตัรเครดิตคุม้ครองการชาํระเงินอยู ่อีกทั้งยงัมีรอบจ่ายท่ี

ยดืเวลา  ทาํใหข้ณะท่ีตดัผา่นบตัรเครดิตยอดเงินยงัไม่ไดถ้กูชาํระจริงในเวลาท่ีซ้ือ  น่ียงัไม่รวม

โปรโมชัน่ต่าง ๆ ของบริษทับตัรเครดิตท่ีมอบสิทธิพิเศษใหล้กูคา้ในการใชว้งเงิน แต่ดว้ยเหตุผลบาง

ประการทาํใหผู้ซ้ื้อกลบัไม่มัน่ใจในการชาํระสินคา้ออนไลน์ดว้ยวิธีน้ีมากนกั  อาจเพราะไดย้นิข่าว

เก่ียวกบัการขโมยขอ้มลูหมายเลขบตัรเครดิตของแฮกเกอร์ แต่กลบัไม่กลวัในการใชบ้ตัรเครดิตกบั

ร้านคา้ยอ่ย ๆ ไม่เคยตามพนกังานเขา้ไปดูว่ามีการทาํอะไรกบับตัรเครดิตเราบา้ง เพราะมัน่ใจว่าเป็น

ร้านท่ีมีตวัตน 

5T            มาตราการรักษาความปลอดภยัโดยทัว่ไปจะใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาสร้างระบบป้องกนั5T โดยจะ

ใชก้ารเขา้รหสัเป็นหลกัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู สาํหรับเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซท่ีมีการทาํ

ธุรกรรมทางออนไลน์ ส่วนใหญ่จะมีรหสัป้องกนั หรือใชบ้ริการของหน่วยงานท่ีมีการเขา้รหสั 

สงัเกตไดจ้ากช่ือโปรโตคอลท่ีเป็น https:// เช่นและจะมีรูปแม่กุญแจท่ีดา้นล่างบราวเซอร์ท่ีใชง้าน        

SSL (Secure Sockets Layer)  
5T       SSL (Secure Sockets Layer)5T คือ ระบบการรักษาความปลอดภยัในเวบ็ไซต ์โดยการเขา้รหสั 

(encrypt) ขอ้มลูตวัมนัเอง ใชส้าํหรับการตรวจสอบ และยนืยนัว่ามีตวัตนจริง ซ้ืงสามารถนาํมา

ตรวจสอบผูข้ายสินคา้ โดยระบบจะทาํการติดต่อไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีมีระบบ SSL หลงัจากนั้นจะ

ส่งใบรับรอง (server Certificate) กลบัมาพร้อมการเขา้รหสั จากนั้นคอมพิวเตอร์ของฝ่ังผูรั้บจะทาํ

การตรวจสอบใบรับรองอีกที เพ่ิอตรวจสอบตวัตนของฝ่ังผูค้า้ ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 

       Verified by VISA และ MasterCard SecureCode คือ นวตักรรมใหม่ ท่ีผสมผสานระหว่าง

เทคโนโลย ีและการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยออกแบบข้ึนเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจ ความสะดวกสบาย 

ความปลอดภยัใหก้บัผูบ้ริโภค ในการนาํบตัรวีซ่าและมาสเตอร์ไปใชส้าํหรับการชาํระเงินทาง

   ส
ำนกัหอ
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อินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกบัการใชบ้ตัรวีซ่าซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ปกติ โดยผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต วีซ่า 

อินเตอร์เนชัน่แนล และมาสเตอร์คาร์ด อินเตอร์เนชัน่แนล ร่วมกนัพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั

ของการชาํระค่าสินคา้และบริการผา่นบตัรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต ดว้ยระบบสอบถามรหสัผา่น

ส่วนตวั (Password) และระบบการแสดงขอ้ความยนืยนัส่วนตวั (Prosonal Message) ในทุกคร้ังท่ีมี

การชาํระเงินทางอินเตอร์เน็ต ผูใ้ชง้านสามารถใชบ้ริการ Verified by VISA หรือ MasterCard 

SecureCode ในการชาํระค่าสินคา้และบริการบนเวบ็ไซตท่ี์มีโลโก ้Verified by VISA หรือ 

MasterCard SecureCode ไดท้ัว่โลก เพียงใส่หมายเลขบตัรเครดิต ควบคู่ไปกบัรหสัผา่นส่วนตวั 

(Verified by VISA Password หรือ MasterCard SecureCode) ทางร้านคา้จะส่งขอ้ความยนืยนั

ส่วนตวั (Prosonal Message) ท่ีถกูตอ้งมาใหผ้า่นหนา้เวบ็ไซต ์หากไม่มีขอ้ความส่งมา หรือขอ้ความ

ท่ีส่งมาไม่ถกูตอ้ง ควรยกเลิกการสัง่ซ้ือสินคา้ทนัที  (ขอ้มลูจาก : หนงัสือ eCommerce ฝร่ังกาํไร คน

ไทยไม่กลา้ โดย NECTEC) ท่ีมา5 : (คุณบุรินทร์ เกลด็มณี 10 November 200) 

เทคนิคการเร่ิมทําเวบ็ไซต์  

เวบ็ไซต์คอือะไร  

          - เวบ็ไซต ์เป็นท่ีรวบรวมหนา้ขอ้มลูใน รูปแบบอิเลค็ทรอนิคส์ท่ีประกอบไปดว้ย ขอ้ความ 

ภาพ และ เสียง เขา้ดว้ยกนัโดยใชช่ื้อ domain ,sub domain หรือ ip address ในการอา้งถึงขอ้มลู

เหล่านั้น 

          - เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือยคุใหม่ท่ีเขา้ถึงไดจ้ากทัว่โลก เขา้ไดจ้ากท่ีใดก็ตามท่ี สามารถเช่ือมต่อดว้ย

อินเตอร์เน็ต 

ความพเิศษของเวบ็ไซต์... 

           - เขา้ถึงไดจ้ากทัว่โลก.. เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือ ท่ีเขา้ถึงไดจ้ากทัว่โลก ผูช้มของเวบ็ไซตน์ั้นๆไม่ถกู

จาํกดัท่ีระยะทางหรืออาณาเขตอีกต่อไป    

          - บริการ 24 ชัว่โมง ...เวบ็ ไซต ์เปิดบริการได ้24 ชัว่โมง การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดี เวบ็ไซต์

นั้นควรจะพร้อมเสมอท่ีรองรับการสัง่ซ้ือตลอด 24 ชัว่โมงหรือมีขอ้มลูคาํถามคาํตอบกรณีเจา้หนา้ท่ี

ตอบคาํถามทางโทรศพัทห์รืออีเมลไ์ม่อยู ่

          -ปรับเปล่ียนขอ้มลูไดง่้ายเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ี สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนขอ้มลูใหท้นัสมยัได้

ตลอดเวลา ดงันั้นการทาํเวบ็ท่ีดี ตอ้งใหข้อ้มลูท่ีทนัสมยัตลอดไม่เช่นนั้นจะขาดความน่าเช่ือถือ 

          - แสดงขอ้มลูไดม้ากเวบ็ไซตส์ามารถเก็บขอ้มลูไดม้าก ขอ้มลูเก่าๆท่ีมีความเหมาะสม 

   ส
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สามารถยงัคงไวใ้นเวบ็ไซตไ์ดเ้พิ่มมากข้ึนเร่ือยๆเพียงแต่หากเก่ียวขอ้งกบัเวลา ควรจะมีการระบุวนั

เวลาของเน้ือหานั้นไว ้การมีขอ้มลูจาํนวนมากเป็นผลดีท่ีจะช่วยใหผู้ช้มเขา้มาเวบ็ไซตม์ากดว้ย

เพราะการมีหนา้เวบ็มากเหมือนมีประตูเลก็ๆจาํนวนมาก อาจจะมีคนเสิร์ชมาจาก Google แลว้มาติด

หนา้เวบ็ไซตต่์างๆของเราได ้

              แมว้นัน้ีจะมีผูค้นสนใจเปิดเวบ็ไซตก์นัเป็นจาํนวนมาก แต่อยา่งไร ก็ตามการเปิดเวบ็ไซต์

เพียงอยา่งเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอเพราะไม่ว่าเวบ็ไซตท่ี์จดัทาํข้ึนมานั้นจะลงทุนมากนอ้ยเพียงใด แต่

หากไม่มีคนเขา้ชมมากพอ ก็ไม่อาจท่ีประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

             ดงันั้นการทาํเวบ็ไซตใ์หจ้าํหน่ายสินคา้ไดน้ั้น ตอ้งอาศยักระบวน การหลายอยา่งท่ีตอ้งทาํ 

เพ่ือพฒันาเวบ็ไซตใ์หดี้  มีผูเ้ขา้ชมมากพอและ ผูช้มท่ีเขา้มาตอ้งมีคุณภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมายและ

ขอ้มลูในเวบ็ไซตต์อ้งไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดง่้ายและส่ือสารต่อผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

0หลกัการขอจดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์0  

            ดงันั้น จะเห็นว่า ความเช่ือถือและเช่ือมัน่ดงักล่าว  ถือเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ 

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  การท่ีจะช่วยกระตุน้ใหพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไดรั้บความแพร่หลายใน

ประเทศไทย เกิดการทาํธุรกรรมพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน  จะตอ้งมีการสร้างความน่าเช่ือถือ

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี  เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจทาํธุรกรรมพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ จึงไดก้าํหนดใหผู้ป้ระกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

ท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นประเทศไทย  ตอ้งมา จดทะเบียนพาณิชย์  เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถ

ตรวจสอบการมีตวัตนของผูป้ระกอบการไดว้่า ผูป้ระกอบการมี  ตวัตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยูท่ี่

ไหน ทาํธุรกรรมอะไรบา้ง 

5ประโยชน์ของการจดทะเบียน5 

              สร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในระดบัหน่ึง โดยกรมฯ จะจดัทาํเลขทะเบียน 

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (เคร่ืองหมาย Registered) จดัส่งใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ (ส่งทาง e-Mail ใน

รูปแบบ Source Code) เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการนาํไปแสดงไวบ้น Web Site หรือ Home Page เพ่ือ

แสดงว่าได ้ จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ เม่ือผูบ้ริโภค (ผูซ้ื้อ) เห็นเคร่ืองหมาย  

Registered แลว้ จะเกิดความมัน่ใจในการทาํธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน โดยเม่ือ click ท่ีเลขทะเบียน

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบจะเช่ือมโยงมายงัฐานขอ้มลูกรมฯ  และแสดงขอ้มลูทางทะเบียนของ

ผูป้ระกอบการ เพ่ือให ้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตวัตนของผูป้ระกอบการได ้

   ส
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                กรมฯ จะนาํรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์ข้ึนทะเบียน มาจดัทาํเป็นฐานขอ้มลู  แยกตามประเภทธุรกิจ 

(www.dbd.go.th/edirectory) นาํไปเผยแพร่แก่ผูป้ระกอบการและประชาชนผูส้นใจผา่นส่ือต่าง ๆ  

เพ่ือเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการอีกทางหน่ึง ผูป้ระกอบการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนแลว้ สามารถยืน่ขอใชเ้คร่ือง  หมายรับรองความน่าเช่ือถือ ( Trustmark) 

จากกรมฯ ได ้ซ่ึงเคร่ืองหมาย Trustmark น้ีจะมีความ น่าเช่ือถือสูงกว่าเคร่ืองหมาย Registered 

กล่าวคือ จะออกใหแ้ก่เวบ็ไซตท่ี์มีคุณสมบติัตามท่ีกรมฯ กาํหนด เท่านั้น  เพ่ือเป็นการยกระดบั

ผูป้ระกอบการของไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ (www.trustmarkthai.com)  

               การไดรั้บสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเขา้ร่วมการอบรมสมัมนา การไดรั้บคาํแนะนาํ  และ

การไดรั้บขอ้มลูข่าวสารดา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึง

ประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชยอ์นัเป็นอาชีพปกติ ดงัน้ี     

               -  ซ้ือขายสินคา้หรือบริการ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่  บุคคลท่ีมีเวบ็ไซตเ์พ่ือ

ทาํการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ บริการอินเทอร์เน็ต ( ISP : Internet Service Provider)    - ใหเ้ช่า

พ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)            

              - บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ โดยวิธีการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์

ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)  

5Tเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียน5T 

              คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) และ รายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์(เอกสารแนบ )  
สาํเนาบตัรประจาํตวั UกรณีบุคคลธรรมดาU ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน UกรณีนิติบุคคลU 

ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประจาํตวัผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วน หรือของกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัจาํกดั

หรือบริษทัมหาชนจาํกดั (ไม่ตอ้งแนบหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)  

              -หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี)  

              -หนงัสือช้ีแจง (กรณียืน่ล่าชา้หรือเกินกาํหนด)  
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ท่ีมา : http://www.ecommerce.or.th/project/e-guide/index.html  

5Tผู้มหีน้าที่จดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์5T: 

      ซ้ือขายสินคา้หรือบริการ ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

      บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
      ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)  
      บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ (e-Marketplace)  

5Tตวัอย่างเวบ็ไซต์ที่เข่าข่ายต้องจดทะเบียน5T 

             มีระบบการสัง่ซ้ือ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออ่ืน ๆ มีระบบการชาํระ

เงิน ออฟไลน ์หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผา่นระบบบญัชี การชาํระดว้ยบตัรเครดิต หรือ e-

cash เป็นตน้  

             มีระบบสมคัรสมาชิก เพ่ือรับบริการขอ้มลูหรืออ่ืน  ๆโดยมีการคิดค่าใชจ่้าย (ถือเป็นการขาย

บริการ)  

              มีวตัถุท่ีประสงคห์ลกัในการรับจา้งโฆษณาสินคา้หรือบริการของผูอ่ื้น และมีรายไดจ้ากการ

โฆษณานั้น  

              รับจา้งออกแบบเวบ็ไซต ์หรือเพียงโฆษณาว่าเป้็นผูรั้บจา้งออกแบบเวบ็ไซต ์(ถือว่าการ

ออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นมีช่องทางการคา้ปกติบนอินเทอร์เน็ต) 

   ส
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สมุดกลาง

http://www.ecommerce.or.th/project/e-guide/index.html
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               เวบ็ไซตใ์หบ้ริการเกมส์ออนไลน์ท่ีคิดคา้บริการจากผูเ้ล่น (เจา้ของเวบ็ไซตต์อ้งจด

ทะเบียน)  

               เวบ็ไซตท่ี์มีการส่งมอบสินคา้หรือบริการผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ 

Download เพลง โปรแกรม เกมส์ Ringtone Screensaver SMS เป็นตน้ 

5ตวัอย่างเวบ็ไซต์ที่ไม่ต้องจดทะเบียน5 

              มีเฉพาะหนา้ร้านโชวสิ์นคา้ของตนเองแต่ทาํการคา้ในช่องทางปกติ (ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ต) แม้

จะมีขอ้ความแจง้ว่าใหติ้ดต่อได ้ เช่น สนใจโทร.ติดต่ อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี การ

โฆษณาสินคา้ของตนเอง โดยลกัษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วตัถุท่ีประสงคห์ลกัของกิจการและ

ไม่ใช่ช่องทางคา้ปกติ แมจ้ะมี banner ของผูอ่ื้นมาติดและมีรายไดจ้าก banner ก็ตามการประชา

สมัพนัธじหรือเผยแพร่ขอ้มลูแก่สมาชิกหรือบุคคลทัว่ไป โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย หรือ บริการ เช่น เพ่ือ

การสอน ประกาศรับสมคัรงานการประชาสมัพนัธข์อ้มลูเก่ียวกบับริษทั หรือสินคา้ 

              เวบ็ไซตส่์วนตวั (ส่วนบุคคล) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูส่วนตวั การงาน การศึกษา หรือ

ความสนใจส่วนตวั  

              เวบ็ไซตท่ี์เป็นส่ือกลางดา้นขอ้มลู โดยมีจุดประสงคใ์นการแลกเปล่ียนขอ้มลู โดยไม่มีการ

เสียค่าสมาชิกหรือค่าใชจ่้ายใด ๆ 

5สถานที่จดทะเบียน5 

               ผูป้ระกอบการท่ีมีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครใหย้ืน่คาํขอจด

ทะเบียนพาณิชยต่็อสาํนกังานเขตต่าง ๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

              ผูป้ระกอบการท่ีมีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูจ่งัหวดัอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่คาํ

ขอจดทะเบียนพาณิชยต่์อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น ๆ หรือ เมืองพทัยา แลว้แต่กรณี  
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ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์ไดจ้ดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ และนาํเคร่ืองหมาย Registered ติดท่ีหนา้

เวบ็ไซต ์

Trustmarkเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือ5 

              เคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือ เรียก

สั้นๆว่า " Trustmark" นั้น เป็นเคร่ืองหมายรับรองซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไทย 
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และเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้/บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ตว่า 

เวบ็ไซตน์ั้น ไดผ้า่นหลกัเกณฑท่ี์กรมฯ กาํหนด และกรมฯ ใหก้ารรับรองว่า เวบ็ไซตน์ั้นเช่ือถือได ้

5ประโยชน์ที่ได้จากTrustmark 

               แสดงใหเ้ห็นว่าเวบ็ไซตข์องท่าน มีความน่าเช่ือถือ มีแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจท่ีดี  

ผา่นการรับรองจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้  

               เวบ็ไซตข์องท่านมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

               สร้างความแตกต่างและสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัเวบ็ไซตข์องท่าน 

               ขยายโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆใหก้บัสินคา้/บริการของท่าน 

                 เป็นการเพ่ิมภาพลกัษณ์ใหก้บัเวบ็ไซตข์องท่าน 

              เพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธใ์หก้บัเวบ็ไซตข์องท่านโดยกรมฯจะประชาสมัพนัธผ์า่น

ส่ือต่างๆเพ่ือใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงความสาํคญัของเคร่ืองหมายรับรองฯตลอดจนมีการแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองฯ โดยจดัแบ่งตามประเภท หมวดหมู่สินคา้/

บริการ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถคน้หาผา่นเวบ็ไซตก์รมฯ ไดโ้ดยสะดวก 

5คุณสมบัตผิู้ขอ Trustmark 

               เป็นนิติบุคคล 

               จดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

               เป็นเจา้ของช่ือโดเมนนั้น 

               มีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัการขอใชเ้คร่ืองหมายรับรองฯ 

5หลกัเกณฑ์ข้อบังคบัการขอใช้เคร่ืองหมายรับรองฯ ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่5 

         1. ความโปร่งใสของผูป้ระกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Operational Transparency)  

              - เวบ็ไซตข์องท่านตอ้งมีขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็น เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์วิธีการติดต่อ 

ฯลฯ เพ่ือแสดงความมีตวัตนของท่านและเพ่ือใหผู้บ้ริโภค สามารถติดต่อหรือสอบถามได ้

         2. การตลาดและประชาสมัพนัธ ์(Advertising and Marketing Practices)  

              - การโฆษณา การเสนอซ้ือหรือขายสินคา้หรือบริการ ในเวบ็ไซตต์อ้งมีรูปแบบท่ีเหมาะสม

ไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี 

              - จะตอ้งไม่กระทาํการหลอกลวงหรือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัสินคา้/บริการรวมทั้ง

การใชเ้ทคโนโลยอ่ืีนใดท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสาระสาํคญัของสินคา้/บริการ  

          3. การใหข้อ้มลูของสินคา้และบริการท่ีชดัเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely 
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Information About Offers)  
                  - เวบ็ไซตข์องท่านจะตอ้งมีขอ้มลูท่ีชดัเจน เพ่ือประกอบการตดัสินใจในเร่ืองของขอ้มลู

ของสินคา้ / บริการ 

                 - ราคาสินคา้หรือบริการ (หากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ภาษี ,ค่าบริการจดัส่ง ฯลฯ 

ตอ้งระบุใหช้ดัเจน 

                 - วิธีการและระยะเวลาในการชาํระราคาค่าสินคา้/บริการ  

                -  ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น เช่น เง่ือนไขการรับประกนัสินคา้ เง่ือนไขการคืนหรือเปล่ียสินคา้ 

ฯลฯ  

           4. การยนืยนัการสัง่ซ้ือและการจดัส่งสินคา้และบริการ (Acknowledgement of Order and 

Fulfillment)  
                 - เวบ็ไซตข์องท่านจะตอ้งมีระบบทบทวนและยนืยนัการสัง่ซ้ือ และมีทางเลือกในการ

ยกเลิกหรือยนืยนัการทาํธุรกรรม  

                - เวบ็ไซตข์องท่านควรมีจดัเตรียมแบบฟอร์มการสัง่ซ้ือและวิธีการกรอกขอ้มลูท่ีชดัเจน 

และควรมีใบยนืยนัการสัง่ซ้ือเพ่ือใหบ้ริโภคเขา้ไปตรวจสอบหรือติดต่อได ้    

                - การจดัส่งสินคา้/บริการจะตอ้งระบุวิธีการและระยะเวลาท่ีชดัเจน และดาํเนินการจดัส่ง

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

           5. ระบบความปลอดภยัในการทาํธุรกรรม (Transactional Security)  
                - เวบ็ไซตข์องท่านตอ้งจดัใหมี้มาตรการในการรักษาความปลอดภยัในการทาํธุรกรรม

ของผูซ้ื้อหรือผูข้าย โดยมีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ เหมาะสม

กบัขอ้มลูท่ีมีการจดัเก็บและส่งผา่น  

          6. การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค (Consumer Privacy)  
                 - เวบ็ไซตข์องท่าน จะตอ้งแสดงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy policy) 

ในท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถคน้หาไดส้ะดวก ตวัอยา่งนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

           7. ช่องทางในการติดต่อส่ือสารและรับเร่ืองร้องทุกขข์องผูบ้ริโภค (Consumer Inquiries and 

Complaints)  
                  - เวบ็ไซตข์องท่าน ตอ้งจดัเตรียมช่องทางการติดต่อส่ือสาร รวมถึงการตอบขอ้สงสยั 

และมีกระบวนการในการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน และจะ ตอ้งมีการตอบสนองขอ้ร้องเรียน 

หรือขอ้สอบถาม ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้ร้องเรียนหรือขอ้สอบถาม  

            8. การคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)  
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                    - กรณีเวบ็ไซตข์องท่านมีสินคา้หรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนจะตอ้ง

จดัใหมี้ขอ้ความเตือนบนเวบ็ไซต ์เพ่ือใหค้วามคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเช่น การหา้ม

จาํหน่ายสุราและบุหร่ี ใหแ้ก่เด็กอายไุม่เกิน ๑๘ ปี เด็กและเยาวชนท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท่ีจะซ้ือ

สินคา้หรือบริการตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองก่อน หา้มเด็กและเยาวชนออกไปพบกบัคน

แปลกหนา้ตามลาํพงัโดยไม่มีผูป้กครองไปดว้ย เป็นตน้ 

ขั้นตอนการสมคัร 

ขั้นท่ี 1 ยืน่สมคัรสมาชิกโดยคล๊ิกท่ีเมนู สมคัร Trustmark > ยืน่สมคัร Trustmark 

ขั้นท่ี 2 กรอกเลขทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กาํหนดโดเมนเนม แลว้กดปุ่มตกลง 

ขั้นท่ี 3 ระบบจะยนืยนั Email ท่ีจะจดัส่ง Username และ Password โดยระบบจะจดัส่งไปยงั Email 

ท่ีผูป้ระกอบการไดใ้หไ้วเ้ม่ือ ตอนจดเลขทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นท่ี 4 นาํ Username และ Password ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการลงทะเบียน โดยคล๊ิกท่ีเมนู สมคัร 

Trustmark > ลงทะเบียน แลว้ทาํการ Login 

ขั้นท่ี 5 กรอกแบบฟอร์มเพ่ือใชใ้นการพิจารณาหลกัเกณฑ ์ในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 8 ใหค้รบทุก

หลกัเกณฑ ์

เม่ือกรอกขอ้มลูหลกัเกณฑค์รบแลว้ทางกรมฯ จะรีบดาํเนินการโดยเร็วซ่ึงใชเ้วลาในการดาํเนินการ

ประมาณ 21 วนัทาํการ ทั้งน้ีท่านสามารถทราบผลการสมคัรขอใชเ้คร่ืองหมายรับรองความ

น่าเช่ือถือ ไดท่ี้เมนู ผูป้ระกอบการ > ตรวจสอบ / ปรับปรุงสถานะ / รับ Code Trustmark โดยใช ้

Username และ Password ท่ีท่านยืน่สมคัรไวใ้นคร้ังแรก 

ขั้นท่ี6 กรณีผลการพิจารณาคือ ไม่ผา่น ใหท้าํการปรับปรุงการลงทะเบียนภายใน 30 วนั 

กรณีผลการพิจารณาคือ ผา่น ใหใ้ช ้Username และ Password ท่ีท่านยืน่สมคัรไวใ้นคร้ังแรกใชใ้น

การ Login ท่ีเมนู ผูป้ระกอบการ > ตรวจสอบ / ปรับปรุงสถานะเพ่ือรับ code trustmark ไปวางใน

เวบ็ไซตข์องตนเพ่ือแสดงรูปเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือขอ้มลูจาก www.trustmarkthai.com 
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        ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์ไดจ้ดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ และนาํเคร่ืองหมาย Verified ติดท่ีหนา้

เวบ็ไซต ์: (คุณบุรินทร์ เกลด็มณี 510 Nov 2009 www.thaiecommerce.org) 

0การแบ่ง 5 กลุ่มผู้บริโภคแบ่งได้อย่างไร ?  

             1. Inventor เป็นกลุ่มท่ีชอบลองของใหม่ๆ เม่ือมีอะไรออกมาใหม่ๆ มี 2.5% ของคนทั้งหมด  

             2. Early Adoptor  กลุ่มท่ีปรับตวัง่าย ศึกษาขอ้มลูทุกอยา่งก่อนจะซ้ือ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มมี

ความสาํคญัมาก เพราะหากไม่มีกลุ่มน้ี ก็จะไม่มีกลุ่มต่อไป เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลกบักลุ่มอ่ืนๆ มี 

13.5%  

             3. Early Majority เป็นกลุ่มท่ีจะตามกลุ่ม Early Adoptor มีความระมดัระวงั แต่มกัตาม

คาํแนะนาํจากคนท่ีมีประสพการณ์มาแลว้กลุ่มน้ีมี34%  

              4. Late Majority เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมเขา้มาเม่ือสินคา้ เร่ิมเป็นของท่ียอมรับโดยทัว่ไป กลุ่มน้ีมี 

34%  

              5. Laggards เป็นกล่มท่ีไม่ยอมการเปล่ียนแปลง ไม่ค่อยมีการปรับตวัเท่าไร จะเลือก

ของใหม่ๆ ก็ต่อเม่ือไม่มีของเก่าใหใ้ชแ้ลว้  กลุ่มน้ีมี 16%  

  

ท่ีมา : www.pawoot.com 
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5ทฤษฎีความพงึพอใจ 

5ความหมายของความพงึพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมี้ผูใ้หค้วามหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

      Mores (1955: 27, อา้งถึงใน บุญฤทธ์ิ ล้ิมฉุน 2548:7) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นส่ิงใดก็

ตามท่ีสามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใ์หน้อ้ยลง และความตึงเครียดน้ีเป็นผลมาจากความ

ตอ้งการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์ความตอ้งการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เม่ือความตอ้งการไดรั้บ

การตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะลดนอ้ยลงหรือหมดไป และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจได ้

      อรรถพร  (2546 : 29) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพึง

พอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก

พ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความพึงพอใจจะ

เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้

      อุทยัพรรณ   สุดใจ ( 2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคล

ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด

นั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

      เศกสิทธ์ิ (2544: 6) พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษย ์คือ ความพยายามท่ีจะ

ขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม ไดดุลยภาพในร่างกายกาย ซ่ึงเม่ือ

มนุษย์สามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ ดงั   กล่าวได แลว มนุษยย์อ่มไดรับความพึงพอใจในส่ิงท่ี

ตนตอ้งการ  

      พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ  ชอบใจ ความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีความสึกของ

บุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ดีความ

พึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม

บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมา แลว้  ฉะนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นจะ ตอ้งสาํรวจ

ตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ี

เพ่ือใหง้านสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้
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      วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม( 2541:754) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจว่า ความพอใจ การ

ทาํใหพ้อใจ ความสาแก่ใจ ความหนาํใจ ความจุใจ 

        โดยสรุปแลว้ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สึกในทางบวกต่อส่ิงท่ีไดรั้บ

การตอบสนองตามความตอ้งการของมนุษย ์

5ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ5 

         ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็น

รูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตไดจ้ากการแสดงออกท่ี

ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงวดัความพึงพอใจโดยตรงไดย้าก แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดั

ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง จึง

จะสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้

5          Shelly (1975:252, อา้งถึงใน จุมพล  ผ ั้วผดุง 2546:10) กล่าวว่า คือทฤษฎีท่ีว่าดว้ย

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกของ

มนุษยจ์ะตกอยูใ่นความรู้สึกสองแบบน้ี 

5         ความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํใหมี้ความสุข ความรู้สึกน้ี

เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั

ความสุข สามารถทาํใหเ้กิดความรู้หรือความรู้สึกบวกเพ่ิมข้ึนอีกดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็น

ความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้น และความสุขน้ีมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน  ๆ

5         ความรู้สึกดา้นลบ ความรู้สึกดา้นบวก และความสุข มีความสมัพนัธก์นัอยา่ง

สลบัซบัซอ้นและระบบความสมัพนัธข์องความรู้สึกทั้งสามน้ี  เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความ

พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางดา้นลบ ความพอใจ

สามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆได ้และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยใหเ้กิดความพอใจ

เพ่ิมข้ึนไดอี้ก โดยแทจ้ริงแลว้ความหมายของคาํว่า “ความพึงพอใจ” (satisfaction) นั้นเป็น

ความหมายเดียวกบั ทศันคติ (attitude) ซ่ึงทศันคติ คือความรู้สึกของบุคคลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์แลว้แสดงสภาวะของร่างกายและจิตใจในดา้นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อบุคคล

หรือส่ิงต่างๆในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือในสองลกัษณะ 
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5        ทฤษฎีความพึงพอใจของ Herzberg (1959:154, อา้งถึงใน อภิชาต  ตีรสวสัดิชยั  

2537:212) สาระ สาํคญัของทฤษฎีน้ี คือ  

1. 5 ความตอ้งการของคนท่ีจะหลีกเล่ียงความไม่สบายและความเจ็บปวด (Animalistic 

Needs) ส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่า Hygiene factors 

2. 5ความตอ้งการท่ีจะเจริญเติบโตและพฒันาทางดา้นจิต ความตอ้งการน้ีจะสานสมัพนัธ์

กบัสาระของงาน เช่น ความสามารถ ส่ิงเหล่าน้ีเป้นทีตอ้งการรียกว่า Motivators และ

เม่ือเกิดข้ึนยอ่มทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 

5       จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า  ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจนั้น  

หมายถึง ความรู้สึกของมนุษยท์ั้งสองแบบ คือ ความรู้สึกพึงพอใจหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า

ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก

พึงพอใจ คือ การท่ีมนุษยรู้์จกัยนิดี มีความสุข และความพอใจ จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของ

มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ความรู้สึกไม่พึงพอใจ คือ การท่ีมนุษยรู้์สึกไม่มีความสุข ไม่ยนิดี และ

การท่ีความตอ้งการของมนุษยไ์ม่ไดรั้บการตอบสนอง 

                      ผูบ้ริโภค(Consumer) คือ บุคคลท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสนองความตอ้งการหรือความ

จาํเป็นของตนเองตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะซ้ือแค่ใหเ้พียงพอ

ต่อการใชด้งันั้นการซ้ือจึงไม่มากนกัโดยสามารถสรุปลกัษณะของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี   

        1.เป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ 

        2.เป็นผูท่ี้มีอาํนาจซ้ือ 

        3.มีพฤติกรรมในการซ้ือ 

        4.มีพฤติกรรมการใช ้

5แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ผูบ้ริโภค เปรียบประดุจเสน้เลือดท่ีหล่อเล้ียงชีวิตบริษทัทางดา้นธุรกิจทุกแห่งใหย้นืยงดาํรง

อยูไ่ด ้ดงันั้น กลุ่มผูบ้ริโภคจึงเป็นเป้าหมายหลกัสาํคญัท่ีบริษทัธุรกิจจะสามารถจาํหน่ายสินคา้และ
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บริการเพ่ือนาํเอารายไดแ้ละผลกาํไรจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นทุนรอนหมุนเวียนเพ่ืดาํเนินงาน

ประกอบการธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้สืบต่อไป  ซ่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

ของบริษทัธุรกิจดงักล่าว ก็คือ ผูป้ระกอบการจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเพ่ือเป็นการปรับกลยทุธก์ารตลาดใหไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจขอ ง

ผูบ้ริโภค 

       พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า  หมายถึง  การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ  ซ่ึงสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ 

และบริการอาจเป็นเพราะสินคา้และบริการนั้นๆ มีส่ิงจูงใจบางประการท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติของ

ผูบ้ริโภค(องอาจ  ปะทะวานิช 2525)   

         Leon  และ  Kanuk (1987)  ใหค้าํจาํกดัความ  พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า  หมายถึง  

พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้ควา้  การซ้ือ  การใช ้การประเมิน  และการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ  ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา  

         การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

หรือบริการของผูบ้ริโภค  ดาํรงศกัด์ิ  ชยัสนิท  (2537)  กล่าวว่า  การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค  ( Consumer  

Analysis) ถือเป็นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมทางการตลาด

ท่ีผูบ้ริหารการตลาดใชค้วามพยายามทางการตลาด  ( Market  Effort)  เพ่ือเอาชนะคู่แข่งขนั  ธุรกิจ

ในแต่ละประเภทต่างก็ใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภคมากจนเกิดมีคาํท่ีพดูกนัอยา่งคุน้หูว่าลกูคา้คือ

พระราชา  (Customer  is  a  King) 

                       วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าจาํตอ้งอาศยัวิชาการทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

(Behavioral  Sciences)  ซ่ึงประกอบดว้ยสงัคมวิทยา  มานุษยวิทยา  และจิตวิทยา  ผสมผสานเขา้

ดว้ยกนัเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Stanton  1981)   

           พฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ

เพ่ือผลิตภณัฑห์รือบริการ  โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ภายนอก ( Outside  Stimulus)  ท่ี
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แบ่งเป็นส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  คือ  ส่วนประสมทางดา้นการตลาด  (Marketing  Mix)  ไดแ้ก่  ส่ิง

กระตุน้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจาํหน่ายและการส่งเสริมการจาํหน่าย  และส่ิงกระตุน้

ทางดา้นสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีควบคุมไม่ได ้ ไดแ้ก่  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลย ี 

กฎหมาย  การเมือง  และวฒันธรรม  ซ่ึงส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี  จะผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของ

ผูบ้ริโภค  ( Buyer’s Black Box)  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ  ( Black  Box)  ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคได ้ โดยความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคน้ี  จะไดรั้บ

อิทธิพลจากลกัษณะของผูบ้ริโภคซ่ึงเกิดจากปัจจยัทางวฒันธรรม  ปัจจยัทางสงัคม  ปัจจยัส่วน

บุคคลและปัจจยัทางจิตวิทยา  รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

ไดแ้ก่  

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหาของผูบ้ริโภคเอง   

2. การคน้หาขอ้มลูเพ่ือสนองความตอ้งการท่ีถกูกระตุน้   

3. การประเมินผลทางเลือกจากคุณสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ ์  

4. การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ชอบมากท่ีสุด   

5.  การไดรั้บความรู้สึกภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคดา้นความพึงพอใจ  หรือ  ไม่พอใจ

หลงั จากท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ นอกจากนั้น  ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ของการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ  ( Buyer’s Response)  ทางดา้นการเลือกผลิตภณัฑ ์ การเลือกตราสินคา้  การ

เลือกผูข้าย  การเลือกเวลาในการซ้ือ  และการเลือกปริมาณการซ้ือ 

แนวคดิเกีย่วกบัความรู้และพฤตกิรรมผู้บริโภค 

      ได้กล่าวถึงกระบวนการของพฤตกิรรมม ี3 ขั้นตอน (พบูิล ทีปะปาล)   

         1.   พฤติกรรมท่ีจะเกิดไดต้อ้งมีสาเหตุทาํใหเ้กิด (Behavior is caused) หมายความ 

ว่าการท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมานั้นจะตอ้งมีสาเหตุทาํใหเ้กิด และส่ิงท่ี

เป็นสาเหตุคือ ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัคนคนนั้นนัน่เอง 
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          2.   พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ (Behavior is motivated) 

นัน่คือ เม่ือคนมีความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้ คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการนั้นจนกลายเป็น

แรงกระตุน้หรือแรงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

          3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งสู่เป้าหมาย (Behavior is goal–directed) คือการท่ีคน

แสดงพฤติกรรมใดๆออกมานั้น  มิไดก้ระทาํโดยเล่ือนลอยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง

หากแต่กลบัมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีแน่นอนเพ่ือบรรลุผลสาํเร็จแห่งความตอ้งการของตน 

               ในการศึกษาคร้ังน้ีจะนาํทฤษฎีดงักล่าวมาเป็นตน้แบบเพ่ือศึกษากระบวนการของ

พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ “คาํว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น ในความหมายท่ีถกูตอ้งมิใช่   

                     หมายถึง การบริโภค ( Consumption) หากแต่ศึกษาถึงการซ้ือ ( Buying) ของผูบ้ริโภค 

ในท่ีน้ีเราจึงเนน้ถึงตวัผูซ้ื้อเป็นสาํคญั และท่ีถกูตอ้งแลว้ การซ้ือเป็นเพียงจุดหน่ึงของกระบวนการ

ตดัสินใจ และไม่สามารถแยกออกไปจากการบริโภค สินคา้ท่ีกระทาํโดยตวัผูบ้ริโภคเองหรือการ

บริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ผูซ้ื้อจะเป็นผูท้าํงานแทนความพอใจของผูท่ี้จะบริโภคอีก

ต่อหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิเคราะห์การตลาดจึงตอ้งระวงัอยูเ่สมอถึงความสมัพนัธเ์หล่าน้ี” ( อดุลย ์จาตุ

รงคกุล, 2543.) 

คาํจาํกดัความของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 “ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ 

เหล่านั้น” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสาํคญัคือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 

1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปและกลบัจากร้านคา้ 

การจ่ายของในร้านคา้ การซ้ือ การขนสินคา้ การใชป้ระโยชน์และการประเมินค่าสินคา้ และการ

บริการท่ีมีจาํหน่ายอยูใ่นตลาด 

2.   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการรับและการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

หมายถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (The Ultimate Consumer) เรามุ่งท่ีตวับุคคลผูซ้ื้อสินคา้และบริการเพ่ือ

นาํไปใชบ้ริโภคเองและ/หรือเพ่ือการบริโภคของหน่วยบริโภคต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

27 

27 

ครอบครัวหรือเพ่ือน รวมถึงแม่บา้นในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของการจดัซ้ือในครอบครัว และบุคคล

บางคนท่ีซ้ือของขวญัใหบุ้คคลอ่ืนดว้ย  อยา่งไรก็ดีเราไม่พิจารณาถึงการท่ีบุคคลทาํการซ้ือใหก้บั

องคก์ารหรือธุรกิจหรือสถาบนัต่าง ๆ  

3.   กระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงก่อนเกิด และเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ 

เหล่าน้ีซ่ึงรวมถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัของกิจกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีกระทบโดยตรงต่อ

ปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีเราสงัเกตได ้เช่น การติดต่อกบัพนกังานขาย การส่ือสารโฆษณาและการ

เปิดรับข่าวสารโฆษณา การสอบถามอยา่งไม่เป็นทางการกบัญาติมิตร 

5แนวคดิเกีย่วกบัการบริการ 

5       ความหมายของการบริการ 

             ความหมายของการบริการนั้นได้มนีักวชิาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

5       ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย ์ (2549:9) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ

เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายท่ีมีปฏิกิริยาสมัพนัธต่์อกนั โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

สินคา้เป็นองคป์ระกอบร่วมหรือไม่ก็ได ้

5      พฒันา  ศิริโชติบณัฑิต (2548:25) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ คือ 

การกระทาํท่ีดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงๆไดน้าํเอาไปเสนอขายแก่บุคคลอ่ืนโดยทัว่ไปท่ีมี

ลกัษณะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการได ้

5      Bender (1976:1, อา้งถึงใน กฤษณา  พิทกัษ์ 2545:9) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไว้

ว่า การบริการ คือ กิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัจดัใหก้บัลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บความพึงพอใจใน

ผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทันั้นๆ ซ่ึงการใหบิ้การจะตอ้งประกอบดว้ยพนกังาน ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในการปฏิบติังาน อุปกรณ์ วิธีการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มลูข่าวสารต่างๆท่ีจาํเป็นต่อลกูคา้ 

5      วีระพงษ ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2538:6) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ คือ 

กระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งมอบกิจการจากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการ 

5       จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2537:4) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ  

(Service) เป็นกระบวนการดาํเนินการท่ีกระทาํโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทาํโดยนิติบุคคล องคก์ร

ธุรกิจ เพ่ือก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์หรือคุณค่าแก่ลกูคา้ท่ีอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติ

บุคคล องคก์รธุรกิจ ตามท่ีตอ้งการ 

   ส
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28 

28 

5       ฉตัยาพร เสมอใจ (2545:10) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ  

(Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีจดัทาํเพ่ือเสนอขายหรือกิจกรรมท่ี

จดัทาํข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค  

                  มีผูใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวห้ลายท่านดว้ยกนัไดแ้ก่ Engle,Blackwe 

และ Miniard กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาและ

การบริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเพ่ือให้

กิจกรรมนั้นลุล่วง”   

ผู้บริโภคจะมปีฏิกริิยาตอบสนอง2ทางได้แก่ 

               1.พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน ไม่สามารถมองเห็น

ได ้เช่น ความหิว การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ 

               2.พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา สามารถมองเห็นได้

ซ่ึงพฤติกรรมน้ีทาํใหน้กัขายสามารถทราบไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้แลว้ มีความพึงพอใจหรือไม่ หรือ

ความพึงพอใจนั้นอยูใ่นขั้นใด จึงเร่ืองง่ายท่ีจะเสนอขายไดต้รงเป้าหมายและเหมาะสมกระบวนการ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

พฤตกิรรมของผู้บริโภคเกดิขึน้ตามกระบวนการดังนี ้

               1. ตอ้งมีสาเหตุ พฤติกรรมจะไม่เกิดข้ึนหากยงัไม่มีอะไรมากกระตุน้ เช่น เม่ือบุคคลนัง่อยู่

เฉย ๆ  ยงัไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดข้ึน หากมีพนกังานนาํสินคา้มาเสนิขาย  หรือไดเ้ห็นโฆษณาขาย

สินคา้ยอ่มมีพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน 

                2. ตอ้งมีเหตุจูงใจ พฤติกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการจูงใจ เม่ือบุคคลไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้แลว้

หากไม่มีการจูงใจใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตามมากยิง่ข้ึน 

                3. ตอ้งมีเป้าหมาย  พฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกมาตอ้งมีเป้าหมายของการแสดงออกนั้น 

เช่น กินอาหารเพ่ือตอ้งการใหอ่ิ้ม 
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การวเิคราะห์พฤตกิรรมของผู้บริโภค  

          ( ดร.เสรี วงษม์ณฑา ) เคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวด้งัน้ี  

                  1. ผูบ้ริโภคปัจจุบนัแต่งงานชา้กว่าสมยัก่อน สามารถสร้างครอบครัวไดม้ัน่คงข้ึน เม่ือ

แต่งงานก็มีบุตรนอ้ย จึงเล้ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสาํหรับ

บุตรโดยพิจารณาเร่ืองราคาเป็นปัจจยัรอง  

                   2.ผูบ้ริโภคปัจจุบนัเบ่ือหน่ายกฎระเบียบจึงแสวงหาสินคา้ท่ีแสดงออกถึงความอิสระ  

                   3.ลกัษณะของครอบครัวปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากครอบครัวสมยัก่อน พฤติกรรมใน

การบริโภคสินคา้จึงเปล่ียนไป 

                   4.ปัจจุบนัความแตกต่างเร่ืองเพศลดนอ้ยลง ผูห้ญิงมีความสามารถทดัเทียมผูช้าย สินคา้

ท่ีเคยผลิตเพ่ือสนองความตอ้งการของผูช้ายจึงตอ้งผลิตเพ่ือผูห้ญิงดว้ย หรือสินคา้ท่ีผลิตเพ่ือผูห้ญิงก็

ตอ้งผลิตเพ่ือผูช้ายดว้ยเช่นเดียวกนั 

                5. ผูบ้ริโภคมีการศึกษามากข้ึน รับรู้ข่าวสารรวมทั้งขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้มากข้ึน 

พฤติกรรมการซ้ือจึงเปล่ียนไป  

                6. ผูบ้ริโภคมีเวลาว่างนอ้ยลง จึงแสวงหาสินคา้ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ 

เช่น โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวเป็นตน้  

ปัจจยัภายในที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

              ความต้องการ(Want) ลกัษณะความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น2ประเภท 

                     1. ความตอ้งการขั้นปฐมภูมิ หรือความตอ้งการชีวภาพ (Primary needs or 

physiological needs) 

                     2.ความตอ้งการขั้นทุติยภูมิ หรือความตอ้งการทางสงัคม (Secondary needs or social 

needs)  

                    แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงบงัคบัใหบุ้คคลเกิด

ความพยายามท่ีจะคน้หาวิธีเพ่ือสนองความตอ้งการนั้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กระบวนการของการจูงใจ 

                    1.ความจาํเป็นความตอ้งการและความปรารถนาท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

                    2.ความตึงเครียด 

                    3.แรงกระตุน้ 

                    4.พฤติกรรม  

การรับรู้(Perception)  

               การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีมนุษยไ์ดส้มัผสัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ตีความหมายส่ิงท่ีไดส้มัผสั

เพ่ือสร้างภาพในสมองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษยมี์ดงัน้ี 

                 1.องคป์ระกอบทางเทคนิค 

                 2.ความพร้อมทางดา้นสมอง 

                3.ประสบการณ์ในอดีต 

              4.สภาวะอารมณ์ 

             5.ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  

การเรียนรู้(Learning)  

               หมายถึง การเปล่ียนในพฤติกรรม ความรู้สึก  และความคิดของมนุษยอ์นัสืบเน่ืองมาจาก

การไดรั้บข่าวสารและประสบการณ์การเรียนรู้ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 

                        1.ความรู้ 

                        2.ประสบการณ์ตร 

                        3.การโยงใย 

การเรียนรู้ม3ีขั้นตอน 

                         1.การเปล่ียนแปลงในสมอง 

                         2.การเปล่ียนแปลงดา้นความรู้สึก 

                          3.การเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม 

   ส
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กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย 

                         1.แรงผลกัดนั 

                         2.ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้า 

                         3.การปฏิบติัตอบ 

                         4.การเสริมแรงหรือการใหร้างวลัหลกัเสริมแรงมี2ประการ 

                               4.1การเสริมแรงอยา่งเต็มท่ี 

                               4.2การเสริมแรงเป็นบางส่วนบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง  

                                   ลกัษณะเฉพาะทั้งทางดา้นจิตวิทยาและดา้นสรีระของแต่ละบุคคลท่ีทาํให ้

                                   บุคคลมีความแตกต่าง 

ปัจจยัภายนอกที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

                 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากปัจจยัภายในเขา้มามีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจแลว้ ปัจจยัภายนอกยงัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอีกดว้ยปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดแ้ก่  

                            1.ครอบครัว(Family)  

                            2.สภาพเศรษฐกิจ(Economy)  

                             3.การติดต่อธุรกิจ(Businesscontacts)  

                             4.กลุ่มอา้งอิง(Referencegroup)  

                             5.วฒันธรรม(Culture)  

                            6.ชั้นสงัคม(Socialclass) 

                   ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อยูร่่วมชายคาเดียวกนั ซ่ึงมีทั้ง

ครอบครัววงในและครอบครัววงนอก  

หน้าที่ของครอบครัว  

                  1.เล้ียงดูสมาชิก คือมีการเล้ียงสมาชิกใหอ้ยูดี่กินดี อดีตเป็นหนา้ท่ีของสามีแต่ปัจจุบนั

ภรรยาเขา้มามีบทบาทในการหารายไดม้ากข้ึน  
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                  2.เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ หากสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา ผูอ้าวุโสกว่าจะช่วยให้

คาํปรึกษาในการแกปั้ญหา  

                  3.วางรูปแบบการดาํรงชีวิตท่ีเหมาะสม ครอบครัวจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสมใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว  

                 4.สร้างใหเ้กิดกระบวนการทางสงัคมของสมาชิกในครอบครัว เช่น การจดักระบวนการ

ศึกษาใหบุ้ตรหลาน  

อทิธิพลของครอบครัวที่มต่ีอพฤตกิรรม  

                  1. ครอบครัวใหค้วามรู้และความคิด กล่าวคือ ครอบครัวใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจน 

ค่านิยม ทศันคติ และภาพพจน์ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดพฤติกรรม  

                  2. ครอบครัวเป็นแหล่งฝึกอบรม ใหส้มาชิกในครอบครัวรู้จกับรรทดัฐานของสงัคม และ

รับการถ่ายทอดวฒันธรรมซ่ึงทาํใหเ้ขาปฏิบติัตามระเบียบของสงัคม  

                    3. ครอบครัวเป็นกลุ่มอา้งอิง สมาชิกในครอบครัวอาจยดึถือบุคคลในครอบครัวเป็น

กลุ่มอา้งอิงในการปฏิบติัหรือซ้ือสินคา้  

โครงสร้างบทบาทของครอบครัว  

                   สมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ังตามลกัษณะโครงสร้าง

ของครอบครัว พ่อบา้นอาจมีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองยนตก์ลไก ในขณะม่ี

แม่บา้นจะมีบทบาทในการซ้ือสินคา้ประเภทของใชใ้นบา้นมากกว่า  

สภาพเศรษฐกจิ  

                   เม่ือสภาพเศรษฐกิจในระยะเฟ่ืองฟ ูผูบ้ริโภคมีอาํนาจซ้ือสูง ทาํใหต้ดัสินใจซ้ือง่ายกว่า

ช่วงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า เพราะในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า ผูบ้ริโภคมีอาํนาจซ้ือตํ่า การตดัสินใจซ้ืออยาก

ทั้งท่ีทราบว่าสินคา้นั้นคุณภาพสูง  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

                   ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึง

ทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

                             1.การมองเห็นปัญหา(Perceivedproblems 

                             2.การแสวงหาภายใน(Internalsearch) 
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                                        2.1การตดัสินใจซ้ือ(Decision) 

                                       2.2หยดุการตดัสินใจ(Abortion)  

                              3.การแสวงหาภายนอก(Externalsearch) 

                                        3.1การหาขอ้มลูจากการโฆษณา 

                                        3.2การไปณจุดขาย 

                                         3.3การโทรศพัท ์

                                    3.4การขอพบพนกังานขาย  

 

การมองเห็นปัญหา(Perceivedproblems)   

            การท่ีคนเรามีชีวิตสุขสบาย ไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ไม่คิดท่ีจะหาสินคา้ใด ๆ มาแกปั้ญหา

ชีวิตของตวัเอง ดงันั้น  การตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะจ้ีจุดปัญหาใหผู้บ้ริโภคนั้นเกิดปัญหา ปัญหาคือ

อะไรปัญหาก็คือความแตกต่างระหว่างสภาพอนัเป็นอุดมคติ (Ideal) กบัสภาพอนัเป็นจริง (Reality) 

เช่น ถา้หากคนสูง 170 นํ้าหนกัอุดมคติควรจะเป็น70แต่เขาคนนั้นในความเป็นจริงนํ้ าหนกั90ความ

แตกต่าง20กิโลกรัม 

การแสวงหาภายใน(Internalsearch)   

                    เม่ือคนเราเกิดปัญหา ก็จะตอ้งแสดงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน นั้นก็คือ การลว้ง

ลึกเขา้ไปในความทรงจาํของตวัเอง เช่น เม่ือคนเราเจ็บคอ ก็จะตอ้งพยายามคิดว่าตวัเองนั้นรู้จกัยาแก้

เจ็บคออะไรบา้ง หรือคนท่ีตอ้งการเติมนํ้ ามนัเพราะนํ้ ามนัจะหมด ก็จะพยายามนึกว่าป๊ัมนํ้ ามนัท่ีอยู่

ใกลก้บับริเวณท่ีตวัเองขบัรถอยูน่ั้นอยูท่ี่ไหน มีป๊ัมอะไรบา้งหรือถ่านไฟฉายหมดก็จะตอ้งนึกว่า

ถ่านไฟฉายอะไรบา้งท่ีตวัเองรู้จกัหรืออยากจะซ้ือ  

                       ดว้ยขั้นตอนน้ีเองทาํใหน้กัการตลาดท่ีจะตอ้งพยายามทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองนั้น

ประทบัอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค แลว้จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคระลึกไดเ้ป็นยีห่อ้ตน้ ๆ (top of 
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mind brand) หมายถึงยีห่อ้ท่ีผูบ้ริโภคระลึกไดก่้อนยีห่อ้อ่ืน ๆตามความเป็นจริงแลว้คนส่วนใหญ่จะ

จาํสินคา้ในแต่ละประเภทไดป้ระมาณ 5?2 นั้นหมายความว่าคนโดยเฉล่ียจะรู้จกัสินคา้แต่ละ

ประเภทประมาณ5ยีห่อ้คนท่ีไม่ค่อยสนใจใยดีนกัจะจาํไดป้ระมาณ3ยีห่อ้  

                          แรงจูงใจ (Motive) ข้ึนมาในตวัของผูบ้ริโภค ดงัท่ีเราเคยไดศึ้กษามาแลว้ว่า

แรงจูงใจ (Motive) นั้นเป็นความเครียด (Tension) ท่ีทาํใหม้นุษยเ์ราตอ้งด้ินรนหาหนทางลด

ความเครียดดงักล่าวใหไ้ด ้ขั้นตอนการตดัสินใจจึงดาํเนินไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 แต่ถา้หากผูบ้ริโภคจดจาํ

ได ้แต่ไม่พอใจส่ิงท่ีจาํได ้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แกไ้ขก็ไดไ้ม่แกไ้ขก็ได้

กระบวนการตดัสินใจนั้นก็จะหยดุลง(Abortion)การเปล่ียนปรากฏการณ์อยา่งท่ี 2 น้ี เกิดข้ึนจากการ

ท่ีนกัการตลาดไม่สามารถสร้างปัญหาอยา่งรุนแรงใหเ้กิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้เช่น ถา้เกิดมีคน

เจ็บคอ นึกถึงยาได ้5 ยีห่อ้ แต่บางยีห่อ้ก็เผด็ไป บางยีห่อ้ก็ขมไป บางยีห่อ้ก็มีนํ้ าตามมากไปผูบ้ริโภค

จึงไม่ตดัสินใจซ้ือ แลว้ก็คิดว่าไม่จาํเป็นตอ้งอมยาอม กลบัไปบา้น นอนพกัผอ่น ด่ืมนํ้ ามาก ๆ ก็หาย

แลว้กระบวนการจดัสินใจซ้ือยาแกเ้จ็บคอจึงไม่เกิดข้ึน(Abortion)  

การแสวงหาภายนอก(Externalsearch)   

                  เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีตวัเองจาํได ้หรือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจาํไดไ้ม่

เพียงพอผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมแสดงหาขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้จากภายนอกดว้ยวิธีการต่อไปน้ี  

                               (1) การหาขอ้มลูจากการไปดูโฆษณา เม่ือผูบ้ริโภคอยากจะรู้ว่าสินคา้อะไรน่า

ซ้ือก็จะไปดูโฆษณา      

                      นกัการตลาดท่ีดีควรเลือกโฆษณาในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ในหนา้ฝนก็

จะตอ้งมีการโฆษณายาแกห้วดั ยาแกเ้ทา้เป่ือย หนา้ร้อนก็จะตอ้งมีการโฆษณานํ้ าอดัลม

เคร่ืองปรับอากาศในเดือนพฤษภาคมก็จะตอ้งโฆษณาเคร่ืองเขียน ชุดนกัเรียน เป็นตน้ ถา้หาก

นกัการตลาดไม่รู้ว่าช่วงใดควรโฆษณาสินคา้ตน ส่ือใดท่ีควรจะใชใ้นการโฆษณาสินคา้ตนก็อาจจะ

ลม้เหลวท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคซ่ึงแสวงหาขอ้มลูภายนอกดว้ยวิธีการโฆษณา  

                                (2) การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้น ก็หมายความว่าผูบ้ริโภคนั้นไม่พอใจ

ส่ิงท่ีตวัเองจาํได ้เลยลองไปหาซ้ือดู เช่น คนท่ีไม่พอใจยาอมท่ีตวัเองจาํไดก้็อาจจะท่ีร้านขายยา ส่ิงท่ี

สาํคญัในจุดน้ีก็คือ สินคา้จะตอ้งมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบ้ริโภคไดใ้หโ้อกาสท่ีจะขาย 

นอกจากนั้นการจดัวางนาํเสนอสินคา้ (Display) ก็ตอ้งเด่นชดั พนกังานขายจะตอ้งมีมารยาท มี
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บริการท่ีดี มีความสามารถ จึงจะทาํใหก้ารแสวงหาภายนอกในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์แก่สินคา้  

                                (3) การโทรศพัทพ์ดูคุยกบับริษทัหรือร้านคา้ การท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มลู

ภายนอกโดยวิธีน้ี ส่ิงท่ีนกัการตลาดควรทาํก็คือการโฆษณาอยูใ่นสมุดหนา้เหลือง เพราะถา้หาก

ผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาดว้ยการโทรศพัทไ์ปตรวจสอบแต่เราไม่มีหมายเลขโทรศพัทอ์ยูใ่นสมุด

หนา้เหลืองเราก็หมดโอกาสในเร่ืองน้ี ขณะเดียวกนัทางบริษทัก็ตอ้งฝึกฝนพนกังานรับโทรศพัท ์

พนกังานฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์การตอบคาํถามต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งชดัเจน แจ่มแจง้  

                               (4) การขอพบพนกังานขาย เม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ทีตวัเองจาํไดก้็อยากจะ

ไดข้อ้มลูจากสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีตวัเองไม่เคยรู้จกั ก็อาจจะติดต่อพนกังานเพ่ือใหม้าพบใหม้านาํเสนอขาย

สินคา้ ดงันั้นพนกังานขายจึงตอ้งมีอยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สามารถจะตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในการท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ไดท้นัท่วงที  

                              (5) การไต่ถามจากผูอ่ื้นเคยใชสิ้นคา้แลว้ในกรณีดงักล่าวน้ีนั้นเราจะตอ้งมีสินคา้

ท่ีดี เป็นท่ีประทบัใจของผูท่ี้เคยใช ้เพราะเม่ือมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการอยากจะใชสิ้นคา้ไปสอบถามผูท่ี้          

เคยใชแ้ลว้เราหวงัว่าเราจะไดค้าํชมท่ีดีจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ เพ่ือเป็นการแนะนาํใหผู้ท่ี้กาํลงั

แสวงหาทางเลือกใชสิ้นคา้ของเรา หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือ

หลายวิธีขา้งตน้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะดาํเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตดัสินใจนัน่ก็คือ

การประเมินทางเลือก  

การประเมนิทางเลอืก(Evaluation)   

            ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยีห่อ้ต่าง ๆ แลว้ ก็จะนาํมาประเมินว่า  สินคา้ใดดีกว่ากนัในแง่ใด 

ความสาํคญัในขั้นตอนน้ีก็คือ เราตอ้งใหจุ้ดเด่นของสินคา้ของเรา ( Feature) ตรงกบัมาตรการ 

(Criteria) การท่ีเราไม่ศึกษามาตรการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแลว้สร้างจุดเด่นตามใจเรานั้น 

โอกาสในการจะไดรั้บเลือกก็จะยากข้ึน การขายก็จะยากข้ึน  เพราะจะตอ้งไปเปล่ียนใจผูบ้ริโภคให้

เปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพ่ือสอดคลอ้งกบัจุดเด่นท่ีเรามี เม่ือผูบ้ริโภคไดพิ้จารณาแลว้ก็จะถึง 

ขั้นตอนถัดไปกค็อืการตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือ(Decisionmaking)   

                   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉ่ือยในการตดัสินใจ ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าในการท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้นเขาตอ้งเส่ียงว่าสินคา้ท่ีเขาซ้ือจะดีเหมือนคาํโฆษณาหรือไม่ จะมีคุณภาพ
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คุม้ค่าราคาท่ีเขาจ่ายไปหรือไม่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตวัเองมีความเคยชิน ดงันั้น

สินคา้ใหม่ ๆ  ท่ีจะนาํเสนอตวัเองแก่ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งหาหนทางในการจะเร่งรัดใหผู้บ้ริโภคเปล่ียน

ใจ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตวัเอง วิธีการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นมีมากมาย

หลายวิธี  

วธิีการกระตุ้นการตดัสินใจ (How to activate decision making) มดีังนี ้ 

                     (1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถา้สินคา้ของเราไม่มีความแตกต่างจาก

สินคา้อ่ืน ผูบ้ริโภคยอ่มตดัสินใจลาํบาก แต่ถา้สินคา้ของเรานั้นมีความเด่นชดั มีลกัษณะเฉพาะตวัไม่

เหมือนใคร การตดัสินใจก็จะเร็วข้ึน ตวัอยา่งเช่น ทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองแตกต่างจากคู่แข่งขนัได้

ชดัเจนท่ีสุด ถา้เราสร้างความแตกต่างไดช้ดัเจนเท่าไร โอกาสในการท่ีจะเร่งรัดในการตดัสินใจจะดี

ข้ึนเท่านั้น  

                        (2) ลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (Reduced perceived risk) ในการซ้ือ

สินคา้แต่ละคร้ังผูบ้ริโภคนั้นจะรู้สึกมีความเส่ียงอยูเ่สมอ เส่ียงว่าจะเสียเงินเปล่า เส่ียงว่าจะไม่คุม้ 

เส่ียงว่าคุณภาพจะไม่ดี ดงันั้นในการท่ีเราจะเร่งรัดการตดัสินใจเราตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกว่าความ

เส่ียงของเขาไม่สูงนกั   

มูลเหตุจูงใจซ้ือทั้งทางตรงและทางอ้อม 

                    ส่ิงจูงใจ หมายถึง  ภาวะท่ีพลงังานทางร่างกายไดร้วมตวักนัข้ึน  ซ่ึงเป็นตน้เหตุให้

บุคคลถือปฏิบติัหรือประพฤติเพ่ือจะไปสู่จุดหมายปลายทาง 

มลูเหตุจูงใจซ้ือเพ่ือสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นการซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือความอยูร่อด 

มลูเหตุจูงใจซ้ือเพ่ือสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจเป็นการซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการ

ทางดา้นจิตใจ ดงัน้ี 

                              1.ซ้ือเพราะความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวิต 

                              2.ซ้ือเพราะตอ้งการยอมรับจากสงัคม 

                              3.ซ้ือเพราะตอ้งการความภาคภูมิใจ 

                              4.ซ้ือเพราะตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต 
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มูลเหตุจูงใจในการซ้ือทางตรง 

               เป็นสาเหตุของการซ้ือเพ่ือสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย มลูเหตุจูงใจในการซ้ือ

ทางออ้มเป็นสาเหตุของการตดัสินใจซ้ือเพ่ือสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจ 

การกระตุ้นมูลเหตุจูงใจ 

                    1.ความเขม้ขน้ของเหตุจูงใจ 

                    2.แรงกระตุน้หรือส่ิงบอกเหตุ  

มูลเหตุจูงใจกบันักการตลาด 

        การศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจพอสรุปได้ดังนี ้

                   1.ผูบ้ริโภคเกิดความไม่สมดุลภายหลงัการซ้ือ 

                   2.การลดความเส่ียงในการซ้ือ 

                   3.มลูเหตุจูงใจซ้ือกบัความตอ้งการความภาคภูมิใจ 

                   4.การซ้ือของผูบ้ริโภคและความเขา้ใจในตนเอง 

สภาวะที่ผนัแปรของการจูงใจ 

             มลูเหตุจูงใจของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก 

                 1.ความตอ้งการและเป้าหมายมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  เพราะสาเหตุดงัน้ี 

                     1.1มนุษยมี์ความตอ้งการตลอดเวลา 

                     1.2มนุษยเ์กิดความตอ้งการใหม่ 

                     1.3ความสาํเร็จและความลม้เหลวมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย   

                     1.4เป้าหมายทดแทน 

                2.ความลม้เหลว 

อทิธิพลของสังคมและวฒันธรรมที่มต่ีอการซ้ือ  

                อิทธิพลของสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อการซ้ือวฒันธรรม ( Culture )  เป็นรูปแบบของ

การดาํเนินชีวิตท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้แลว้นาํมาปฏิบติั ถ่ายทอดจากยคุหน่ึงไปสู่อีกยคุหน่ึง และสามารถ

ปรับใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้
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 คุณสมบัตขิองวฒันธรรมมดีังนี ้

                  1.วฒันธรรมเป็นแนวทางของการปฏิบติั 

                  2.วฒันธรรมไดม้าจากการเรียนรู้ 

                  3.วฒันธรรมเป็นกระบวนการอบรมใหม้นุษยรู้์จกัระเบียบของสงัคม  

                   4.การปฏิบติัตอบต่อส่ิงท่ีไดม้าจากการเรียนรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัค่านิยม 

                   5.วฒันธรรมอาํนวยความสะดวกในการแกปั้ญหา 

                      6.คุณสมบติัอ่ืนๆไดแ้ก่วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจึงไม่มีกลุ่มของสตัว ์

องค์ประกอบของวฒันธรรม 

                  1.วิสยัทศัน์อนัสุนทรี 

                  2.ความสมัพนัธข์องสมาชิกในสงัคม 

                  3.อุปกรณ์เคร่ืองใช ้

                  4.เร่ืองราวและตาํนาน 

                  5.ภาษาหรือคาํพดูท่ีใชส่ื้อสารกนัจะแฝงวฒันธรรมเอาไวด้ว้ย 

              6.แก่นสารของสงัคม 

              7.กิริยามารยาท 

              8.ประเพณีและวฒันธรรม 

              9.ธรรมเนียมปฏิบติั 

            10.หลกัคิด 

เกณฑ์การประเมนิของผู้บริโภค  

     เกณฑ์หรือมาตรการที่ผู้บริโภคใช้ประเมนิก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

        เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมนิ แบ่งออกเป็น 

              1.เกณฑท่ี์สามารถวดัไดช้ดัแจง้ เป็นส่ิงท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม 

              2.เกณฑท่ี์ไม่สามารถวดัไดช้ดัแจง้ เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความนึกคิดไม่สามารถมองเห็นได ้

เกณฑ์พืน้ฐานที่เป็นตวักาํหนดการประเมนิของผู้บริโภค 

              เกณฑพ้ื์นฐานท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ป็นมาตรการในการตดัสินใจซ้ือ  มาจากลกัษณะนิสยัท่าทาง

และขอ้มลูท่ีเก็บสะสมรวมกบัประสบการณ์ซ่ึงฝังแน่นอยูภ่ายในและจะถกูดึงออกมาใชเ้ม่ือจะ
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ตดัสินใจซ้ือ  

ปัจจยัทางสังคมที่เป็นตวักาํหนดเกณฑ์การประเมนิของผู้บริโภค 

               ปัจจยัทางสงัคมในท่ีน้ีหมายถึง  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  บุคลเหล่าน้ีไดแ้ก่  กลุ่ม

อา้งอิง  และ  ครอบครัว 

ลกัษณะของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมนิ 

               1.ความเขม้ขน้ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน 

               2.จาํนวนเกณฑท่ี์ใช ้

               3.ความสาํคญัของเกณฑ ์ 

ชนิดของเกณฑ์ที่ใช้ประเมนิ 

เกณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคนํามาพจิารณาได้แก่ 

                1.ตราสินคา้ 

                2.ราคา 

                3.อ่ืนๆ 

              4.วิธีการประชาสมัพนัธ ์

              5.การโฆษณา 

              6.การขายโดยพนกังานขาย  

พฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการธุรกจิ  

               ธุรกิจกบัผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์นัโดยตรง  จึงตอ้งมีประสบการณ์กนัอยา่งสมบูรณ์  แต่

ท่ีผา่นมาการประสานความสมัพนัธร์ะหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภคขาดความสมบูรณ์เน่ืองจาก 

                        1.กิจกรรมซ้ือขายท่ีเห็นเป็นเพียงขั้นตอนสุดทา้ย 

                        2.การติดต่อส่ือสารธุรกิจจะตอ้งพยายามส่ือสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคไดรั้บ

ทราบใหม้ากท่ีสุด  

เป้าหมายของธุรกจิและเป้าหมายของผู้บริโภค 

                 เป้าหมายของผูบ้ริโภค  คือ  ตอ้งการหาส่ิงสามารถสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของ

เขาได ้ ส่วนเป้าหมายของธุรกิจ  คือ  ตอ้งการหากาํไรสูงสุด แต่ทั้งน้ี ธุรกิจจะตอ้งทาํใหบ้รรลุ

เป้าหมายประการแรก  คือ  ตอ้งบริการใหผู้บ้ริโภคเกิดความพอใจเสียก่อนจึงจะสามารถบรรลุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

40 

40 

เป้าหมายดา้นกาํไรสูงสุดได ้

ปัญหาของธุรกจิที่เกดิจากสภาพแวดล้อม 

                 1.ขอ้จาํกดัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางวตัถุ 

                 2.ขอ้จาํกดัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

                 3.ขอ้จาํกดัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

                 4.ขอ้จาํกดัของอิทธิพลทางสงัคมและวฒันธรรม 

                 5.ขอ้จาํกดัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัของตวับุคคล 

                 6.ขอ้จาํกดัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ  

ผู้บริโภคกบัผลติภัณฑ์ใหม่ 

           เม่ือธุรกิจมี ผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดมกัตอ้งการท่ีจะใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นเขา้สู่ตลาดอยา่ง 

รวดเร็วเพ่ือหนีคู่แข่งขนัและลดตน้ทุนในการพฒันาตลาด 

ความหมายของผลิตภณัฑใ์หม่ 

                      ผลิตภณัฑใ์หม่  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์มีผลทาํใหล้กัษณะการอุปโภคบริโภคท่ีเป็นอยู ่       

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

                1.ประเภทท่ีมีการคิดคน้ใหม่ตลอดเวลา 

                2.ประเภทท่ีมีการคิดคน้ใหม่เป็นคร้ังคราว 

                3.ประเภทท่ีมีการคิดคน้ส่ิงใหม่ออกมานานๆคร้ัง 

การเข้าใจและการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค 

   ปัจจยัที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ มดีังนี ้

               1.การมีขอ้ดีมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑเ์ก่า 

               2.ความสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจของผูบ้ริโภค 

               3.ความสลบัซบัซอ้นของส่ิงท่ีคิดคน้ใหม่ 

               4.ความสามารถแบ่งเป็นส่วนยอ่ยได ้

               5.ความสามารถท่ีจะถ่ายทอดเป็นขอ้มลูไปยงับุคคลอ่ืน หนงัสือพฤติกรรมผูบ้ริโภคเรียบ

เรียงโดย(อ.สุทธยาสุขสม)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

41 

41 

ความหมายของความพงึพอใจในการบริการ 

         1. ความหมายของความพงึพอใจในการบริการ 

              1.1 ความหมายของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ตามแนวคิดของนกัการตลาดจะพบ

นิยามของความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็น 2 นยั คือ 

                   1.1.1 ความหมายท่ียดึสถานการณ์การซ้ือเป็นหลกั ใหค้วามหมายว่า “ความพึงพอใจเป็น

ผลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง ” มกัพบ

ใชใ้นงานวิจยัการตลาดท่ีเนน้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

                   1.1.2 ความหมายท่ียดึประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกั ใหค้วามหมาย

ว่า “ความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ 

อยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการในระยะเวลาหน่ึง “หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า “ความพงึ

พอใจ หมายถึง การประเมนิความสามารถของการนําเสนอผลติภัณฑ์หรือบริการ ที่ตรงกบัความ

ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง “ 

                    สาํหรับความหมายท่ีพบใชอ้ยา่งแพร่หลาย โอลิเวอร์ ( Oliver ) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า 

“ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ภาวะการแสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณ์การ

ซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ ” ซ่ึงอาจขยายความใหช้ดัเจนว่าไดว้่า “ความพึงพอใจ หมายถึง 

ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ การ

ไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลกูคา้คาดหวงัหรือดีเกินกว่าความคาดหวงัของลกูคา้” 

                     ในทางตรงกนัขา้ม “ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึก

ในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การ ไดรั้บบริการท่ีตํ่ากว่าความคาดหวงั

ของลกูคา้” ดงัภาพ 
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ภาพ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูรั้บบริการ 

                     1.2 ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใ้หบ้ริการ ตามแนวคิดของนกัจิตวิทยา

องคก์ารความพึงพอใจในการทาํงานจะมีผลต่อความสาํเร็จของงาน มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายของความพึงพอใจในงานไว ้ดงัน้ี 

                      ลอ็ค ( Locke ) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการ

แสดงออกทางอารมณ์ในทางบวกอนัเป็นผลมาจากคุณค่าท่ีไดรั้บจากกงาน และประสบการณ์ใน

การทาํงานของบุคคลหน่ึง “ 

                   พอร์ตเตอร์ ( Porter ) และคณะ ใหนิ้ยามว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ี

มีต่องาน และประเมินไดจ้ากความแตกต่างระหว่างปริมาณ ของคุณค่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บกบั

ผลตอบแทนท่ีบุคคลคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บ” 

                    แครนน่ี ( cranny ) และคณะ กล่าวว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ปฏิกิริยา

ตอบสนองทางอารมณ์และความรู้สึกต่องานอนัเป็นผลมาจากการประเมิน เปรียบเทียบส่วนต่างของ

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงกบัผลตอบแทนท่ีปรารถนาหรือคาดว่าควรจะไดรั้บ” 

     อาจกล่าวไดว้่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรุ้สึกใน

ทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์และผลตอบแทน ( ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน 

อตัราค่าจา้ง โอกาสกา้วหนา้ และผลประโยชน์ ) ท่ีไดรั้บจากงานในระดบัท่ีเป็นไปตามความ
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คาดหวงัท่ีบุคคลตั้งไว”้ในทางตรงกนัขา้ม “ความไม่พึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการแสดงออก

ถึงความรู้สึกในทางลยท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก

งาน ในระดบัท่ีตํ่ากว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บ” ดงัภาพ 

  

ภาพ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงานของผูใ้หบ้ริการ 

                     ความพึงพอใจทั้งสองลกัษณะขา้งตน้ มีความหมายเก่ียวพนักบัความพึงพอใจในการ

บริการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัใน

สถานการณ์การบริการใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หากองคก์ารบริการสามารถสร้างความพึง

พอใจในการบริการโดยทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการมีความรู้สึกในทางบวก อนัเป็นผลมาจาก

การประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริงในระดบัท่ีสอดคลอ้ง หรือมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไวใ้น

สถานการณ์การบริการท่ีเกิดข้ึน ยอ่มก่อใหเ้กิดผลดีต่อกิจการบริการนั้น 

               จึงไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึงภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึก

ในทางบวกของบุคคลอนัเป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็น

การรับบริการหรืการใหบ้ริการในระดบัท่ีตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงัเก่ียวกกัารบริการนั้น ซ่ึงจะ

เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและความพึงพอใจในงานของผูใ้หบ้ริการ 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์บริการ บริษัท ไทยซัมซุง อเิลคโทร

นิคส์ จาํกดัในเขตกรุงเทพมหานคร ภรรคพล อุตระทอง 

                         การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใช ้

บริการของศนูยบ์ริการ บริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีทั้งหมด 

5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสลี ม สาขาพนัธทิ์พย ์พลาซ่าสาขา เซียร์สาขามาบุญครองและสาขาศรีนครินทร์  

                         มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

ลกูคา้ต่อการใชบ้ริการและระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใชบ้ริการตลอด

ทั้งศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทางดา้นต่างๆกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการ

ใชบ้ริการของศนูยบ์ริการ  

                        โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ท่ีเป็นกลุ่มลกูคา้ท่ีนาํ

ผลิตภณัฑม์าซ่อมท่ีศนูยบ์ริการของทางบริษทั สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบค่าที ( t-test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุ่ม ใชก้าร

ทดสอบค่า ( F-test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์สหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของ

เพียร์สนั ( PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจยั พบว่า ดา้นของขอ้มลู

ทัว่ไป ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายมีอายรุะหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพลกู จา้ง/พนกังานบริษทั เอกชน รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั /

คา้ขาย และมีรายได ◌้ เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 14,999 บาท ดา้นขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการใช้

ศนูยบ์ริการ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสินคา้ท่ีนาํมารับบริการ ท่ีระดบัราคา 2,000-11,999 

บาท ลกูคา้ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก ประเภทของสินคา้ท่ีเขา้รับบริการ คือ 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีอายกุารใชง้านของสินคา้นบัจากวนัท่ีซ้ือถึงวนัท่ีส่งซ่อมนอ้ยกว่า 1 ปี และ

เหตุผลของการเลือกเขา้รับ บริก าร คือ เป็นศนูยบ์ริการมาตรฐาน และอยใ่กลบ้ ้านตามลาํดบ ัและผู ้

ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดบัมากทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้น

พนกังาน ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้นความสะดวกและรวดเร็ว ดา้นขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการบริการ 

ดา้นราคาค่าใชจ่้าย ดา้นคุณภาพการบริการและดา้นการประสานงานการบริการ 60 RMUTT Global 

Business and Economics Review ผลการทดสอบสมมติฐานในดา้นความคาดหวงัโดยรวม พบว่า

ลกูคา้ท่ีมีขอ้มลูทัว่ไป คือดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
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แตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ในส่วนของขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และการใชศ้นูยบ์ริการโดยรวม คือ ระดบัราคาของสินคา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการ จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้

ศนูยบ์ริการประเภทของสินคา้ท่ีเขา้รับบริการ การใชง้านของสินคา้นบัจากวนัท่ีซ้ือถึงวนัท่ีส่งซ่อมท่ี

แตกต่างมีความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นเหตุผลของการเลือกเขา้รับ

บริการณ ศนูยบ์ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานในดา้นความพึงพอใจโดยรวม พบว่า ขอ้มลูทัว่ไปของ

ลกูคา้ คือ ดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้

บริการแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ในส่วนของขอ้มลูเก่ียวกบั 

ผลิตภณัฑแ์ละการใชศ้นูยบ์ริการโดยรวมท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการไม่แตกต่าง

กนั ยกเวน้ ดา้นระดบัสินคา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ความคาดหวงัของลกูคา้ใน

การรับบริการ ทั้งหมด 7 ดา้น คือ ดา้นพนกังาน ดา้นสถานท่ปี ระกอบการ ดา้นความสะดวกและ

รวดเร็ว ดา้นขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการบริการ ดา้นราคาค่าใชจ่้าย ดา้นคุณภาพการบริการ และดา้นการ

ประสานงานการบริการ มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.01 
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บรรณานุกรม 

จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ “ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ (Service) เป็นกระบวนการ

 ดาํเนินการท่ีกระทาํโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทาํโดยนิติบุคคล  องคก์รธุรกิจ เพ่ือ

 ก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์หรือคุณค่าแก่ลกูคา้ท่ีอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือเป็นนิติ

 บุคคล  องคก์รธุรกิจ ตามท่ีตอ้งการ” 2537 : 4 

ฉตัยาพร เสมอใจ “ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้่า การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม 

 ประโยชน์  หรือความพึงพอใจท่ีจดัทาํเพ่ือเสนอขายหรือกิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึนรวมกบัการ

 ขายสินคา้ ” 2545 : 10 

ชูศรี วงศรั์ตนะ เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย พิมพค์ร้ังท่ี 7 กรุงเทพฯ: 2541 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ การตลาดบริการ พิมพค์ร้ังท่ี 8 กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่.2549 

ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์คู่มือสาํรวจความพึงพอใจลกูค้า พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ: บริษทั 2549

ธานินทร์ ศิลป์จารุ การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย SPSS พิมพค์ร้ังท่ี 5    2549          
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ทศันคติของนกัศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการใชบ้ริการซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

............................................................................................................................................................. 

งานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาถึงทศันคติของนกัศึกษา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เพ่ือหาแนวทางในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใช้

บริการซ้ือ- ขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ว่ามีผลกระทบหรือประโยชน์ต่อการใชบ้ริการใน

ดา้นใดบา้ง ซ่ึงแบบสอบถามมี 3 ตอน กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษา 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผา่นการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผา่นระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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ตอนท่ี1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษา 

ช้ีแจง ขอใหท่้านกรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) และกรอกขอ้มลูลงในช่องตามความเป็นจริง 

1.เพศ 

( ) ชาย             ( )  หญิง  

2.ชั้นปีการศึกษา 

( )  ปี1             ( )  ปี2  

( )  ปี3             ( )  ปี4  

3.เกรดเฉล่ียสะสม 

( ) ไม่เกิน 2.00              ( ) 2.01 – 2.50 

( ) 2.51 – 3.00             ( ) 3.01– 3.50 

( )3.51 – 4.00 

4.รายรับต่อเดือน 

( ) นอ้ยกว่า 3,000 บาท                         ( ) 3,001 – 5,000 บาท                             

 ( ) 5, 001 – 7,000 บาท         ( ) 7,001 – 9,000 บาท 

( ) มากกว่า 9,000 บาท 

5.สถานะภาพของครอบครัว 

( ) ค่อนขา้งยากจน               ( ) ปานกลาง            ( ) รวย 
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6.อาชีพผูป้กครอง 

( ) รับราชการ                                          ( ) เกษตรกร 

( ) รับจา้ง                                                 ( ) ธุรกิจส่วนตวั 

( ) คา้ขาย                                                  ( ) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

( ) พนกังานบริษทั                                    ( ) อ่ืนๆระบุ......................... 

7.รายไดพิ้เศษ (ทาํงานพิเศษ) 

( ) ไม่ทาํ                                                ( ) ทาํ ถา้ทาํไดรั้บค่าจา้ง.................บาท/วนั 

 

ตอนท่ี2 พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตของการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผา่น

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ช้ีแจง ขอใหท่้านกรุณาใส่เคร่ืองหมาย√ ลงในช่องว่าง และกรอกขอ้มลูลงในช่องตามความเป็นจริง 

1.เร่ิมใชอิ้นเทอร์เน็ตเม่ือช่วงอาย ุ

( )  อายตุ ํ่ากว่า 12 ปี               ( ) 13-15 ปี 

( ) อาย ุ16-18 ปี                               ( ) 19 ปีข้ึนไป 

2.จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต 

( ) ไม่เกิน 1 ชัว่โมง                                ( )   ระหว่าง 1 – 2 ชัว่โมง                     

( ) ระหว่าง 3 – 4ชัว่โมง                  ( )   ระหว่าง 5 – 6 ชัว่โมง                     

( ) ระหว่าง 7 – 8 ชัว่โมง                         ( )    9 ชัว่โมงข้ึนไป 
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3.จุดประสงคข์องการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบัการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

( ) คน้หาขอ้มลู หาความรู้เก่ียวกบัสินคา้     ( )  สืบคน้ขอ้มลูเพ่ือเปรียบเทียบราคา 

( )  ใชบ้ริการเพ่ือเปิดหนา้ร้านขายสินคา้      ( )  อ่านกระทู ้/ ตั้งกระทู ้

( )  สนทนาออนไลน์กบัผูบ้ริโภคและผูข้ายสินคา้อ่ืน 

( )  อ่ืนๆระบุ……………………………………………………………………….. 

4.เวบ็ไซตท่ี์ในการใชบ้ริการซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

( )  www.tarad.com       ( ) www.weloveshopping.com 

( ) คน้หาจากเวบ็ google.com      ( ) อ่ืนๆระบุ …………………. 

5.ช่วงเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

( ) 08.00 -12.00 น.                 ( )  13.00 – 16.00 น.     

( ) 18.01 – 20.00 น.                ( )  21.00 – 24.00 น.          

              ( ) 24.00 – 06.00 น. 

6.ท่านรู้จกัเวบ็ไซตใ์นการบริการซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทางใด 

( )โทรทศัน์/วิทยอุอนไลน์              ( )เพ่ือนแนะนาํ  

( ) โฆษณาท่ีส่งมาทางอีเมล ์            ( )เวบ็บอร์ด/กระทูต่้างๆ  

( )จากเวบ็ไซดท่ี์บริการคน้หาขอ้มลู Google 

( ) นิตยสาร /หนงัสือ                                  ( ) แท็บโฆษณาบนเวบ็ไซตอ่ื์น(banner) 

( )  โปรดระบุ................ 
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7.ท่านมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์หรือไม่ 

( )พึงพอใจ          ( ) ไม่พึงพอใจ  

8.ท่านคิดว่าการบริการซ้ือ-ขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีความปลอดภยัเหมาะสมหรือไม่ 

( )ปลอดภยั    ( ) ปลอดภยัในระดบัหน่ึง ( )ไม่ปลอดภยั  

 

ตอนท่ี 3 ความเห็นต่างๆเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผา่นระบบพาณิชย ์  

              อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

การใชอ้ินเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1.1 ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือ-ขายสินคา้ผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน 

     

1.2 การซ้ือ-ขายสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์เป็นเร่ืองยากและ

เสียเวลา 

     

1.3การซ้ือ- ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์มีบทบาทสาํคญัต่อตวัท่าน

ในปัจจุบนั 

     

1.4การซ้ือ-ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ิงท่ีไม่คุม้ค่า      
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ตอนท่ี 3 ความเห็นต่างๆเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผา่นระบบพาณิชย ์  

              อิเลก็ทรอนิกส์(ต่อ) 

1.5การซ้ือ-ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ทาํใหป้ระหยดัเวลาและพื้นท่ี

ในการทาํธุรกรรมซ้ือ-ขายสินคา้ 

     

1.6การซ้ือ-ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์มีขอ้จาํกดัและมีความ

ปลอดภยัตํ่า 

     

1.7การซ้ือ-ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถติดต่อกบั

ผูข้ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ - ขายผา่นระบบพาณิชย ์

             อิเลก็ทรอนิกส์ 

ความพึงพอใจในการใชอ้ินเทอร์เน็ตในดา้นการใช้

บริการซ้ือ- ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1. ดา้นความพึงพอใจของผูข้าย 

1.1 ความสามารถในการออกแบบ เวบ็ไซต ์      

1.2 ภาพลกัษณ์/การเขา้ใชบ้ริการ      

1.3 ความเป็นท่ีนิยมของตวัเวบ็ไซต ์กลาง      

1.4ความหลากหลายในการสร้างส่ือโฆษณา/การ

ประชาสัมพนัธ์ 
     

1.5 การแสดงข่าวสาร/ขอ้มูลสินคา้บนเวบ็ไซต ์      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ – ขายผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์(ต่อ) 

1.6 ระบบการสั่งซ้ือ      

1.7 เคร่ืองมือในการชาํระเงิน      

1.8 การส่งเสริมการขาย      

1.9 การใหบ้ริการตลอด24ชัว่โมง      

2.ดา้นความพึงพอใจของผูซ้ื้อ 

2.1 รูปแบบท่ีดึงดูดใจ      

2.2 ความสะดวกในการเขา้ถึง      

2.3 การโฆษณาท่ีเขา้ถึงตวัลูกคา้      

2.4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสินคา้/การใหบ้ริการ      

2.5 ความรวดเร็วในการดาํเนินการซ้ือ      

2.6 ระบบการสั่งซ้ือ/การใหบ้ริการ      

2.7ระบบความปลอดภยัในการชาํระเงิน      

2.8 ชนิดสินคา้/การบริการ      

2.9 ความคุม้ค่าในการใชบ้ริการ      

2.10 การเขา้ใชบ้ริการไดต้ลอด24ชัว่โมง      

 

ความเห็นอื่นๆเกี่ยวกบัการใชอ้ินเทอร์เน็ตในดา้นการใชบ้ริการซ้ือ- ขายผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์

....................…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………......... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวตัผิู้ทําวจิยั 

 

ช่ือ - ช่ือสกุล   นางสาวเบญจมาภรณ์  เติมใส   

 

วนัเดือนปีเกดิ   18 สิงหาคม พุทธศกัราช 2531 

 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี  12 ตาํบลบางครก อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 76110 

 

ประวตักิารศึกษา  

 

พ.ศ. 2550  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

พ.ศ. 2549  สาํเร็จการศึกษามธัยมปลายโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จงัหวดัเพชรบุรี  

 

พ.ศ. 2546  สาํเร็จการศึกษามธัยมตน้โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จงัหวดัเพชรบุรี  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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