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Abstract 

 The purpose of this research is to study about the attitude of used car businessperson towards e-

commerce operation in business career within Ramindhra area, Bangkok. The procedure used in this study is 

based on the specific random with 43 samples of business owners. 

 The result of this research 

 1. Most of the cross sections are female as a percentage of   55.8, Customer 

assistant 58.1 %, Bachelor Degree graduates 65.1 %, Age 20-30 41.9%, 1-5 years working experience 46.5. 

 2. The goal of e-commerce practice mainly for product and business advertisement 

results in 90.7 %, 3-4 and 1-2 year practice of e-commerce 34.9 %, B2C business group 93%, Self-development 

and maintenance of e-commerce system in business career 55.8 %,  Refusal of e-commerce use cause by  IT 

deficiency 16.3 % 

 3. The attitudes of the used car businessperson are respectively classified into the 

price in priority ( x = 3.81 , S.D. = 0.58 )  Product type as secondary  ( x = 3.80 , S.D. = 0.72) Channel of 

commerce ( x = 3.80 , S.D. = 0.71) Marketing with business network ( x = 3.62 , S.D. = 0.74)  

 4. The obstacles among e-commerce business entrepreneur; Disable to evaluate the 

expense coverage ( x = 3.86 , S.D. = 0.68) The complexity of website operation and maintenance( x = 3.81 , 

S.D. = 0.66) Insufficient knowledge about e-commerce system ( x = 3.79 , S.D. = 0.77) 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 ปจจุบันความจําเปนข้ันพื้นฐานของมนุษยนั้น นอกจากปจจัยส่ีแลวยานพาหนะโดยเฉพาะ 

รถยนต ก็เปนปจจัยอีกอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษยในฐานะท่ีใชในการ

เดินทางของคนในสังคมปจจุบัน สามารถพิจารณาไดจากยอดจําหนายรถยนตใหมในประเทศไทยท่ี

มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป 

 การขยายตัวของเมืองยังทําใหประชากรมีความตองการใชรถยนตเพิ่มมากข้ึน ตลาด

รถยนตท่ีรองรับความตองการของลูกคาในตลาดมีอยู 2 กลุมดวยกันคือ ตลาดรถยนตใหม (new 

automobiles) และตลาดรถยนตใชแลว (used automobiles) หรือเรียกอีกอยางวารถยนตมือสอง ซ่ึง

ตลาดรถยนตมือ-สองก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูท่ีตองการรถยนตในราคาท่ีถูกกวา แตก็จะได

รถยนตท่ีมีคุณภาพต่ํากวารถยนตใหม และอาจจะหารถยนตท่ีตรงกับความตองการไดยาก 

 ผูประกอบการตลาดรถยนตมือสองสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ตามจํานวนรถยนต     

ท่ีหมุนเวียนในธุรกิจ คือ ผูประกอบการขนาดเล็ก ผูประกอบการขนาดกลาง และผูประกอบการ     

ขนาดใหญ ผูประกอบการขนาดเล็ก หรือธุรกิจรถยนตขนาดเล็ก คือธุรกิจรถยนตท่ีมีจํานวนรถยนต

หมุนเวียนในธุรกิจประมาณ 1 - 15 คันตอเดือน ซ่ึงขอดีของธุรกิจรถยนตขนาดเล็กก็คือใชเงินลงทุน

ท่ีต่ํา มีความคลองตัวในการซ้ือขาย และมีความเส่ียงในการลุงทุนนอย ขอเสียคือ ปริมาณรถยนตท่ีมี

จํานวนนอย    ทําใหไมมีความหลากหลายในสินคา หรืออาจไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได และมีความนาเช่ือถือนอย ประเภทท่ีสองคือผูประกอบการขนาดกลาง คือธุรกิจ

รถยนตท่ีมีจํานวนรถยนตหมุนเวียนในธุรกิจประมาณ 15 – 30 คันตอเดือน ทําใหเกิดขอดีคือรถยนต

ท่ีเสนอขายเปนรถท่ีมีราคาและคุณภาพท่ีสามารถจูงใจลูกคาได สามารถเจาะตลาดเฉพาะกลุมลูกคา

ได มีผูขายและผูซ้ือหมุนเวียนอยางตอเนื่องทําใหเกิดสภาพคลองในการขาย ขอเสียท่ีเกิดข้ึนคือตอง

เสียคาใชจายท่ีมากข้ึนท้ังในดานการลงทุน และทําการตลาดในการจูงใจลูกคา บางคร้ังอาจ

จําเปนตองเสียคานายหนาใหกับพอคาคนกลางดวย และประเภทท่ีสามคือ ผูประกอบการขนาดใหญ 

คือธุรกิจรถยนตท่ีมีจํานวนรถยนตหมุนเวียนในธุรกิจมากกวา 30 คันตอเดือน ซ่ึงขอดีของธุรกิจ

รถยนตขนาดใหญ คือ มีความหลากหลายของรถยนต ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคามาก มีความนาเช่ือถือมาก ลูกคามีความม่ันใจในคุณภาพ ซ่ึงเปนอีกแรงจูงใจในการตัดสินใจ  
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ซ้ือของลูกคา ทําใหสามารถเจาะตลาดลูกคาเฉพาะกลุมได และมีผูซ้ือผูขาย  ในธุรกิจเปนจํานวน

มาก ทําใหเกิดสภาพคลองในธุรกิจสูง สวนขอเสียคือตองใชเงินทุนหมุนเวียนสูง ทําใหเกิดความ

เส่ียงท่ีสูงดวย  

 ในดานของปญหาท่ีผูประกอบการสวนใหญพบคือ ธุรกิจมักจะเผชิญกับปญหาการ        

ขาดสภาพคลองในระยะแรกๆของการดําเนินกิจการ เนื่องจากในระยะแรกธุรกิจอาจยังไมเปนท่ีรูจัก

และ ยังไมไดรับความนาเช่ือถือมากนัก แตในระยะตอมาธุรกิจก็จะเร่ิมปรับตัวและแกไขปญหานี้ได 

นอกจากนี้ยังมีปญหาในเร่ืองการตอบสนองความพึงพอใจกลุมลูกคา ท้ังในเร่ืองของราคาท่ีบางคร้ัง

ลูกคามองวา มีราคาสูงเกินไป คุณภาพและลักษณะของรถยนตท่ีไมเปนท่ีพึงพอใจแกกลุมลูกคา 

รวมถึงปญหาในเร่ืองอิทธิพลดานตางๆในการตัดสินใจซ้ือของกลุมลูกคา ท้ังอิทธิพลภายในตัว

ธุรกิจ และอิทธิพลภายนอก  

 รายงานผลสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ. 2551 การซ้ือสินคาหรือ

บริการผานทางอินเทอรเน็ต เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคในการซ้ือสินคาและบริการท่ี                

มีความหลากหลายมากข้ึน โดยชองทางดังกลาวไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางมากในปจจุบัน     

ประกอบกับภาคธุรกิจในประเทศไทย เร่ิมท่ีจะหันมาใหความสนใจกับการใชประโยชนจาก

พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส เพื่อขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะธุรกิจขนาด

กลางและ  ขนาดเล็ก จึงมีการสํารวจถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต   โดยการสํารวจดังกลาวเปนการช้ีใหเห็นถึงแนวโนมของการใชบริการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส จากมุมมองของผูบริโภค จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ระบุวา ในป พ.ศ. 2551 ผูบริโภคมีความนิยมซ้ือสินคาและบริการ

ผานอินเทอรเน็ตเพิ่ม   มากข้ึนจากป พ.ศ. 2550 คอนขางมาก โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6,797 

คน หรือคิดเปนรอยละ 45.9 ตอบวาเคยซ้ือสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต เม่ือเทียบกับป 

พ.ศ. 2550 ท่ีมีเพียงรอยละ 28.9โดยผูบริโภคท่ีอยูในเขตเมือง และมีรายไดครัวเรือนสูง มีแนวโนมท่ี

จะนิยมซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตมากกวาผูท่ีมีรายไดครัวเรือนต่ํา และกลุมผูชายเปนกลุมท่ีนิยม

ซ้ือสินคาบนอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียมากกวาเพศผูหญิง ซ่ึงตางจากผลสํารวจในป พ.ศ. 2550 ท่ีผลการ

สํารวจระบุวากลุมท่ีนิยมซ้ือสินคามากท่ีสุด คือเพศหญิงท่ีมีอายุระหวาง 20-29 ป ท่ีอยูในเขตเมือง

และมีรายไดครัวเรือนสูงรอยละ 58.5 ขณะท่ีกลุมท่ีซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตนอยท่ีสุด คือ กลุม

ผูหญิงอายุมากกวา 30 ป ท่ีอยูนอกเขตเมืองและมีรายไดครัวเรือนต่ํา รอยละ 31.7 สวนมูลคาการซ้ือ

สินคาผานทางอินเทอรเน็ต  

 ผลสํารวจระบุวา มูลคาการส่ังซ้ือต่ํากวา 1,000 บาทตอคร้ัง คิดเปน รอยละ 27.6 มูลคา

ตั้งแต 1,001-5,000 บาท รอยละ 41.2 มูลคาตั้งแต 5,001-10,000 บาทรอยละ 13.3 มูลคาตั้งแต 
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10,001-20,000 บาท รอยละ 7.9 มูลคา ตั้งแต 20,001-40,000 บาท รอยละ 7.1 และมูลคามากกวา

40,000 บาทข้ึนไป  รอยละ 2.9 สินคาหรือบริการท่ีเคยส่ังซ้ือทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคสวนใหญ 

ไดแก หนังสือรอยละ 36.4 รองลงมาคือ การส่ังจองบริการตางๆ เชน จองท่ีพักโรงแรม จองเชา

ยานพาหนะ จองต๋ัวภาพยนตร รอยละ 30.7 การส่ังซ้ือซีดีภาพยนตรท่ีสงผานทางไปรษณียรอยละ 

18.1 เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย เชน กระเปา รองเทาเข็มขัด รอยละ 17.7 และอุปกรณคอมพิวเตอร 

รอยละ 16.3 สําหรับผูบริโภคท่ีไมซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ต จํานวน 8,012 คน ไดระบุสาเหตุ

ของการไมส่ังซ้ือสินคาดังกลาววา ไมไวใจผูขายสินคาในการจะสงสินคาใหจริง รอยละ 59.1 

รองลงมาไดแก ไมสามารถเห็นหรือจับตองสินคาได รอยละ 58.9 ไมม่ันใจในระบบชําระเงิน รอย

ละ 46.0 ข้ันตอนการส่ังซ้ือยุงยาก รอยละ 40.7 และไมตองการสงขอมูลบัตรเครดิตผานทาง

อินเทอรเน็ตรอยละ 34.2 (สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 2553) 

 อัตราการเติบโตของธุรกิจรถยนตมือสองในขณะนี้สูงมาก และเม่ือมองถึงการแขงขัน

กัน ในตลาดรถยนตมือสองมีการแขงขันท่ีรุนแรง โดยเฉพาะการแขงขันดานราคา และยังมีกลยุทธ

ในดานอ่ืนๆอีก จุดประสงคก็เพื่อท่ีจะกระตุนผูบริโภคใหเกิดแรงจูงใจในการซ้ือมากข้ึน ซ่ึงสังเกต

ไดวามีธุรกิจรถยนตมือสองมากมายเกือบจะทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ทําใหผูประกอบอาชีพตอง

เปนมืออาชีพ มีการพัฒนาในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนเร่ืองจรรยาบรรณ การบริการซ่ึงจะเห็นได

จากการลงทุนในดานศูนยบริการ รวมถึงการจัดรายการสงเสริมการขายใหกับลูกคา นอกจากนี้ราคา

มีความเปนธรรมมากข้ึนไมเหมือนในอดีต เพราะมีราคาเปนตัวกําหนด (รัชนีกร ณ พัทลุง 2543 : 4) 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการ         

ธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ถนนรามอินทรา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจรถยนตมือสองภายในเขตกรุงเทพมหานครมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการทําธุรกิจจํานวนมาก อีกท้ังยังเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขขอผิดพลาด ท่ี

เกิดจากเทคโนโลยีสําหรับผูท่ีประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองดวย 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ

ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบการธุรกิจ

รถยนตมือสอง 

 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการประกอบการธุรกิจ

รถยนตมือสอง 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ทําใหทราบถึงทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนิน

ธุรกิจผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2. เพื่อนําขอมูลท่ีไดเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจรถยนตมือสองใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 3. ทําใหทราบทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ    

ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําไปประยุกตใชกับระบบสารสนเทศในกิจการอ่ืนๆ 

 4. ทําใหผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองสามารถกําหนดกลยุทธในการใชพาณิชย

อิเล็ก-ทรอนิกส เพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนได 

ขอบเขตในการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ทําการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอ

การดําเนินธุรกิจผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ้ืนท่ีท่ีใชศึกษาคือ ธุรกิจรถยนตมือสองยาน ถนนราม

อินทรา ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 ธันวาคม 2553  

 1. ประชากร  ไดแก  ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองในจังหวัด

กรุงเทพมหานครเทานั้น 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองถนนรามอินทรา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยจะสุมจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 43 

ตัวอยาง 

 3. พืน้ทีก่ารศึกษา ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 4. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล 2 เดือน 

 5. ตัวแปร  

 5.1 ข้อมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

ประสบการณการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 5.2 ข้อมูลการดําเนินธุรกิจขององค์กร ไดแก ระยะเวลาใน

การทําธุรกิจ ลักษณะการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส วัตถุประสงคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 5.3 ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองที่มีต่อ

การดําเนินธุรกิจด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากสวนประสมทางการตลาดออนไลน (7P’s) ไดแก 
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ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การใหความสนใจสวนบุคคล 

การตลาดกับกลุมเครือขาย ขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ รวมถึงปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการ

ธุรกิจรถยนตมือสอง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การดําเนินธุรกิจด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทําธุรกรรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ในทุกๆชองทางท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส เนนท่ีการ “ขาย” เปนหลัก ในท่ีนี้จะศึกษา     

ส่ือประเภทอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายสินคาหรือการบริการโดยมี

รูปแบบการชําระคาสินคา หรือบริการ การสงสินคา และการโฆษณาผานส่ือ โดยประยุกตใชสวน

ประสมทางการตลาด(7P’s)กับรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การใหความสนใจสวนบุคคล การตลาดกับกลุมเครือขาย 

ขอคิดเห็นหรือ คําวิจารณ 

 2. ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูประกอบอาชีพในฐานะท่ีเปนเจาของกิจการ อาจเปน

ผูจัดการของหรือพนักงานในธุรกิจนั้นก็ได 

กกกกกกกก3. รถยนต์มือสอง หมายถึง รถยนตท่ีผานการใชงานมากอน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ 

สถานท่ีท่ีศึกษาอยูในถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 4. รถยนต์น่ังอเนกประสงค์ (SUV : Sport Utility Vehicles) หมายถึง ยานพาหนะท่ี

สามารถใชงานไดดีท้ังบนทองถนนหรือออนโรด และเสนทางทุรกันดารหรือออฟโรด (เปนรถท่ี

สามารถพาลุยไปไดทุกหนทุกแหง) เกือบท้ังหมดของรถประเภทนี้จะมีระบบขับเคล่ือนส่ีลอติดตัว

มาดวย เชน HONDA CR-V,FORD-ESCAPE และLAND ROVER เปนตน 

 5. รถยนต์เก๋งกึง่รถตู้เอนกประสงค์ (MPV : MultiPurpose Vehicles) คือสะดวกสบาย

เ ห มื อ น ร ถ เ ก ง แ ล ะ ก็ ส า ม า ร ถ ข น ค น กั บ ข อ ง ไ ด ม า ก  ใ ก ล เ คี ย ง กั บ ร ถ ตู  เ ช น  TOYOTA 

WISH,TOYOTA INNOVA และCHEVROLET ZAFIRA 

 6. รูปแบบองค์กรธุรกจิ รูปแบบการดําเนินกิจการขององคกร แบงไดหลายประเภท คือ      

1.กิจการเจาของของคนเดียว 2.หางหุนสวน 3.บริษัทจํากัด 

 7. ทัศนคติ หมายถึง ระดับความคิดเห็นในมุมมองของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือ

สอง ท่ีใหความสําคัญ หรือผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  2.1 ระบบเครือขายอินเตอรเนต็ 

  2.2 รูปแบบของธุรกิจบนอินเตอรเน็ต 

  2.3 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

  2.4 วิวัฒนาการของการพัฒนาเครือขาย ใหรองรับกับ B2B e-commerce 

  2.5 ข้ันตอนการสรางเว็บไซตใหประสบความสําเร็จ 

  2.6 ข้ันตอนการเขาสูธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนกิส  5 ข้ันตอน 

  2.7 สิบเหตุผลของการธุรกิจมาเกีย่วของกับอินเตอรเน็ต 

  2.8 รูปแบบกลยุทธสวนประผสมทางการตลาดออนไลน 

  2.9 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต  

 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนระบบเครือขายขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงเครือขายตางๆ       

ท่ัวโลกเขาดวยกัน กลาวไดวาโครงสรางของเครือขายอินเตอรเน็ตคือ ตนแบบโครงสรางแบบ

กระจายท่ีครอบคลุมโยงใยไปท่ัวโลก  มีการใชอินเตอรเน็ตติดตอส่ือสารกันอยางแพรหลาย การ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จนกระท่ังกลายเปนระบบเครือขายท่ีสําคัญสําหรับภาคธุรกิจและ

ประชาชนทุกคนในโลก ซ่ึงนํามาสูโอกาสทางธุรกิจตางๆ 

 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดริเร่ิมมาจากหนวยงานท่ีมีช่ือวา Advanced Research 

Project Agency มีจุดมุงหมายเพื่อท่ีจะสรางความม่ันคงใหกับขอมูลทางการทหาร และในการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันในยามศึกสงคราม 

 สําหรับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ไดมีการนํามาใชคร้ังแรก เม่ือ

ประมาณ พ.ศ. 2530 โดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียไดตกลงท่ีจะติดตอใชบริการ ผานระบบ

อินเตอรเน็ตรวมกันกับคณะวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรแหงมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศ

ออสเตรเลีย ในระยะเร่ิมตนทางออสเตรเลียท่ีเปนหนวยกลางในการติดตอจะเปนฝายเรียกมาทาง

ประเทศไทย โดยผานท่ีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย วันละ 3 คร้ัง เพ่ือรับ และสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสทางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย การใชอินเตอรเน็ตระยะแรกดูแลวคลายกับ ระบบ
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โทรเลข แตระบบอินเตอรเน็ตมีความเร็วและสามารถสงจํานวนของตัวอักษรและขอความได

มากกวาระบบโทรเลขหลายเทาตัว 

 สรุปแลวอินเตอรเน็ตคืออินเตอรเน็ตเปนเครือขายท่ีครอบคลุมท่ัวโลก ซ่ึงมีคอมพิวเตอร

เปนลานๆ เคร่ืองเช่ือมตอเช่ือมตอเขากับระบบ ผูใชสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางอิสระ 

โดยท่ีระยะทางและเวลาไมเปนอุปสรรค นอกจากนี้ผูใชยังสามารถเขาดูขอมูลตางๆ ท่ีถูกตีพิมพใน

อินเตอรเน็ตได อินเตอรเน็ตเช่ือมแหลงขอมูลตางๆเขาดวยกัน สวนขอเสียของอินเตอรเน็ตคือ ความ

ปลอดภัยของขอมูล เนื่องจากทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลทุกอยางท่ีแลกเปล่ียนผานอินเตอรเน็ตได 

 อินเตอรเน็ตใชโปรโตคอลท่ีเรียกวา “TCP/IP (Transport Connection Protocol / 

Internet Protocol)” ในการส่ือสารขอมูลผานเครือขาย การเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตตองเช่ือมตอผาน

องคกรท่ีเรียกวา “ISP (Internet Service Provider)” ซ่ึงจะทําหนาท่ีใหบริการในการเช่ือมตอเขากับ

อินเตอรเน็ต นั่นคือ ขอมูลทุกอยางท่ีสงผานเครือขาย ทุกคนสามารถดูได นอกเสียจากจะมีการ

เขารหัสลับซ่ึงผูใชตองทําเอง (อารีย มยังพงษ 2542 : 10 - 13) 

2.2 รูปแบบของธุรกจิบนอนิเตอร์เน็ต 

 2.2.1 ธุรกิจการส่ือสาร เปนธุรกิจท่ีมีการประยุกตใช อินเตอรเน็ตกับธุรกิจส่ือสาร เชน 

การใชอินเตอรเน็ตแทนการสงจดหมาย ทําใหไมตองเสียคาไปรษณียากร และรับสงถึงกันไดอยาง

ทันทีอยางมีประสิทธิภาพ การใชอินเตอรเน็ตแทนการโทรสาร การใชอินเตอรเน็ตแทนโทรศัพท

ทางไกล และการใชอินเตอรเน็ตทําการประชุมทางไกล เปนตน 

 2.2.2 ธุรกิจขอมูลออนไลน เปนธุรท่ีนําเอาขาวสารหรือบทความของตนเขาสูเครือขาย

อินเตอรเน็ตสําหรับใหผู ท่ีสนใจไดเรียกใช ซ่ึงปจจุบันยังใหบริการฟรี แตก็มีนิตยสารหรือ

หนังสือพิมพบางฉบับไดเขาสูธุรกิจนี้   

 2.2.3 ธุรกิจลงโฆษณาบนเวิลดไวด เว็บ เปนธุรกิจท่ีใชโฮมเพจเปนส่ือในการ

ประชาสัมพันธ เพราะสามารถนําขอมูลไปถึงผูบริโภคจํานวนมากไดอยางรวดเร็วและผูบริโภค

สามารถเปดดูขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ตามความตองการไดจากการประชาสัมพันธและ

โฆษณาทางอินเตอรเน็ต  

 2.2.4 ธุรกิจซ้ือและจัดสงสินคาทางอินเตอรเน็ต เปนการขายสินคาหลายชนิดท่ีอยู     

ในรูปส่ือดิจิตอล เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพลงวีดีโอซ่ึงเหมาะสําหรับการขายผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต เพราะสามารถทดลองตัวอยางได และยังสามารถจัดสงสินคาผานอินเตอรเน็ต         

โดยการดาวนโหลด ซ่ึงจะชวยใหลูกคาไดรับสินคารวดเร็วทันใจ และประหยัดคาใชจาย                

ในการจัดสงไปรษณีย 
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 2.2.5 ธุรกิจการศึกษาทางไกล เปนการลงทะเบียนการศึกษา โดยผูเรียนสามารถศึกษา

อยู ท่ีบานของตนไดและนับเปนธุรกิจท่ีอนาคต หากสามารถจัดรูปแบบให เหมาะสมกับ

ความสามารถทางเทคโนโลยี รวมท้ังการไมคิดคาใชจายแพงจนเกินไปนัก สําหรับประเทศไทยนั้น

ก็มีการนํารูปแบบของเทคโนโลยีนี้มาใชในวงการศึกษาแลว 

 2.2.6 ธุรกิจการคาอิเล็กทรอนิกส (EDI) เปนระบบการคาแบบออนไลนระหวางธุรกิจ

หนึ่งกับอีกธุรกิจหนึ่ง หรือหลายๆธุรกิจ เปนการเปล่ียนรูปแบบการคาบนเอกสารสูการคาดวย การ

สงขอมูลผานทางระบบคอมพิวเตอรทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการออกเอกสารสวนใหญ

กลุมธุรกิจท่ีใชคือกลุมธุรกิจผูผลิต ผูนําเขาและผูสงออก ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย โรงพยาบาล 

หางสรรพสินคา  

 2.2.7 ธุรกิจการซ้ือขายหุนผานอินเตอรเน็ต เปนธุริจท่ีใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพย

พรอมท้ังใหขอคิดเห็นและคําแนะนําดานการลงทุนแกนักลงทุนในแตละวัน หรือขอมูลของแตละ

กิจการท่ีเขามาระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย 

 2.2.8 ธุรกิ จ ก าร เ งิน อิ เ ล็ก ทรอนิก ส  เ ปน ธุรกิ จ ของ ส่ือ อิ เ ล็ก ทรอนิก ส ท่ีช ว ย                   

ในการจับจายซ้ือสินคาและบริการไดอยางสะดวกสบายโดยการใชบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต        

บัตรสมารทการด ซ้ือขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงเขาสูลักษณะของการเงินอิเล็กทรอนิกส     

ท่ีทันสมัย 

 2.2.9 ธุรกิจท่ัวไปท่ีมีการใหบริการหลังการขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการให

คําปรึกษาและตอบขอซักถามไดท่ัวโลก คําถามท่ีมีผูถามบอยๆ ก็ควรจะรวบรวมเขามาไว              

ในอินเตอรเน็ตใหลูกคาเขามาหาคําตอบอานเองได แมแตเวลาท่ีผูเช่ียวชาญไมอยูในท่ีทํางาน ลูกคา

ก็สามารถท้ิงคําถามเอาไวในตูไปรษณียใหผูเช่ียวชาญมาอาน และตอบตามความสะดวกของตนเอง 

 2.2.10 ธุรกิจการพิมพ การจัดทําเกสารและส่ิงพิมพตางๆไมวาจะเปนเอกสารท่ีจัดทํา

ข้ึนเปนการภายใน หรือหนังสือพิมพ และวารสารตางๆ ลวนใชอินเตอรเน็ตไดท้ังส้ิน 

 2.2.11 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ไดมีการนําเอา

อินเตอรเน็ตมาใชในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย แมแตในประเทศไทยเองก็มีการโฆษณาขาย         

ท่ีพักอาศัย ท่ีดิน โดยผานอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูท่ีสนใจอาจเรียกดูรูปภาพท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

ถาไมสนใจจากภาพท่ีเห็นก็จะไดไมตองไปเสียเวลาดูของจริง และยังสามารถติดตอส่ือสาร          

ตกลงราคา หรือตกลงซ้ือขายกันผานอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวก 

 2.2.11 ธุรกิจศูนยการคาอินเตอร เน็ต เปนธุรกิจการซ้ือขายสินคาและบริการ             

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยท่ีผูซ้ือสามารถเลือกซ้ือจากการศึกษาขอมูลรายละเอียดของสินคา     
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ท่ีไดรับการรวบรวมไว ไมวาจะเปนขอมูลภาพของสินคาท่ีชัดเจนสวยงาม มีรายละเอียดขอมูล  

สินคาท่ีครบถวน ลอดจนคุณสมบัติและราคา รวมท้ังการจัดสง (อารีย มยังพงษ 2542 : 17 - 19) 

2.3 การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 2.3.1  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือเรียกกันท่ัวไปวา E-Commerce นั้น เปนการพัฒนาการ

ทางการคาในรูปแบบใหม อันเกิดจากศักยภาพของเทคโนโลยี โดยดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ      

ผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส เกิดข้ึนในป ค.ศ. 1960 โดยเร่ิมจากบริษัทตางๆ ในอเมริกาไดนํา

การติดตอขอมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนมาตรฐาน (Electronic Data Interchange) หรือ EDI 

มาชวยในการซ้ือขายสินคาระหวางกัน ในระยะเวลาการติดตั้งระบบ EDI จะเปนการลงทุนสราง

เครือขายข้ึนมาเอง ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีสูงทําใหการใชงานของ EDI ถูกจํากัดใชอยูกับบริษัท  ท่ีมี

ขนาดใหญ นอกจากนี้สถาบันการเงินและธนาคารตางๆ ไดนําการติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอรท่ี

เรียกวา Electronic Funds Transfer หรือ EFT เพื่อใชเปนการสงผานรายการโอนเงินระหวางกัน  

 2.3.2 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

 ในอดีตการซ้ือขายสินคา และบริการบนอินเตอรเน็ตของประเทศไทย ยังอยูในชวง

เร่ิมตนเทานั้น เนื่องจากยังขาดปจจัยท่ีสนับสนุนอยูหลายประการ เชน อุปนิสัยของคนไทย        

สวนใหญนิยมซ้ือสินคาดวยเงินสด ไมคอยไดใชจายผานบัตรเครดิต ทําใหผูคนจํานวนมากยังไมมี

บัตรเครดิต และไมสามารถซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตได อีกประการคือ ประเทศไทยยังไมมี

กฎหมาย ท่ีจะรองรับการทําธุรกรรมการซ้ือขายผานอินเตอรเน็ตโดยตรง ทําใหเวลามีปญหาหรือขอ

โตแยงท่ีตองฟองรองข้ึนศาลก็จะมีปญหาได เพราะ ตองใชกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกันไปกอน 

แลวกฎหมายเหลานั้นก็ไมครอบคลุมถึงการทําธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกสเทานัก  

 บริษัทหางรานตางๆ ยังไมมีประสบการณในการทําธุรกิจบนอินเตอรเน็ต ทําใหแมจะ

สนใจอยากเขามาทําธุรกิจ แตก็ไมรูวาจะทําไดอยางไร ระยะนี้กระแสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   กําลัง

ได รับการกลาวถึงมาก จึ งทําให มีการจัดอบรมสัมมนาใหความรู เกี่ ยวกับการทําธุรกิจ                     

บนอินเตอรเน็ต  

 ในตอนนั้นธนาคารตางๆ ของประเทศไทย มีสวนสําคัญอยางมากในการทําธุรกรรมบน

อินเตอรเน็ตก็ยังขาดประสบการณในดานนี้เนื่องจากเปนเร่ืองใหม ในประเทศไทยหลายๆธนาคาร

จึงเรงพัฒนาความสามารถของพนักงานของตนใหพรอมท่ีจะใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได 

เพราะในสวนของธนาคารก็ตองมีการปรับตัวอยางมาก โดยตองเช่ือม ระบบคอมพิวเตอรของ
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ธนาคารเขากับระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหทางเว็บไซตตางๆ สงขอมูลบัตรเครดิตของลูกคามา

ตรวจสอบกับทางธนาคารซ่ึงตองมีระบบการรักษาวามปลอดภัยท่ีดีพอ 

 2.3.3 ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตในปจจุบัน 

 มีการใหคําจํากัดความของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไวในลักษณะตางๆกันดังนี้ 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ระบบการซ้ือขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

ถาถามนักส่ือสารก็อาจจะไดคําตอบวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือการใชระบบส่ือสารในการสง

โฆษณา สินคาและบริการไปใหลูกคา การใชระบบส่ือสาร โดยลูกคาส่ังซ้ือสินคาและการจายเงินถา

ถามผูใหบริการก็อาจจะตอบไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การใหบริการใหบริษัทหางรานตางๆ 

ไดโฆษณาประชาสัมพันธสินคา ใหบริการผูซ้ือไดดูโฆษณาเลือกหาสินคา และใหบริการเจาของ

กิจการ ไดลดคาใชจายและเพิ่มความรวดเร็วในการการจัดสงสินคาและใหบริการหลังการขายแก

ลูกคา ถาถามนักเทคโนโลยีก็อาจจะไดคําตอบวา พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส คือ การนําเทคโนโลยีมา

ใชลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการคาขาย 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือธุรกรรมทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ท้ังใน

ระดับองคกรและสวนบุคคลบนพื้นฐานของการประมวล และการสงขอมูลดิจิตอล ท่ีมีท้ังขอความ

เสียง และภาพ อีคอมเมิรซหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (สมาคมธุรกิจอินเตอรเน็ตไทย 2552 : 3) 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซ คือ การคาขายผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต 

อินเตอรเน็ตจะเปล่ียนวีธีทางการดํารงชีวิตของทุกคน อินเตอรเน็ตจะเปล่ียนวิธีการศึกษาหาความรู

อินเตอรเน็ตจะเปล่ียนวิธีการทํามาคาขาย อินเตอรเน็ตจะเปล่ียนวิธีการหาความสุขสนุกสนาน 

อินเตอรเน็ตจะเปล่ียนทุกส่ิงทุกอยาง และทุกส่ิงทุกอยางจะรวมกันเขามาหาอินเตอรเน็ต 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การทําการซ้ือขายสินคาหรือบริการโดยสงขอมูลในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสผานทางระบบเครือขาย เชน อินเตอรเน็ต 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินการทางเศรษฐกิจใดๆ ระหวางบุคคล      

สองฝายข้ึนไปท่ีกระทําบนเครือขายส่ืออิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้การดําเนินการทางเศรษฐกิจดังกลาวอาจ

รวมถึง การออกแบบ การผลิต การโฆษณาสินคา การคาท้ังปลีกและสง และการทําธุรกรรม

ตลอดจนการชําระเงิน 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การคาทุกประเภทท่ีกระทําผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในขณะท่ี

หลายคนอาจจะนึกถึงเฉพาะการคาบนเว็บอยางเดียว แตความจริงแลวการคาขายโดยผานเคร่ือง

แฟกซ โดยการสงแฟกซเอกสารการขายตรงออกไปและลูกคาแฟกซใบส่ังซ้ือเขามาก็ถือเปน 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 กลาวกันวา ในปจจุบันนี้ถาบริษัทหางรานใดไมมีหนาโฮมเพจในอินเตอร เน็ต        

บริษัทนั้นก็ไมมีตัวตน นั่นคือไมมีใครรูจัก เม่ือไมมีใครรูจักก็ไมมีใครทํามาคาขายดวย แลว           

ถาไมมีใครทํามาคาขายดวยก็อยูไมได  วากันวาอินเตอรเน็ตคือแหลงขอมูลขาวสารอยางหนึ่งก็คือ 

ขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินคา ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา

นั้นๆและขอมูลเกี่ยวกับผูขาย ผูผลิต ซ่ึงในปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกในการท่ีจะซ้ือสินคากันมาก

ข้ึนเชน การเขาไปเลือกซ้ือจากเว็บไซต มีการเขาไปเปรียบเทียบราคาสินคากอนท่ีจะซ้ือ หากจะ

กลาววา ขาวสาร คือ อํานาจ ในปจจุบันนี้ผูบริโภคก็ไดรับการติดตออาวุธอยางใหมท่ีมีอํานาจมาก

พอท่ีจะตอรองกับผูผลิต และผูจําหนายสินคาไดผลดีท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมาและพฤติกรรมของผูบริโภค

ท่ัวโลกก็เปล่ียนแปลงไปอยางส้ินเชิง ในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังมีความหมายรวมไปถึงการ

นําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดคาใชจาย ลดเวลาท่ีตองสูญเสียไปโดยเปลา

ประโยชน และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางเจาของกับผูบริโภคและผูคาสง สํานักวิจัยไอดีซีไดประมาณรายไดของการทําธุรกิจอี

คอมเมิรซแบบธุรกิจตอธุรกิจ(B-to-B) วาเพ่ิมข้ึนจาก 80 พันลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,200 

พันลานบาทในป พ.ศ. 2542 เปน 1 ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 40 ลานลานบาทในปพ.ศ. 2546 

 กลาวโดยสรุป พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce คือ ระบบการซ้ือขายสินคา

และบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ ตั้งแตการนําเสนอขาย และ

ตอเนื่องไปถึงบริการหลังการขายอีกดวย โดยกระทําผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต   เปน

ตน 

 2.3.4 รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 การทําการคาตองประกอบดวย 2 ฝาย คือ ผูซ้ือและผูขาย ซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบทําให

สามารถจัดประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสออกเปนประเภทหลักๆ ดังนี้  

 2.3.4.1 ผูประกอบการกับผูประกอบการ(Business to Consumer - B2C)คือ 

การคาระหวางผูคากับลูกคาโดยตรงถึงลูกคาหรือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวิดีโอ ขายซีดี

เพลง เปนตน 

 2.3.4.2 ผูประกอบการ กับผูประกอบการ (Business to Business – B2B)คือ 

การคาระหวางผูคากับลูกคา แตลูกคานี้จะอยูในรูปของผูประกอบการซ่ึงจะครอบคลุมถึง เร่ืองการ

ขายสง การทําการส่ังซ้ือสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply Chain 

Management) เปนตน ซ่ึงจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 
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 2.3.4.3 ผูบริโภค กับ ผูบริโภค (Consumer to Consumer – C2C)มีหลาย

รูปแบบและหลายวัตถุประสงค เชน เพื่อติดตอแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารในกลุมท่ีมีการบริโภค

เหมือนกัน การแลกเปล่ียนสินคากันเอง การขายสินคามือสอง เปนตน  

 2.3.4.4 ผูประกอบการ กับภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือ 

การประกอบธุรกิจ ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐท่ีใชกันมากก็คือ เร่ืองการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 

(E-Government Procurement) ในประเทศท่ีมีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รัฐบาลจะ

ทําการจัดซ้ือ-จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อ ประหยัดคาใชจาย เชน การ

ประกาศจัดจางของภาครัฐในเว็บไซต การใชงานระบบอีดีไอ ในพิธีการศุลกากรของกรมศุลกากร 

 2.3.4.5 ภาครัฐ กับประชาชน (Government to Consumer – G2C) รูปแบบ

นี้ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคาแตจะเปนเร่ืองการบริการของภาครัฐผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

ปจจุบันในประเทศไทยก็มีการใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชน การคํานวณและการเสียภาษีผาน

อินเตอรเน็ต การใหบริการขอมูลประชาชนผานอินเตอรเน็ต เปนตน เชน ขอมูลการติดตอ การทํา

ทะเบียนตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลักฐาน

อะไรบางในการทําเร่ืองนั้นๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซตไดทันที

(ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2553) 

 2.3.5 ข้ันตอนการคาอิเล็กทรอนิกส 

 รูปแบบในการดําเนินระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เร่ิมตั้งแตการเขาสูเครือขาย เพื่อ

การโฆษณา และประชาสัมพันธสินคาหรือบริการในธุรกิจของตน การใชเครือขายเพื่อส่ังจองสินคา

เทานั้น ซ่ึงข้ันตอนการทําธุรกรรมบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบงเปน 

 2.3.5.1 การใชขอมูลรวมกัน กอนท่ีจะมีการซ้ือขายสินคา หรือบริการบน

เครือขายอินเตอรเน็ต ส่ิงท่ีตองทําเปนส่ิงแรกคือ การทําใหผูบริโภคไดเห็นสินคาหรือบริการ ดวย

การประชาสัมพันธสินคา เพื่อใหขอมูลของสินคาหรือบริการเขาถึงกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ตอง

ศึกษาเพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภคเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ไดดีท่ีสุด การออกแบบเว็บไซตเปนสวนสําคัญท่ีควรคํานึงถึง เนื่องจากเปนส่ือกลางท่ีใชในการ

ส่ือสารกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิผล การออกแบบเว็บไซตควรออกแบบใหลูกคาสามารถคน

ขอมูลตามช่ือ หรือคําตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องไดอยางสะดวก รวมท้ังใหโอกาสลูกคา ท่ีจะเสนอแนะ

ขอคิดเห็นเพื่อใหทราบความตองการเพิ่มเติม 

 2.3.5.2 การส่ังสินคา ในการส่ังสินคาท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคานั้น

ควรทําไดอยางสะดวก และรวดเร็ว โดยการออกแบบดวยฟอรมอิเล็กทรอนิกสท่ีมีรูปเหมือนกับ

ฟอรมในกระดาษ ขณะเดียวกันระบบเว็บไซตสวนใหญก็สามารถสรางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสๆ
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ไดอยางเชนเดียวกัน จึงทําใหบริษัทตางๆ หันมาใชเว็บเพจรับรายการส่ังซ้ือสินคาเนื่องจากไมตอง

ลงทุนเพิ่มเติม 

 2.3.5.3 การชําระเงิน ในปจจุบันมีระบบการชําระเงินมากมายท่ีแขงขัน

พัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว วีธีการชําระเงินบนอินเตอรเน็ตนั้น         

จะเปนเพียงแคการสงขอมูลการตัดชําระเงินโดยใชส่ือทางอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเงินสด        

บัตรเครดิต หรือเช็คเทานั้น ความแตกตางท่ีสําคัญคือ ส่ือแทนเงินอันใหมนี้เปนขอมูลดิจิตอล

ท้ังหมด โดยมีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสมาประมวลลการจาย หรือรับเงินแทนการรับเหรียญหรือ 

พันธบัตร 

 2.3.5.4 การจัดสงสินคา ในระบบการทําธุรกรรมผานส่ืออินเตอรเน็ตนั้น 

ถาสินคาเปนขอมูลบหรือขาวสารก็สามารถสงสินคาใหลูกคาไดทันที แตถาสินคาเปนสินคา           

ท่ีจับตองได ท่ีมีลักษณะเปนตัวตนจําเปนท่ีจะตองจัดสงสินคาผานทางระบบจัดสงสินคา                 

ท่ีมีอยูเดิม อยางไรก็ตามผูประกอบการสามารถนําระบบEDI มาใชเพื่อแจงใหบริษัทจัดสงสินคา    

ท่ีตองการจัดสง หรือการใชอีเมลติดตอกับผูผลิต หรือผูจัดสงเพ่ือสถานะของสินคาท่ีถูกจัดสง       

ถึงมือลูกคาหรือไม 

 2.3.5.5 การใหบริการ ความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาท่ีดีนั้น ยอมไม

จบลงทันทีหลังจากเสร็จส้ินการขาย แตการขายจะเปนเพียงจุดเร่ิมตนในการสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา เพราะไมเพียงแตลูกคาเทานั้นท่ีตองการความชวยเหลือในตัวสินคาหรือบริการจาก

ผูประกอบการ ในทางกลับกันผูประกอบการก็ตองการขอมูลจากลูกคาเพ่ือปรับปรุงสินคาหรือ

บริการ เพื่อกระจายสินคาไปยังกลุมลูกคาอ่ืนไดตอไปในอนาคต (ธเนศ ผดุงสัตยวงศ 2542 : 7-9) 

 2.3.6 แนวคิดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 แนวคิดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนหลักๆ คือ 

 2.3.6.1 Customer Relationship Management (CRM) การบริหาร

ความสัมพันธของลูกคาเพราะลูกคาคือสวนสําคัญท่ีสุดและเปนสวนท่ีเปนพื้นฐานในการดําเนิน

ธุรกิจ บริษัทไมสามารถท่ีจะพัฒนาไดถาขาดความเช่ือม่ันจากลูกคา เพราะฉะนั้นการปรับปรุง  การ

โตตอบระหวางลูกคากับกระบวนการตางๆ ของธุรกิจ ท่ีเปนกระบวนการยอยซ่ึงจะสงผล             

ตอลูกคาโดยรวม 

 2.3.6.2 Supply Chain Management (SCM) เปนแนวคิดการผสานกลไก

ทางธุรกิจท้ังหมดตั้งแตการนําวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต จนกระท่ังสงสินคาถึงมือลูกคา ชวยให

บริษัทสรางระบบการไหลเวียนของขอมูลขาวสาร สินคา และการบริการ ใหมีความตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการชวยระบบงานภายในและภายนอก 
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 2.3.6.3 Enterprise Resource Planning (ERP) เปนการวางแผนทรัพยากร

ภายในองคกร โดยการมุงเนนท่ีจะปรับปรุงระบบการดําเนินงานและการพัฒนาบุคลากร             

ขององคกร เพื่อใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงเปนการผสมผสานกลยุทธ           

ทางธุรกิจ เทคโนโลยีและบุคลากรเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล                

ในการดําเนินงาน 

 2.3.7 ประเภทของสินคาและบริการท่ีเสนอขายผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 สินคาและบริการท่ีเสนอขายผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบงเปนตามประเภทตาม

การขนสง ซ่ึงแบงออกเปน 3ประเภท คือ 

 2.3.7.1 สินคาท่ีจับตองได  สินคาท่ี ผูประกอบการตองจัดสงใหผู ซ้ือ          

ถาผูประกอบการขายสินคาประเภทนี้จะตองจัดหาบริษัทขนสงสินคา ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข

การจัดสงของแตละบริษัท เชน การคํานวณคาขนสง ประเภทของสินคาท่ีรับขนสง ปริมาณการ

ขนสง เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังตองจัดการเกี่ยวกับโกดังสินคาเพราะตองสต็อกสินคาเอาไวเพื่อ

เตรียมขาย 

 2.3.7.2 สินคาท่ีจับตองไมไดเปนสินคาท่ีผูประกอบการไมจําเปนตองจัดสง

ใหผูซ้ือเพราะเปนสินคาท่ีผูซ้ือสามารถดึงหรือเรียกกันวา ดาวนโหลดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของ

ผูประกอบการมาเขาเคร่ืองของผูซ้ือ สินคากลุมนี้ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูลประเภทตางๆ 

เพลง เปนตน การขายสินคาประเภทนี้ใชเงินลงทุนต่ํากวาประเภทแรก เพราะสามารถประหยัด

คาใชจายไดหลายรายการ เชนคาเชาโกดัง คาใชจายในการจัดสง เปนตน 

 2.3.7.3 บริการเปนบริการท่ีผูประกอบการจัดข้ึนเพื่อใหบริการแกผูเขามา

เยี่ยมชมเว็บไซต โดยไมขายสินคาหรือบริการ บริการท่ีเสนออาจจะเปนบริการท่ีเกี่ยวของกับ

อินเตอรเน็ตหรืออาจเปนบริการท่ีไมเกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต เชน การบริการในการชวยหาขอมูล 

ซ่ึงเรียกวา (Search Engine) เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ปจจุบันเว็บไซตสวนใหญมักมีสินคาและบริการครบท้ัง 3 ประเภท เพื่อ

เปนการบริการลูกคาครบวงจร (กิตติ สิริพัลลภ. 2543 : 49-54) 

 2.3.8 บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับธุรกิจ 

 2.3.8.1 เพิ่มรายรับ 

 1) เพิ่มกลุมเปาหมาย การท่ีอินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีเขาถึงคนท่ัว

โลก ทําใหการขายสินคาผานเครือขายนี้ไมมีขอจํากัดดานพรมแดนอีกตอไป เพียงลูกคา        มี

คอมพิวเตอรเช่ือมตออินเตอรเน็ตก็สามารถส่ังซ้ือสินคาได แมอยูในหองนอนท่ีไกลจากรานขาย

ของเปนหม่ืนกิโลเมตร 
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 2) เพิ่มเวลาใหบริการ ระบบอินเตอรเน็ตนั้นสามารถเช่ือมตอ

ไดทุกเวลาท่ีผูตองการ ดังนั้น รานคาออนไลนจึงสามารถเปดใหบริการไดทุกวัน 24 ช่ัวโมง ข้ึนอยู

กับความสะดวกของผูซ้ือ นอกจากนั้นแลวผูท่ีสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได สวนใหญจะเปนผูท่ีมี

ฐานะหรือรายไดอยูในระดับดี มีกําลังซ้ือ ซ่ึงนับวันจะมีจํานวนมากข้ึน ตามการพัฒนาของ

เทคโนโลยี อีกท้ังการซ้ือขายดวยระบบบัตรเครดิตยังสามารถเพิ่มกําลังซ้ือ และปองกันผูขายฉอโกง 

หากไมสงสินคาใหผูซ้ือ ก็สามารถปฏิเสธการชําระเงินได 

 2.3.8.2 ลดคาใชจาย 

 1) พนักงานถือเปนขอจํากัดของธุรกิจ SME เพราะ ตองเสีย

คาใชจ ายอย างมากในการสร างพนักงานขายให มีความเข าใจ  จนสามารถนําไปเสนอ                    

ขายสินคาตอลูกคาได บางคร้ังพนักงานท่ีมีความสามารถลาออกไปก็ตองเสียท้ังเงินและเวลา        

หาคนใหมอีก แตการสรางรานคาบนเครือขายอินเตอร เน็ตก็ เหมือนการถายทอดความรู                 

ใหพนักงานขายคนหนึ่งเขาใจธุรกิจและนําเสนอขายสินคาแทนผูประกอบการ ขอดีของพนักงาน

อิเล็กทรอนิกสผูนี้คือ สามารถ ตอนรับลูกคาในคราวเดียวกันไดหลายๆคน และนําเสนอขอมูล      

ไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกันหมด 

 2) เคร่ืองมือส่ือสารในการทําธุรกิจแบบเดิม ผูประกอบการ

มักตองลงทุนเร่ืองของอุปกรณโทรศัพท โทรสาร เพ่ือเปนชองทางในการติดตอลูกคา แตการมี

เว็บไซต ทําใหลูกคาไดรับความสะดวก ไมตองรอสาย สามารถรับขาวสารธุรกิจ ไดทันที 

 3) ทําเลการทําธุรกิจคาปลีก เร่ืองของทําเลเปน ส่ิงสําคัญและ

ทําเลท่ีดีจะมีราคาแพงอีกท้ังยังมีผูตองการเปนจํานวนมาก แตการขายสินคา ผานเว็บไซตไมมี

ขอจํากัดดานทําเลทางกายภาพ หรือตองเสียคาใชจายในการตกแตงรานมากมาย ผูประกอบการ

สามารถสรางรานคาออนไลนจากทุกท่ีซ่ึงมีอินเตอรเน็ตได และประการสําคัญคาเชารานคา

ออนไลนถูกกวายานทําเลการคาดีๆนับรอยเทา(สิทธิเดช ลีมัคเดช 2552) 

  2.3.9 ลักษณะพิเศษของการตลาดแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2.3.9.1 ตลาดเปนตลาดเฉพาะเจาะจง ลูกคามาท่ีเว็บไซตมีจุดมุงหมาย      

จะซ้ือสินคาท่ีเขาอยากได เชน ผูท่ีตองการซ้ือรองเทาก็จะเขามาดูท่ีเว็บขายรองเทา 

 2.3.9.2 เปนการแบงสวนตลาดเชิงพฤติกรรม การจัดกลุมลูกคาพิจารณา

จากความสนใจ คุณคาท่ีลูกคาใหสินคาหรือบริการใดบริการหนึ่ง และวิถีชีวิตของลูกคา ซ่ึงเปน

ปจจัยเหลานี้เปนส่ิงกําหนดพฤติกรรมของลูกคา 

 2.3.9.3 เปนการตลาดแบบตอตัว ลูกคาสามารถกําหนดรูปแบบของ

สินคาและบริการไดตามความตองการซ่ึงแตกตางกับผูอ่ืน 
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 2.3.9.4 ลูกคากระจายอยูท่ัวโลก เพราะระบบอินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงได

ทุกพื้นท่ีท่ัวโลก 

 2.3.9.5 ทําธุรกิจไดตลอดเวลา ผูประกอบการสามารถเปดรานขายได 356 

วัน 24 ช่ัวโมง 

 2.3.9.6 ขอมูลของสินคาและบริการเปนปจจัยสําคัญในการตัดสิน ในการ

ซ้ื อ สิ น ค า ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค  เ พ ร า ะ ผู บ ริ โ ภ ค จ ะ รู จั ก แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม รู ใ น สิ น ค า จ า ก ข อ มู ล                           

บนจอคอมพิวเตอร 

 2.3.9.7 ธุรกิจทางอินเตอร เน็ตเปนกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม           

บนเว็บไซตการโฆษณาประชาสัมพันธการขาย การชําระเงิน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิด         

การซ้ือขายสินคาอยูรวมกันในเว็บไซต 

 2.3.9.8 เปนการส่ือสาร 2 ทาง ผูซ้ือกับผูขายสามารถโตตอบกันไดทันที 

 2.3.9.9 เปนการดําเนินธุรกิจดวยตนทุนต่ํา เพราะใชบุคลากรจํานวนนอย 

การส่ือสารการตลาดทําไดรวดเร็วและเปล่ียนแปลงไดงาย นอกจากนี้ธุรกิจแบบนี้ยังไมจําเปนตองมี

ทรัพย สินถาวรท่ีราคาสูง เชน สถานท่ีทํางาน อุปกรณสํานักงาน เพราะติดตอกับลูกคา                  

ทางจอคอมพิวเตอรเทานั้น 

 2.3.9.10 สินคาบางประเภทจะถูกจัดสงใหลูกคาไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

เชน การดาวนโหลดเพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร (กิตติ สิริพัลลภ. 2543 : 23) 

2.4 ววิฒันาการของการพฒันาเครือข่าย ให้รองรับกบั B2B e-commerce  

 2.4.1 Intranet เปนเครือขายท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชติดตอส่ือสารภายใน

องคกรเทานั้น โดยผาน e-mail ดวย วิธีการดังกลาวจะชวยใหเกิดการกระจายทรัพยากรคอมพิวเตอร

และขอมูลระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.4.2 Extranet เปนการพัฒนาอีกข้ันหนึ่งตอเนื่องจาก Intranet นั่นคือ Extranet นี้

สามารถใหคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตองการขอมูลของบริษัท สามารถเช่ือมโยงระบบเขากับ

บริษัท และเรียกดูขอมูลได 

 2.4.3 Portals เปนรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง เพื่อเปนทางผานไปสูการคนหา

ขอมูลตางๆ Portals จะเปนเสมือนเว็บกลาง ซ่ึงผูท่ีตองการขอมูลจะเร่ิมตนคนหาขอมูล                

จาก Portals เหลานี้ เชน ลูกคาตองการซ้ือสินคาหนึ่ง แตไมทราบวาจะเร่ิมตนคนหาจากจุดใด ลูกคา

จะเร่ิมหา Portals ท่ีเกี่ยวของกอน แลวจึงหาสินคาท่ีตองการ ดังนั้น เม่ือคุณทราบวิธีการคนหาของ

ลูกคา และคุณตองการจะเขาสูการคาแบบ B2B e-commerce บริษัทของคุณควรจะมี Portals เอง 
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หรือซ้ือมาใชงานก็ได ในกรณีท่ีซ้ือมาใชงานคุณสามารถซ้ือจากบริษัทท่ีเปน Informediaries บริษัท

เหลานี้จะสรางPortals ข้ึนมา และทําการขายรูปแบบของ เนื้อหาหนาเว็บไซต ใหบริษัทอ่ืนๆ

นําไปใชงานดวย  

 2.4.4 Digital Markets เปนระบบท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุด ซ่ึงสามารถแบงออกไดอีก      

4 รูปแบบดังนี้ 

 2.4.4.1 Procurement (ระบบการจัดซ้ือ)คือการใชอินเตอรเน็ต เปนการ

กระจายขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ซ่ึงวิธีการดังกลาวชวยใหบริษัทตางๆ  สามารถลดตนทุน

การจัดซ้ือสินคา และบริการโดยผานอินเตอรเน็ตโดยตรง ไมตองใชพนักงานเปนส่ือกลางใน       

การจัดซ้ือ และในอนาคตมีแนวโนมวาระบบการจัดซ้ือจะเปนแบบรวมศูนย ผูซ้ือและผูขายสินคา

สามารถตกลงทํารายการตางๆท้ัง การซ้ือสินคา การจัดสงสินคา การวางแผน การลงทุนได         

โดยผานอินเตอรเน็ตเพียงจุดเดียว 

 2.4.4.2 B2B Exchange (ตลาดกลาง) คือการท่ีผูซ้ือ ผูขาย และผูท่ีเกี่ยวของ 

รวมตัวกันเพื่อใหมีการจับคูธุรกรรมแบบอัตโนมัติในกลุมสมาชิก หากคุณตองการสินคาและเสนอ

ความตองการไป ขณะเดียวกันก็มีอีกบริษัทท่ีเสนอขายสินคาเขามา ระบบจะจับคูความตองการนั้น

ทันที 

 2.4.4.3 Auction (การประมูล) คือตองการซ้ือสินคาโดยการประมูล ซ่ึงผูท่ี

ตองการเขารวมประมูลจะตองทําการลงทะเบียนและยอมรับในกฎระเบียบท่ีวางเอาไว นอกจากนั้น

จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทของตนเอง วิธีการสงสินคาหากประมูลได และตองระบุราคาสูงสุดท่ี

บริษัทจะรับได หากคุณชนะการประมูล คุณก็จะไดรับ e-mail ยืนยันการชนะประมูลอีกคร้ัง และจะ

มีการหักเงินในบัญชีของคุณทันที ในขณะเดียวกันหากคุณตองการสินคา คุณก็สามารถเสนอซ้ือ 

เพื่อใหบริษัทอ่ืนๆ เขามาเสนอขายสินคาใหกับคุณ วิธีนี้จะเรียกวา Reverse Auction ซ่ึงจะตรงกัน

ขามกับ Auction 

 2.4.4.4 Supply chains คือการจัดการสินคาโดยผานระบบออนไลนซ่ึง

สามารถลดตนทุนการจัดซ้ือได ท้ังยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสินคา ตัวอยางเชน บริษัท 

Ford ตกลงรวมมือกับบริษัท Oracle เพื่อลดความยุงยากและปญหาตางๆของการซ้ือสินคาจาก 

Supplier กวา 30,000 ราย Ford จึงลงทุนเช่ือมะบบคอมพิวเตอรกับ Supplier เพื่อใหเหลือระบบรวม

เพียงระบบเดียว นอกจากนั้น Ford ยังสามารถไดขอมูลตางๆ ท่ีตองการจาก Supplier อยางทันทวงที 
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2.5 ขั้นตอนการสร้างเวบ็ไซต์ให้ประสบความสําเร็จ 

 เว็บไซต เปนท่ีจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดตางๆ ของสินคาบนเครือขายินเตอรเน็ต 

โดยท่ีเราสามารถอางถึงเว็บไซตด โดยท่ีเราตองรูช่ือเว็บไซต หรือท่ีเรียกวา URL 

 ดังนั้นเว็บไซตก็เปรียบเสมือนหนารานของเราในระบบเดิมเปนจุดพบกันระหวางผูซ้ือ

กับผูขาย การทําธุรกิตางๆ จะเกิดข้ึนท่ีนี่ ดังนั้นเว็บไซตจะเปนปจจัยท่ีสําคัญมากของระบบการคา

บนอินเตอรเน็ต เราจะแบงข้ันตอนในการสรางเว็บไซตใหประสบความสําเร็จไดเปน 5 ข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 2.5.1 กําหนดเปาหมายและวางแผน 

 2.5.1.1 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของธุรกิจ 

 2.5.1.2 จัดทีมหรือบุคลากรท่ีจะมาทํางานรวมกัน จัดวางกลยุทธตางๆ 

 2.5.1.3 เตรียมความพรอมทางดานการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย 

 2.5.1.4 ตั้ง ช่ือเว็บไซต โดยท่ีช่ือท่ีตั้งจะตองไม ซํ้าใคร แลวไปรีบจด

ทะเบียนเพื่อจองเปนเจาของท่ีเรียกวา การจดโดเมนเนม ติดตอขอรายละเอียดไดท่ีผูใหบริการ

อินเตอรเน็ต 

 2.5.1.5 วิจัยตลาด ศึกษา วิ เคราะหขอมูลของคูแขง เพื่อเปนแนวทาง         

ในการดําเนินธุรกิจ 

 2.5.2 การพัฒนาเว็บไซต 

 2.5.2.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการ

ชําระเงิน การขนสง ระบบฐานขอมูลลูกคา โดยะมีทางเลือกดังตอไปนี้ 

 1) การพัฒนาระบบข้ึนมาเองเร่ิมตั้งแตการออกแบบ สราง

เว็บพจ การเช่ือมโยงฐานขอมูล เขียนโปรแกรมจัดการชําระเงิน วิธีนี้จะตองใชเวลามาก แตเราจะได

ระบบท่ีมีรูปแบบและความสามารถตามท่ีตองการ เหมาะสมกับธุรกิจ และสามารถเช่ือมตอกับ

ระบบเดิมได 

 2) การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป เปนวิธีท่ีงายและรวดเร็ว

ประหยัดเวลา ลงทุนนอยแตก็ไมใชเร่ืองงายท่ีจะหาโปรแกรมสําเร็จรูปใหตรง หรือเหมาะสมกับ

ธุรกิจ 

 3) วาจางบริษัทท่ีเปนมืออาชีพมาดูแลระบบใหมีความเปนมือ

อาชีพ ประหยัดเวลาในการพัฒนา คาใชจายก็แลวแตจะตกลงกันแตอาจมีปญหาอยูบางตรงท่ี

ความสามารถในการเช่ือมตอกับระบบเดิม 

 2.5.2.2 ทดสอบเว็บไซต กอนท่ีจะเปดตัว เพื่อเตรียมความพรอมลวงหนา 
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 2.5.3 เปดตัวเว็บไซต 

 2.5.3.1 หลังจากเปดตัวเว็บไซตแลว จะตองทําใหเว็บไซตของเราเปนท่ีรูจัก 

อยางเชน การโฆษณาในเว็บไซตท่ีมีผูเขาไปมากๆ หรือจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมตสงเสริมเว็บไซต ซ่ึง

เปนวิธีท่ีประหยัดท่ีสุด คือการลงทะเบียนไวในระบบคนหาขอมูล (Search Engines) 

 2.5.3.2 ติดตามผล ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ บํา รุง รักษา และสราง        

ความยืดหยุนใหกับระบบ หากไมมีการปรับแตงหนาราน(เว็บเพจ) หรือสินคาใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ลูกคาก็จะหนีไปจับจายกับรานอ่ืน

ทันที เนื่องจากในความเปนจริงไมมีสินคาตัวใดทีจะขายไดตลอดกาล และไมมีลูกคารายใด       

ชอบเห็นสินคา หรือรานคาท่ีมีหนาตาจําเจ เพราะลูกคาบนอินเตอรเน็ตไมมีขีดจํากัดในการเดินทาง

จากรานหนึ่งไปยังอีกรานหนึ่ง แมโดยความเปนจริงจะอยูหางกันหลายพันไมล หรือ อยูคนละ

ประเทศก็ตาม “บีทูบี คืออะไร,” นิตยสาร MBA 3,25 (เมษายน 2544 : 108-109) 

2.6 ขั้นตอนการเข้าสู่ธุรกจิ E-Commerce 5 ขั้นตอน (วัชระ ยะไวทย 2543 : 25) 

กกกกกกกก2.6.1 สํารวจโอกาสทางการตลาดดวยระบบคนหาขอมูล 

กกกกกกกก2.6.2 วางแผนการตลาด และพัฒนาเว็บเพจ 

กกกกกกกก2.6.3 นําเว็บเพจเขาสูระบบอินเตอรเน็ต และจัดตั้งเว็บไซต 

กกกกกกกก2.6.4 โฆษณาและประชาสัมพันธเว็บไซต 

กกกกกกกก2.6.5 ติดตามผล ปรับปรุงและบํารุงรักษา 

2.7 สิบเหตุผลของการธุรกจิมาเกีย่วข้องกบัอนิเตอร์เน็ต  

 2.7.1 เพื่อใหธุรกิจของตนเองพรอมใหบริการแกลูกคาทางอินเตอรเน็ต 

 เนื่องจากอินเตอรเน็ตมีผูใชจํานวนเปนรอยลานคนจากท่ัวโลก และมีอัตราการเพิ่มข้ึน

แบบเทาตัวทุกป ในฐานะผูประกอบธุรกิจแลว ทุกคนไมควรมองขามตลาดและชองทางการตลาด

ขนาดใหญเชนนี้ท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง โดยไมมีขอจํากัดเร่ือง สถานประกอบการ 

เวลาทําการของธุรกิจดวยตนทุนท่ีประหยัด ดังนั้น บริษัทตางๆ ท่ีรูจักคุณประโยชนขอนี้จึงอดใจ

ไมได ท่ีจะตองพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยอาศัยคุณสมบัติของอินเตอร เน็ตในการเตรียม          

ความพรอมใหบริการทางอินเตอรเน็ตแกลูกคาท่ีเปนผูใชอินเตอรเน็ตกอนท่ีคูแขงของตนเอง        

จะจับจองผูกใจลูกคาไวหมดแลว 

 2.7.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสรางเครือขายของธุรกิจ 
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 ในการดําเนินธุรกิจการคา การสรางความสัมพันธกับผูท่ีเกี่ยวของในธุรกิจของตนเอง 

ไมวาจะเปนลูกคา ผูขายวัตถุดิบ หรือผูใหบริการ ดานตางๆ แกบริษัท เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญมาก 

วิธีการสําคัญวิธีหนึ่งท่ี นักธุรกิจใชในการ สรางความสัมพันธและเครือขายทางธุรกิจ ของตนเองเม่ือ

ไดมีโอกาสพบผูท่ีเกี่ยวของคือ การใหนามบัตร ซ่ึงนามบัตรแบบท่ัวไป จะใหขอมูลวาตนเองเปน

ใคร อยูท่ีไหน  ขายสินคา/ใหบริการอะไร แตในนามบัตรของนักธุรกิจท่ีมีเว็บไซตของตนเองนั้นจะ

บอกท่ีอยูบนอินเตอรเน็ตของบริษัท ทําใหผูมีความสนใจในบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาในตาง

ประทศ สามารถดูขอมูลของบริษัท สินคาหรือบริการไดอยางสะดวก และสามารถติดตอส่ือสารกับ

บริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน และประหยัดคาใชจาย ซ่ึงจะทําใหบริษัทมี

โอกาสขยายเครือขายของธุรกิจไดมากข้ึนอีกดวย 

 2.7.3 เพื่อใหขอมูลของบริษัทพรอมใหลูกคาเขามาคนหาได 

 การเผยแพรขอมูลธุรกิจ เพื่อใหลูกคาสามารถคนหาบริษัทไดและทําธุรกิจกับตนเอง

ท่ัวไปมักจะลงโฆษณาในสมุดโทรศัพทหนาเหลือง หรือ Directory ตางๆ ซ่ึงใหขอมูลของบริษัท

อาทิ ช่ือ ท่ีอยู  เวลาดําเนินการ สินคา หรือบริการ ในพื้นท่ีโฆษณาท่ีจํากัด และ ขอมูลอาจ               

ไมทันสมัยตามสถานการณของบริษัท แตในระบบอินเตอรเน็ต ธุรกิจสามารถ ใหลูกคาเขามาคนหา 

ขอมูลของบริษัท ไดอยางงายดาย และสามารถลงโฆษณาอะไรก็ไดมากเทาท่ีตองการ นอกจากนี้ยัง

สามารถปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลา อาทิ การเสนอสวนลดพิเศษ สําหรับลูกคาวันนี้ หรือสัปดาหนี้ 

การจัดรายการพิเศษเพื่อสงเสริมการขาย เชน การตอบปญหา หรือ การรวมเลนเกมสตางๆ ท่ีจูงใจ

ลูกคา ซ่ึงหากบริษัทมีโอกาสใหขอมูลเหลานี้แกลูกคา จะมีสวนชวยใหลูกคา ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือ

บริการของบริษัทไดมากข้ึนอีกดวย 

 2.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

 ดวยคุณสมบัติของคอมพิวเตอร และคุณสมบัติของเครือขายใยแมงมุม ธุรกิจสามารถ

ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบท่ีใหลูกคาสามารถคนหาสินคา และขอมูล      

ของสินคา ท่ีตองการจาก ฐานขอมูลสินคาของธุรกิจ รวมท้ังวิธีการส่ังซ้ือสินคาและเงื่อนไขตางๆ 

ดวยตนเองตลอดเวลา ทําใหลูกคามีขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาธุรกิจนั้นๆ มีสินคา หรือ 

บริการท่ีตรงตามความตองการหรือไม ราคาเทาไร มีจํานวนเทาไร จะจัดสงใหโดยวีธีอะไร             

มีคาใชจายในการจัดสงเทาไร จะไดรับสินคาเม่ือไร จะชําระเงินโดยวีธีใด จะจัดสงสินคาไป           

ท่ีไหน สินคามีคุณสมบัติอยางไร วิธีการใชสินคา ขอควรระวังเกี่ยวกับสินคา เงื่อนไขและสวนลด

พิเศษ ฯลฯ นอกเหนือจากนั้นแลว ลูกคายังสามารถตรวจสอบไดอีกวา สินคาท่ีไดส่ังซ้ือไวแลว

ไดรับการจัดสงเม่ือไร 

 2.7.5 ขยายผลและขอบเขตการโฆษณาและประชาสัมพันธใหมากข้ึน 
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 เนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ต เปนเครือขายท่ีทําใหโลกของการติดตอส่ือสารขอมูล

ขาวสารเปนไปอยางไรพรมแดน ทําใหขอมูล การโฆษณา และประชาสัมพันธของบริษัท สามารถ

กระจายไปยัง ใครก็ตาม อยูเมืองใด ประเทศใดก็ตาม ท่ีสามารถเขาสูระบบอินเตอรเน็ตสามารถ

เขาถึงขอมูล ท่ีทันสมัยของบริษัทดังกลาวได ในขณะท่ีการโฆษณาประชาสัมพันธดวยส่ือ อาทิ

นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน จะจํากัดอยูในวงของผูท่ีเปนสมาชิก หรือเครือขายการรับสงของวิทยุ หรือ

โทรทัศน และยังถูกจํากัดดวยขนาดของคอลัมน เวลาออกอากาศ ท่ีมีคาใชจายสูง อยางไรก็ตาม   

การใชส่ือตางๆควบคูกับการใชอินเตอรเน็ตจะทําใหธุรกิจสามารถเขาสูตลาดและเจาะตลาดไดอยาง

รวดเร็วข้ึน เพราะลูกคาสามารถอาจไดยินเร่ืองราวจากส่ือตางๆ และสามารถดูขอมูลรายละเอียด

เพิ่มเติมจากเว็บไซตของบริษัท 

 2.7.6 ขจัดปญหาดานเวลาดําเนินการของธุรกิจ 

 เนื่องจากเวลาดําเนินการของสํานักงานของบริษัทท่ัวไป ไมสามารถใหบริการไดตลอด 

24 ช่ัวโมง แตในความเปนจริงแลวก็ลูกคาตองท่ีการติดตอและขอบริการจากบริษัทหลังจากเวลาทํา

การ อาทิ การตอบปญหาเกี่ยวกับการใชสินคา การรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา การสงเอกสารการซ้ือ

ขายสินคา ฯลฯ นอกจากนี้หากเช่ือมตอระบบ E-mail กับระบบส่ือสารภายในประเทศ (Paper หรือ 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี) ท่ีใหบริการในปจจุบัน ใหสงผานขอมูลจากระบบ E-mail มายัง Paper หรือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแลวจะทําใหธุรกิจ ไมพลาดการติดตอส่ือสาร กับลูกคาหรือผูรวมธุรกิจเลย โดยมี

เว็บไซตของบริษัทเปนศูนยกลางในการติดตอส่ือสารท้ังภายใน และภายนอกบริษัท 

 2.7.7 การขายสินคาหรือบริการ 

 อินเตอรเน็ต นอกจากเปนส่ือในการติดตอส่ือสารระหวางบริษัทกับลูกคาแลว ยังเปน

ชองทางการตลาด และเปนวิธีการในการขายสินคาแกลูกคาท่ีครบทุกข้ันตอน ตั้งแตการให

คําแนะนําและขอมูลสินคาแกลูกคา การตกลงเงื่อนไขทางการคา การตอรองราคาสินคา การเลือก

วิธีการขนสง จนกระท่ังการชําระเงินคาสินคาผานทางอินเตอรเน็ตดวยบัตรเครดิต หรือระบบ 

Telebanking ผานทางระบบอินเตอรเน็ต ถึงแมวาการขายสินคาสามารถจะกระทําไดโดยวิธีอ่ืนๆ 

อาทิ การขายหนาราน การขายผานไปรษณีย การขายผานทางโทรศัพท การขายแบบ Direct Sales ก็

ตาม วิธีการขายผานทางอินเตอรเน็ตเปนวิธีการขายท่ีมีคาใชจายในการตลาดนอยท่ีสุด และ            

มีโอกาสในการขยายตลาดไดมากท่ีสุดท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังเปนวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด

ท้ังผูซ้ือและผูขายในการส่ือสารขอมูลการคาซ่ึงกันและกัน 

 2.7.8 การนําเสนอขอมูลของธุรกิจแบบ Multi-media 

 เนื่องจากบนอินเตอรเน็ตนั้น บริษัทท่ีมีเว็บไซตของตนเองสามารถท่ีจะนําตัวหนังสือ 

ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียง มานําเสนอเร่ืองราวของบริษัท สินคา หรือบริการ
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ของบริษัท มาเตรียมพรอมไวใหลูกคาท่ีเขามาในเว็บไซตของบริษัทได ดวยคุณสมบัติ ขอนี้เอง ทํา

ใหบริษัทมากมาย สามารถนําขอมูลท่ีถูกจัดเก็บ ในรูปแบบตางๆ มานําเสนอแกลูกคา เพ่ือเปน 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสินคา หรือใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตาม

ความตองการ อาทิ VDO แนะนําคุณสมบัติของสินคา ขอมูล Multi-media แบบ Interactive ท่ีชวย

ลูกคาเลือกซ้ือสินคาอยางเส้ือผา เพลง หนังสือ ของประดับแตงบาน เปนตน 

 2.7.9 การเขาสูตลาดท่ีลูกคามีความตองการบริโภคสินคาสูง 

 เนื่องจากผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญเปนผูท่ีมีการศึกษาสูง หรืออยูในชวงกําลังศึกษา 

หรืออยูในวัยเพิ่งสําเร็จการศึกษาและกําลังเร่ิมตนทํางานสรางตนเอง ซ่ึงจะเปนบุคคลท่ีเงินเดือน/

รายไดอยูในเกณฑระดับสูงของสังคม และมีอํานาจในการซ้ือและบริโภคสูง และในอนาคตเพียง

ไมกี่ปนี้ กลุมคนดังกลาวจะเปนผูบริโภคท่ีมีความสําคัญมากบนอินเตอรเน็ต และมีพฤติกรรมการ

บริโภค ท่ีจะใชอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือ หรือชองทางอยางหนึ่งในการบริโภคสินคา ตั้งแตการ

คนหาขอมูลของสินคาหรือบริการ การเปรียบเทียบคุณสมบัติของของราคาสินคาและบริการของแต

ละบริษัทผานทางอินเตอรเน็ต ดังนั้นธุรกิจตางๆ ไมควรมองขามผูบริโภคกลุมดังกลาว หากแตควร

เตรียมความพรอมของธุรกิจ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ผานทาง

อินเตอรเน็ต เพื่อรักษาสมรรถภาพในการแขงขันของธุรกิจในอนาคตตอไป 

 2.7.10 การตอบคําถามของลูกคาท่ีเกิดข้ึนบอยๆ 

 ลูกคาหรือผูทําธุรกิจรวมกันของบริษัทตางๆ มักจะมีถามเกี่ยวกับบริษัท หรือสินคาท่ี

เหมือนๆกัน อาทิ บริษัทกอต้ังเม่ือไร ใครเปนผูบริหารหรือเจาของ มีวัตถุประสงคของบริษัท

อยางไร สินคามีคุณสมบัติอยางไร มีวิธีใชสินคาอยางไร เม่ือสินคาหายแลวจะติดตอใคร เม่ือสินคา

เสียหายจะติดตอใคร จะซอมแซมสินคาไดท่ีไหน สินคามีอายุการใชงานเทาไร จะซ้ือสินคาไดท่ี

ไหนบาง ฯลฯ ซ่ึงพนักงานท่ีมีหนาท่ีตอบคําถามเหลานี้จะตองใชเวลามากกับการตอบคําถาม

ประเภทเดียวกัน และบางคร้ังทําใหไมสามารถทํางานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหลุลวงไปได ดังนั้น

บนอินเตอรเน็ตบริษัท สามารถสรางระบบสําหรับการตอบคําถามท่ีเกิดข้ึนบอยคอยใหบริการลูกคา

แ ล ะ ผู ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  เ พื่ อ ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร ต อ บ คํ า ถ า ม ด ว ย  น อ ก จ า ก นี้ ร ะ บ บ ต อ บ คํ า ถ า ม                          

บนอินเตอรเน็ตยังสามารถใหบริการไดตลอดเวลาอีกดวย และไมมีการเบ่ือหนายในการตอบคําถาม

ดังกลาวเลย หากแตจะชวยรวบรวมคําถามดังกลาวเลย หากแตจะชวยรวบรวมคําถามดังกลาวหรือ

คําถามใหมเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการของบริษัท 
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2.8 รูปแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) 

 รูปแบบกลยุทธเปนแบบแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการเขาถึงเปาหมายท่ีไดตั้งไว       

ซ่ึงรูปแบบกลยุทธนั้นมีอยูดวยกันหลากหลายวิธี ในท้ีจะไดนํารูปแบบกลยุทธท่ีไดรับความนิยม 

ไดแก 

 ศาสตราจารย Philip Kotlor ไดใหแนวคิดเอาไววา ธุรกิจจะตองมีการบริหาร                 

ท่ีผสมผสานเขากับสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมสอดคลองเพื่อใหธุรกิจ       

ประสบความสําเร็จ โดยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ถือเปนเคร่ืองมือหรือปจจัยทาง

การตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได และตองนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการ         

และความพึงพอใจของลูกคาท่ีเปนเปาหมายหรือเพื่อเปนการกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเหลานี้ 

เกิดความตองการสินคาและบริการ 

 โดยแนวความคิดเร่ืองสวนประสมการตลาดถูกสรางข้ึนโดย ศาสตราจารย Jerome 

McCarthy แหง Michigan State University ไดกลาวถึงปจจัย 4 ประการท่ีมีความสําคัญในการ

นํามาใชเปนสวนประสมในการทําตลาดเรียกวา ทฤษฎี 4P’s ซ่ึไดกลาวถึงปจจัยสําคัญ 4 ประการ

สําหรับตลาดสินคา (ในป พ.ศ. 2503) ซ่ึงประกอบไปดวย สินคา(Product), ราคา(Price),             

ชองทางการจัดจําหนาย(Place ), การสงเสริมการขาย(Promotion) 

 อยางไร ก็ตามแนวความคิดสวนประสมทางการตลาดเม่ือนํามาพิจารณารวมกับการทํา

ตลาดออนไลนดวยแลว จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมปจจัยท่ีเกี่ยวของอีก 3 ประการดวยกัน ไดแก 

 2.8.1 Product 

 สินคาบนโลกอินเตอรเน็ตมักจะมีการแบงสินคาออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน 

ซ่ึงไดแก 

 2.8.1.1 สินคาท่ีจับตองได (Tangible Goods) ซ่ึงไดแกโทรศัพทมือถือ,

หนังสือ,เคร่ืองเลนเกม,อุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน 

 2.8.1.2 สินคาท่ีจับตองไมได (Intangible Goods) ซ่ึงไดแก สินคาดิจิตอล 

(เพลงMP3,e-Book,โปรแกรมคอมพิวเตอร) เปนตน หรือสินคาท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 การซ้ือขายสินคาทางอินเตอรเน็ต ลูกคาจะไมสามารถทดลองสินคาหรือ

เห็นสินคากอนท่ีจะซ้ือ แมสินคาจะดีจริงแตลูกคามีแนวโนมจะซ้ือสินคาจากเว็บไซตท่ีเคยไดยินช่ือ

มากอน หรือมีความเช่ือม่ันในตราสินคาเพื่อท่ีจะไดม่ันใจในคุณภาพสินคา และเช่ือวารานคานั้นจะ

ไมทุจริต 
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 การคัดเลือกสินคามาขายผานอินเตอรเน็ตจึงเปนส่ิงสําคัญ นอกจากคุณภาพ

สินคาแลว การจําหนายสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีความโดดเดนและไมมีขายท่ัวไป ในชองทางปกติ

ก็จะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคา 

 2.8.2 Price 

 ราคาเปนองคประกอบสําคัญทางการตลาดท่ีลูกคาทําการจายเพื่อแลกกับ

สินคาบริการ ดังนั้น ธุรกิจทําการตัดสินใจวาจะทําการกําหนดราคาดวยวิธีใด ซ่ึงจะตองคลองกัน

ระหวางตนทุนและกําลังซ้ือของลูกคาใหธุรกิจมีกําไร และจะตองพิจารณาถึงคุณภาพสินคา บริการ

หลังการขาย ของแถม เปนตน 

 สําหรับวิธีในการกําหนดราคา เราอาจใชวิธีในการกําหนดราคาดังนี้คือ 

 2.8.2.1 การกําหนดราคาดวยวิธีบวกจากตนทุน (Cost-Plus 

Pricing) หรืออาจเรียกวาทําการ Mark up จากราคารวมการผลิต คาการตลาดตางๆแลว 

 2.8.2.2 การกําหนดราคาดยวิธีกําหนดราคาตามมูลคา (Value-

Based Pricing) เปนการตั้งราคาสินคาตามมูลคาหรือคุณคาของสินคา หากราคาสินคาสูงจะสงผลตอ

มูลคาในสายตาลูกคาสูง (Premium Value) หากราคาต่ํายอมทําใหลูกคามองวาเปนส่ิงดอยคาทันที  

 2.8.2.3 การกํ าหนดราคาโดยใชวิ ธีการประมูล (Auction 

Pricing) เปนการกําหนดราคาโดยใชหลักของ Demand และ Supply กําหนดราคาท่ีดีท่ีสุดท่ีไดรับ

ความพอใจท้ังสองฝาย การกําหนดราคาโดยวิธีการประมูลอาจจะอยูในรูปแบบ Forward Auction 

(การประมูลท่ีผูขายทําการกําหนดความตองการขายสินคา ใหผูซ้ือเขามาเสนอราคาแขงขันกัน        

ผูซ้ือท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุดจะเปนผูชนะประมูลและไดสินคานั้นไป) หรือ Reverse Auction         

(การประมูลท่ีผูซ้ือทําการกําหนดความตองการซ้ือสินคา ใหผูขายเขามาเสนอราคาแขงขันกัน ผูขาย

เขามาเสนอราคาแขงขันกัน ผูขายท่ีเสนอราคาดีท่ีสุดจะเปนผูชนะการประมูลและไดขายสินคานั้น

ไป) 

 สําหรับกลยุทธในการตั้งราคาบนโลกออนไลนนั้น ส่ิงสําคัญคือจะตอง

นําเสนอในส่ิงท่ีสามารถใหไดมากกวาการขายสินคาดั้งเดิมเพื่อจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา นั่นคือ การ

ขายสินคาท่ีราคาท่ีถูกกวา อยางไรก็ตามการตั้งราคาท่ีสูงข้ึนบนโลกออนไลนคือ จะตองนําเสนอใน

ส่ิงท่ีการขายสินคาแบบดั้งเดิมใหไมได หรือเพิ่มประโยชนเขาไป กลยุทธอาจอยูในรูปแบบตางๆ

ดังนี้ คือ 

 2.8.2.4 ตั้งราคาแบบใชสวนลด (Discounting) เปนการกําหนด

ราคาเพื่อใหธุรกิจลดจํานวน Stock สินคาหรือบริการท่ีลาสมัยลง โดยอาจในรูปแบบ การขายควบ

(Bundle Package) ซ่ึงขอควรระวังการใชกลยุทธนี้ก็คือการลดราคามาก หรือ ลดราคาตลอดเวลา 
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อาจทําใหลูกคาเกิดความเคยชินและอาจไมสนใจการซ้ือในราคาเต็ม ซ่ึงจะมองดูวาสินคามีราคาแพง

กวาปกติ และจะรอจนกวาจะมีการจัดทําสวนลดข้ึนอีกคร้ัง 

 2.8.2.5 การเปนผูนําในการตั้งราคาท่ีต่ํ ากวา (Loss-Leader 

Pricing) เปนการกําหนดราคาสินคาใหต่ําในบางรายการเพื่อชวยดึงดูดลูกคาใหเขามาเว็บไซต  เพื่อ

ทําการซ้ือสินคา ซ่ึงจะสงผลใหลูกคาเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตไดมากข้ึน และอาจจะซ้ือสินคา            

ท่ีไมไดมีการลดราคาเพิ่มข้ึนได 

 2.8.2.6 การตั้งราคาโดยใชเลขค่ี (Odd Value Pricing) เปนการ

กําหนดราคาโดยใชหลักจิตวิทยา โดยการสรางตัวเลขท่ีดึงดูดใจลูกคา ทําใหเกิดความรูสึกวาสินคา

ท่ีขายราคาเลขค่ีมีราคาถูกกวาการใชเลขคู เชน การเปรียบเทียบการตั้งราคา ระหวาง 99 บาท กับ 

100 บาท ซ่ึงในความจริงตางกันเพียง 1 บาท แตในความรูสึกของลูกคา 99 บาท จะถูกกวา 100 บาท

และบอกกลาวกันวาราคาไมถึง 100 บาท 

 2.8.2.7 การตั้งราคาในระดับสูง (Skimming Pricing) เปนการ

กําหนดราคาโดยอาศัยความมีลักษณะเฉพาะ แปลก แตกตางกวา คูแขงในตลาด ของสินคาบริการท่ี

ธุรกิจมี หรือ เพิ่มประโยชนเขาไปเพื่อใหเต็มใจซ้ือสินคาในราคาท่ีสูง 

 2.8.2.8 การตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) เปน

การกําหนดราคาท่ีมุงเนนการเขาสูตลาดดวยการตั้งราคาท่ีต่ํากวาคูแขง ซ่ึงบางทีอาจเรียกวา          

กลยุทธการทุมตลาด (Dumping) ซ่ึงสวนใหญจะใชกับสินคาท่ีตลาดมีขนาดใหญ (Mass Products) 

อาจจะเปนสินคาเกาหรือสินคาใหมก็ได หากนํากลยุทธนี้มาใชกับสินคาใหม หรือสินคาท่ียัง        

ไมเปนท่ีรูจัก จะทําใหเกิดการทดลองใชไดงายข้ึนนั่นเอง อยางไรก็ตามกลยุทธการทุมตลาด 

 2.8.3 Place 

 สถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel) เปนความ

พยายามใหผลิตภัณฑ (สินคาบริการ) สามารถซ้ือหาไดในหลายท่ี หรืออยูในทําเลการคาท่ีมีผูซ้ือเขา

มาเยี่ยมชมสินคาเปนจํานวนมาก เพื่อตอบสนองและเขาถึงลูกคาเปาหมายใหสามารถซ้ือหา          

ไดอยางสะดวก โดยกรณีท่ีธุรกิจมีรานคาหรือโชวรูมสําหรับจัดจําหนายสินคาอยูแลวสามารถ เพิ่ม

ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีทําเลท่ีต้ังของธุรกิจออนไลนไดโดยการจัดทําเว็บไซต ซ่ึงเรียกวา Click 

and Mortar (หรือ Brick and Click) โดยผสมผสานความไดเปรียบทางการแขงขันมาจากธุรกิจท่ีมี

ความชํานาญ ฐานขอมูลมาจากธุรกิจดั้งเดิม (Physical Business) ท่ีตนเองดําเนินงานอยู 

 อยางไรก็ตาม นอกจากการสรางเว็บไซตเพื่อเปนชองทางการจัดจําหนาย 

กรณีท่ีธุรกิจไมมีเว็บไซตเพื่อใชในขายสินคา ก็สามารถนําเอาสินคาท่ีมีไปฝากขายในเว็บไซต        

e-Marketplace ซ่ึงจะเปนเว็บไซตท่ีเปนตลาดกลางท่ีเปนชุมชนการคาบนโลกออนไลนท่ีมีผูซ้ือและ
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ผูขายอยูเปนจํานวนมากมาพบปะเพื่อซ้ือขาย และเจรจาตอรองกัน และยังเปนส่ือกลางในการ

เผยแพรสินคาและขอมูลของธุรกิจใหเปนท่ีรูจักดวย 

 2.8.4 Promotion  

 เปนการส่ือสารทางการตลาดเพื่อชวยสงเสริมการขาย โดยอาจอยูในรูปแบบ

ของการโฆษณาประชาสัมพันธ การทํากิจกรรมรวมสนุก หรือการทําโปรโมช่ันตางๆ ท่ีมีความ

เหมาะสมและเขาถึงลูกคาเปาหมาย ซ่ึงสามารถทําไดหลายชองทางโดยอาจทําการส่ือสาร

ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก ปายโฆษณา (Banner Advertising) การลงทะเบียน

เว็บไซตผาน Search Engine การส่ือสารประชาสัมพันธดวย e-mail เปนตน โดยท่ัวไปแลว          

การโฆษณาออนไลนนิยมนํามาใชเพื่อสรางภาพพจนใหกับเว็บไซต และการทํากิจกรรมนํามาใช

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูซ้ือ 

 2.8.5 Personalize or Personal Interest 

 ปจจัยทางดานการใหความสนใจสวนบุคคล เปนการเขาถึงความชอบ สวน

บุคคลในความสนใจเร่ืองใดๆเปนพิเศษท่ีแตละบุคคลมีอยู จะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิด Brand Loyalty 

และเกิดการซ้ือซํ้าตามมาในภายหลัง และเนื่องจากบริการบนอินเทอรเน็ตเปนการส่ือสารแบบ 2 

ทาง ท่ีสามารถตอบสนองผูใชไดทันที ทําใหสมารถท่ีจะนําเสนอบริการตางๆ ตามความตองการ  

แตละบุคคลซ่ึงเรียกวา การตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Marketing)  

 การตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Marketing) สามารถเขาถึง      

ความตองการของลูกคาไดอยางแมนยํา โดยการวิเคราะหและเจาะลึก เขาไปในพฤติกรรม            

ของผูบริโภคในแตละวัน ตัวอยางเชน ผูใหบริการสถานีเพลงออนไลน จะทําการวิเคราะห         

กลุมผูบริโภควาเปนใคร ทําอะไร ชอบดูทีวีหรือฟงวิทยุ นิยมฟงสถานีไหนบาง สนใจฟงเพลง    

แนวไหน ชอบฟงเพลงผานออนไลนไหม ฟงเพลงเวลาไหน ใชบริการ ISP (Internet Service 

Provider) จากผูใหบริการรายใด 

 2.8.6 Personal Network 

 ปจจัยในการทําการตลาดกับกลุมเครือขาย หรือคือกลุมคนท่ีรูจักกันหรือ

เปนสังคมท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน ทําการติดตอส่ือสารกันเฉพาะภายในกลุม โดยอาจมี การ

สนับสนุนดวยกิจกรรมใดๆเปนการเฉพาะกลุม ตัวอยางเชน กลุมสังคมท่ีสนใจการถายภาพ โดยอาจ

เปนชมรมการถายภาพ มีกิจกรรมพบปะพูดคุย ไปถายภาพนอกสถานท่ีดวยกัน โดยกลุมเครือขายนี้

ปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยี Web 2.0 มาใชเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการติดตอส่ือสารในเร่ืองท่ี

สนใจแบบเดียวกัน ตัวอยางเชน Networking 

 2.8.7 Public Commentary 
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 ปจจัยทางดานขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ เปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถ

เขามาวิจารณและตอบรับการแสดงความคิดเห็นจากการเขามาใชสินคาบริการ เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงท่ีดีข้ึน ตอบสนองตอความตองการของลูกคามากข้ึน แกไขขอบกพรอง 

 อยางไรก็ตาม การเปดเผยสูสาธารณะในสินคาบริการท่ีแยของเราออกไป 

อาจสงผลตอยอดขาย ความเช่ือม่ันในสินคาของเราท่ีลดลง ในขณะท่ีการไดรับคําชมเชยในสินคา

บริการของเราก็จะเกิดข้ึน การพูดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ออกไป ทําใหเกิดการซ้ือ

สินคาบริการของเรามากข้ึน 

 

2.9 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ศิริวรรณ สิริสินวิบูลย (2548 : 115) ศึกษา ระบบชวยสรางเว็บไซตพาณิชย-

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบวา ระบบชวยสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน             

การพัฒนาระบบงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงผลจากการพัฒนานั้น ปรากฏวาระบบงานสามารถ

ปฏิบัติงานไดผลเปนท่ีนาพอใจ ในสวนของรานคาสามารถทําการสรางเว็บ E-Commerce สราง 

Catalogue จัดการขอมูลการซ้ือ-ขายสินคา วิธีการชําระคาสินคา ขาวประชาสัมพันธ รายงานการซ้ือ-

ขายสินคา รายงานรายได พิมพใบเสร็จ การใชบริการเว็บบอรดและดูขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซต

ไดโดยการทํางานตางๆ มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สมารถทํางานไดถูกตองและครบถวนตาม

ขอบเขตของระบบงานท่ีไดวางไว 

 ฉัตรชัย เศรษฐปยานนท (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2544 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ระหวางเพศชายกับเพศหญิงมีสัดสวนใกลเคียงกัน สวนใหญมีอายุต่ํากวา 31 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา อาชีพรับราชการ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 ถึง 10,000 บาท 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตของผูบริโภค ในจังหวัดกาฬสินธุโดย

รวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีและการจัดจําหนายและดาน

การสงเสริมการตลาด และใหความสําคัญในปจจัยดานอ่ืนๆ ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนราย

ดาน พบวา ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคาและดานสถานท่ีและการ

จัดจําหนาย 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตของผูบริโภค ในจังหวัดกาฬสินธุจําแนก

ตามสถานภาพท่ัวไป ไดดังนี้ 

 จําแนกตามเพศ พบวา เพศชาย และเพศหญิงใหความสําคัญระดับมาก โดยเพศชาย     

ใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด และเพศหญิงใหความสําคัญในดานราคาสูงท่ีสุด 
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  จําแนกตามอายุ  พบวา  ผูบ ริโภคท่ีมีอายุต่ํ ากว า  31 ป  และอายุมากกวา  50 ป                  

ใหความสําคัญในดานราคาสูงท่ีสุด สวนผูบริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ป และอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญ

ดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด 

 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูบริโภคทุกระดับการศึกษาใหความสําคัญใน       

ดานราคาสูงท่ีสุดเหมือนกัน 

 จําแนกตามระดับการอาชีพ พบวา ผูบริโภคท่ีรับราชการ เปนพนักงานบริษัทเอกชน 

และเจาของกิจการ ใหความสําคัญในดานราคาสูงท่ีสุด สวนผูบริโภคท่ีเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

แมบานและมีอาชีพอิสระ ใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด 

 จําแนกรายได พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท 20,000-

30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด สวนผูบริโภค         

ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญในดานราคา    

สูงท่ีสุด 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตของผูบริโภค ในจังหวัดกาฬสินธุ 

มีขอคนพบท่ีควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 ดานผลิตภัณฑ มีระดับความสําคัญมาก โดยใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพของรถยนต

สูงท่ีสุด เนื่องจากผูซ้ือรถยนตมีอายุชวง 31 ถึง 50 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีมีอาชีพม่ันคง รายได           

ตอเดือนสูงจึงมีความตองการท่ีจะไดรับความเช่ือม่ันในคุณภาพของสินคาและความปลอดภัย และ

ตลอดจนถึงสมรรถนะของเคร่ืองยนตในการใชงาน อีกท้ังวัสดุตกแตงเพ่ือความสวยงาม ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับลําดับข้ันความตองการพื้นฐานของมนุษยในเร่ืองความตองการความปลอดภัย       

ตามทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว 

 ดานราคามีระดับความสําคัญมาก โดยใหความสําคัญในเร่ืองราคาขายของรถยนต       

สูงท่ีสุด ซ่ึงราคาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการเลือกซ้ือมาก ผลการศึกษามีความสอดคลองกับ         

ผลการศึกษาของ ปยะ ธนกาญจน (2537 : 147-148) ไดศึกษาไวในเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เทปเพลงของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ทําใหธุรกิจมีการนํากลยุทธทางดานการคามาใชในการ

ชวงชิงสวนแบงการตลาด  

 ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญมากโดยใหความสําคัญในเร่ืองความ

สุภาพและอัธยาศัยของพนักงานมากท่ีสุด เนื่องจากผูซ้ือตองการการตอนรับท่ีดีจากพนักงาน 

รวมถึงการดูแลเอาใจใสตอลูกคา การใหคําปรึกษา และแนะนําลูกคาท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ ท้ังกอนซ้ือ

และหลังซ้ือ โดยตองมีการใหบริการหลังการขาย ส่ิงเหลานั้นเปนการใหบริการท่ีพรอมดําเนินการ

ไดทุกเม่ือ และสมํ่าเสมอ ผลการศึกษามีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรรณนุช นาขวา 
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(2537 : บทคัดยอ) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็ก ซ่ึงลวนแตตองการ

พบปะ ขอคําแนะนํากับพนักงานตัวแทนจําหนาย เพื่อไดขอมูลเกี่ยวกับรถยนต ในการตัดสินใจซ้ือ 

 ดานอ่ืนๆ มีระกับความสําคัญปานกลาง โดยใหความสําคัญในเร่ืองราคาน้ํามันมากท่ีสุด

เนื่องจากน้ํามันซ่ึงถือวาเปนสินคาควบคูกับรถยนต ฉะนั้นระดับราคาน้ํามันมีราคาแพง และสภาพ

เศรษฐกิจซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต โดยการตัดสินใจซ้ือไมได

ใหความสําคัญในการปรึกษาบุคคลอ่ืนเพ่ือขอคําแนะนําขอมู เกี่ยวกับรถยนต ผลการศึกษาดังกลาว 

ไมสอดคลองกับการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตของ อนันต เตชนวสิน 

(2537 : บทคัดยอ ) 

 พนม ปนทุราภรณ ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการโฆษณาในอินเทอรเน็ต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย

ในเร่ืองท่ีวาแนวโนมการโฆษณาในอินเทอรเน็ตจะมีความสําคัญมากข้ึนในอนาคต การโฆษณาทาง

อินเทอรเน็ต เปนการสงขาวสารของสินคาและบริการท่ีตรงกับกลุมเปาหมายและทําใหสามารถ

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาใหมๆ การโฆษณาสินคาและบริการ ในอินเทอรเน็ตทําใหสินคาและ

บริการนั้น ดูมีคุณภาพระดับสากลจะมีความพึงพอใจการโฆษณาสินคาและบริการมากข้ึน ถา

เจาของโฮมเพจของสินคาและบริการตอบ E-Mail เม่ือติดตอเขาไป และ เม่ือไดรับ E-Mail ตอบแลว 

จะทําใหรูสึกม่ันใจในตัวสินคาและบริการท่ีโฆษณานั้นมากข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะซ้ือหรือซ้ือซํ้า

แนะนําใหเพื่อนใชสินคาและบริการนั้นดวย และพบวา   ความเร็วในการโหลดเว็บไซตมี

ความสําคัญมากกวาความสวยงามในการออกแบบเว็บไซต 

 วุธินันท สุวิมลพันธุ  ( 2539 : บทคัดยอ ) ทําการศึกษาเร่ือง การตระหนักรูและ

พฤติกรรมการรับส่ือโฆษณาผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสมาชิกเครือขาย พบวา ผูใชเครือขาย

อินเทอรเน็ตสวนใหญทราบวา มีการโฆษณาผานเครือขายอินเทอรเน็ตและมีทัศนคติท่ีดี               

ตอการโฆษณาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เห็นวามีประโยชนในการใหขอมูลสินคา และมี        

รูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ สวนทัศนคติท่ีมีตอตัวสินคาท่ีโฆษณาผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น 

ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญมีทัศนคติตอตัวสินคาท่ีโฆษณา และไมโฆษณาผาน

เครือข าย อินเทอร เน็ตไมต างกัน  ในประเด็น เ ร่ืองปจจั ย ท่ีกระตุนใหสนใจชมโฆษณา                     

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นผูใชเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเคยชมโฆษณาสวนใหญกลาววา สนใจชม

โฆษณาเนื่องจากเปนส่ิงใหมท่ีไมเคยมีมากอน จึงสนใจท่ีจะทราบวามีลักษณะและรูปแบบการ

โฆษณาเปนอยางไร มีผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตจํานวนไมมากนักท่ีสนใจชมโฆษณาผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตโดยมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคานั้นอยางจริงจัง ซ่ึงสวนใหญสินคาท่ีไดรับความ

สนใจชมโฆษณามากคือสินคาท่ีเกี่ยวเนื่องกับ คอมพิวเตอร เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน ใน



30 

 

การโฆษณาสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น มีขอเดนพิเศษจากส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน คือ        

ในการโฆษณาสินคาบางยี่หอ ผูบริโภคสามารถส่ังซ้ือสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดทันทีหากมี

ความพอใจในสินคานั้น ซ่ึงถือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค ดังนั้นจึงมีผูใชบริการ

เครือขายอินเทอรเน็ตบางสวนนิยมส่ังซ้ือสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมักจะเปนสินคา

ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือสินคาท่ีไมมีจําหนายในประเทศไทย  
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ

ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ                  

ของผูประกอบการรถยนตมือสองในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา ผูประกอบการธุรกิจ

รถยนตมือสอง ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา โดยมีวิธีการ

วิจัย ดังนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4 การวิเคราะหขอมูล 

  3.5 ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองในจังหวัด

กรุงเทพมหานครเทานั้นแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

 3.1.1 ธุรกิจขนาดเล็ก (มีรถหมุนเวยีนจํานวน 1-15 คัน) 

 3.1.2 ธุรกิจขนาดกลาง (มีรถหมุนเวียนจํานวน 16-30 คัน) 

 3.1.3 ธุรกิจขนาดใหญ (มีรถหมุนเวียนจํานวน 30 คันข้ึนไป) 

กกกกกกกกกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองถนนรามอินทรา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยจะสุมจากประชากรโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 43 ตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ตํ าแหนง

ประสบการณการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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 ตอนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินธุรกิจขององคกร ไดแก ระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจ ลักษณะการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส วัตถุประสงคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 ตอนท่ี 3 ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการ

ดําเนินธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากสวนประสม

ทางการตลาดออนไลน (7P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

การใหความสนใจสวนบุคคล การตลาดกับกลุมเครือขาย ขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ รวมถึงปญหา

และอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองดวย ในแตละมุมมองมีดัชนีช้ีวัด ระบุเกณฑ 

ในการประเมิน 5 ระดับ ซ่ึงเปนการวัดระดับความคิดเห็นแบบระดับชวงหรือระดับอันตรภาค 

(Interval Scales) เพื่อคํานวณคาสถิติและสามารถบอกถึงความแตกตางของระดับความคิดเห็น    

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ คือ 

 มากท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ 5กกกกคะแนน 

 มาก  ใหคะแนนเทากับ 4กกกกคะแนน 

 ปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ 3กกกกคะแนน 

 นอย  ใหคะแนนเทากับ 2กกกกคะแนน 

 นอยท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ 1กกกกคะแนน 

 การแปลความหมายของขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) ของระดับความคิดเห็นของ

ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง มีเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย โดยใชมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 100) 

 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เกี่ยวกับขอขอเสนอแนะของผูใชบริการ 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 จากการพิจารณาเก็บรวรวมขอมูลใหสอดคลองกับหลักการและเหตุผล โดยไดแบง   

การรวบรวมขอมูลออกเปน 2 วิธี ไดแก 
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 3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวม     

ปฐมภูมิเปนการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจการ

ขายรถยนตมือสอง ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการใชแบบสัมภาษณแบบ          

มีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนในของกิจการ รวมถึงการสังเกตุถึง

ลักษณะกิจการโดยท่ัวไป 

 3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และขอมูลจากรายงานการวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของประชากร 

ประชากรในท่ีนี้คือ ผูประกอบการธุรกิจขายรถยนตมือสองในจังหวัดกรุงเทพมหานครเทานั้น และ

กลุมตัวอยาง     ท่ีไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ผูประกอบการธุรกิจขายรถยนตมือสอง 

ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร SPSS for Windows และใชสถิติพรรณา อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และ

ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

คือ ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

3.5 ขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.5.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิงานวจิัย 

 3.5.2 กําหนดประชากร และสอบถามหาจํานวนประชากรท้ังหมด ท่ีตองการศึกษา

เพื่อท่ีจะนํามาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการเขาไปเก็บขอมูล 

 3.5.3 คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการจะเก็บขอมูล 

 3.5.4 สรางแบบสอบถามท่ีจะใชเก็บขอมูล แลวนําแบบสอบถามท่ีสรางไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาแกไข และตรวจสอบความถูกตอง นอกจากนี้ไดทําการทดลองใชแบบสอบถามจากธุรกิจ

รถยนตมือสอง เพื่อหาจุดบกพรองและแกไข 

 3.5.5 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

 3.5.6 นําขอมูลท่ีไดมาทการประมวลผลในโปรแกรม SPSS 

 3.5.7 นําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะห และประเมินผลหาขอสรุป 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 รายละเอียดของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางธุรกิจรถยนตมือสอง ถนนรามอินทรา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจํานวนท้ังส้ิน 43 ตัวอยาง 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 19 44.2 

หญิง 24 55.8 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 1 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปน        

เพศหญิงจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 55.8 และเพศชายจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 44.2 

ตามลําดับ 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 0 0 

20-30 ป 18 41.9 

31-40 ป 17 39.5 

41-50 ป 5 11.6 

51-60 ป 3 7 

สูงกวา 60 ป 0 0 

รวม 43 100 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางอยูในชวงอายุ 20-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 41.9 

รองลงมาในชงอายุ 31-40 ป รอยละ 39.5 ชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 11.6 ชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 7 

ต่ํากวา 20 ปและสูงกวา 60 ป รอยละ 0 ตามลําดับ 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษา 0 0 

มัธยมศึกษาตอนตน 0 0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 4.7 

อนุปริญญาตรี/ปวส. 10 23.3 

ปริญญาตรี 28 65.1 

สูงกวาปริญญาตร ี 3 7 

รวม 43 100 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด        

รอยละ 65.1 รองลงมาอนุปริญญาตรี/ปวส. รอยละ 23.3 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 7 ต่ํากวา

มัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 0 ตามลําดับ 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง 

ตาํแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

เจาของธุรกิจ 6 14 

ผูจัดการ 7 16.3 

พนักงานฝายขาย 25 58.1 

ฝายการตลาด 4 9.3 

อื่นๆ 1 2.3 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 4 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางมีตําแหนงเปนพนักงานฝายขายมากท่ีสุด รอย

ละ 58.1 รองลงมาผูจัดการ รอยละ 16.3 เจาของธุรกิจ รอยละ14 ฝายการตลาด รอยละ 4 และอ่ืนๆ 

รอยละ 1 ตามลําดับ 
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ตารางที ่5 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ประสบการณ์การทาํงาน จํานวน ร้อยละ 

นอยกวา 1 ป 4 9.3 

1-5 ป 20 46.5 

6-10 ป 12 27.9 

11-15 ป 5 11.6 

16-20 ป 0 0 

มากกวา 20 ป 2 4.7 

รวม 43 100 
  

 จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณในการทํางานมากท่ีสุด 1-5 ป         

รอยละ 46.5 รองลงมา 6-10 ป รอยละ 27.9 รองลงมา 11-15 ป รอยละ11.6 นอยกวา 1 ป รอยละ 9.3 

มากกวา 20 ป รอยละ 4.7 และ 16-20 ป รอยละ 0 ตามลําดับ 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 

นอยกวา 10,000  บาท 6 14 

10,000-20,000 บาท   10 23.3 

20,001-30,000  บาท 16 37.2 

30,001-40,000  บาท 4 9.3 

40,001-50,000 บาท 0 0 

50,000 บาทขึ้นไป 7 16.3 

รวม 43 100 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียมากท่ีสุด 20,001-30,000 บาท รอยละ 

37.2 รองลงมา 10,000-20,000 บาท รอยละ 23.3 50,000 บาทข้ึนไป รอยละ 16.3 นอยกวา 10,000 

บาท รอยละ 14 และ40,001-50,000 บาท  รอยละ 0 ตามลําดับ 

4.2 ผลการศึกษาข้อมูลการดําเนินธุรกจิขององค์กร 

 รายละเอียดของขอมูลการดําเนินธุรกิจของกลุมตัวอยางธุรกิจรถยนตมือสอง            

ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจํานวนท้ังส้ิน 43 ตัวอยาง 
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ตารางที ่7 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 
 

ระยะเวลาการประกอบธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

นอยกวา 1 ป 0 0 

1-5 ป 15 34.9 

6-10 ป 12 27.9 

11-15 ป 11 25.6 

16-20 ป 4 9.3 

มากกวา 20 ป 1 2.3 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาการประกอบธุรกิจมากท่ีสุด 1-5 ป       

รอยละ 34.9 รองลงมา 6-10 ป รอยละ 27.9 รองลงมา 11-15 ป รอยละ25.6 16-20 ป รอยละ 9.3 

มากกวา 20 ป รอยละ 2.3 และ นอยกวา 1 ป รอยละ 0 ตามลําดับ 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

รูปแบบการจัดตั้งธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

เจาของคนเดียว 21 48.8 

หางหุนสวน 13 30.2 

บริษัทจํากัด 9 20.9 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจแบบเจาของคนเดียว         

มากท่ีสุด รอยละ 48.8 รองลงมาหางหุนสวนจํากัด รอยละ 30.2 และบริษัทจํากัด รอยละ 20.9 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่9 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนพนักงาน 

จํานวนพนักงาน จํานวน ร้อยละ 

1-5 คน 6 14 

6-10 คน 16 37.2 

11-15 คน 9 20.9 

16-20 คน 5 11.6 

มากกวา 20 คน 7 16.3 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางมีจํานวนพนักงาน 6-10 คน มากท่ีสุด รอยละ 37.2

รองลงมา 11-15 คน รอยละ 20.9 รองลงมา มากกวา 20 คน รอยละ 16.3 1-5 คน รอยละ 14 และ 16-

20 คน รอยละ 16.3 ตามลําดับ 

ตารางที ่10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน 

เงนิทุนจดทะเบียน จํานวน ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 1–10 ลานบาท 21 48.8 

ทุนจดทะเบียนต้ังแต 10–30 ลานบาท 13 30.2 

ทุนจดทะเบียนมากกวา 30 ลานบาท  9 20.9 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางมีเงินทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียน 1–10 ลานบาท 

มากท่ีสุด รอยละ 48.8 รองลงมา ทุนจดทะเบียนตั้งแต 10–30 ลานบาท รอยละ 30.2 และ              

ทุนจดทะเบียนมากกวา 30 ลานบาท รอยละ 20.9 ตามลําดับ 

ตารางที ่11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดธุรกิจ 

ขนาดธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

มีรถหมุนเวียนจํานวน 1-15 คัน 17 39.5 

มีรถหมุนเวียนจํานวน 16-30 คัน 17 39.5 

มีรถหมุนเวียนจํานวน 30 คันขึ้นไป  9 20.9 

รวม 43 100 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางมีรถหมุนเวียนจํานวน 16-30 คัน และมีรถ-

หมุนเวียนจํานวน 1-15 คันมากท่ีสุด รอยละ 39.5 รองลงมา มีรถหมุนเวียนจํานวน 30 คันข้ึนไป 

รอยละ 20.9 ตามลําดับ 

ตารางที ่12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทรถยนต 

ประเภทรถยนต์ จํานวน ร้อยละ 

เกง 41 95.3 

กระบะ 33 76.7 

ตู/MPV   13 30.2 

SUV 14 32.6 

อื่นๆ 0 0 

 จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางมีรถเกงมากท่ีสุด 41 กิจการ รอยละ 95.3 กระบะ 33 

กิจการ รอยละ 76.7 SUV 14 กิจการ รอยละ 32.6 รถตู/MPV 13 กิจการ รอยละ 32.6 และอ่ืนๆ 0 

ตามลําดับ 

ตารางที ่13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามยี่หอรถยนต 

ยีห้่อรถยนต์ จํานวน ร้อยละ 

TOYOTA 42 97.7 

HONDA 40 93 

MITSUBISHI 26 60.5 

MERCEDES BENZ 13 30.2 

BMW 22 51.2 

ISUZU 29 67.4 

FORD 13 30.2 

CHEVROLET 13 30.2 

NISSAN 24 55.8 

MAZDA 15 34.9 

PROTON 3 7 

VOLKSWAGEN 6 14 

VOLVO 16 32.2 

SUZUKI 2 4.7 

http://www.one2car.com/TOYOTA�
http://www.one2car.com/HONDA�
http://www.one2car.com/MITSUBISHI�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/MITSUBISHI�
http://www.one2car.com/TOYOTA�
http://www.one2car.com/HONDA�
http://www.one2car.com/MITSUBISHI�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/BMW�
http://www.one2car.com/ISUZU�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/BMW�
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 จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางมีรถยี่หอ TOYOTA มากท่ีสุด 42 กิจการ รอยละ 

97.7 ยี่หอ HONDA 40กิจการ รอยละ 93 ยี่หอ ISUZU 29 กิจการ รอยละ 67.4 ยี่หอ MITSUBISHI 

26 กิจการ รอยละ 60.5 ยี่หอ NISSAN 24 กิจการ รอยละ 55.8 ยี่หอ BMW 22 กิจการ รอยละ 51.2 

ยี่หอ VOLVO 16 กิจการ รอยละ 32.2 ยี่หอ MAZDA 15 กิจการ รอยละ 34.9 ยี่หอ MERCEDES-

BENZ FORD CHEVROLET 13 กิจการ รอยละ 30.2 ยี่หอ VOLKSWAGEN 6 กิจการ รอยละ 14 

ยี่หอ PROTON 3 กิจการ รอยละ 7 ยี่หอ SUZUKI 0 กิจการ รอยละ 4.7 ตามลําดับ 

ตารางที ่14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรุนปของรถยนต 

รุ่นปีของรถยนต์ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวาป 1990 7 16.3 

1991-1993 15 34.9 

1994-1996 17 39.5 

1997-1999 14 32.6 

2000-2002 24 55.8 

2003-2005 37 86 

2006-2008 32 74.4 

2009 ขึ้นไป 20 46.5 

 จากตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางมีรถป 2003-2005 มากท่ีสุด 37 กิจการ รอยละ 86 รถ

ป 2006-2008 จํานวน 32 กิจการ รอยละ 74.4 รถป 2000-2002 จํานวน 24 กิจการ รอยละ 55.8 รถป 

2009 ข้ึนไป จํานวน 20 กิจการ รอยละ 46.5 รถป 1994-1996 จํานวน 17 กิจการ รอยละ 39.5 รถป 

1991-1993 จํานวน 15 กิจการ รอยละ 34.9 รถป 1997-1999 จํานวน 14 กิจการ รอยละ 32.6 รถต่ํา

กวาป 1990 จํานวน 7 กิจการ รอยละ 16.3 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

http://www.one2car.com/TOYOTA�
http://www.one2car.com/HONDA�
http://www.one2car.com/ISUZU�
http://www.one2car.com/MITSUBISHI�
http://www.one2car.com/BMW�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/BMW�
http://www.one2car.com/Year/Lower-than-1990�
http://www.one2car.com/Year/1991-1993�
http://www.one2car.com/Year/1994-1996�
http://www.one2car.com/Year/1997-1999�
http://www.one2car.com/Year/2000-2002�
http://www.one2car.com/Year/2003-2005�
http://www.one2car.com/Year/2006-2008�
http://www.one2car.com/Year/Upto-2009�
http://www.one2car.com/Year/2003-2005�
http://www.one2car.com/Year/2006-2008�
http://www.one2car.com/Year/2000-2002�
http://www.one2car.com/Year/Upto-2009�
http://www.one2car.com/Year/1994-1996�
http://www.one2car.com/Year/1991-1993�
http://www.one2car.com/Year/1997-1999�
http://www.one2car.com/Year/Lower-than-1990�
http://www.one2car.com/Year/Lower-than-1990�
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ตารางที ่15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การใช้พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ จํานวน ร้อยละ 

มี และใชอยางสม่ําเสมอ 6 14 

มี และใชบาง 21 48.8 

มี เฉพาะเว็บไซตเทาน้ัน 9 20.9 

ไมมี และไมเห็นความจําเปน 2 4.7 

ไมมี และ คาดวาจะใช 5 11.6 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และใชบางมากท่ีสุด 

21 กิจการ รอยละ 48.8 รองลงมามีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉพาะเว็บไซตเทานั้น                     

9 กิจการ รอยละ 20.9 มี และใชอยางสมํ่าเสมอ 6 กิจการ รอยละ 14 ไมมีและคาดวาจะใช 5 กิจการ 

รอยละ 11.6 ไมมีและไมเห็นความจําเปน 2 กิจการ รอยละ 4.7 ตามลําดับ 

ตารางที ่16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเวลาในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เวลาในการใช้พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ จํานวน ร้อยละ 

ไมมี 6 14 

นอยกวา 1 ป 2 4.7 

1-2 ป 15 34.9 

3-4 ป 15 34.9 

5-6 ป 4 9.3 

7 ป ขึ้นไป 1 2.3 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาแลว 1-2 ป และ 3-

4 ป มากท่ีสุด 15 กิจการ รอยละ 34.9  ไมมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 6 กิจการ รอยละ 14          

มีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส5-6 ป 4 กิจการ รอยละ 9.3 มีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนอยกวา  

1 ป 2 กิจการ รอยละ 4.7 และมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 7 ป ข้ึนไป 1 กิจการ รอยละ 2.3 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการใช้พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ จํานวน ร้อยละ 

ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 15 34.9 

ธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) 40 93 

ธุรกิจกับรัฐบาล (B2G) 0 0 

อื่นๆ 0 0 

 จากตารางท่ี 17 พบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับ

ผูบริโภค (B2C) มากท่ีสุด รอยละ 93 มีรูปแบบการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับธุรกิจ 

(B2B) รอยละ 20.9 ตามลําดับ 

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการพัฒนาระบบพาณิชย    กก

กกกกก       อิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการพฒันาระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

จํานวน ร้อยละ 

พัฒนาระบบเอง 24 55.8 

จางองคกรภายนอกดูแล 11 25.6 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 8 18.6 

อื่นๆ 0 0 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเอง  มาก

ท่ีสุด 24 กิจการ รอยละ 55.8 มีรูปแบบการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบจางองคกรภายนอก

ดูแล 11 กิจการ รอยละ 25.6 มีและมีรูปแบบการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบบใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 8 กิจการ รอยละ 18.6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลประกอบการของธุรกิจหรือ          

กกกกกกก   คาดหวังหลังจากการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผลประกอบการของธุรกจิหรือคาดหวงั

หลงัจากการใช้พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

จํานวน ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น 36 83.7 

คงที่ 7 16.3 

ลดลง 0 0 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 19 พบวา กลุมตัวอยางมีผลประกอบการของธุรกิจหรือผลคาดหวังหลังจาก

การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน มากท่ีสุด 36 กิจการ รอยละ 83.7  มีผลประกอบการของธุรกิจ

หรือผลคาดหวังหลังจากการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคงท่ี 7 กิจการ รอยละ 16.3 ตามลําดับ 

ตารางที่ 20 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคในการใชพาณิชย      กก

กกกกก       อิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการพฒันาระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

จํานวน ร้อยละ 

การติดตอสื่อสารกับผูซื้อ/ผูขาย 25 58.1 

การโฆษณาสินคา/ธุรกิจ 39 90.7 

การคนหาขอมูลเก่ียวกับสินคา 26 60.5 

การสั่งซื้อ/การรับสั่งซื้อ/ขายสินคา 20 46.5 

การใหบริการหลังการขาย 10 23.3 

การคนหาขอมูลเพื่อธุรกิจ 14 32.6 

การรับชําระเงิน 5 11.6 

อื่นๆ 0 0 

 จากตารางท่ี 20 พบวา กลุมตัวอยางมีการโฆษณาสินคา/ธุรกิจ มากท่ีสุด รอยละ 90.7  

การคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา รอยละ 60.5 การติดตอส่ือสารกับผูซ้ือ/ผูขาย รอยละ 58.1             

การส่ังซ้ือ/การรับส่ังซ้ือ/ขายสินคา รอยละ 46.5 การคนหาขอมูลเพ่ือธุรกิจ รอยละ 32.6               

การใหบริการหลังการขาย รอยละ 23.3 การรับชําระเงินรอยละ 11.6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุท่ีไมเลือกใชระบบพาณิชย         

กกกกกกก  อิเล็กทรอนิกส 

สาเหตุทีไ่ม่เลอืกใช้ระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

จํานวน ร้อยละ 

กลัวความลมเหลว 1 2.3 

ความไมพรอมดาน IT 7 16.3 

ใชเงินลงทุนสูง 2 4.7 

ไมมีพนักงานดูแลระบบ 3 7 

กลัวการถูกโจรกรรมขอมูล 4 9.3 

อื่นๆ 0 0 

 จากตารางท่ี 21 พบวา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางไมเลือกใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ

ความไมพรอมดาน IT มากท่ีสุด รอยละ 16.3 กลัวการถูกโจรกรรมขอมูล รอยละ 9.3                    

ไมมีพนักงานดูแลระบบ รอยละ 7 ใชเงินลงทุนสูง รอยละ 4.7 กลัวความลมเหลว รอยละ 2.3 

ตามลําดับ 

4.3 ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง ในด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

(7P’s) และทศันคติของผู้ประกอบการธุรกจิรถยนต์มือสอง ในด้านปัญหาและอุปสรรค 

 สวนประสมทางการตลาดออนไลน (7P’s)และทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนต

มือสอง โดยสามารถแสดงเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ กกก 
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 3.1 วเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (7P’s) 

ตารางที่ 22 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก      

กกกกกกก   ตามผลิตภัณฑ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D. 
แปล

ผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน

รอยละ 

การระบุรายละเอียด

ชัดเจนในดานจุดเดน 

สมรรถนะของรถยนต

อยางครบถวน 

7 

(16.2) 

22 

(51.2) 

13 

(30.2) 

1 

(2.3) 

0 

(0) 
3.81 0.73 มาก 

มีการปรับปรุงขอมูล

รถยนตที่ทันสมัยอยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือสนอง

ความตองการของลูกคา 

11 

(25.6) 

11 

(25.6) 

19 

(44.2) 

1 

(2.3) 

1 

(2.3) 
3.70 0.96 มาก 

เพ่ิมความสะดวก

รวดเร็วในการคนหา

ขอมูลสําหรับลูกคา 

11 

(25.6) 

17 

(39.5) 

14 

(32.6) 

1 

(2.3) 

0 

(0) 
3.88 0.82 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.80 0.72 มาก 

 จากตารางท่ี 22 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑอยูใน

ระดับมาก ( x = 3.80 , S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ

คนหาขอมูลสําหรับลูกคา ( x = 3.88 , S.D. = 0.82) รองลงมา มีการระบุรายละเอียดชัดเจนในดาน

จุดเดน สมรรถนะของรถยนตอยางครบถวน ( x = 3.81 , S.D. = 0.73) และมีการปรับปรุงขอมูล

รถยนตท่ีทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสนองความตองการของลูกคา ( x = 3.70 , S.D. = 0.96) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก      

กกกกกกก  ดานราคา 

ด้านราคา 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน

รอยละ 

ลูกคาสามารถเปรียบเทียบ

ราคาที่เหมาะสมกับ

รูปแบบของรถยนตได

สะดวกและรวดเร็ว 

11 

(25.6) 

23 

(53.5) 

6 

(14.0) 

3 

(7.0) 

0 

(0) 
3.98 0.83 มาก 

ลูกคาสามารถเปรียบเทียบ

ราคากับคูแขงขันได 

9 

(20.9) 

20 

(46.5) 

14 

(32.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 
3.88 0.73 มาก 

สามารถต้ังราคาให

สอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาได 

4 

(9.3) 

24 

(55.8) 

15 

(34.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 
3.74 0.62 มาก 

ลดคาใชจายในการ

ดําเนินงาน ทําใหราคา

รถยนตถูกลง 

8 

(18.6) 

17 

(39.5) 

12 

(27.9) 

6 

(14.0) 

0 

(0) 
3.63 0.95 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 0.58 มาก 

0 จากตารางท่ี 23 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานราคาอยูในระดับ

มาก ( x = 3.81 , S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ลูกคาสามารถเปรียบเทียบราคาท่ี

เหมาะสมกับรูปแบบของรถยนตไดสะดวกและรวดเร็ว ( x = 3.98 , S.D. = 0.83) รองลงมา ลูกคา

สามารถเปรียบเทียบราคากับคูแขงขันได ( x = 3.88 , S.D. = 0.73) สามารถตั้งราคาใหสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาได ( x = 3.74 , S.D. = 0.62) และลดคาใชจายในการดําเนินงาน ทําใหราคา

รถยนตถูกลง ( x = 3.63 , S.D. = 0.95)ตามลําดับ 
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ตารางที่ 24 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นกของผูตอบแบบสอบถามจําแนก       

กกกกกกก   ตามชองทางการจัดจําหนาย 

ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน

รอยละ 

ลูกคาสามารถเลือกชม

รถยนตไดตลอด 24 

ช่ัวโมง 

12 

(27.9) 

23 

(53.5) 

7 

(16.3) 

1 

(2.3) 

0 

(0) 
4.07 0.74 มาก 

ลูกคาสามารถสงขอมูล

ถึงผูขายไดตลอดเวลา 

12 

(27.9) 

15 

(34.9) 

12 

(27.9) 

4 

(9.3) 

0 

(0) 
3.81 0.96 มาก 

ลูกคาสามารถลด

คาใชจายในการเดินทาง 

6 

(14.0) 

17 

(39.5) 

17 

(39.5) 

3 

(7.0) 

0 

(0) 
3.60 0.82 มาก 

สามารถเพ่ิมชอง

ทางการสื่อสารผาน

เว็บไซตอื่นๆ 

6 

(14.0) 

22 

(51.2) 

11 

(25.6) 

4 

(9.3) 

0 

(0) 
3.70 0.83 มาก 

ทดแทนหนารานหรือ

บูทแสดงรถยนต 

9 

(20.9) 

19 

(44.2) 

8 

(18.6) 

7 

(16.3) 

0 

(0) 
3.70 0.99 มาก 

สามารถโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจ

และรถยนตแกลูกคาได

อยางทั่วถึง 

12 

(27.9) 

16 

(37.2) 

14 

(32.6) 

1 

(2.3) 

0 

(0) 
3.91 0.84 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.80 0.71 มาก 

 จากตารางท่ี 24 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานชองทางการ        

จัดจําหนายอยูในระดับมาก ( x = 3.80 , S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ลูกคาสามารถ

เลือกชมรถยนตไดตลอด 24 ช่ัวโมง ( x = 4.07 , S.D. = 0.74) รองลงมา สามารถโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจและรถยนตแกลูกคาไดอยางท่ัวถึง ( x = 3.91 , S.D. = 0.84) ลูกคาสามารถสง

ขอมูลถึงผูขายไดตลอดเวลา ( x = 3.81 , S.D. = 0.96) สามารถเพิ่มชองทางการส่ือสาร                

ผานเว็บไซตอ่ืนๆ ( x = 3.70 , S.D. = 0.83) และ ทดแทนหนารานหรือบูทแสดงรถยนต             

( x = 3.70 , S.D. = 0.99) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก        

กกกกกกก  ตามการสงเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน

รอยละ 

มีระบบสมาชิก และ

นําเสนอสิทธิพิเศษใหกับ

สมาชิก 

6 

(14.0) 

20 

(46.5) 

11 

(25.6) 

5 

(11.6) 

1 

(2.3) 
3.58 0.96 มาก 

มีการรับประกันสินคา 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการ

เสี่ยงในการตัดสินใจซื้อ

รถยนต 

8 

(18.6) 

18 

(41.9) 

14 

(32.6) 

2 

(4.7) 

1 

(2.3) 
3.70 0.91 มาก 

มีการจัดทําปายโฆษณา

ผานเว็บไซตตางๆ 

9 

(20.9) 

20 

(46.5) 

12 

(27.9) 

1 

(2.3) 

1 

(2.3) 
3.81 0.88 มาก 

มีการโฆษณาผาน Search 

Engine (Google) 

9 

(20.9) 

16 

(37.2) 

8 

(18.6) 

8 

(18.6) 

2 

(4.7) 
3.51 1.16 มาก 

มีกิจกรรมสงเสริม

ความสัมพันธอันดีกับ

ลูกคา 

6 

(14.0) 

15 

(34.9) 

13 

(30.2) 

7 

(16.3) 

2 

(4.7) 
3.37 1.07 

ปาน

กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 0.84 มาก 

 จากตารางท่ี 25 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานการสงเสริม

การตลาดอยูในระดับมาก ( x = 3.59 , S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการจัดทําปาย

โฆษณาผานเว็บไซตตางๆ ( x = 3.81 , S.D. = 0.88) รองลงมา มีการรับประกันสินคา เพ่ือลดความ

เส่ียงในการเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือรถยนต ( x = 3.70 , S.D. = 0.91) มีระบบสมาชิก และนําเสนอ

สิทธิพิเศษใหกับสมาชิก ( x = 3.58 , S.D. = 0.96) มีการโฆษณาผาน Search Engine (Google)   

( x = 3.51 , S.D. = 1.16) และมีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดีกับลูกคา ( x = 3.37 , S.D. = 

0.84) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก       

กกกกกกก  ตามการใหความสนใจสวนบุคคล 

ด้านการให้ความสนใจ

ส่วนบุคคล 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D. 
แปล

ผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน

รอยละ 

มีการแบงกลุมลูกคาได

อยางชัดเจน ตาม

ความชอบและความ

สนใจ 

3 

(7.0) 

23 

(53.5) 

15 

(34.9) 

1 

(2.3) 

1 

(2.3) 
3.60 0.76 มาก 

มีการตอบสนองไดตรง

กับความตองการของ

ลูกคา 

4 

(9.3) 

15 

(34.9) 

22 

(51.2) 

2 

(4.7) 

0 

(0) 
3.49 0.74 

ปาน

กลาง 

สามารถใหขอมูลลูกคาแต

ละกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

37 

(9.3) 

139 

(34.8) 

190 

(47.5) 

31 

(7.8) 

3 

(0.8) 
3.70 0.83 มาก 

สามารถนําขอมูลของ

ลูกคาไปใชประโยชนใน

ธุรกิจได 

5 

(11.6) 

25 

(58.1) 

8 

(18.6) 

5 

(11.6) 

0 

(0) 
3.56 0.96 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 0.63 มาก 

 จากตารางท่ี 26 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานการให ความสนใจ

สวนบุคคลอยูในระดับมาก ( x = 3.59 , S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสามารถใหขอมูล

ลูกคาแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 3.70 , S.D. = 0.83) รองลงมา มีการแบงกลุมลูกคาได

อยางชัดเจน ตามความชอบและความสนใจ ( x = 3.60 , S.D. = 0.76)สามารถนําขอมูลของลูกคาไป

ใชประโยชนในธุรกิจได ( x = 3.56 , S.D. = 0.96) และมีการตอบสนองไดตรงกับความตองการของ

ลูกคา( x = 3.49 , S.D. = 0.74) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก       

กกกกกกก  ตามการตลาดกับกลุมเครือขาย 

ด้านการตลาดกบักลุ่ม

เครือข่าย 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D. 
แปล

ผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน

รอยละ 

สามารถสรางเครือขาย

ของลูกคาไดตรงตาม

ความตองการ 

4 

(9.3) 

23 

(53.5) 

13 

(30.2) 

3 

(7.0) 

0 

(0) 
3.65 0.75 มาก 

มีบริการใหสมาชิก

ประกาศขายหรือ ให

คําแนะนําสินคาผาน

เว็บไซต 

8 

(18.6) 

19 

(44.2) 

12 

(27.9) 

3 

(7.0) 

1 

(2.3) 
3.70 0.94 มาก 

มีบริการรับสมัครสมาชิก 

เพ่ือติดตอสื่อสารกับใน

กลุมเครือขาย 

5 

(11.6) 

16 

(37.2) 

18 

(41.9) 

4 

(9.3) 

0 

(0) 
3.51 0.83 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.62 0.74 มาก 

 จากตารางท่ี 27 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานการตลาดกับ กลุม

เครือขายอยูในระดับมาก ( x = 3.62 , S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีบริการ            

ใหสมาชิกประกาศขายหรือ ใหคําแนะนําสินคาผานเว็บไซต ( x = 3.70 , S.D. = 0.94) รองลงมา 

สามารถสรางเครือขายของลูกคาไดตรงตามความตองการ ( x = 3.65 , S.D. = 0.75) และมีบริการรับ

สมัครสมาชิก เพื่อติดตอส่ือสารกับในกลุมเครือขาย ( x = 3.51 , S.D. = 0.74) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก    

กกกกกกก  ตามดานขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ 

ด้านข้อคดิเห็นหรือคาํ

วจิารณ์ 

ระดบัความคดิห็น 

x  S.D. 
แปล

ผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน

ร้อยละ 

สามารถเปดใหผูเยี่ยมชม

และสมาชิกแสดงความ

คิดเห็นผานเว็บไซต 

4 

(9.3) 

19 

(44.2) 

17 

(39.5) 

3 

(7.0) 

0 

(0.8) 
3.56 0.77 มาก 

สามารถตอบปญหาของผู

เยี่ยมชมและสมาชิกอยาง

ตอเน่ือง 

2 

(4.7) 

19 

(44.2) 

14 

(32.6) 

7 

(16.3) 

1 

(2.3) 
3.33 0.89 

ปาน

กลาง 

ทําใหทราบขอบกพรอง

ขององคกรธุรกิจ และ 

ขอบกพรองของรถยนต 

2 

(4.7) 

18 

(41.9) 

18 

(41.9) 

5 

(11.6) 

0 

(0) 
3.40 0.76 

ปาน

กลาง 

สามารถใหความรูและให

คําปรึกษาเก่ียวกับสินคา

ผานเว็บไซต 

3 

(7.0) 

22 

(51.2) 

12 

(27.9) 

6 

(14.0) 

0 

(0) 
3.51 0.83 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.45 0.70 
ปาน

กลาง 

 จากตารางท่ี 28 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานขอคิดเห็นหรือ คํา

วิจารณอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.45 , S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สามารถเปด

ใหผูเยี่ยมชมและสมาชิกแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต ( x = 3.56 , S.D. = 0.77) รองลงมา 

สามารถใหความรูและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสินคาผานเว็บไซต ( x = 3.51 , S.D. = 0.83)               

ทําใหทราบขอบกพรองขององคกรธุรกิจ และ ขอบกพรองของรถยนต ( x = 3.40 , S.D. = 0.76) 

และสามารถตอบปญหาของผูเยี่ยมชมและสมาชิกอยางตอเนื่อง ( x = 3.33 , S.D. = 0.89) ตามลําดับ 
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 3.2 วิเคราะห์ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง ในด้าน

ปัญหาและอุปสรรค 

ตารางที่ 29 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนก   

กกกกกกก  ตามปญหาและอุปสรรคผูประกอบการ 

ด้านปัญหาและอุปสรรค

ของผู้ประกอบการ 

ระดบัความคดิเห็น 

 S.D. 
แปล

ผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

ขาดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสอยาง

แทจริง 

8 

(18.6) 

19 

(44.2) 

15 

(34.9) 

1 

(2.3) 

0 

(0) 
3.79 0.77 มาก 

ไมสามารถคาดการณ

ความคุมทุนของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสได 

7 

(16.3) 

23 

(53.5) 

13 

(30.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 
3.86 0.68 มาก 

เสียคาใชจายสูงในการ

ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงขอมูล

ขาวสารบอยครั้ง 

6 

(14.0) 

22 

(51.2) 

13 

(30.2) 

2 

(4.7) 

0 

(0) 
3.74 0.76 มาก 

ตนทุนในการจางบุคลากร

ทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสูงมาก 

 

9 

(20.9) 

15 

(34.9) 

17 

(39.5) 

2 

(4.7) 

0 

(0) 
3.72 0.85 มาก 

ความยุงยากในการ

ดําเนินการและดูแลรักษา

เว็บไซต 

 

6 

(14.0) 

23 

(53.5) 

14 

(32.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 
3.81 0.66 มาก 

ตองปรับกระบวนการ

ดําเนินงานขององคกร

มาก 

 

7 

(16.3) 

20 

(46.5) 

13 

(30.2) 

3 

(7.0) 

0 

(0) 
3.72 0.83 มาก 
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ด้านปัญหาและอุปสรรค

ของผู้ประกอบการ 

ระดบัความคดิเห็น 

 S.D. 
แปล

ผล 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

จํานวน 

ร้อยละ 

ขาดบุคลากรที่มีความรู

ความชํานาญในการผลิต

สื่ออินเตอรเน็ต 

9 

(20.9) 

19 

(44.2) 

11 

(25.6) 

2 

(4.7) 

2 

(4.7) 
3.72 1.01 มาก 

บุคลากรมีการพัฒนา

ความรู ความสามารถ 

อยางตอเน่ืองทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 

(16.3) 

17 

(39.5) 

15 

(34.9) 

4 

(9.3) 

0 

(0) 
3.63 0.87 มาก 

มีการเปลี่ยนแปงระบบ

ใหมอยูเสมอเพ่ือใหทันยุค

สมัย 

9 

(20.9) 

17 

(39.5) 

14 

(32.6) 

3 

(7.0) 

0 

(0) 
3.74 0.88 มาก 

ปญหาการโจรกรรม

ขอมูลและไวรัสตางๆ 

4 

(9.3) 

27 

(62.8) 

10 

(23.3) 

2 

(4.7) 

0 

(0) 
3.77 0.68 มาก 

การจัดการระบบเครือขาย

ตองใชเทคโนโลยีสูงและ

ซับซอน 

9 

(20.9) 

16 

(37.2) 

17 

(39.5) 

1 

(2.3) 

0 

(0) 
3.77 0.81 มาก 

การเขาถึงสื่อมีรูปแบบที่

ซับซอนหรือคนหายาก 

6 

(14.0) 

12 

(27.9) 

22 

(51.2) 

3 

(7.0) 

0 

(0) 
3.49 0.83 

ปาน

กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.73 0.55 มาก 

 จากตารางท่ี 29 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานปญหาและ

อุปสรรคผูประกอบการอยูในระดับมาก ( x = 3.73 , S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไม

สามารถคาดการณความคุมทุนของพาณิชยอิเลกทรอนิกสได ( x = 3.86 , S.D. = 0.68)              

ความยุงยากในการดําเนินการและดูแลรักษาเว็บไซต ( x = 3.81 , S.D. = 0.66) ขาดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ( x = 3.79 , S.D. = 0.77) ปญหาการ

โจรกรรมขอมูลและไวรัสตางๆ  ( x = 3.77 , S.D. = 0.68) การจัดการระบบเครือขายตองใช

เทคโนโลยีสูงและซับซอน ( x = 3.77 , S.D. = 0.81) เสียคาใชจายสูงในการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงขอมูลขาวสารบอยคร้ัง ( x = 3.74 , S.D. = 0.76) มีการเปล่ียนแปงระบบใหมอยูเสมอ

เพื่อใหทันยุคสมัย ( x = 3.74 , S.D. = 0.88) ตองปรับกระบวนการดําเนินงานขององคกรมาก      
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( x = 3.72 , S.D. = 0.83) ตนทุนในการจางบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมาก       

( x = 3.72 , S.D. = 0.85) ขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในการผลิตส่ืออินเตอรเน็ต        

( x = 3.72 , S.D. = 1.01) บุคคลากรมีการพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง ทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 3.63 , S.D. = 0.87) และการเขาถึงส่ือมีรูปแบบท่ีซับซอนหรือคนหา

ยาก ( x = 3.49 , S.D. = 0.83) ตามลําดับ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ

ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองถนนรามอินทรา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ

ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบการธุรกิจ

รถยนตมือสอง 

 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการประกอบการธุรกิจ

รถยนตมือสอง 

กลุ่มตัวอย่าง  

 ไดแก ผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

ซ่ึงผูวิจัยจะสุมจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณ      

การทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินธุรกิจขององคกร ไดแก ระยะเวลาในการทําธุรกิจ รูปแบบ

การจัดต้ังธุรกิจ จํานวนพนักงาน เงินทุนจดทะเบียน ขนาดของธุรกิจ ประเภทของรถยนต          

ยี่หอรถยนต รุนปรถยนต การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 ตอนท่ี 3 ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ   

ดวยพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส  ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากสวนประสม               

ทางการตลาดออนไลน (7P’s) และปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง  
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 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใช Descriptive Statistics เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จาก

แบบสอบถามท้ังในสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3  

สรุปผลการวจัิย 

 ทางผูวิจัย ไดแบงการสรุปผลวิจัยเปน 3 สวน ไดแก 

 ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณ    

การทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปจากกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง    

ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.8       

ชวงอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 41.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.1 ตําแหนง

พนักงานฝายขาย คิดเปนรอยละ 58.1 ประสบการณการทํางาน 1-5 ป คิดปนรอยละ 46.5 รายได

เฉล่ียตอเดือน20,001-30,000  บาท คิดเปนรอยละ 37.2  

 ตอนท่ี  2 ขอมูลการดําเนินธุรกิจขององคกร ไดแก ระยะเวลาในการทําธุรกิจ 

รูปแบบของการจัดต้ังธุรกิจ จํานวนพนักงาน เงินทุนจดทะเบียน ขนาดของธุรกิจ ประเภทรถยนต 

ยี่หอรถยนต รุนปรถยนต การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบ

การพัฒนาพาณิชยอิ เ ล็กทรอนิกส  ผลตอบแทนหรือส่ิงท่ีคาดหวังหลังจากการใชพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส วัตถุประสงคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสาเหตุท่ีไมเลือกใช            

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินธุรกิจขององคกรจากกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจ

รถยนตมือสอง ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 1-5 ป 

คิดปนรอยละ 34.9 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจแบบเจาของคนเดียว คิดปนรอยละ 48.8 จํานวนพนักงาน 

6-10 คน คิดปนรอยละ 37.2 เงินทุนจดทะเบียน 1 – 10 ลานบาท คิดปนรอยละ 48.8  ขนาดธุรกิจ     

มีรถหมุนเวียนจํานวน 1-15 คันและมีรถหมุนเวียนจํานวน 16-30 คัน เทากัน คิดเปน รอยละ 39.5 

ประเภทรถยนตเกง คิดเปนรอยละ 95.3 ยี่หอรถยนตTOYOTA คิดเปนรอยละ 97.7 รุนปของรถยนต

ป 2006 - 2008 คิดเปน รอยละ 74.4 การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี และใชบาง คิดเปนรอยละ 48.8 

เวลาในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1-2 ป และ3-4 ป เทากัน คิดเปนรอยละ 34.9 รูปแบบการใช

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) คิดเปนรอยละ 34.9 รูปแบบการพัฒนาระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบพัฒนาระบบเอง คิดเปนรอยละ 55.8 ผลประกอบการของธุรกิจหรือ

คาดหวังหลังจากการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน คิดเปน รอยละ 83.7 วัตถุประสงคในการใช

http://www.one2car.com/TOYOTA�
http://www.one2car.com/Year/2006-2008�
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือการโฆษณาสินคา/ธุรกิจ คิดเปน รอยละ 90.7 สาเหตุท่ีไมเลือกใช      

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเนื่องจากความไมพรอมดาน IT คิดเปนรอยละ 16.3 

 ตอนท่ี  3 ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ

ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากสวนประสมทาง-

การตลาดออนไลน (7P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด     

การใหความสนใจสวนบุคคล การตลาดกับกลุมเครือขาย ขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ รวมถึงปญหา

และอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองดวย 

 จากการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนิน

ธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (7P’s) อยูในระดับมากเปนสวนใหญ โดยดานราคามีคาเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาเทากันคือ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานผลิตภัณฑ ดานการตลาดกับกลุมเครือขาย   

ดานการใหความสนใจสวนบุคคล ดานการสงเสริมการตลาด และดานขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ 

ตามลําดับ 

 1. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองในดานผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสองสวนใหญ          

ใหความสําคัญกับการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูลสําหรับลูกคา การปรับปรุงขอมูล

รถยนตท่ีทันสมัยอยางสมํ่าเสมอเพื่อสนองความตองการของลูกคา การระบุรายละเอียดชัดเจน ใน

ดานจุดเดนและสมรรถนะของรถยนตอยางครบถวน 

 2. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ในดานราคาโดยรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสองสวนใหญ ใหความสําคัญ

กับการท่ีลูกคา สามารถเปรียบเทียบราคาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของรถยนตไดสะดวกและรวดเร็ว 

ลูกคาสามารถเปรียบเทียบราคากับคูแขงขันได สามารถตั้งราคาใหสอดคลองกับความตองการ    

ของลูกคาได และการลดคาใชจายในการดําเนินงานทําใหราคารถยนตถูกลง 

 3. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองในดานชองทาง        

การจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสอง

สวนใหญ ใหความสําคัญกับการท่ีลูกคาสามารถเลือกชมรถยนตไดตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถ

โฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและรถยนตแกลูกคาไดอยางท่ัวถึง ลูกคาสามารถสงขอมูลถึงผูขาย                

ไดตลอดเวลา สามารถเพิ่มชองทางการส่ือสารผานเว็บไซตอ่ืนๆ ทดแทนหนารานหรือบูทแสดง

รถยนต และลูกคาสามารถลดคาใชจายในการเดินทาง 

 4. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ในดานการสงเสริม-

การตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสอง       
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สวนใหญ ใหความสําคัญกับการจัดทําปายโฆษณาผานเว็บไซตตางๆ การรับประกันสินคาเพื่อ      

ลดความเส่ียงในการเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือรถยนต ระบบสมาชิกและการนําเสนอสิทธิพิเศษ 

ใหกับสมาชิก การโฆษณาผาน Search Engine (Google) และกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดี 

กับลูกคา 

กกกก 5. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ในดานการใหความ

สนใจสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสอง

สวนใหญ ใหความสําคัญกับการท่ีสามารถใหขอมูลลูกคาแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ         

การแบงกลุมลูกคาไดอยางชัดเจน ตามความชอบและความสนใจ สามารถนําขอมูลของลูกคา          

ไปใชประโยชนในธุรกิจได และมีการตอบสนองไดตรงกับความตองการของลูกคา 

 6. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ในดานการตลาด      

กับกลุมเครือขาย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสอง 

สวนใหญใหความสําคัญกับ  การมีบริการใหสมาชิกประกาศขายหรือใหคําแนะนําสินคา             

ผานเว็บไซต  สามารถสราง เครือขายของลูกคาไดตรงตามความตองการ  และมีบริการ                     

รับสมัครสมาชิกเพื่อติดตอส่ือสารกับในกลุมเครือขาย 

 7. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ในดานขอคิดเห็น หรือ

คําวิจารณ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสองสวน

ใหญใหความสําคัญกับ การท่ีสามารถเปดใหผูเยี่ยมชมและสมาชิกแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต 

สามารถใหความรูและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสินคาผานเว็บไซต ทราบขอบกพรอง ขององคกรธุรกิจ

และขอบกพรองของรถยนต และสามารถตอบปญหาของผูเยี่ยมชมและสมาชิกอยางตอเนื่อง 

 สวนปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ท่ีมีตอการดําเนิน-

ธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็อยูในระดับมากเชนกัน โดยท่ีไมสามารถคาดการณความคุมทุน

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ความยุงยากในการดําเนินการ และดูแล-

รักษาเว็บไซต ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ปญหา     

การโจรกรรมขอมูลและไวรัสตางๆ การจัดการระบบเครือขายตองใชเทคโนโลยีสูงและซับซอน 

เสียคาใชจายสูงในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสารบอยคร้ัง มีการเปล่ียนแปลงระบบ

ใหมอยูเสมอเพื่อใหทันยุคสมัย ตองปรับกระบวนการดําเนินงานขององคกรมาก ตนทุนการจาง

บุคคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมาก ขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความชํานาญใน           

การผลิตส่ืออินเตอรเน็ต บุคคลากรมีการพัฒนา ความรูความสามารถ อยางตอเนื่องทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงส่ือมีรูปแบบท่ีซับซอนหรือคนหายาก ตามลําดับ 
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 8. ผลการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง ในดานปญหา         

และอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ธุรกิจรถยนตมือสอง   

สวนใหญใหความสําคัญกับการท่ีไมสามารถคาดการณความคุมทุนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได    

ความยุงยากในการดําเนินการและดูแลรักษาเว็บไซต ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบพาณิชย-

อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ปญหาการโจรกรรมขอมูลและไวรัสตางๆ การจัดการระบบเครือขาย

ตองใชเทคโนโลยีสูงและซับซอน เสียคาใชจายสูงในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสาร

บอยคร้ัง การเปล่ียนแปลงระบบใหมอยูเสมอเพื่อใหทันยุคสมัย ตองปรับกระบวนการดําเนินงาน

ขององคกรมาก ตนทุนในการจางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมาก ขาดบุคลากร       

ท่ีมีความรูความชํานาญในการผลิตส่ืออินเตอรเน็ต บุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถ     

อยางตอเนื่องทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงส่ือมีรูปแบบท่ีซับซอนหรือคนหายาก 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยขอมูลท่ัวไปและขอมูลการดําเนินงานองคกร ของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานขายเพศหญิง เพราะมีอัธยาศัยท่ีดีและจดจํา

รายละเอียดตางๆของรถยนตไดมากกวาเพศชาย การศึกษาปริญญาตรี อายุ 20-30 ป และ31-40 ป 

เปนสวนใหญ มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป ทําใหมีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 20,001-30,000 

บาท ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ 1-10 ลานบาท ซ่ึงถือวาไมสูงและมีขนาดเล็ก ถาเปรียบเทียบกับธุรกิจ

รถยนตมือสอง ทําใหเนนการจัดจําหนายรถเกง และรถกระบะเปนสวนใหญ สวนยี่หอเปน

TOYOTA และ HONDA มากกวาประเภทอ่ืนๆ เปนผลมาจากเปนรถท่ีคนไทยใหความนิยมสูง 

อะไหลหางาย และราคาเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ อีกท้ังรถเกงเปนรถท่ีคลองตัว มีขนาดเล็ก   

เหมาะสมกับคนในสังคมเมืองในปจจุบัน สวนปรถยนตท่ีจําหนายจะอยูในชวงป 2003-2005 และ

มากกวานั้น เนื่องจากผูประกอบการกลัวปญหาเกี่ยวกับความไมสมบูรณของรถยนต 

 การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนแบบธุรกิจกับผูบริโภค โดยเนนความสะดวก          

ของลูกคา เพราะปจจุบันระบบอินเตอรเน็ตมีอยางท่ัวถึง ทําใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลของธุรกิจ     

ไดทุกท่ี ทุกเวลา การโฆษณาสินคาถือวาเปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของธุรกิจรถยนตมือสอง การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนแบบพัฒนา       

ระบบเอง เนื่องจากธุรกิจเร่ิมใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเพียง 1-2 ป และ 3-4 ป เทานั้น 

ผูประกอบการไมกลาเส่ียงในการลงทุนมากเกินไป เพราะไมสามารถคาดการณความคุมทุนได     

อีกประการหนึ่ง คือ การจางองคกรภายนอกดูแล อาจทําใหขอมูลของธุรกิจร่ัวไหลได เหตุผลของ

ธุรกิจท่ียังไมมีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตคาดวาจะมีในอนาคต สาเหตุเกิดจากความไมพรอม           
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ดานไอที มีขนาดธุรกิจเล็ก (มีจํานวนรถยนตไมถึง 15 คัน) ทําใหยังไมมีความจําเปนท่ีตองใช    

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ทัศนคติของผูประกอบการ 7 ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับท่ีมาก โดยดานราคา          

มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนายและดานผลิตภัณฑ ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากัน      

ดานการตลาดกับกลุมเครือขาย ดานการใหความสนใจสวนบุคคล ดานการสงเสริมการตลาด และ

ดานขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ ตามลําดับ 

 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการอยูในระดับมากเชนกัน พบวา การท่ี ไมสามารถ

คาดการณความคุมทุนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเทากันคือความยุงยาก

ในการดําเนินการและดูแลรักษาเว็บไซต ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบพาณิชย-

อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ปญหาการโจรกรรมขอมูลและไวรัสตางๆ การจัดการระบบเครือขาย

ตองใชเทคโนโลยีสูงและซับซอน เสียคาใชจายสูงในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสาร

บอยคร้ัง การเปล่ียนแปลงระบบใหมอยูเสมอเพื่อใหทันยุคสมัย ตองปรับกระบวนการดําเนินงาน

ขององคกรมาก ตนทุนในการจางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมาก ขาดบุคลากรท่ีมี

ความรูความชํานาญในการผลิตส่ืออินเตอรเน็ต บุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถ         

อยางตอเนื่องทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงส่ือมีรูปแบบท่ีซับซอนหรือคนหายาก 

ตามลําดับ 

 จากการวิเคราะหทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ

ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม-

การตลาด การใหความสนใจสวนบุคคล การตลาดกับกลุมเครือขาย ขอคิดเห็นหรือคําวิจารณ และ

ในดานของปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการ พบวา  เ ร่ือง ท่ี มี อิทธิพลตอทัศนคติ                  

ของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองมีทุกดาน ซ่ึงแตกตางกันไป ดังตอไปนี้ 

 ดานผลิตภัณฑ พบวา ใหความสําคัญกับการเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็ว            

ในการคนหาขอมูล เพราะระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเปนตัวชวยใหลูกคาทราบรายละเอียด

สินคา โดยท่ีไมตองไปสถานท่ีขายจริง ยิ่งหาไดงายมากเทาไหร ก็จะยิ่งไดเปรียบ 

 ดานราคา สามารถเปรียบเทียบราคาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของรถยนตไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว โดยเพศหญิงจะใหความสําคัญดานราคามากท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรชัย 

เศรษฐปยานนท เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดกาฬสินธุ 

ซ่ึงราคาถือวาเปนตัวสําคัญในการทําธุรกิจ ดังนั้นการตั้งราคาจึงเปนส่ิงท่ีผูประกอบการควรคํานึงถึง

มากท่ีสุด เพราะเปนส่ิงท่ีจะทําใหธุรกิจดําเนินไปได 
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย การท่ีลูกคาสามารถเลือกชมรถยนตไดตลอด 24 ช่ัวโมง

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคลูกคา โดยลูกคาสามารถเห็นสินคาและรายละเอียด     

ไดทันที และประหยัดเวลาในการเลือกซ้ือสินคาอีกดวย  

 ดานการสงเสริมการตลาด การจัดทําปายโฆษณาผานเว็บไซตตางๆ สอดคลองกับ

งานวิจัยของพนม ปนทุราภรณ เร่ืองทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการโฆษณา   

ทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยในเร่ืองท่ีวาแนวโนมการโฆษณา        

ในอินเตอรเน็ต จะมีความสําคัญมากข้ึนในอนาคต 

 ดานการใหความสนใจสวนบุคคล การท่ีสามารถใหขอมูลลูกคาแตละกลุมไดอยาง       

มีประสิทธิภาพ ดานการตลาดกับกลุมเครือขาย การมีบริการใหสมาชิกประกาศขายหรือให

คําแนะนําสินคาผานเว็บไซต ดานการตลาดกับกลุมเครือขาย การมีบริการใหสมาชิกประกาศขาย

หรือใหคําแนะนําสินคาผานเว็บไซต ซ่ึงใน 3 ดานนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณนุช นาขวา 

เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็ก ซ่ึงลูกคาลวนตองการพบปะ           

ขอคําแนะนํากับพนักงานตัวแทนจําหนายกอน เพื่อไดขอมูลเกี่ยวกับรถยนตในการตัดสินใจซ้ือ    

นั่นก็ เทากับการมีเว็บบอรด ท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วุ ธินันท สุวิมลพันธุ  เ ร่ือง              

การตระหนักรูและพฤติกรรมการรับส่ือโฆษณาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีทัศนคติท่ีดีตอ      

การโฆษณา เห็นวามีประโยชนในการใหขอมูลสินคา และมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ มีสวน

ทําใหลูกคาเลือกซ้ือสินคา 

 ดานปญหาและอุปสรรค ผูประกอบการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การท่ีไมสามารถ

คาดการณความคุมทุนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได จึงทําใหธุรกิจท่ีสํารวจสวนใหญ มีพาณิชย-

อิเล็กทรอนิกสและใชบางเทานั้น เนื่องจากระบบพาณิชยเปนส่ิงท่ียาก หากขาดบุคคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ ก็จะทําใหการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมประสบความสําเร็จ รองลงมา ความยุงยาก

ในการดําเนินการและดูแลรักษาเว็บไซต มีการปรับปรุงพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหขอมูล             

มีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 จากการวิจัย พบวา ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนิน

ธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับท่ีมาก 

อยางไรก็ตาม เม่ือศึกษาถึงรายละเอียด พบวา ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง     

ดานราคา ในเร่ืองลูกคาสามารถเปรียบเทียบราคาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของรถยนตไดสะดวกและ

รวดเร็ว ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงสุดในบรรดาดัชนีช้ีวัดทุกตัว หมายความวา ผูประกอบการใหความสําคัญ 
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ในเร่ืองนี้มากท่ีสุด ในจุดนี้จึงควรดําเนินการหาหนทางพัฒนาใหดีมากยิ่งข้ึน และเสริมศักยภาพ

ใหแกธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจรถยนตมือสองสวนใหญ ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

สวนใหญเปนธุรกิจท่ีมีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและใชบางเทานั้น เปนกิจการเจาของคนเดียว ดังนั้น

จึงควรเสริมในดานการฝกอบรมผูประกอบการในดานการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมากยิ่งข้ึน 

เพื่อเพิ่มความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจ และสามารถแขงขันในตลาดไดตอไป 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงเนนในสวนของทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง

ท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะนั้น 

ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรจะ 

 1. ควรขยายการศึกษาไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันหรือแตกตางกัน 

เพื่อท่ีจะไดสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางธุรกิจได 

 2. ควรท่ีจะมีการศึกษาในมุมมองของผูบริโภคและมุมมองของผูประกอบการควบคูกัน

ไป เพราะทําใหผูประกอบการทราบความตองการของลูกคา ท้ังนี้ผูประกอบการยังสามารถ         

รับรูปญหาและปรับปรุงธุรกิจ ตามความตองการของลูกคาไดอีกดวย 
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

ชุดที.่.............. 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  “ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส” 

คาํช้ีแจง  : 1. กรุณาใสเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น  

ของทานมากท่ีสุด 

  2. แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวนดังนี ้

 ส่วนที ่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 ส่วนที ่ 2 ขอมูลการดําเนินธุรกิจขององคกร 

 ส่วนที ่ 3 ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง  ท่ี มีตอ      

การดําเนินธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากสวนประสมทางการตลาด  

  3. ขอมูลของทานในแบบสอบถามนี้ จะไมสงผลตอผูตอบแบบสอบถามหรือ       

ตอธุรกิจใดๆท้ังส้ิน ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน 

นายธนาพล บริบูรณทรัพย 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ส่วนที ่1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

( ) ชาย             ( ) หญิง 

2. อายุ  

( ) ต่ํากวา 20 ป           ( ) 20-30 ป            ( ) 31-40 ป                              

( ) 41-50 ป                    ( ) 51-60 ป            ( ) สูงกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

( ) ต่ํากวาช้ันมัธยมศึกษา              ( ) มัธยมศึกษาตอนตน           ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

( ) อนุปริญญาตรี/ปวส.           ( ) ปริญญาตรี                        ( ) สูงกวาปริญญาตรี 

4. ตําแหนงงาน 

( ) เจาของธุรกจิ   ( ) ผูจัดการ   ( ) พนกังานฝายขาย 

( ) ฝายการตลาด   ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………. 

5. ประสบการณในการทํางาน 

( ) นอยกวา 1 ป   ( ) 1-5 ป   ( ) 6-10 ป                     

( ) 11-15 ป   ( ) 16-20 ป   ( ) มากกวา 20 ป 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน 

( ) นอยกวา 10,000  บาท   ( ) 10,000-20,000 บาท    ( ) 20,001-30,000  บาท  

( ) 30,001-40,000  บาท  ( ) 40,001-50,000 บาท  ( ) 50,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ขอมูลขององคกร 

1. ระยะเวลาการประกอบการธุรกิจของทาน 

( ) นอยกวา 1 ป   ( ) 1-5 ป   ( ) 6-10 ป 

( ) 11-15 ป   ( ) 16-20 ป   ( ) มากกวา 20 ป 

2. รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ 

( ) เจาของคนเดียว  ( ) หางหุนสวน   ( ) บริษัทจํากดั 

( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................  

3. จํานวนพนกังานในธุรกิจของทาน 

( ) 1 – 5 คน   ( ) 6 – 10  คน    ( ) 11- 15 คน 

( ) 16 – 20 คน    ( ) มากกวา 20 คน             

4. เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจของทาน 

( ) ขนาดเล็ก  ทุนจดทะเบียน 1 – 10 ลานบาท    

( ) ขนาดกลาง  ทุนจดทะเบียนตั้งแต 10 – 30 ลานบาท   

( ) ขนาดใหญ  ทุนจดทะเบียนมากกวา 30 ลานบาท  

5. ขนาดธุรกิจของทาน 

( ) ธุรกิจขนาดเล็ก   (มีรถหมุนเวยีนจํานวน 1-15 คัน) 

( ) ธุรกิจขนาดกลาง (มีรถหมุนเวยีนจํานวน 16-30 คัน) 

( ) ธุรกิจขนาดใหญ (มีรถหมุนเวยีนจํานวน 30 คันข้ึนไป) 

6. ประเภทรถยนตในธุรกิจของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) เกง    ( ) กระบะ  ( ) ตู/MPV  (Multi-Purpose Vehicle) 

( ) SUV (Sports Utility Vehicle) ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................   

 

 

 

http://www.one2car.com/TOYOTA�
http://www.one2car.com/HONDA�
http://www.one2car.com/MITSUBISHI�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
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7. รถยนตในธุรกจิของทานเปนรถยนตยี่หอใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) TOYOTA   ( ) HONDA   ( ) MITSUBISHI 

( ) MERCEDES BENZ  ( ) BMW   ( ) ISUZU 

( ) FORD   ( ) CHEVROLET  ( ) NISSAN 

( ) MAZDA   ( ) PROTON   ( ) VOLKSWAGEN 

( ) VOLVO   ( ) SUZUKI    

( ) ยี่หออ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………… 

8. รถยนตท่ีทานจําหนายอยูในรุนปใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) ต่ํากวาป 1990   ( ) 1991 - 1993     ( ) 1994 - 1996 

( ) 1997 - 1999    ( ) 2000 - 2002    ( ) 2003 - 2005 

( ) 2006 - 2008    ( ) 2009 ข้ึนไป 

9. ธุรกิจของทานมีการใชพาณชิยอิเล็กทรอนกิสหรือไม  

( ) มี และใชอยางสมํ่าเสมอ ( ) มี และใชบาง    ( ) มี เฉพาะเวบ็ไซตเทานั้น 

( ) ไมมี และไมเห็นความจําเปนในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (ขามไปตอบขอ 15)  

( ) ไมมี และ คาดวาจะใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต (ขามไปตอบขอ 11) 

10. ระยะเวลาท่ีธุรกิจของทานมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

( ) นอยกวา 1 ป   ( ) 1-2 ป   ( ) 3-4 ป                     

( ) 5-6 ป   ( ) 7 ป ข้ึนไป 

11. รูปแบบการใชหรือคาดวาจะใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจของทาน (ตอบไดมากกวา 1 

ขอ) 

( ) ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)  ( ) ธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) 

( ) ธุรกิจกับรัฐบาล (B2G) ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

12. รูปแบบการพฒันาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจของทาน 

( ) พัฒนาระบบเอง  ( ) จางองคกรภายนอกดแูล                                       

( ) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

http://www.one2car.com/TOYOTA�
http://www.one2car.com/HONDA�
http://www.one2car.com/MITSUBISHI�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/BMW�
http://www.one2car.com/ISUZU�
http://www.one2car.com/MERCEDES-BENZ�
http://www.one2car.com/BMW�
http://www.one2car.com/Brand�
http://www.one2car.com/Year/Lower-than-1990�
http://www.one2car.com/Year/1991-1993�
http://www.one2car.com/Year/1994-1996�
http://www.one2car.com/Year/1997-1999�
http://www.one2car.com/Year/2000-2002�
http://www.one2car.com/Year/2003-2005�
http://www.one2car.com/Year/2006-2008�
http://www.one2car.com/Year/Upto-2009�
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13. ผลประกอบการของธุรกิจหลังจากมีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือผลท่ีคาดหวังจากการใช

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

( ) เพิ่มข้ึน   ( ) คงท่ี    ( ) ลดลง 

14. วัตถุประสงคการใชหรือคาดวาจะใชพาณชิยอิเล็กทรอนกิส  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

( ) การติดตอส่ือสารกับผูซ้ือ/ผูขาย  ( ) การโฆษณาสินคา/ธุรกิจ 

( ) การคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา  ( ) การส่ังซ้ือ/การรับส่ังซ้ือ/ขายสินคา 

( ) การใหบริการหลังการขาย  ( ) การคนหาขอมูลเพื่อธุรกิจ 

( ) การรับชําระเงิน   ( ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)……………………… 

15. สาเหตุท่ีธุรกิจของทานไม่เลอืกใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

( ) กลัวความลมเหลว  ( ) ความไมพรอมดาน IT  ( ) ใชเงนิลงทุนสูง                        

( ) ไมมีพนักงานดูแลระบบ ( ) กลัวการถูกโจรกรรมขอมูล       ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสจากสวนประสมทางการตลาดออนไลน (7P) ทานมีความคิดเห็นดวยมากนอย

เพียงใดในเร่ืองตอไปนี้ ตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจรถยนตมือสอง 

การดําเนินธุรกจิด้วยพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ จากส่วน

ประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ผลติภณัฑ์ (Product)      

1.การระบุรายละเอียดชัดเจน

ในดานจุดเดน สมรรถนะของ

รถยนตอยางครบถวน 

     

2.มีการปรับปรุงขอมูลรถยนต

ท่ีทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

สนองความตองการของลูกคา 

     

3.เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน

การคนหาขอมูลสําหรับลูกคา 
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การดําเนินธุรกจิด้วยพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ จากส่วน

ประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ราคา (Price) 

 

     

4.ลูกคาสามารถเปรียบเทียบ

ราคาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ

ของรถยนตไดสะดวกและ

รวดเร็ว 

     

5. ลูกคาสามารถเปรียบเทียบ

ราคากับคูแขงขันได 

     

6.สามารถตั้งราคาให

สอดคลองกับความตองการ

ของลูกคาได 

     

7.ลดคาใชจายในการ

ดําเนินงาน ทําใหราคารถยนต

ถูกลง 

     

ช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Place) 

 

     

8.ลูกคาสามารถเลือกชม

รถยนตไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

     

9.ลูกคาสามารถสงขอมูลถึง

ผูขายไดตลอดเวลา 

     

10.ลูกคาสามารถลดคาใชจาย

ในการเดินทาง 

     

11.สามารถเพิ่มชองทางการ

ส่ือสารผานเว็บไซตอ่ืนๆ 

     

12.ทดแทนหนารานหรือบูท

แสดงรถยนต  
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การดําเนินธุรกจิด้วยพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ จากส่วน

ประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

13.สามารถโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจและ

รถยนตแกลูกคาไดอยางท่ัวถึง 

     

การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

     

14.มีระบบสมาชิก และ

นําเสนอสิทธิพิเศษใหกับ

สมาชิก 

     

15.มีการรับประกันสินคา เพื่อ

ลดความเส่ียงในการเส่ียงใน

การตัดสินใจซ้ือรถยนต 

     

16.มีการจัดทําปายโฆษณาผาน

เว็บไซตตางๆ 

     

17.มีการโฆษณาผาน Search 

Engine (Google) 

     

18.มีกิจกรรมสงเสริม

ความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

     

การให้ความสนใจส่วนบุคคล 

(Personalize or Personal 

Interest) 

     

19.มีการแบงกลุมลูกคาไดอยาง

ชัดเจน ตามความชอบและ

ความสนใจ 

     

20.มีการตอบสนองไดตรงกบั

ความตองการของลูกคา 

     

21.สามารถใหขอมูลลูกคาแต

ละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การดําเนินธุรกจิด้วยพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ จากส่วน

ประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

22.สามารถนําขอมูลของลูกคา

ไปใชประโยชนในธุรกิจได 

     

การตลาดกบักลุ่มเครือข่าย 

(Personal Network) 

     

23.สามารถสรางเครือขายของ

ลูกคาไดตรงตามความตองการ 

     

24.มีบริการใหสมาชิกประกาศ

ขายหรือ ใหคําแนะนําสินคา

ผานเว็บไซต 

     

25.มีบริการรับสมัครสมาชิก 

เพื่อติดตอส่ือสารกับในกลุม

เครือขาย 

     

ข้อคดิเห็นหรือคาํวจิารณ์ 

(Public Commentary) 

     

26.สามารถเปดใหผูเยี่ยมชม

และสมาชิกแสดงความคิดเห็น

ผานเว็บไซต 

     

27.สามารถตอบปญหาของผู

เยี่ยมชมและสมาชิกอยาง

ตอเนื่อง 

     

28.ทําใหทราบขอบกพรองของ

องคกรธุรกิจ และ ขอบกพรอง

ของรถยนต 

     

29.สามารถใหความรูและให

คําปรึกษาเกีย่วกับสินคาผาน

เว็บไซต 
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การดําเนินธุรกจิด้วยพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ จากส่วน

ประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ปัญหาและอุปรรค

ผู้ประกอบการ 

     

30. ขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง 

     

31.ไมสามารถคาดการณความ

คุมทุนของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสได 

     

32.เสียคาใชจายสูงในการ

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ขอมูลขาวสารบอยคร้ัง 

     

33.ตนทุนในการจางบุคคลากร

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สูงมาก 

     

34.ความยุงยากในการ

ดําเนินการและดูแลรักษา

เว็บไซต 

     

35.ตองปรับกระบวนการ

ดําเนินงานขององคกรมาก 

     

36.ขาดบุคคลากรท่ีมีความรู

ความชํานาญในการผลิตส่ือ

อินเตอรเน็ต 

     

37.บุคคลากรมีการพัฒนา

ความรู ความสามารถ อยาง

ตอเนื่องทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

     



75 

การดําเนินธุรกจิด้วยพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ จากส่วน

ประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

38.มีการเปล่ียนแปงระบบใหม

อยูเสมอเพื่อใหทันยุคสมัย 

     

39.ปญหาการโจรกรรมขอมูล

และไวรัสตางๆ 

     

40.การจัดการระบบเครือขาย

ตองใชเทคโนโลยีสูงและ

ซับซอน 

     

41.การเขาถึงส่ือมีรูปแบบท่ี

ซับซอนหรือคนหายาก 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ–นามสกุล นายธนาพล บริบูรณทรัพย 

ท่ีอยู 62 หมู 13 ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี 25240 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราช-

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 พ.ศ.2549 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราช-

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 พ.ศ.2553 ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ท่ัวไป          

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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