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12500707 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ   : ทัศนคติ / การใชบริการซ้ือ-ขาย / ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เบญจมาภรณ  เติมใส : การศึกษาทัศนคติในการใชบริการซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสกรณีศึกษานักศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร อาจารยท่ีปรึกษา : อาจารยจิตพนธ   ชุมเกตุ. 80 หนา. 

 

บทคัดยอ 

        การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  (1) เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาสถานภาพ

ปจจุบันของการวิจัยทางดาน ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส ( 2) เพื่อ

ศึกษาแนวโนมการเปล่ียนแปลงของทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส (3) 

เพื่อวิเคราะหทิศทาง ทัศนคติ ในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส ( 4) เพื่อจัดทํา

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส  เพื่อการพัฒนา

และการวางแผนการวิจัยดานการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส 

        กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนประชากรท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในสาขาธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจํานวน  430 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามสําหรับกรอกดวยตนเอง สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 

        โดยมีผลสรุปดังตอไปนี้  จากการวิเคราะหความคิดเห็นการใชบริการซ้ือขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือ -ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

มากข้ึน มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.75 คาสวนเบ่ียงเบน เทากับ 1.49 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง , 

การซ้ือ-ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองยากและเสียเวลามีคาเฉล่ีย เทากับ 2.39 

คาสวนเบ่ียงเบน เทากับ 1.37 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง , การซ้ือ- ขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญตอตัวทานในปจจุบัน มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.31 คาสวนเบ่ียงเบน เทากับ 

1.31 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง  , การซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนส่ิงท่ี

ไมคุมคา มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.38 คาสวนเบ่ียงเบน เทากับ 1.35 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง  
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อยางสูง 

ขอขอบพระคุณ คุณแมและเพื่อนๆท่ีคอยสนับสนุน และคอยชวยเหลือคอยเปนกําลังใจท่ีดี

แกผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการศึกษาและทําวิจัย 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีไดใหโอกาสผูทําวิจัย

ไดเขามาศึกษาเลาเรียน 

คุณคาและประโยชนอันพึงประสงคอันเกิดจากการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งใจคนควาศึกษาจน

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย เพื่อน และผูมีพระคุณทุกทาน

ดวยความเคารพ 

 

 

 

 

 

 

 

ง 

 

 



                                                                              สารบัญ                                                                                       

                                                                                                                                                     หน้า 

บทคัดยอ...............……………………………………………………………………………       ค  

กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………       ง  

สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………       จ 

บทท่ี 

    1 บทนํา…………………………………………………………………………………... 

            ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………………...................       1 

            วัตถุประสงคของการวิจัย………………………………………………….................  2 

            สมมติฐานของการวิจัย……………………………………………………..................      2 

            ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………….....................  2 

            กรอบความคิดในงานวิจัย………………………………………………….................  3 

            ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ…………………………………………………..............  4 

       2 เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ..........................………………………………..........  6 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ………….............……………………………     6 

 แนวคิดดานพฤติกรรมของผูบ ริโภคท้ังผูซ้ือและผูขาย……………………................    16 

 

 
จ 



สารบัญ (ต่อ) 

บทที ่ หน้า  

                ทฤษฎีแรงจูงใจ…………………………………………………………..................       27 

                แนวคิดดานความพึงพอใจของผูบิโภคท้ังผูซ้ือและผูขาย………………………….  30 

                ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ………………………………………..  35 

                งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ…………………………………………………………………  43  

        3 วิธีการดําเนินการวิจัย………………………………………………………………....      45 

               รูปแบบวิธีการดําเนินการวิจัย……………………………………………………….  45 

               ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………………………………….  45 

               เคร่ืองมือในการวิจัย…………………………………………………………………  46 

              การทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจัย………………………………………..  47 

              วิธีการเก็บขอมูล…………………………………………………………………….  47 

              การวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………….  47 

         4 ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………..    49 

               สวนท่ี การวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของประชากร…………………………………..  49 

               สวนท่ี  การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………  60 

        5 สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ………………………………………………………     67  

                สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………………..  67 

ฉ 



สารบัญ (ต่อ) 

บทที ่ หน้า  

              การอภิปรายผล…………………………………………………………………  71 

                  ขอเสนอแนะ…………………………………………………..…………………  71 

 บรรณานุกรม ………………………………………………………………………..      72 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………….  74 

ประวัติผูจัดทํา………………………………………………………………………..  82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช 



 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่ หน้า 

     1 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

        จําแนกตามเพศ……………………………………………………………………………...  49 

     2 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

        จําแนกตามช้ันปการศึกษา…………………………………………………………………..  49 

     3 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

         จําแนกตามเกรดเฉล่ีย...........................................................................................................   50 

     4 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

        จําแนกตามรายรับตอเดือน…………………………………………………………………   50 

     5 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

        จําแนกตามรายรับตอเดือน…………………………………………………………………   51 

     6 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

        จําแนกตามสถานะภาพของครอบครัว………………..........................................................   51 

     7 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

          จําแนกตามอาชีพผูปกครอง…………………………..........................................................  52 

       

ซ 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่ หน้า 

    8 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

          จําแนกตามรายไดพิเศษ (ทํางานพิเศษ)…………………………………………….…….  53 

    9 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

         จําแนกตามชวงอายุจากการเร่ิมใชอินเตอรเน็ต………………………………......................  58 

    10 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

        จําแนกตามจํานวนช่ัวโมงการใชอินเตอรเน็ต……………………………………………..   59 

   11 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร  

       จําแนกตามจุดประสงคของการใชอินเตอรเน็ตท่ีเกี่ยวกับการใชบริการซ้ือขายผาน          

        ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส………………………………………………………………   60 

   12 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากร 

        จําแนกตามเว็บไซตท่ีใชในการซ้ือขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส……………………….   62 

 

 

 

 

 

 

ฌ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

        เนื่องจากในปจจุบันโลกของเราไดพัฒนาไปสูระบบออนไลน  (online)และไมมีใครปฏิเสธได

วาธุรกิจออนไลนมีอิทธิพลในการใชชีวิตประจําวันของมนุษย และดวยความเรงรีบทําใหเกิดธุรกิจ

ในดานออนไลนเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนดานการใหบริการในภาคสวนตางๆ เชน

ทางดานการจองหองพักของทางโรงแรม เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาท่ีจะตองไปติดตอเองหนา

โรงแรม หรือในดานการซ้ือขายผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-commerce)เพื่อสนองความ

สะดวกสบายและเพื่อใชในการสืบหาขอมูลเพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบราคากอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ

สินคานั้นจริง 

        สภาพตลาดของธุรกิจออนไลนมีการขยายตลาดเปนจํานวนมาก จากสภาพการณเชนนี้จึง

จําเปนตองหากลยุทธและกลวิธีในการแขงขันเพื่อชวงชิงผูบริโภคมากข้ึน ซ่ึงกลยุทธในการนําเสนอ

สินคาและชักจูงใจมีหลายวิธีและแตกตางกันไปตามแตคุณภาพของสินคาและลักษณะของผูบริโภค

ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกกอใหเกิดการตัดสินใจและตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด จึงมักมีการตกแตง

เว็บไซตใหดูนาสนใจ การใหขอมูลตามท่ีลูกคาตองการ การเขาถึงเว็บไซตทา และความปลอดภัย

ของระบบการชําระเงิน  

จากหัวขอการวิจัยนี้ ผูวิจัยเล็งเห็นวาควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ

ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประกอบกับผูวิจัยไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการดําเนินการตามเจตนารมณขางตนจึงจัดใหมีการสังเคราะหงานวิจัยและทิศ

ทางการวิจัยในอนาคตข้ึน  เพื่อใหทราบถึงสถานภาพปจจุบันของการวิจัยดานการศึกษาทัศนคติใน

การใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนา

ระบบการวิจัยดานการศึกษาทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเอกภาพ 
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วตัถุประสงค์ 

1. สํารวจและรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของการวิจัยทางดานทัศนคติในการ

ใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. ศึกษาการเปล่ียนแปลงทัศนคตขิองผูใชบริการในดานการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชย  

 อิเล็กทรอนิกส 

      3.   วิเคราะหแนวโนมในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

      4.   จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ 

             การพัฒนาและการวางแผนการวิจัยดานการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

   สมมติฐานของการวจัิย 

1. นักศึกษามีการใชเทคโนโลยีผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังในดานการซ้ือขาย 

และการสืบคนขอมูลเพื่อนําราคา หรือขอมูลของสินคามาเปรียบเทียบกอนนําไป

ตัดสินใจในการซ้ือสินคานั้นๆ 

2. นักศึกษามีแนวโนมในการใชเทคโนโลยีผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนท้ัง

ดานการซ้ือและขายสินคา 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจกับการซ้ือขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนไมวา

จะเปนดานใดของระบบท้ังการซ้ือและขาย 

            ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจัยช้ินนี้  เปนการวิจัยทางการศึกษาทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชย              

อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี งานวิจัยนี้ศึกษาและสังเคราะหขอมูลโดยยึดสาระของทัศนคติในการใช

เทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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กรอบแนวคดิ   

      ตัวแปรต้น    

 

 

 

          

 

 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดหลักตอเดือน 
- และปจจัยอ่ืนๆ 

ปจจัยดานการตลาด 

- แหลงใหบริการ 
- กิจกรรม 
- คาใชจาย 
- การใหบริการของผูจัดจําหนาย

สินคาและผูใหบริการ 
- ภาพโดยรวมของการใชบริการ

ซ้ือ-ขาย ผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
- ความปลอดภัย 

     ทศนคติในการใช

บริการซ้ือ-ขายผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการวิจัยนี้ใชเปนขอมูลในการอางอิงในการตัดสินใจเลือกใชและเลือกซ้ือสินคา

ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และทําใหทราบขอมูลในดานพฤติกรรมและความพึ่งพอใจในการ

ใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

2. เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการซ้ือขายผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

3. เพื่อศึกษาคานิยมในการซ้ือขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผลกระทบในดาน

ตางๆ 
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บทที2่ 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

        เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหัวขอการศึกษา ทัศนคติในการใชบริการซ้ือ – ขายผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อทําใหมีความชัดเจนใน

การศึกษามากข้ึนดังนี้ 

1. ความหมายของ E – Business 

2. ความหมายของ E – Commerce 

3. ความหมายของผูบริโภคและพฤติกรรมของผูบริโภค 

4. แรงจูงใจในการใชบริการ 

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce)  

        พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) เร่ิมข้ึนเม่ือ

ประมาณตนทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาย และ

ในชวงเร่ิมตนหนวยงานท่ีเกี่ยวของสวนใหญจะเปนบริษัทใหญๆ เทานั้น  บริษัทเล็กๆ มีจํานวนไม

มากนัก ตอมาเม่ือการแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Data Interchange-EDI) ได

แพรหลายข้ึน ประกอบกับคอมพิวเตอรพีซีไดมีการขยายเพิ่มอยางรวดเร็วพรอมกับการพัฒนาดาน

อินเทอรเน็ตและเว็บ ทําใหหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ไดใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  ใน

ปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน การโฆษณา  การซ้ือขาย

สินคา การซ้ือหุน การทํางาน การประมูล และการใหบริการลูกคา 
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        E - Business คือ การดําเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ตางๆ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

การใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหกระบวนการทาง

ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของคูคา และลูกคาใหตรงใจ และรวดเร็วและ

เพื่อลดตนทุน และขยายโอกาสทางการคา และการบริการ เม่ือเขาสูยุคดิจิทัลจะมีคําศัพทท่ีไดยิน

บอยๆ อาทิ  

BI=Business Intelligence:  

การรวบรวมขอมูลขาวสารดานตลาด ขอมูลลูกคา และ คูแขงขัน  

EC=E-Commerce:  

เทคโนโลยีท่ีชวยทําใหเกิดการส่ังซ้ือ การขาย การโอนเงินผานอินเทอรเน็ต 

CRM=Customer Relationship Management:  

การบริหารจัดการ การบริการ และการสรางความสัมพันธท่ีทําใหลูกคาพึงพอใจกับท้ังสินคา บริการ 

และ บริษัท – ระบบ CRM จะใชไอทีชวยดําเนินงาน และ จัดเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

บริการลูกคา  

SCM=Supply Chain Management:  

การประสาน หวงโซทางธุรกิจ ตั้งแตแหลงวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจัดสง ผูคาสง ผูคาปลีก จนถึงมือ

ผูบริโภค  

ERP=Enterprise Resource Planning:  

กระบวนการของสํานักงานสวนหลัง และ การผลิต เชน การรับใบส่ังซ้ือการจัดซ้ือ การจัดการใบสง

ของ การจัดสินคาคงคลัง แผนและการจัดการการผลิต– ระบบ ERP จะชวยใหประบวนการดังกลาว

มีประสิทธิภาพและลดตนทุน  

E-Commerce คอื 

         E-Commerce มีช่ือท่ีแปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดท่ีใชเปนคําอธิบาย

ไวอยางเปนทางการ ซ่ึงมีดังนี้ 

         “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ  การดําเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส” (ศูนยพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส, 2542)” 
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         “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย  หรือการขนสงผลิตภัณฑ

และบริการโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส” (WTO, 1998) 

         “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ  ธุรกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ท้ังใน

ระดับองคกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของ การประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลท่ีมีท้ังขอความ 

เสียง และภาพ” (OECD, 1997) 

         จากความหมายของ e-business กับ e-commerce จะเห็นไดวาสองคํานี้มีความหมายท่ีใกลเคียง

กัน แตอันท่ีจริงแลวมีความหมายตางกันโดย e-business สรุปความหมายไดวาคือการทํากิจกรรม

ทุกๆอยาง ทุกข้ันตอนผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงมีขอบเขตกวางกวา แต e-commerce จะเนนท่ี

การซ้ือขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเนตเทานั้น จึงสรุปไดวา e-commerce เปนสวน

หนึ่งของ e-business 

ประเภทของ E-Commerce     

        ผู้ประกอบการ กบั ผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C) 

              คือการคาระหวางผูคาโดยตรงถึงลูกคาซ่ึงก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ 

ขายซีดีเพลงเปนตน  

        ผู้ประกอบการ กบั ผู้ประกอบการ ( Business to Business – B2B) คือการคาระหวางผูคากับ   

ลูกคาเชนกัน แตในท่ีนี้ลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ในท่ีนี้จะครอบคลุมถึงเร่ือง  การ

ขายสง การทําการส่ังซ้ือสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต  (Supply Chain 

Management) เปนตน ซ่ึงจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป  

        ผู้บริโภค กบั ผู้บริโภค ( Consumer to Consumer - C2C) คือการติดตอระหวางผูบริโภคกับ

ผูบริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชนเพื่อการติดตอแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ในกลุม

คนท่ีมีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปล่ียนสินคากันเอง ขายของมือสองเปนตน 

        ผู้ประกอบการ กบั ภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือการประกอบธุรกิจระหวาง

ภาคเอกชนกับภาครัฐ ท่ีใชกันมากก็คือเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ หรือท่ีเรียกวา e-

Government Procurement ในประเทศท่ีมีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะ
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ทําการซ้ือ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัดคาใชจาย เชนการประกาศจัด

จางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com  

        ภาครัฐ กบั ประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในท่ีนี้คงไมใชวัตถุประสงคเพื่อ

การคา แตจะเปนเร่ืองการบริการของภาครัฐผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยเองก็

มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชนการคํานวณและเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต , การใหบริการขอมูล

ประชาชนผานอินเทอรเน็ต เปนตน  เชนขอมูลการติดตอการทําทะเบียนตางๆข อง

กระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลักฐานอะไรบางในการทําเร่ือง

นั้นๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซตไดดวย 

 
ท่ีมา: หนังสือ e-commerce คูมือประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : 36-38 

    เทคนิคการรักษาความปลอดภัย  

         เทคนิกการรักษาความปลอดภัย  ในท่ีนี้จะกลาวถึง 2 ดาน คือ เทคนิคการรักษาความปลอดภัย

ของเว็บไซตในฐานะของเจาของเว็บไซตท่ีไมตอง การใหเว็บไซตถูกคุกคามจากผูไมหวังดี หรือผูท่ี

ไมมีสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  และเทคนิคการรักษาความปลอดภัยใหกับผูเขาชมเว็บไซต  ตลอดจน

การสรางเว็บไซตใหเปนท่ีนาเช่ือถือและแสดงออกถึงความปลอดภัยในการ  เขามาใชงาน  

         ในประเทศไทยประเด็นเร่ืองความไมปลอดภัยในการใชงานเว็บไซตเปนประเด็นท่ี  สําคัญ

http://www.mahadthai.com/�
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ท่ีสุด ท่ีทําใหการพัฒนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังไมมีผูใชงานมากเทาท่ีควร  สวนหนึ่งอาจเกิด

จากความไมปลอดภัยจริง ๆ  แตบางสวนเกิดจากความไมเขาใจอันจะนําไปสูความไมนาเช่ือถือ  ทํา

ใหการพัฒนาอีคอมเมิรซ ไมกาวหนาเทาท่ีควร  ความปลอดภัยจะครอบคลุมถึงความปลอดภัยใน

เร่ืองของขอมูลเปนสําคัญ เนื่องจากอีคอมเมิรซเปนการทํางานอยูบนระบบอินเตอรเน็ต  ทําใหขอมูล

ท่ีอยูบนระบบสามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ เชน  ขอมูลดานการเงินท่ีตองมี

มาตราการรักษาความปลอดภัยใหดีท่ีสุด 

        จริง ๆ แลว การชําระสินคาออนไลนผานบัตรเครดิต  ถือวาเปนวิธีการจายเงินท่ีปลอดภัยทาง

หนึ่งบนโลกออนไลน  เพราะมีบริษัทบัตรเครดิตคุมครองการชําระเงินอยู อีกท้ังยังมีรอบจายท่ี

ยืดเวลา  ทําใหขณะท่ีตัดผานบัตรเครดิตยอดเงินยังไมไดถูกชําระจริงในเวลาท่ีซ้ือ  นี่ยังไมรวม

โปรโมช่ันตาง ๆ ของบริษัทบัตรเครดิตท่ีมอบสิทธิพิเศษใหลูกคาในการใชวงเงิน แตดวยเหตุผลบาง

ประการทําใหผูซ้ือกลับไมม่ันใจในการชําระสินคาออนไลนดวยวิธีนี้มากนัก  อาจเพราะไดยินขาว

เกี่ยวกับการขโมยขอมูลหมายเลขบัตรเครดิตของแฮกเกอร  แตกลับไมกลัวในการใชบัตรเครดิตกับ

รานคายอย ๆ ไมเคยตามพนักงานเขาไปดูวามีการทําอะไรกับบัตรเครดิตเราบาง  เพราะม่ันใจวาเปน

รานท่ีมีตัวตน 

            มาตราการรักษาความปลอดภัยโดยท่ัวไปจะใชเทคโนโลยีเขามาสรางระบบปองกัน โดยจะ

ใชการเขารหัสเปนหลักในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สําหรับเว็บไซตอีคอมเมิรซท่ีมีการทํา

ธุรกรรมทางออนไลน สวนใหญจะมีรหัสปองกัน หรือใชบริการของหนวยงานท่ีมีการเขารหัส 

สังเกตไดจากช่ือโปรโตคอลท่ีเปน https:// เชนและจะมีรูปแมกุญแจท่ีดานลางบราวเซอรท่ีใชงาน        

SSL (Secure Sockets Layer)  
       SSL (Secure Sockets Layer) คือ ระบบการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต โดยการเขารหัส 

(encrypt) ขอมูลตัวมันเอง ใชสําหรับการตรวจสอบ และยืนยันวามีตัวตนจริง ซ้ืงสามารถนํามา

ตรวจสอบผูขายสินคา โดยระบบจะทําการติดตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรท่ีมีระบบ SSL หลังจากนั้นจะ

สงใบรับรอง (server Certificate) กลับมาพรอมการเขารหัส จากนั้นคอมพิวเตอรของฝงผูรับจะทํา

การตรวจสอบใบรับรองอีกที เพิ่อตรวจสอบตัวตนของฝงผูคา ทําใหการติดตอส่ือสารถึงกันไดอยาง

ปลอดภัย 

       Verified by VISA และ MasterCard SecureCode คือ นวัตกรรมใหม ท่ีผสมผสานระหวาง

เทคโนโลยี และการทําธุรกรรมทางการเงิน โดยออกแบบข้ึนเพื่อเพิ่มความม่ันใจ ความสะดวกสบาย 

ความปลอดภัยใหกับผูบริโภค ในการนําบัตรวีซาและมาสเตอรไปใชสําหรับการชําระเงินทาง
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อินเตอรเน็ตเชนเดียวกับการใชบัตรวีซาซ้ือสินคาตามรานคาปกต ิโดยผูใหบริการบัตรเครดิต วีซา 

อินเตอรเนช่ันแนล และมาสเตอรคารด อินเตอรเนช่ันแนล รวมกันพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ของการชําระคาสินคาและบริการผานบัตรเครดิตทางอินเตอรเน็ต ดวยระบบสอบถามรหัสผาน

สวนตัว (Password) และระบบการแสดงขอความยืนยันสวนตัว (Prosonal Message) ในทุกคร้ังท่ีมี

การชําระเงินทางอินเตอรเน็ต ผูใชงานสามารถใชบริการ Verified by VISA หรือ MasterCard 

SecureCode ในการชําระคาสินคาและบริการบนเว็บไซตท่ีมีโลโก Verified by VISA หรือ 

MasterCard SecureCode ไดท่ัวโลก เพียงใสหมายเลขบัตรเครดิต ควบคูไปกับรหัสผานสวนตัว 

(Verified by VISA Password หรือ MasterCard SecureCode) ทางรานคาจะสงขอความยืนยัน

สวนตัว (Prosonal Message) ท่ีถูกตองมาใหผานหนาเว็บไซต หากไมมีขอความสงมา หรือขอความ

ท่ีสงมาไมถูกตอง ควรยกเลิกการส่ังซ้ือสินคาทันที  (ขอมูลจาก : หนังสือ eCommerce ฝร่ังกําไร คน

ไทยไมกลา โดย NECTEC) ท่ีมา : (คุณบุรินทร เกล็ดมณ ี10 November 200) 

เทคนิคการเร่ิมทาํเวบ็ไซต์  

เวบ็ไซต์คอือะไร  

          - เว็บไซต เปนท่ีรวบรวมหนาขอมูลใน รูปแบบอิเล็คทรอนิคสท่ีประกอบไปดวย ขอความ 

ภาพ และ เสียง เขาดวยกันโดยใชช่ือ domain ,sub domain หรือ ip address ในการอางถึงขอมูล

เหลานั้น 

          - เว็บไซตเปนส่ือยุคใหมท่ีเขาถึงไดจากท่ัวโลก เขาไดจากท่ีใดก็ตามท่ี สามารถเช่ือมตอดวย

อินเตอรเน็ต 

ความพเิศษของเวบ็ไซต์... 

           - เขาถึงไดจากท่ัวโลก.. เว็บไซตเปนส่ือ ท่ีเขาถึงไดจากท่ัวโลก ผูชมของเว็บไซตนั้นๆไมถูก

จํากัดท่ีระยะทางหรืออาณาเขตอีกตอไป    

          - บริการ 24 ช่ัวโมง ...เว็บ ไซต เปดบริการได 24 ช่ัวโมง การออกแบบเว็บไซตท่ีดี เว็บไซต

นั้นควรจะพรอมเสมอท่ีรองรับการส่ังซ้ือตลอด 24 ช่ัวโมงหรือมีขอมูลคําถามคําตอบกรณีเจาหนาท่ี

ตอบคําถามทางโทรศัพทหรืออีเมลไมอยู 

          -ปรับเปล่ียนขอมูลไดงายเว็บไซตเปนส่ือท่ี สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนขอมูลใหทันสมัยได

ตลอดเวลา ดังนั้นการทําเว็บท่ีด ีตองใหขอมูลท่ีทันสมัยตลอดไมเชนนั้นจะขาดความนาเช่ือถือ 

          - แสดงขอมูลไดมากเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลไดมาก ขอมูลเกาๆท่ีมีความเหมาะสม 
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สามารถยังคงไวในเว็บไซตไดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆเพียงแตหากเกี่ยวของกับเวลา ควรจะมีการระบุวัน

เวลาของเนื้อหานั้นไว การมีขอมูลจํานวนมากเปนผลดีท่ีจะชวยใหผูชมเขามาเว็บไซตมากดวย

เพราะการมีหนาเว็บมากเหมือนมีประตูเล็กๆจํานวนมาก อาจจะมีคนเสิรชมาจาก Google แลวมาติด

หนาเว็บไซตตางๆของเราได 

              แมวันนี้จะมีผูคนสนใจเปดเว็บไซตกันเปนจํานวนมาก แตอยางไร ก็ตามการเปดเว็บไซต

เพียงอยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอเพราะไมวาเว็บไซตท่ีจัดทําข้ึนมานั้นจะลงทุนมากนอยเพียงใด แต

หากไมมีคนเขาชมมากพอ ก็ไมอาจท่ีประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

             ดังนั้นการทําเว็บไซตใหจําหนายสินคาไดนั้น ตองอาศัยกระบวน การหลายอยางท่ีตองทํา 

เพื่อพัฒนาเว็บไซตใหด ี มีผูเขาชมมากพอและ ผูชมท่ีเขามาตองมีคุณภาพ ตรงกลุมเปาหมายและ

ขอมูลในเว็บไซตตองไดรับการออกแบบใหเขาถึงไดงายและส่ือสารตอผูชมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลกัการขอจดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  

            ดังนั้น จะเห็นวา ความเช่ือถือและเช่ือม่ันดังกลาว  ถือเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การท่ีจะชวยกระตุนใหพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับความแพรหลายใน

ประเทศไทย  เกิดการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน  จะตองมีการสรางความนาเช่ือถือ

ใหแกผูประกอบการ ท้ังนี้  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจทําธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดกําหนดใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยูในประเทศไทย  ตองมา จดทะเบียนพาณิชย  เพื่อใหผูบริโภคสามารถ

ตรวจสอบการมีตัวตนของผูประกอบการไดวา ผูประกอบการมี  ตัวตนจริงหรือไม เปนใคร อยูท่ี

ไหน ทําธุรกรรมอะไรบาง 

ประโยชน์ของการจดทะเบียน 

              สรางความนาเช่ือถือใหแกผูประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทําเลขทะเบียน 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (เคร่ืองหมาย Registered) จัดสงใหแกผูประกอบการ (สงทาง e-Mail ใน

รูปแบบ Source Code) เพื่อใหผูประกอบการนําไปแสดงไวบน Web Site หรือ Home Page เพื่อ

แสดงวาได จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เม่ือผูบริโภค (ผูซ้ือ) เห็นเคร่ืองหมาย  

Registered แลว จะเกิดความม่ันใจในการทําธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน โดยเม่ือ click ท่ีเลขทะเบียน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบจะเช่ือมโยงมายังฐานขอมูลกรมฯ  และแสดงขอมูลทางทะเบียนของ

ผูประกอบการ เพื่อให ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผูประกอบการได 
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                กรมฯ จะนํารายช่ือเว็บไซตท่ีข้ึนทะเบียน มาจัดทําเปนฐานขอมูล  แยกตามประเภทธุรกิจ 

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

เพื่อเปนการชวยเผยแพรและประชาสัมพันธใหแกผูประกอบการอีกทางหนึ่ง ผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสท่ีจดทะเบียนแลว สามารถยื่นขอใชเคร่ือง  หมายรับรองความนาเช่ือถือ ( Trustmark) 

จากกรมฯ ได ซ่ึงเคร่ืองหมาย Trustmark นี้จะมีความ นาเช่ือถือสูงกวาเคร่ืองหมาย Registered 

กลาวคือ จะออกใหแกเว็บไซตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกรมฯ กําหนด เทานั้น  เพื่อเปนการยกระดับ

ผูประกอบการของไทยใหเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ (www.trustmarkthai.com)  

               การไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การเขารวมการอบรมสัมมนา การไดรับคําแนะนํา  และ

การไดรับขอมูลขาวสารดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน  ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยูในประเทศไทย ซ่ึง

ประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชยอันเปนอาชีพปกติ ดังนี้     

               -  ซ้ือขายสินคาหรือบริการ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก  บุคคลท่ีมีเว็บไซตเพื่อ

ทําการซ้ือขายสินคาหรือบริการ บริการอินเทอรเน็ต ( ISP : Internet Service Provider)    - ใหเชา

พื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)            

              - บริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Marketplace)  

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการจดทะเบียน 

              คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) และ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต (เอกสารแนบ )  
สําเนาบัตรประจําตัว กรณีบุคคลธรรมดา ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีนิติบุคคล 

ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวผูจัดการของหางหุนสวน หรือของกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัด (ไมตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล)  

              -หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

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

ผู้มีหน้าทีจ่ดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์: 

      ซ้ือขายสินคาหรือบริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

      บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
      ใหเชาพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)  
      บริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ (e-Marketplace)  

ตัวอย่างเวบ็ไซต์ทีเ่ข่าข่ายต้องจดทะเบียน 

             มีระบบการส่ังซ้ือ เชน ระบบกรอกฟอรม ระบบตะกรา e-mail หรืออ่ืน ๆ มีระบบการชําระ

เงิน ออฟไลน หรือ ออนไลน เชน การโอนเงินผานระบบบัญชี การชําระดวยบัตรเครดิต หรือ e-

cash เปนตน  

             มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการขอมูลหรืออ่ืน ๆ โดยมีการคิดคาใชจาย (ถือเปนการขาย

บริการ)  

              มีวัตถุท่ีประสงคหลักในการรับจางโฆษณาสินคาหรือบริการของผูอ่ืน และมีรายไดจากการ

โฆษณานั้น  

              รับจางออกแบบเว็บไซต หรือเพียงโฆษณาวาเปนผูรับจางออกแบบเว็บไซต (ถือวาการ

ออกแบบเว็บไซตนั้นมีชองทางการคาปกติบนอินเทอรเน็ต) 

http://www.ecommerce.or.th/project/e-guide/index.html�
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               เว็บไซตใหบริการเกมสออนไลนท่ีคิดคาบริการจากผูเลน (เจาของเว็บไซตตองจด

ทะเบียน)  

               เว็บไซตท่ีมีการสงมอบสินคาหรือบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การ 

Download เพลง โปรแกรม เกมส Ringtone Screensaver SMS เปนตน 

ตัวอย่างเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน 

              มีเฉพาะหนารานโชวสินคาของตนเองแตทําการคาในชองทางปกติ (ไมใชอินเทอรเน็ต) แม

จะมีขอความแจงวาใหติดตอได เชน สนใจโทร.ติดต อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี การ

โฆษณาสินคาของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไมใชวัตถุท่ีประสงคหลักของกิจการและ

ไมใชชองทางคาปกต ิ แมจะมี banner ของผูอ่ืนมาติดและมีรายไดจาก banner ก็ตามการประชา

สัมพันธじหรือเผยแพรขอมูลแกสมาชิกหรือบุคคลท่ัวไป โดยไมคิดคาใชจาย หรือ บริการ เชน เพื่อ

การสอน ประกาศรับสมัครงานการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินคา 

              เว็บไซตสวนตัว (สวนบุคคล) ท่ีสรางข้ึนเพื่อเผยแพรขอมูลสวนตัว การงาน การศึกษา หรือ

ความสนใจสวนตัว  

              เว็บไซตท่ีเปนส่ือกลางดานขอมูล โดยมีจุดประสงคในการแลกเปล่ียนขอมูล โดยไมมีการ

เสียคาสมาชิกหรือคาใชจายใด ๆ 

สถานทีจ่ดทะเบียน 

               ผูประกอบการท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอจด

ทะเบียนพาณิชย็ตอสํานักงานเขตตาง ๆ และศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  

              ผูประกอบการท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชยตอองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ๆ หรือ เมืองพัทยา แลวแตกรณ ี 
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ตัวอยางเว็บไซตท่ีไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิคส และนําเคร่ืองหมาย Registered ติดท่ีหนา

เว็บไซต 

Trustmarkเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือ 

              เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ เรียก

ส้ันๆวา " Trustmark" นั้น เปนเคร่ืองหมายรับรองซ่ึงออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 
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และเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการซ้ือขายสินคา/บริการผานทางอินเทอรเน็ตวา 

เว็บไซตนั้น ไดผานหลักเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด และกรมฯ ใหการรับรองวา เว็บไซตนั้นเช่ือถือได 

ประโยชน์ทีไ่ด้จากTrustmark 

               แสดงใหเห็นวาเว็บไซตของทาน มีความนาเช่ือถือ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจท่ีดี  

ผานการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว  

               เว็บไซตของทานมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล  

               สรางความแตกตางและสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับเว็บไซตของทาน 

               ขยายโอกาสในการสรางตลาดใหมๆใหกับสินคา/บริการของทาน 

                 เปนการเพิ่มภาพลักษณใหกับเว็บไซตของทาน 

              เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหกับเว็บไซตของทานโดยกรมฯจะประชาสัมพันธผาน

ส่ือตางๆเพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญของเคร่ืองหมายรับรองฯตลอดจนมีการแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซตท่ีไดรับเคร่ืองหมายรับรองฯ โดยจัดแบงตามประเภท หมวดหมูสินคา/

บริการ เพื่อใหผูบริโภคสามารถคนหาผานเว็บไซตกรมฯ ไดโดยสะดวก 

คุณสมบัติผู้ขอ Trustmark 

               เปนนิติบุคคล 

               จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาแลว ไมนอยกวา 6 เดือน 

               เปนเจาของช่ือโดเมนนั้น 

               มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขอบังคับการขอใชเคร่ืองหมายรับรองฯ 

หลกัเกณฑ์ข้อบังคบัการขอใช้เคร่ืองหมายรับรองฯ ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่ 

         1. ความโปรงใสของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Operational Transparency)  

              - เว็บไซตของทานตองมีขอมูลเบ้ืองตนท่ีจําเปน เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท วิธีการติดตอ 

ฯลฯ เพื่อแสดงความมีตัวตนของทานและเพื่อใหผูบริโภค สามารถติดตอหรือสอบถามได 

         2. การตลาดและประชาสัมพันธ (Advertising and Marketing Practices)  

              - การโฆษณา การเสนอซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการ ในเว็บไซตตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสม

ไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี 

              - จะตองไมกระทําการหลอกลวงหรือทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับสินคา/บริการรวมท้ัง

การใชเทคโนโลยีอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคา/บริการ  

          3. การใหขอมูลของสินคาและบริการท่ีชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely 
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Information About Offers)  
                  - เว็บไซตของทานจะตองมีขอมูลท่ีชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในเร่ืองของขอมูล

ของสินคา / บริการ 

                 - ราคาสินคาหรือบริการ (หากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน ภาษ ี,คาบริการจัดสง ฯลฯ 

ตองระบุใหชัดเจน 

                 - วิธีการและระยะเวลาในการชําระราคาคาสินคา/บริการ  

                -  ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เชน เงื่อนไขการรับประกันสินคา เงื่อนไขการคืนหรือเปล่ียสินคา 

ฯลฯ  

           4. การยืนยันการส่ังซ้ือและการจัดสงสินคาและบริการ (Acknowledgement of Order and 

Fulfillment)  
                 - เว็บไซตของทานจะตองมีระบบทบทวนและยืนยันการส่ังซ้ือ และมีทางเลือกในการ

ยกเลิกหรือยืนยันการทําธุรกรรม  

                - เว็บไซตของทานควรมีจัดเตรียมแบบฟอรมการส่ังซ้ือและวิธีการกรอกขอมูลท่ีชัดเจน 

และควรมีใบยืนยันการส่ังซ้ือเพื่อใหบริโภคเขาไปตรวจสอบหรือติดตอได     

                - การจัดสงสินคา/บริการจะตองระบุวิธีการและระยะเวลาท่ีชัดเจน และดําเนินการจัดสง

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

           5. ระบบความปลอดภัยในการทําธุรกรรม (Transactional Security)  
                - เว็บไซตของทานตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ของผูซ้ือหรือผูขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เหมาะสม

กับขอมูลท่ีมีการจัดเก็บและสงผาน  

          6. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค (Consumer Privacy)  
                 - เว็บไซตของทาน จะตองแสดงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy policy) 

ในท่ีท่ีผูบริโภคสามารถคนหาไดสะดวก ตัวอยางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

           7. ชองทางในการติดตอส่ือสารและรับเร่ืองรองทุกขของผูบริโภค (Consumer Inquiries and 

Complaints)  
                  - เว็บไซตของทาน ตองจัดเตรียมชองทางการติดตอส่ือสาร รวมถึงการตอบขอสงสัย 

และมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน และจะ ตองมีการตอบสนองขอรองเรียน 

หรือขอสอบถาม ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับขอรองเรียนหรือขอสอบถาม  

            8. การคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)  
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                    - กรณีเว็บไซตของทานมีสินคาหรือบริการอาจมีผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชนจะตอง

จัดใหมีขอความเตือนบนเว็บไซต เพื่อใหความคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเชน การหาม

จําหนายสุราและบุหร่ี ใหแกเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ป เด็กและเยาวชนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะท่ีจะซ้ือ

สินคาหรือบริการตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอน หามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคน

แปลกหนาตามลําพังโดยไมมีผูปกครองไปดวย เปนตน 

ขั้นตอนการสมัคร 

ข้ันท่ี 1 ยื่นสมัครสมาชิกโดยคล๊ิกท่ีเมนู สมัคร Trustmark > ยื่นสมัคร Trustmark 

ข้ันท่ี 2 กรอกเลขทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กําหนดโดเมนเนม แลวกดปุมตกลง 

ข้ันท่ี 3 ระบบจะยืนยัน Email ท่ีจะจัดสง Username และ Password โดยระบบจะจัดสงไปยัง Email 

ท่ีผูประกอบการไดใหไวเม่ือ ตอนจดเลขทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ข้ันท่ี 4 นํา Username และ Password ท่ีไดรับมาใชในการลงทะเบียน โดยคล๊ิกท่ีเมนู สมัคร 

Trustmark > ลงทะเบียน แลวทําการ Login 

ข้ันท่ี 5 กรอกแบบฟอรมเพื่อใชในการพิจารณาหลักเกณฑ ในข้ันตอนท่ี 1 ถึง 8 ใหครบทุก

หลักเกณฑ 

เม่ือกรอกขอมูลหลักเกณฑครบแลวทางกรมฯ จะรีบดําเนินการโดยเร็วซ่ึงใชเวลาในการดําเนินการ

ประมาณ 21 วันทําการ ท้ังนี้ทานสามารถทราบผลการสมัครขอใชเคร่ืองหมายรับรองความ

นาเช่ือถือ ไดท่ีเมน ูผูประกอบการ > ตรวจสอบ / ปรับปรุงสถานะ / รับ Code Trustmark โดยใช 

Username และ Password ท่ีทานยื่นสมัครไวในคร้ังแรก 

ข้ันท่ี6 กรณีผลการพิจารณาคือ ไมผาน ใหทําการปรับปรุงการลงทะเบียนภายใน 30 วัน 

กรณีผลการพิจารณาคือ ผาน ใหใช Username และ Password ท่ีทานยื่นสมัครไวในคร้ังแรกใชใน

การ Login ท่ีเมนู ผูประกอบการ > ตรวจสอบ / ปรับปรุงสถานะเพื่อรับ code trustmark ไปวางใน

เว็บไซตของตนเพื่อแสดงรูปเคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือขอมูลจาก www.trustmarkthai.com 

 

http://www.trustmarkthai.com/�
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        ตัวอยางเว็บไซตท่ีไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิคส และนําเคร่ืองหมาย Verified ติดท่ีหนา

เว็บไซต : (คุณบุรินทร เกล็ดมณ ี10 Nov 2009 www.thaiecommerce.org) 

การแบ่ง 5 กลุ่มผู้บริโภคแบ่งได้อย่างไร ?  

             1. Inventor เปนกลุมท่ีชอบลองของใหมๆ เม่ือมีอะไรออกมาใหมๆ มี 2.5% ของคนท้ังหมด  

             2. Early Adoptor  กลุมท่ีปรับตัวงาย ศึกษาขอมูลทุกอยางกอนจะซ้ือ กลุมนี้เปนกลุมมี

ความสําคัญมาก เพราะหากไมมีกลุมนี้ ก็จะไมมีกลุมตอไป เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลกับกลุมอ่ืนๆ มี 

13.5%  

             3. Early Majority เปนกลุมท่ีจะตามกลุม Early Adoptor มีความระมัดระวัง แตมักตาม

คําแนะนําจากคนท่ีมีประสพการณมาแลวกลุมนี้มี34%  

              4. Late Majority เปนกลุมท่ีเร่ิมเขามาเม่ือสินคา เร่ิมเปนของท่ียอมรับโดยท่ัวไป กลุมนี้มี 

34%  

              5. Laggards เปนกลมท่ีไมยอมการเปล่ียนแปลง ไมคอยมีการปรับตัวเทาไร จะเลือก

ของใหมๆ ก็ตอเม่ือไมมีของเกาใหใชแลว  กลุมนี้มี 16%  

  

ท่ีมา : www.pawoot.com 

 

http://www.thaiecommerce.org/�
http://www.pawoot.com/�
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ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

ความหมายของความพงึพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมีผูใหความหมายท่ีคลายคลึงกันไวหลายทาน ดังนี ้

      Mores (1955: 27, อางถึงใน บุญฤทธ์ิ ล้ิมฉุน 2548:7) กลาววาความพึงพอใจเปนส่ิงใดก็

ตามท่ีสามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง และความตึงเครียดนี้เปนผลมาจากความ

ตองการของมนุษย เม่ือมนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เม่ือความตองการไดรับ

การตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป และกอใหเกิดความพึงพอใจได 

      อรรถพร  (2546 : 29) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึง

พอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก

พื้นฐานของการรับรู คานิยมและประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะ

เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได 

      อุทัยพรรณ   สุดใจ ( 2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล

ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด

นั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

      เศกสิทธ์ิ (2544: 6) พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามท่ีจะ

ขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม ไดดุลยภาพในรางกายกาย ซ่ึงเม่ือมนุษย 

สามารถขจัดส่ิงตาง ๆ ดัง   กลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตองการ  

      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ  ชอบใจ ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองของความรูสึกท่ีมีความสึกของ

บุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติอยูและความพึงพอใจจะสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีความ

พึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเสมอ  ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม

บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไมพึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมา แลว  ฉะนั้นผูบริหารจําเปนจะ ตองสํารวจ

ตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรตลอดไป ท้ังนี้

เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานท่ีตั้งไว 
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      วิทย เท่ียงบูรณธรรม( 2541:754) ใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพอใจ การ

ทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ 

        โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรูสึกในทางบวกตอส่ิงท่ีไดรับ

การตอบสนองตามความตองการของมนุษย 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

         ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปน

รูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกท่ี

คอนขางสลับซับซอน จึงวัดความพึงพอใจโดยตรงไดยาก แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการวัด

ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง จึง

จะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได 

          Shelly (1975:252, อางถึงใน จุมพล  ผ้ัวผดุง 2546:10) กลาววา คือทฤษฎีท่ีวาดวย

ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกของ

มนุษยจะตกอยูในความรูสึกสองแบบนี ้

         ความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหมีความสุข ความรูสึกนี้

เปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมีระบบยอนกลับ

ความสุข สามารถทําใหเกิดความรูหรือความรูสึกบวกเพิ่มข้ึนอีกดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปน

ความรูสึกท่ีสลับซับซอน และความสุขนี้มีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ 

         ความรูสึกดานลบ ความรูสึกดานบวก และความสุข มีความสัมพันธกันอยาง

สลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ังสามนี้  เรียกวา ระบบความพอใจ โดยความ

พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางดานลบ ความพอใจ

สามารถแสดงออกมาในรูปแบบตางๆได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิดความพอใจ

เพิ่มข้ึนไดอีก โดยแทจริงแลวความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” (satisfaction) นั้นเปน

ความหมายเดียวกับ ทัศนคติ (attitude) ซ่ึงทัศนคติ คือความรูสึกของบุคคลท่ีไดจากการเรียนรู และ

ประสบการณแลวแสดงสภาวะของรางกายและจิตใจในดานความพรอมท่ีจะตอบสนองตอบุคคล

หรือส่ิงตางๆในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในสองลักษณะ 
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        ทฤษฎีความพึงพอใจของ Herzberg (1959:154, อางถึงใน อภิชาต  ตีรสวัสดิชัย  

2537:212) สาระ สําคัญของทฤษฎีนี้ คือ  

1.  ความตองการของคนท่ีจะหลีกเล่ียงความไมสบายและความเจ็บปวด (Animalistic 

Needs) ส่ิงเหลานี้เรียกวา Hygiene factors 

2. ความตองการท่ีจะเจริญเติบโตและพัฒนาทางดานจิต ความตองการนี้จะสานสัมพันธ

กับสาระของงาน เชน ความสามารถ ส่ิงเหลานี้เปนทีตองการรียกวา Motivators และ

เม่ือเกิดข้ึนยอมทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 

       จากทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาสรุปไดวา  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น  

หมายถึง ความรูสึกของมนุษยท้ังสองแบบ คือ ความรูสึกพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

ความรูสึกทางบวก และความรูสึกไมพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูสึกทางลบ ความรูสึก

พึงพอใจ คือ การท่ีมนุษยรูจักยินดี มีความสุข และความพอใจ จะเกิดข้ึนเม่ือความตองการของ

มนุษยไดรับการตอบสนอง ความรูสึกไมพึงพอใจ คือ การท่ีมนุษยรูสึกไมมีความสุข ไมยินดี และ

การท่ีความตองการของมนุษยไมไดรับการตอบสนอง 

                      ผูบริโภค(Consumer) คือ บุคคลท่ีซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการหรือความ

จําเปนของตนเองตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซ้ือของผูบริโภคนั้นจะซ้ือแคใหเพียงพอ

ตอการใชดังนั้นการซ้ือจึงไมมากนักโดยสามารถสรุปลักษณะของผูบริโภคไดดังนี ้   

        1.เปนบุคคลท่ีมีความตองการ 

        2.เปนผูท่ีมีอํานาจซ้ือ 

        3.มีพฤติกรรมในการซ้ือ 

        4.มีพฤติกรรมการใช 

แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ผูบริโภค เปรียบประดุจเสนเลือดท่ีหลอเล้ียงชีวิตบริษัททางดานธุรกิจทุกแหงใหยืนยงดํารง

อยูได ดังนั้น กลุมผูบริโภคจึงเปนเปาหมายหลักสําคัญท่ีบริษัทธุรกิจจะสามารถจําหนายสินคาและ
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บริการเพื่อนําเอารายไดและผลกําไรจากกลุมบุคคลเหลานี้มาใชเปนทุนรอนหมุนเวียนเพื่ดําเนินงาน

ประกอบการธุรกิจใหเจริญกาวหนาสืบตอไป  ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินงาน

ของบริษัทธุรกิจดังกลาว ก็คือ  ผูประกอบการจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคเพื่อเปนการปรับกลยุทธการตลาดใหไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจขอ ง

ผูบริโภค 

       พฤติกรรมผูบริโภควา  หมายถึง  การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ  ซ่ึงสาเหตุท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือสินคา 

และบริการอาจเปนเพราะสินคาและบริการนั้นๆ มีส่ิงจูงใจบางประการท่ีสอดคลองกับทัศนคติของ

ผูบริโภค(องอาจ  ปะทะวานิช 2525)   

         Leon  และ  Kanuk (1987)  ใหคําจํากัดความ  พฤติกรรมผูบริโภคไววา  หมายถึง  

พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนควา  การซ้ือ  การใช การประเมิน  และการใชสอยผลิตภัณฑและ

บริการ  ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา  

         การศึกษาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุท้ังปวงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

หรือบริการของผูบริโภค  ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท  (2537)  กลาววา  การวิเคราะหผูบริโภค  ( Consumer  

Analysis) ถือเปนการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการตลาด  เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมทางการตลาด

ท่ีผูบริหารการตลาดใชความพยายามทางการตลาด  ( Market  Effort)  เพื่อเอาชนะคูแขงขัน  ธุรกิจ

ในแตละประเภทตางก็ใหความสําคัญกับผูบริโภคมากจนเกิดมีคําท่ีพูดกันอยางคุนหูวาลูกคาคือ

พระราชา  (Customer  is  a  King) 

                       วิธีวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภควาจําตองอาศัยวิชาการทางดานพฤติกรรมศาสตร 

(Behavioral  Sciences)  ซ่ึงประกอบดวยสังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  และจิตวิทยา  ผสมผสานเขา

ดวยกันเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค (Stanton  1981)   

           พฤติกรรมผูบริโภคนี้ เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ

เพื่อผลิตภัณฑหรือบริการ  โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุนภายนอก ( Outside  Stimulus)  ท่ี



 

 

25 

25 

แบงเปนส่ิงกระตุนทางการตลาด  คือ  สวนประสมทางดานการตลาด  ( Marketing  Mix)  ไดแก  ส่ิง

กระตุนทางดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย  และส่ิงกระตุน

ทางดานสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีควบคุมไมได  ไดแก  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  

กฎหมาย  การเมือง  และวัฒนธรรม  ซ่ึงส่ิงกระตุนเหลานี้  จะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของ

ผูบริโภค  (Buyer’s Black Box)  ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา  ( Black  Box)  ท่ีผูผลิตหรือผูขายไม

สามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคได  โดยความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคนี้  จะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะของผูบริโภคซ่ึงเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรม  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยสวน

บุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา  รวมท้ังข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

ไดแก  

1. การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหาของผูบริโภคเอง   

2. การคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการท่ีถูกกระตุน   

3. การประเมินผลทางเลือกจากคุณสมบัติตาง ๆ ของผลิตภัณฑ   

4. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด   

5.  การไดรับความรูสึกภายหลังการซ้ือของผูบริโภคดานความพึงพอใจ  หรือ  ไมพอใจ

หลัง จากท่ีไดใชผลิตภัณฑ  นอกจากนั้น  ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ของการ

ตอบสนองของผูซ้ือ  ( Buyer’s Response)  ทางดานการเลือกผลิตภัณฑ  การเลือกตราสินคา  การ

เลือกผูขาย  การเลือกเวลาในการซ้ือ  และการเลือกปริมาณการซ้ือ 

แนวคดิเกีย่วกบัความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภค 

      ได้กล่าวถึงกระบวนการของพฤติกรรมมี 3 ขั้นตอน (พบูิล ทปีะปาล)   

         1.   พฤติกรรมท่ีจะเกิดไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is caused) หมายความ 

วาการท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และส่ิงท่ี

เปนสาเหตุคือ ความตองการท่ีเกิดข้ึนในตัวคนคนนั้นนั่นเอง 
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          2.   พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน ( Behavior is motivated) 

นั่นคือ เม่ือคนมีความตองการเกิดข้ึนแลว คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตองการนั้นจนกลายเปน

แรงกระตุนหรือแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อสนองความตองการท่ีเกิดข้ึน 

          3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอมมุงสูเปาหมาย (Behavior is goal–directed) คือการท่ีคน

แสดงพฤติกรรมใดๆออกมานั้น  มิไดกระทําโดยเล่ือนลอยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทาง

หากแตกลับมุงไปสูเปาหมายท่ีแนนอนเพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน 

               ในการศึกษาคร้ังนี้จะนําทฤษฎีดังกลาวมาเปนตนแบบเพื่อศึกษากระบวนการของ

พฤติกรรมท่ีนําไปสูการตัดสินใจ “คําวา พฤติกรรมของผูบริโภคนั้น ในความหมายท่ีถูกตองมิใช   

                     หมายถึง การบริโภค ( Consumption) หากแตศึกษาถึงการซ้ือ ( Buying) ของผูบริโภค 

ในท่ีนี้เราจึงเนนถึงตัวผูซ้ือเปนสําคัญ และท่ีถูกตองแลว การซ้ือเปนเพียงจุดหนึ่งของกระบวนการ

ตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไปจากการบริโภค สินคาท่ีกระทําโดยตัวผูบริโภคเองหรือการ

บริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ผูซ้ือจะเปนผูทํางานแทนความพอใจของผูท่ีจะบริโภคอีก

ตอหนึ่ง ดวยเหตุนี้เองผูวิเคราะหการตลาดจึงตองระวังอยูเสมอถึงความสัมพันธเหลานี้” ( อดุลย จาตุ

รงคกุล, 2543.) 

คาํจํากดัความของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 “ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมท้ังกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ 

เหลานั้น” แบงออกเปน 3 สวนสําคัญคือ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) 

1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากรานคา 

การจายของในรานคา การซ้ือ การขนสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคา และการ

บริการท่ีมีจําหนายอยูในตลาด 

2.   บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย (The Ultimate Consumer) เรามุงท่ีตัวบุคคลผูซ้ือสินคาและบริการเพื่อ

นําไปใชบริโภคเองและ/หรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตาง ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันเชน 
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ครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงแมบานในฐานะท่ีเปนตัวแทนของการจัดซ้ือในครอบครัว และบุคคล

บางคนท่ีซ้ือของขวัญใหบุคคลอ่ืนดวย  อยางไรก็ดีเราไมพิจารณาถึงการท่ีบุคคลทําการซ้ือใหกับ

องคการหรือธุรกิจหรือสถาบันตาง ๆ  

3.   กระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซ่ึงกอนเกิด และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ 

เหลานี้ซ่ึงรวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซ้ือของผูบริโภคท่ีกระทบโดยตรงตอ

ปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีเราสังเกตได เชน การติดตอกับพนักงานขาย การส่ือสารโฆษณาและการ

เปดรับขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการกับญาติมิตร 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริการ 

       ความหมายของการบริการ 

             ความหมายของการบริการน้ันได้มีนักวชิาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี ้

       ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย (2549:9) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ

เปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคล 2 ฝายท่ีมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

สินคาเปนองคประกอบรวมหรือไมก็ได 

      พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต (2548:25) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ คือ 

การกระทําท่ีดานใดดานหนึ่งท่ีกลุมบุคคลหนึ่งๆไดนําเอาไปเสนอขายแกบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไปท่ีมี

ลักษณะเปนส่ิงท่ีไมสามารถจับตองไดแตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการได 

      Bender (1976:1, อางถึงใน กฤษณา  พิทักษ 2545:9) ไดใหความหมายของการบริการไว

วา การบริการ คือ กิจกรรมตางๆท่ีบริษัทจัดใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทนั้นๆ ซ่ึงการใหบิการจะตองประกอบดวยพนักงาน ส่ิงอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน อุปกรณ วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนตอลูกคา 

      วีระพงษ   เฉลิมจิระรัตน (2538:6) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ คือ 

กระบวนการหรือกิจกรรมในการสงมอบกิจการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ 

       จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2537:4) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ  

(Service) เปนกระบวนการดําเนินการท่ีกระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทําโดยนิติบุคคล องคกร

ธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคาแกลูกคาท่ีอาจจะเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนนิติ

บุคคล องคกรธุรกิจ ตามท่ีตองการ 
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       ฉัตยาพร เสมอใจ (2545:10) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ  

(Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีจัดทําเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมท่ี

จัดทําข้ึนรวมกับการขายสินคา 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  

                  มีผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไวหลายทานดวยกันไดแก Engle,Blackwe 

และ Miniard กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคนหาและ

การบริโภคใชผลิตภัณฑหรือบริการซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวมเพื่อให

กิจกรรมนั้นลุลวง”   

ผู้บริโภคจะมีปฏิกริิยาตอบสนอง2ทางได้แก่ 

               1.พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน ไมสามารถมองเห็น

ได เชน ความหิว การเตนของหัวใจ เปนตน 

               2.พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา สามารถมองเห็นได

ซ่ึงพฤติกรรมนี้ทําใหนักขายสามารถทราบไดรับรูเกี่ยวกับสินคาแลว มีความพึงพอใจหรือไม หรือ

ความพึงพอใจนั้นอยูในข้ันใด จึงเร่ืองงายท่ีจะเสนอขายไดตรงเปาหมายและเหมาะสมกระบวนการ

พฤติกรรมของผูบริโภค  

พฤติกรรมของผู้บริโภคเกดิขึน้ตามกระบวนการดังนี ้

               1. ตองมีสาเหตุ พฤติกรรมจะไมเกิดข้ึนหากยังไมมีอะไรมากกระตุน เชน เม่ือบุคคลนั่งอยู

เฉย ๆ  ยังไมมีความรูสึกอะไรเกิดข้ึน หากมีพนักงานนําสินคามาเสนิขาย  หรือไดเห็นโฆษณาขาย

สินคายอมมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน 

                2. ตองมีเหตุจูงใจ พฤติกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการจูงใจ เม่ือบุคคลไดรับรูเกี่ยวกับสินคาแลว

หากไมมีการจูงใจใหเกิดความรูสึกคลอยตามมากยิ่งข้ึน 

                3. ตองมีเปาหมาย  พฤติกรรมท่ีมนุษยแสดงออกมาตองมีเปาหมายของการแสดงออกนั้น 

เชน กินอาหารเพื่อตองการใหอ่ิม 
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การวเิคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค  

          ( ดร.เสรี วงษมณฑา ) เคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคไวดังนี ้ 

                  1. ผูบริโภคปจจุบันแตงงานชากวาสมัยกอน สามารถสรางครอบครัวไดม่ันคงข้ึน เม่ือ

แตงงานก็มีบุตรนอย จึงเล้ียงไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเลือกใชสินคาท่ีมีคุณภาพสําหรับ

บุตรโดยพิจารณาเร่ืองราคาเปนปจจัยรอง  

                   2.ผูบริโภคปจจุบันเบ่ือหนายกฎระเบียบจึงแสวงหาสินคาท่ีแสดงออกถึงความอิสระ  

                   3.ลักษณะของครอบครัวปจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากครอบครัวสมัยกอน พฤติกรรมใน

การบริโภคสินคาจึงเปล่ียนไป 

                   4.ปจจุบันความแตกตางเร่ืองเพศลดนอยลง ผูหญิงมีความสามารถทัดเทียมผูชาย สินคา

ท่ีเคยผลิตเพื่อสนองความตองการของผูชายจึงตองผลิตเพื่อผูหญิงดวย หรือสินคาท่ีผลิตเพื่อผูหญิงก็

ตองผลิตเพื่อผูชายดวยเชนเดียวกัน 

                5. ผูบริโภคมีการศึกษามากข้ึน รับรูขาวสารรวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับสินคามากข้ึน 

พฤติกรรมการซ้ือจึงเปล่ียนไป  

                6. ผูบริโภคมีเวลาวางนอยลง จึงแสวงหาสินคาท่ีสามารถนําไปใชไดในทุกสถานการณ 

เชน โทรศัพทมือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วเปนตน  

ปัจจัยภายในทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

              ความต้องการ(Want) ลกัษณะความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น2ประเภท 

                     1. ความตองการข้ันปฐมภูมิ หรือความตองการชีวภาพ (Primary needs or 

physiological needs) 

                     2.ความตองการข้ันทุติยภูมิ หรือความตองการทางสังคม (Secondary needs or social 

needs)  

                    แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ความตองการท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงบังคับใหบุคคลเกิด

ความพยายามท่ีจะคนหาวิธีเพื่อสนองความตองการนั้น  
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กระบวนการของการจูงใจ 

                    1.ความจําเปนความตองการและความปรารถนาท่ียังไมไดรับการตอบสนอง 

                    2.ความตึงเครียด 

                    3.แรงกระตุน 

                    4.พฤติกรรม  

การรับรู้(Perception)  

               การรับรูเปนกระบวนการท่ีมนุษยไดสัมผัสส่ิงใดส่ิงหนึ่งแลวตีความหมายส่ิงท่ีไดสัมผัส

เพื่อสรางภาพในสมองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยมีดังนี ้

                 1.องคประกอบทางเทคนิค 

                 2.ความพรอมทางดานสมอง 

                3.ประสบการณในอดีต 

              4.สภาวะอารมณ 

             5.ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  

การเรียนรู้(Learning)  

               หมายถึง การเปล่ียนในพฤติกรรม ความรูสึก  และความคิดของมนุษยอันสืบเนื่องมาจาก

การไดรับขาวสารและประสบการณการเรียนรูของผูบริโภคประกอบดวย 

                        1.ความรู 

                        2.ประสบการณตร 

                        3.การโยงใย 

การเรียนรู้มี3ขั้นตอน 

                         1.การเปล่ียนแปลงในสมอง 

                         2.การเปล่ียนแปลงดานความรูสึก 

                          3.การเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรม 
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กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย 

                         1.แรงผลักดัน 

                         2.ตัวกระตุนหรือส่ิงเรา 

                         3.การปฏิบัติตอบ 

                         4.การเสริมแรงหรือการใหรางวัลหลักเสริมแรงมี2ประการ 

                               4.1การเสริมแรงอยางเต็มท่ี 

                               4.2การเสริมแรงเปนบางสวนบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง  

                                   ลักษณะเฉพาะท้ังทางดานจิตวิทยาและดานสรีระของแตละบุคคลท่ีทําให 

                                   บุคคลมีความแตกตาง 

ปัจจัยภายนอกทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

                 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค นอกจากปจจัยภายในเขามามีสวนรวม

ในการตัดสินใจแลว ปจจัยภายนอกยังมีสวนรวมในการตัดสินใจอีกดวยปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดแก  

                            1.ครอบครัว(Family)  

                            2.สภาพเศรษฐกิจ(Economy)  

                             3.การติดตอธุรกิจ(Businesscontacts)  

                             4.กลุมอางอิง(Referencegroup)  

                             5.วัฒนธรรม(Culture)  

                            6.ช้ันสังคม(Socialclass) 

                   ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป อยูรวมชายคาเดียวกัน ซ่ึงมีท้ัง

ครอบครัววงในและครอบครัววงนอก  

หน้าทีข่องครอบครัว  

                  1.เล้ียงดูสมาชิก คือมีการเล้ียงสมาชิกใหอยูดีกินด ีอดีตเปนหนาท่ีของสามีแตปจจุบัน

ภรรยาเขามามีบทบาทในการหารายไดมากข้ึน  
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                  2.เสริมสรางขวัญและกําลังใจ หากสมาชิกในครอบครัวมีปญหา ผูอาวุโสกวาจะชวยให

คําปรึกษาในการแกปญหา  

                  3.วางรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม ครอบครัวจะมีสวนเกี่ยวของกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมใหแกสมาชิกในครอบครัว  

                 4.สรางใหเกิดกระบวนการทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว เชน การจัดกระบวนการ

ศึกษาใหบุตรหลาน  

อทิธิพลของครอบครัวทีมี่ต่อพฤติกรรม  

                  1. ครอบครัวใหความรูและความคิด กลาวคือ ครอบครัวใหความรู ความเขาใจ ตลอดจน 

คานิยม ทัศนคติ และภาพพจนซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดพฤติกรรม  

                  2. ครอบครัวเปนแหลงฝกอบรม ใหสมาชิกในครอบครัวรูจักบรรทัดฐานของสังคม และ

รับการถายทอดวัฒนธรรมซ่ึงทําใหเขาปฏิบัติตามระเบียบของสังคม  

                    3. ครอบครัวเปนกลุมอางอิง สมาชิกในครอบครัวอาจยึดถือบุคคลในครอบครัวเปน

กลุมอางอิงในการปฏิบัติหรือซ้ือสินคา  

โครงสรางบทบาทของครอบครัว  

                   สมาชิกในครอบครัวจะมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือแตละคร้ังตามลักษณะโครงสราง

ของครอบครัว พอบานอาจมีบทบาทในการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเคร่ืองยนตกลไก ในขณะม่ี

แมบานจะมีบทบาทในการซ้ือสินคาประเภทของใชในบานมากกวา  

สภาพเศรษฐกจิ  

                   เม่ือสภาพเศรษฐกิจในระยะเฟองฟู ผูบริโภคมีอํานาจซ้ือสูง ทําใหตัดสินใจซ้ืองายกวา

ชวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะในชวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา ผูบริโภคมีอํานาจซ้ือต่ํา การตัดสินใจซ้ืออยาก

ท้ังท่ีทราบวาสินคานั้นคุณภาพสูง  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

                   ในการท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการตั้งแตจุดเร่ิมตนไปจนถึง

ทัศนคติหลังจากท่ีไดใชสินคาแลวซ่ึงสามารถพิจารณาเปนข้ันตอนไดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

                             1.การมองเห็นปญหา(Perceivedproblems 

                             2.การแสวงหาภายใน(Internalsearch) 
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                                        2.1การตัดสินใจซ้ือ(Decision) 

                                       2.2หยุดการตัดสินใจ(Abortion)  

                              3.การแสวงหาภายนอก(Externalsearch) 

                                        3.1การหาขอมูลจากการโฆษณา 

                                        3.2การไปณจุดขาย 

                                         3.3การโทรศัพท 

                                    3.4การขอพบพนักงานขาย  

 

การมองเห็นปัญหา(Perceivedproblems)   

            การท่ีคนเรามีชีวิตสุขสบาย ไมมีปญหาใด ๆ ก็ไมคิดท่ีจะหาสินคาใด ๆ มาแกปญหา

ชีวิตของตัวเอง ดังนั้น  การตลาดจึงตองพยายามท่ีจะจี้จุดปญหาใหผูบริโภคนั้นเกิดปญหา ปญหาคือ

อะไรปญหาก็คือความแตกตางระหวางสภาพอันเปนอุดมคติ ( Ideal) กับสภาพอันเปนจริง ( Reality) 

เชน ถาหากคนสูง 170 น้ําหนักอุดมคติควรจะเปน70แตเขาคนนั้นในความเปนจริงน้ําหนัก90ความ

แตกตาง20กิโลกรัม 

การแสวงหาภายใน(Internalsearch)   

                    เม่ือคนเราเกิดปญหา ก็จะตองแสดงหาหนทางแกไขภายในเสียกอน นั้นก็คือ การลวง

ลึกเขาไปในความทรงจําของตัวเอง เชน เม่ือคนเราเจ็บคอ ก็จะตองพยายามคิดวาตัวเองนั้นรูจักยาแก

เจ็บคออะไรบาง หรือคนท่ีตองการเติมน้ํามันเพราะน้ํามันจะหมด ก็จะพยายามนึกวาปมน้ํามันท่ีอยู

ใกลกับบริเวณท่ีตัวเองขับรถอยูนั้นอยูท่ีไหน มีปมอะไรบางหรือถานไฟฉายหมดก็จะตองนึกวา

ถานไฟฉายอะไรบางท่ีตัวเองรูจักหรืออยากจะซ้ือ  

                       ดวยข้ันตอนนี้เองทําใหนักการตลาดท่ีจะตองพยายามทําใหสินคาของตัวเองนั้น

ประทับอยูในความทรงจําของผูบริโภค แลวจะตองเปนส่ิงท่ีผูบริโภคระลึกไดเปนยี่หอตน ๆ (top of 
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mind brand) หมายถึงยี่หอท่ีผูบริโภคระลึกไดกอนยี่หออ่ืน ๆตามความเปนจริงแลวคนสวนใหญจะ

จําสินคาในแตละประเภทไดประมาณ 5?2 นั้นหมายความวาคนโดยเฉล่ียจะรูจักสินคาแตละ

ประเภทประมาณ5ยี่หอคนท่ีไมคอยสนใจใยดีนักจะจําไดประมาณ3ยี่หอ  

                          แรงจูงใจ (Motive) ข้ึนมาในตัวของผูบริโภค ดังท่ีเราเคยไดศึกษามาแลววา

แรงจูงใจ (Motive) นั้นเปนความเครียด (Tension) ท่ีทําใหมนุษยเราตองดิ้นรนหาหนทางลด

ความเครียดดังกลาวใหได ข้ันตอนการตัดสินใจจึงดําเนินไปสูข้ันตอนท่ี 2 แตถาหากผูบริโภคจดจํา

ได แตไมพอใจส่ิงท่ีจําได และปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง แกไขก็ไดไมแกไขก็ได

กระบวนการตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง(Abortion)การเปล่ียนปรากฏการณอยางท่ี 2 นี้ เกิดข้ึนจากการ

ท่ีนักการตลาดไมสามารถสรางปญหาอยางรุนแรงใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภคได เชน ถาเกิดมีคน

เจ็บคอ นึกถึงยาได 5 ยี่หอ แตบางยี่หอก็เผ็ดไป บางยี่หอก็ขมไป บางยี่หอก็มีน้ําตามมากไปผูบริโภค

จึงไมตัดสินใจซ้ือ แลวก็คิดวาไมจําเปนตองอมยาอม กลับไปบาน นอนพักผอน ดื่มน้ํามาก ๆ ก็หาย

แลวกระบวนการจัดสินใจซ้ือยาแกเจ็บคอจึงไมเกิดข้ึน(Abortion)  

การแสวงหาภายนอก(Externalsearch)   

                  เม่ือผูบริโภคตองการใชสินคาท่ีตัวเองจําได หรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาท่ีจําไดไม

เพียงพอผูบริโภคก็จะเร่ิมแสดงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากภายนอกดวยวิธีการตอไปนี ้ 

                               (1) การหาขอมูลจากการไปดูโฆษณา เม่ือผูบริโภคอยากจะรูวาสินคาอะไรนา

ซ้ือก็จะไปดูโฆษณา      

                      นักการตลาดท่ีดีควรเลือกโฆษณาในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม เชน ในหนาฝนก็

จะตองมีการโฆษณายาแกหวัด ยาแกเทาเปอย หนารอนก็จะตองมีการโฆษณาน้ําอัดลม

เคร่ืองปรับอากาศในเดือนพฤษภาคมก็จะตองโฆษณาเคร่ืองเขียน ชุดนักเรียน เปนตน ถาหาก

นักการตลาดไมรูวาชวงใดควรโฆษณาสินคาตน ส่ือใดท่ีควรจะใชในการโฆษณาสินคาตนก็อาจจะ

ลมเหลวท่ีจะเขาถึงผูบริโภคซ่ึงแสวงหาขอมูลภายนอกดวยวิธีการโฆษณา  

                                (2) การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้น ก็หมายความวาผูบริโภคนั้นไมพอใจ

ส่ิงท่ีตัวเองจําได เลยลองไปหาซ้ือด ูเชน คนท่ีไมพอใจยาอมท่ีตัวเองจําไดก็อาจจะท่ีรานขายยา ส่ิงท่ี

สําคัญในจุดนี้ก็คือ สินคาจะตองมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบริโภคไดใหโอกาสท่ีจะขาย 

นอกจากนั้นการจัดวางนําเสนอสินคา (Display) ก็ตองเดนชัด พนักงานขายจะตองมีมารยาท มี
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บริการท่ีดี มีความสามารถ จึงจะทําใหการแสวงหาภายนอกในคร้ังนี้เปนประโยชนแกสินคา  

                                (3) การโทรศัพทพูดคุยกับบริษัทหรือรานคา การท่ีผูบริโภคแสวงหาขอมูล

ภายนอกโดยวิธีนี ้ส่ิงท่ีนักการตลาดควรทําก็คือการโฆษณาอยูในสมุดหนาเหลือง เพราะถาหาก

ผูบริโภคตองการแสวงหาดวยการโทรศัพทไปตรวจสอบแตเราไมมีหมายเลขโทรศัพทอยูในสมุด

หนาเหลืองเราก็หมดโอกาสในเร่ืองนี ้ขณะเดียวกันทางบริษัทก็ตองฝกฝนพนักงานรับโทรศัพท 

พนักงานฝายลูกคาสัมพันธ การตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้จะตองชัดเจน แจมแจง  

                               (4) การขอพบพนักงานขาย เม่ือผูบริโภคไมพอใจสินคาทีตัวเองจําไดก็อยากจะ

ไดขอมูลจากสินคาอ่ืน ๆ ท่ีตัวเองไมเคยรูจัก ก็อาจจะติดตอพนักงานเพื่อใหมาพบใหมานําเสนอขาย

สินคา ดังนั้นพนักงานขายจึงตองมีอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สามารถจะตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคในการท่ีจะเรียนรูเกี่ยวกับสินคาไดทันทวงที  

                              (5) การไตถามจากผูอ่ืนเคยใชสินคาแลวในกรณีดังกลาวนี้นั้นเราจะตองมีสินคา

ท่ีดี เปนท่ีประทับใจของผูท่ีเคยใช เพราะเม่ือมีผูบริโภคท่ีตองการอยากจะใชสินคาไปสอบถามผูท่ี          

เคยใชแลวเราหวังวาเราจะไดคําชมท่ีดีจากผูท่ีเคยใชสินคานั้นแลว เพื่อเปนการแนะนําใหผูท่ีกําลัง

แสวงหาทางเลือกใชสินคาของเรา หลังจากท่ีผูบริโภคไดแสวงหาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ

หลายวิธีขางตนแลว ผูบริโภคก็จะดําเนินการข้ันตอนตอไปในกระบวนการการตัดสินใจนั่นก็คือ

การประเมินทางเลือก  

การประเมินทางเลอืก(Evaluation)   

            ผูบริโภคไดรับรูสินคายี่หอตาง ๆ แลว ก็จะนํามาประเมินวา  สินคาใดดีกวากันในแงใด 

ความสําคัญในข้ันตอนนี้ก็คือ เราตองใหจุดเดนของสินคาของเรา ( Feature) ตรงกับมาตรการ 

(Criteria) การท่ีเราไมศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผูบริโภคแลวสรางจุดเดนตามใจเรานั้น 

โอกาสในการจะไดรับเลือกก็จะยากข้ึน การขายก็จะยากข้ึน  เพราะจะตองไปเปล่ียนใจผูบริโภคให

เปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพื่อสอดคลองกับจุดเดนท่ีเรามี เม่ือผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึง 

ขั้นตอนถัดไปกค็อืการตัดสินใจซ้ือการตัดสินใจซ้ือ(Decisionmaking)   

                   ผูบริโภคสวนใหญมีความเฉ่ือยในการตัดสินใจ ท้ังนี้ท้ังนั้นก็เพราะเหตุวาในการท่ี

ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือนั้นเขาตองเส่ียงวาสินคาท่ีเขาซ้ือจะดีเหมือนคําโฆษณาหรือไม จะมีคุณภาพ
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คุมคาราคาท่ีเขาจายไปหรือไมผูบริโภคสวนใหญจะติดอยูกับสินคาท่ีตัวเองมีความเคยชิน ดังนั้น

สินคาใหม ๆ  ท่ีจะนําเสนอตัวเองแกผูบริโภคนั้นตองหาหนทางในการจะเรงรัดใหผูบริโภคเปล่ียน

ใจ และตัดสินใจซ้ือสินคาของตัวเอง วิธีการเรงรัดการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคนั้นมีมากมาย

หลายวิธี  

วธีิการกระตุ้นการตัดสินใจ (How to activate decision making) มีดังนี ้ 

                     (1) การสรางความแตกตาง (Differentiation) ถาสินคาของเราไมมีความแตกตางจาก

สินคาอ่ืน ผูบริโภคยอมตัดสินใจลําบาก แตถาสินคาของเรานั้นมีความเดนชัด มีลักษณะเฉพาะตัวไม

เหมือนใคร การตัดสินใจก็จะเร็วข้ึน ตัวอยางเชน ทําใหสินคาของตัวเองแตกตางจากคูแขงขันได

ชัดเจนท่ีสุด ถาเราสรางความแตกตางไดชัดเจนเทาไร โอกาสในการท่ีจะเรงรัดในการตัดสินใจจะดี

ข้ึนเทานั้น  

                        (2) ลดอัตราการเส่ียงในความรูสึกของผูบริโภค (Reduced perceived risk) ในการซ้ือ

สินคาแตละคร้ังผูบริโภคนั้นจะรูสึกมีความเส่ียงอยูเสมอ เส่ียงวาจะเสียเงินเปลา เส่ียงวาจะไมคุม 

เส่ียงวาคุณภาพจะไมด ีดังนั้นในการท่ีเราจะเรงรัดการตัดสินใจเราตองทําใหผูบริโภครูสึกวาความ

เส่ียงของเขาไมสูงนัก   

มูลเหตุจูงใจซ้ือทั้งทางตรงและทางอ้อม 

                    ส่ิงจูงใจ หมายถึง  ภาวะท่ีพลังงานทางรางกายไดรวมตัวกันข้ึน  ซ่ึงเปนตนเหตุให

บุคคลถือปฏิบัติหรือประพฤติเพื่อจะไปสูจุดหมายปลายทาง 

มูลเหตุจูงใจซ้ือเพื่อสนองความตองการทางดานรางกายเปนการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อความอยูรอด 

มูลเหตุจูงใจซ้ือเพื่อสนองความตองการทางดานจิตใจเปนการซ้ือสินคาเพื่อสนองความตองการ

ทางดานจิตใจ ดังนี ้

                              1.ซ้ือเพราะความตองการความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต 

                              2.ซ้ือเพราะตองการยอมรับจากสังคม 

                              3.ซ้ือเพราะตองการความภาคภูมิใจ 

                              4.ซ้ือเพราะตองการความสําเร็จในชีวิต 
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มูลเหตุจูงใจในการซ้ือทางตรง 

               เปนสาเหตุของการซ้ือเพื่อสนองความตองการทางดานรางกาย มูลเหตุจูงใจในการซ้ือ

ทางออมเปนสาเหตุของการตัดสินใจซ้ือเพื่อสนองความตองการทางดานจิตใจ 

การกระตุ้นมูลเหตุจูงใจ 

                    1.ความเขมขนของเหตุจูงใจ 

                    2.แรงกระตุนหรือส่ิงบอกเหต ุ 

มูลเหตุจูงใจกบันักการตลาด 

        การศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจพอสรุปได้ดังนี ้

                   1.ผูบริโภคเกิดความไมสมดุลภายหลังการซ้ือ 

                   2.การลดความเส่ียงในการซ้ือ 

                   3.มูลเหตุจูงใจซ้ือกับความตองการความภาคภูมิใจ 

                   4.การซ้ือของผูบริโภคและความเขาใจในตนเอง 

สภาวะทีผ่นัแปรของการจูงใจ 

             มูลเหตุจูงใจของผูบริโภคเปล่ียนแปลงเนื่องจาก 

                 1.ความตองการและเปาหมายมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  เพราะสาเหตุดังนี ้

                     1.1มนุษยมีความตองการตลอดเวลา 

                     1.2มนุษยเกิดความตองการใหม 

                     1.3ความสําเร็จและความลมเหลวมีอิทธิพลตอเปาหมาย   

                     1.4เปาหมายทดแทน 

                2.ความลมเหลว 

อทิธิพลของสังคมและวฒันธรรมทีมี่ต่อการซ้ือ  

                อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอการซ้ือวัฒนธรรม ( Culture )  เปนรูปแบบของ

การดําเนินชีวิตท่ีมนุษยไดเรียนรูแลวนํามาปฏิบัต ิ ถายทอดจากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง และสามารถ

ปรับใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได 
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 คุณสมบัติของวฒันธรรมมีดังนี ้

                  1.วัฒนธรรมเปนแนวทางของการปฏิบัต ิ

                  2.วัฒนธรรมไดมาจากการเรียนรู 

                  3.วัฒนธรรมเปนกระบวนการอบรมใหมนุษยรูจักระเบียบของสังคม  

                   4.การปฏิบัติตอบตอส่ิงท่ีไดมาจากการเรียนรูเปนเร่ืองเกี่ยวกับคานิยม 

                   5.วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกในการแกปญหา 

                      6.คุณสมบัติอ่ืนๆไดแกวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนจึงไมมีกลุมของสัตว 

องค์ประกอบของวฒันธรรม 

                  1.วิสัยทัศนอันสุนทรี 

                  2.ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม 

                  3.อุปกรณเคร่ืองใช 

                  4.เร่ืองราวและตํานาน 

                  5.ภาษาหรือคําพูดท่ีใชส่ือสารกันจะแฝงวัฒนธรรมเอาไวดวย 

              6.แกนสารของสังคม 

              7.กิริยามารยาท 

              8.ประเพณีและวัฒนธรรม 

              9.ธรรมเนียมปฏิบัติ 

            10.หลักคิด 

เกณฑ์การประเมินของผู้บริโภค  

     เกณฑ์หรือมาตรการทีผู้่บริโภคใช้ประเมินก่อนการตัดสินใจซ้ือ 

        เกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมิน แบ่งออกเป็น 

              1.เกณฑท่ีสามารถวัดไดชัดแจง เปนส่ิงท่ีมองเห็นเปนรูปธรรม 

              2.เกณฑท่ีไมสามารถวัดไดชัดแจง เปนส่ิงท่ีอยูในความนึกคิดไมสามารถมองเห็นได 

เกณฑ์พืน้ฐานทีเ่ป็นตัวกาํหนดการประเมินของผู้บริโภค 

              เกณฑพื้นฐานท่ีผูบริโภคใชเปนมาตรการในการตัดสินใจซ้ือ  มาจากลักษณะนิสัยทาทาง

และขอมูลท่ีเก็บสะสมรวมกับประสบการณซ่ึงฝงแนนอยูภายในและจะถูกดึงออกมาใชเม่ือจะ
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ตัดสินใจซ้ือ  

ปัจจัยทางสังคมทีเ่ป็นตัวกาํหนดเกณฑ์การประเมินของผู้บริโภค 

               ปจจัยทางสังคมในท่ีนี้หมายถึง  ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  บุคลเหลานี้ไดแก  กลุม

อางอิง  และ  ครอบครัว 

ลกัษณะของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมิน 

               1.ความเขมขนของเกณฑท่ีใชในการประเมิน 

               2.จํานวนเกณฑท่ีใช 

               3.ความสําคัญของเกณฑ  

ชนิดของเกณฑ์ทีใ่ช้ประเมิน 

เกณฑ์ส่วนใหญ่ทีผู้่บริโภคนํามาพจิารณาได้แก่ 

                1.ตราสินคา 

                2.ราคา 

                3.อ่ืนๆ 

              4.วิธีการประชาสัมพันธ 

              5.การโฆษณา 

              6.การขายโดยพนักงานขาย  

พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการธุรกจิ  

               ธุรกิจกับผูบริโภคมีความสัมพันธกันโดยตรง  จึงตองมีประสบการณกันอยางสมบูรณ  แต

ท่ีผานมาการประสานความสัมพันธระหวางธุรกิจกับผูบริโภคขาดความสมบูรณเนื่องจาก 

                        1.กิจกรรมซ้ือขายท่ีเห็นเปนเพียงข้ันตอนสุดทาย 

                        2.การติดตอส่ือสารธุรกิจจะตองพยายามส่ือสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดรับ

ทราบใหมากท่ีสุด  

เป้าหมายของธุรกจิและเป้าหมายของผู้บริโภค 

                 เปาหมายของผูบริโภค  คือ  ตองการหาส่ิงสามารถสนองความตองการดานตาง ๆ ของ

เขาได  สวนเปาหมายของธุรกิจ  คือ  ตองการหากําไรสูงสุด แตท้ังนี้ ธุรกิจจะตองทําใหบรรลุ

เปาหมายประการแรก  คือ  ตองบริการใหผูบริโภคเกิดความพอใจเสียกอนจึงจะสามารถบรรลุ
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เปาหมายดานกําไรสูงสุดได 

ปัญหาของธุรกจิทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อม 

                 1.ขอจํากัดท่ีเปนสภาพแวดลอมทางวัตถุ 

                 2.ขอจํากัดท่ีเปนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

                 3.ขอจํากัดท่ีเปนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

                 4.ขอจํากัดของอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 

                 5.ขอจํากัดท่ีเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวบุคคล 

                 6.ขอจํากัดท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

ผู้บริโภคกบัผลติภัณฑ์ใหม่ 

           เม่ือธุรกิจมี ผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดมักตองการท่ีจะใหผลิตภัณฑนั้นเขาสูตลาดอยาง 

รวดเร็วเพื่อหนีคูแขงขันและลดตนทุนในการพัฒนาตลาด 

ความหมายของผลิตภัณฑใหม 

                      ผลิตภัณฑใหม  คือ  ผลิตภัณฑท่ีมีผลทําใหลักษณะการอุปโภคบริโภคท่ีเปนอยู        

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม แบงออกเปน 3 ประเภท 

                1.ประเภทท่ีมีการคิดคนใหมตลอดเวลา 

                2.ประเภทท่ีมีการคิดคนใหมเปนคร้ังคราว 

                3.ประเภทท่ีมีการคิดคนส่ิงใหมออกมานานๆคร้ัง 

การเข้าใจและการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค 

   ปัจจัยทีจ่ะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ มีดังนี ้

               1.การมีขอดีมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑเกา 

               2.ความสอดคลองกับความเขาใจของผูบริโภค 

               3.ความสลับซับซอนของส่ิงท่ีคิดคนใหม 

               4.ความสามารถแบงเปนสวนยอยได 

               5.ความสามารถท่ีจะถายทอดเปนขอมูลไปยังบุคคลอ่ืน หนังสือพฤติกรรมผูบริโภคเรียบ

เรียงโดย(อ.สุทธยาสุขสม)  
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ความหมายของความพงึพอใจในการบริการ 

         1. ความหมายของความพงึพอใจในการบริการ 

              1.1 ความหมายของความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบ

นิยามของความพึงพอใจของผูรับบริการเปน 2 นัย คือ 

                   1.1.1 ความหมายท่ียึดสถานการณการซ้ือเปนหลัก ใหความหมายวา “ความพึงพอใจเปน

ผลท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินส่ิงท่ีไดรับภายหลังสถานการณการซ้ือสถานการณหนึ่ง ” มักพบ

ใชในงานวิจัยการตลาดท่ีเนนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร 

                   1.1.2 ความหมายท่ียึดประสบการณเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาเปนหลัก ใหความหมาย

วา “ความพึงพอใจ เปนผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณหลาย ๆ 

อยางท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง “หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา “ความพงึ

พอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลติภัณฑ์หรือบริการ ทีต่รงกบัความ

ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง “ 

                    สําหรับความหมายท่ีพบใชอยางแพรหลาย โอลิเวอร ( Oliver ) ไดใหคําจํากัดความวา 

“ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ภาวะการแสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณการ

ซ้ือและการใชสินคาและบริการ ” ซ่ึงอาจขยายความใหชัดเจนวาไดวา “ความพึงพอใจ หมายถึง 

ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ การ

ไดรับบริการท่ีตรงกับส่ิงท่ีลูกคาคาดหวังหรือดีเกินกวาความคาดหวังของลูกคา” 

                     ในทางตรงกันขาม “ความไมพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึก

ในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณการ ไดรับบริการท่ีต่ํากวาความคาดหวัง

ของลูกคา” ดังภาพ 
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ภาพ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 

                     1.2 ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา

องคการความพึงพอใจในการทํางานจะมีผลตอความสําเร็จของงาน มีนักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายของความพึงพอใจในงานไว ดังนี้ 

                      ล็อค ( Locke ) ไดใหคําจํากัดความวา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการ

แสดงออกทางอารมณในทางบวกอันเปนผลมาจากคุณคาท่ีไดรับจากกงาน และประสบการณใน

การทํางานของบุคคลหนึ่ง “ 

                   พอรตเตอร ( Porter ) และคณะ ใหนิยามวา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกท่ี

มีตองาน และประเมินไดจากความแตกตางระหวางปริมาณ ของคุณคาผลตอบแทนท่ีไดรับกับ

ผลตอบแทนท่ีบุคคลคาดหวังไววาจะไดรับ” 

                    แครนนี่ ( cranny ) และคณะ กลาววา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ปฏิกิริยา

ตอบสนองทางอารมณและความรูสึกตองานอันเปนผลมาจากการประเมิน เปรียบเทียบสวนตางของ

ผลตอบแทนท่ีไดรับจริงกับผลตอบแทนท่ีปรารถนาหรือคาดวาควรจะไดรับ” 

     อาจกลาวไดวา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรุสึกใน

ทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทน ( ไดแก ลักษณะงาน 

อัตราคาจาง โอกาสกาวหนา และผลประโยชน ) ท่ีไดรับจากงานในระดับท่ีเปนไปตามความ
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คาดหวังท่ีบุคคลตั้งไว”ในทางตรงกันขาม “ความไมพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการแสดงออก

ถึงความรูสึกในทางลยท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

งาน ในระดับท่ีต่ํากวาส่ิงท่ีคาดหวังไววาจะไดรับ” ดังภาพ 

  

ภาพ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในงานของผูใหบริการ 

                     ความพึงพอใจท้ังสองลักษณะขางตน มีความหมายเกี่ยวพันกับความพึงพอใจในการ

บริการในสวนท่ีเกี่ยวของกับผูรับบริการและผูใหบริการ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญใน

สถานการณการบริการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หากองคการบริการสามารถสรางความพึง

พอใจในการบริการโดยทําใหผูท่ีเกี่ยวของกับการบริการมีความรูสึกในทางบวก อันเปนผลมาจาก

การประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรับจริงในระดับท่ีสอดคลอง หรือมากกวาส่ิงท่ีคาดหวังไวใน

สถานการณการบริการท่ีเกิดข้ึน ยอมกอใหเกิดผลดีตอกิจการบริการนั้น 

               จึงไดกลาววา ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึงภาวะการแสดงออกถึงความรูสึก

ในทางบวกของบุคคลอันเปนผลจากการเปรียบเทียบการรับรูส่ิงท่ีไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปน

การรับบริการหรืการใหบริการในระดับท่ีตรงกับการรับรูส่ิงท่ีคาดหวังเกี่ยวกัการบริการนั้น ซ่ึงจะ

เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์บริการ บริษัท ไทยซัมซุง อเิลคโทร

นิคส์ จํากดัในเขตกรุงเทพมหานคร ภรรคพล อุตระทอง 

                         การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการใช 

บริการของศูนยบริการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีท้ังหมด 

5 สาขา ไดแก สาขาสลี ม สาขาพันธทิพย พลาซาสาขา เซียรสาขามาบุญครองและสาขาศรีนครินทร  

                         มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ลูกคาตอการใชบริการและระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการตลอด

ท้ังศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางดานตางๆกับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการ

ใชบริการของศูนยบริการ  

                        โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ท่ีเปนกลุมลูกคาท่ีนํา

ผลิตภัณฑมาซอมท่ีศูนยบริการของทางบริษัท สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบคาที ( t-test) กับกลุมตัวอยางท่ีมี 2 กลุม ใชการ

ทดสอบคา ( F-test) กับกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม และการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงายของ

เพียรสัน (PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย พบวา ดานของขอมูล

ท่ัวไป ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศชายมีอายุระหวาง 25-34 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูก จาง/พนักงานบริษัท เอกชน รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว /

คาขาย และมีรายได   เฉล่ียตอเดือน 5,000 - 14,999 บาท ดานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการใช

ศูนยบริการ ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสินคาท่ีนํามารับบริการ ท่ีระดับราคา 2,000-11,999 

บาท ลูกคาสวนใหญมาใชบริการเปนคร้ังแรก ประเภทของสินคาท่ีเขารับบริการ คือ 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี มีอายุการใชงานของสินคานับจากวันท่ีซ้ือถึงวันท่ีสงซอมนอยกวา 1 ป และ

เหตุผลของการเลือกเขารับ บริก าร คือ เปนศูนยบริการมาตรฐาน และอยใกลบ านตามลําดบั และผู

ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมากท้ัง 7 ดาน คือ ดาน

พนักงาน ดานสถานท่ีประกอบการ ดานความสะดวกและรวดเร็ว ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

ดานราคาคาใชจาย ดานคุณภาพการบริการและดานการประสานงานการบริการ 60 RMUTT Global 

Business and Economics Review ผลการทดสอบสมมติฐานในดานความคาดหวังโดยรวม พบวา

ลูกคาท่ีมีขอมูลท่ัวไป คือดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ี
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แตกตางกันมีความคาดหวังตอการใหบริการไมแตกตางกัน ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และการใชศูนยบริการโดยรวม คือ ระดับราคาของสินคาท่ีนํามาใชบริการ จํานวนคร้ังท่ีมาใช

ศูนยบริการประเภทของสินคาท่ีเขารับบริการ การใชงานของสินคานับจากวันท่ีซ้ือถึงวันท่ีสงซอมท่ี

แตกตางมีความคาดหวังตอการใหบริการไมแตกตางกัน ยกเวน ดานเหตุผลของการเลือกเขารับ

บริการณ ศูนยบริการ ท่ีแตกตางกันมีความคาดหวังตอการใหบริการแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05สวนผลการทดสอบสมมติฐานในดานความพึงพอใจโดยรวม พบวา ขอมูลท่ัวไปของ

ลูกคา คือ ดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความ

พึงพอใจตอการใชบริการไมแตกตางกัน ยกเวนดานอายุท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใช

บริการแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑและการใชศูนยบริการโดยรวมท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการไมแตกตาง

กัน ยกเวน ดานระดับสินคาท่ีนํามาใชบริการท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการแตกตาง

กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ผลการทดสอบความสัมพันธ พบวา ความคาดหวังของลูกคาใน

การรับบริการ ท้ังหมด 7 ดาน คือ ดานพนักงาน ดานสถานทป ระกอบการ ดานความสะดวกและ

รวดเร็ว ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ ดานราคาคาใชจาย ดานคุณภาพการบริการ และดานการ

ประสานงานการบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใชบริการ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.01 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ทัศนคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการใชบริการซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

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

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตในดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อหาแนวทางในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใช

บริการซ้ือ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วามีผลกระทบหรือประโยชนตอการใชบริการใน

ดานใดบาง ซ่ึงแบบสอบถามมี 3 ตอน กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอนดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ- ขายผานการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ- ขายผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ตอนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

ช้ีแจง ขอใหทานกรุณาใสเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) และกรอกขอมูลลงในชองตามความเปนจริง 

1.เพศ 

( ) ชาย             ( )  หญิง  

2.ช้ันปการศึกษา 

( )  ป1             ( )  ป2  

( )  ป3             ( )  ป4  

3.เกรดเฉล่ียสะสม 

( ) ไมเกิน 2.00              ( ) 2.01 – 2.50 

( ) 2.51 – 3.00             ( ) 3.01– 3.50 

( )3.51 – 4.00 

4.รายรับตอเดือน 

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

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

( ) มากกวา 9,000 บาท 

5.สถานะภาพของครอบครัว 

( ) คอนขางยากจน               ( ) ปานกลาง            ( ) รวย 
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6.อาชีพผูปกครอง 

( ) รับราชการ                                          ( ) เกษตรกร 

( ) รับจาง                                                 ( ) ธุรกิจสวนตัว 

( ) คาขาย                                                  ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

( ) พนักงานบริษัท                                    ( ) อ่ืนๆระบุ......................... 

7.รายไดพิเศษ (ทํางานพิเศษ) 

( ) ไมทํา                                                ( ) ทํา ถาทําไดรับคาจาง.................บาท/วัน 

 

ตอนท่ี2 พฤติกรรมการใชอินเทอรเนตของการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ- ขายผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ช้ีแจง ขอใหทานกรุณาใสเคร่ืองหมาย√ ลงในชองวาง และกรอกขอมูลลงในชองตามความเปนจริง 

1.เร่ิมใชอินเทอรเน็ตเม่ือชวงอาย ุ

( )  อายุต่ํากวา 12 ป               ( ) 13-15 ป 

( ) อาย ุ16-18 ป                               ( ) 19 ปข้ึนไป 

2.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ต 

( ) ไมเกิน 1 ช่ัวโมง                                ( )   ระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง                     

( ) ระหวาง 3 – 4ช่ัวโมง                  ( )   ระหวาง 5 – 6 ช่ัวโมง                     

( ) ระหวาง 7 – 8 ช่ัวโมง                         ( )    9 ช่ัวโมงข้ึนไป 
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3.จุดประสงคของการใชอินเทอรเน็ตท่ีเกี่ยวกับการใชบริการซ้ือ- ขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

( ) คนหาขอมูล หาความรูเกี่ยวกับสินคา     ( )  สืบคนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา 

( )  ใชบริการเพื่อเปดหนารานขายสินคา      ( )  อานกระทู / ตั้งกระทู 

( )  สนทนาออนไลนกับผูบริโภคและผูขายสินคาอ่ืน 

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

4.เว็บไซตท่ีในการใชบริการซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

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

( ) คนหาจากเว็บ google.com      ( ) อ่ืนๆระบุ …………………. 

5.ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต 

( ) 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.ทานรูจักเว็บไซตในการบริการซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางใด 

( )โทรทัศน/วิทยุออนไลน              ( )เพื่อนแนะนํา  

( ) โฆษณาท่ีสงมาทางอีเมล             ( )เว็บบอรด/กระทูตางๆ  

( )จากเว็บไซดท่ีบริการคนหาขอมูล Google 

( ) นิตยสาร /หนังสือ                                  ( ) แท็บโฆษณาบนเว็บไซตอ่ืน(banner) 

( )  โปรดระบุ................ 
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7.ทานมีความพึงพอใจในการใชบริการซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือไม 

( )พึงพอใจ          ( ) ไมพึงพอใจ  

8.ทานคิดวาการบริการซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความปลอดภัยเหมาะสมหรือไม 

( )ปลอดภัย    ( ) ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ( )ไมปลอดภัย  

 

ตอนท่ี 3 ความเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ- ขายผานระบบพาณิชย   

              อิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

การใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1.1 ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 

     

1.2 การซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องยากและ

เสียเวลา 

     

1.3การซื้อ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญตอตัวทาน

ในปจจุบัน 

     

1.4การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งที่ไมคุมคา      
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ตอนท่ี 3 ความเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ- ขายผานระบบพาณิชย   

              อิเล็กทรอนิกส(ตอ) 

1.5การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหประหยัดเวลาและพ้ืนที่

ในการทําธุรกรรมซื้อ-ขายสินคา 

     

1.6การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีขอจํากัดและมีความ

ปลอดภัยตํ่า 

     

1.7การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหผูซื้อสามารถติดตอกับ

ผูขายไดอยางรวดเร็ว 

     

 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ - ขายผานระบบพาณิชย 

             อิเล็กทรอนิกส 

ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใช

บริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ดานความพึงพอใจของผูขาย 

1.1 ความสามารถในการออกแบบ เว็บไซต      

1.2 ภาพลักษณ/การเขาใชบริการ      

1.3 ความเปนที่นิยมของตัวเว็บไซต กลาง      

1.4ความหลากหลายในการสรางสื่อโฆษณา/การ

ประชาสัมพันธ 
     

1.5 การแสดงขาวสาร/ขอมูลสินคาบนเว็บไซต      
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ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซ้ือ – ขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส(ตอ) 

1.6 ระบบการสั่งซื้อ      

1.7 เครื่องมือในการชําระเงิน      

1.8 การสงเสริมการขาย      

1.9 การใหบริการตลอด24ช่ัวโมง      

2.ดานความพึงพอใจของผูซื้อ 

2.1 รูปแบบที่ดึงดูดใจ      

2.2 ความสะดวกในการเขาถึง      

2.3 การโฆษณาที่เขาถึงตัวลูกคา      

2.4 ขอมูลเก่ียวกับสินคา/การใหบริการ      

2.5 ความรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ      

2.6 ระบบการสั่งซื้อ/การใหบริการ      

2.7ระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน      

2.8 ชนิดสินคา/การบริการ      

2.9 ความคุมคาในการใชบริการ      

2.10 การเขาใชบริการไดตลอด24ช่ัวโมง      

 

ความเห็นอื่นๆเก่ียวกับการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

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

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