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12500707 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ : ทัศนคติ / การใชบริการซื้อ-ขาย / ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เบญจมาภรณ เติมใส : การศึกษาทัศนคติในการใชบริการซื้อ-ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกรณีศึกษานักศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยจิตพนธ ชุมเกตุ. 80 หนา.
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาสถานภาพ
ปจจุบันของการวิจัยทางดาน ทัศนคติ ในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส ( 2) เพื่อ
ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส (3)
เพื่อวิเคราะหทิศทาง ทัศนคติ ในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส ( 4) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ทัศนคติ ในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส เพื่อการพัฒนา
และการวางแผนการวิจัยดานการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเลคทรอนิกส
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชากรทั้งหมดที่ศึกษาอยูในสาขาธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจํานวน 430
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามสําหรับกรอกดวยตนเอง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
โดยมีผลสรุปดังตอไปนี้ จากการวิเคราะหความคิดเห็นการใชบริการซื้อขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อ -ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มากขึ้น มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.75 คาสวนเบี่ยงเบน เทากับ 1.49 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง ,
การซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องยากและเสียเวลามีคาเฉลี่ย เทากับ 2.39
คาสวนเบี่ยงเบน เทากับ 1.37 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง, การซื้อ- ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญตอตัวทานในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.31 คาสวนเบี่ยงเบน เทากับ
1.31 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง , การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งที่
ไมคุมคา มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.38 คาสวนเบี่ยงเบน เทากับ 1.35 มีระดับความสําคัญ เทากับ ปานกลาง
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ฌ

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่องจากในปจจุบันโลกของเราไดพัฒนาไปสูระบบออนไลน (online)และไมมีใครปฏิเสธได
วาธุรกิจออนไลนมีอิทธิพลในการใชชีวิตประจําวันของมนุษย และดวยความเรงรีบทําใหเกิดธุรกิจ
ในดานออนไลนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนดานการใหบริการในภาคสวนตางๆ เชน
ทางดานการจองหองพักของทางโรงแรม เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาที่จะตองไปติดตอเองหนา
โรงแรม หรือในดานการซื้อขายผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)เพื่อสนองความ
สะดวกสบายและเพื่อใชในการสืบหาขอมูลเพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบราคากอนที่จะตัดสินใจซื้อ
สินคานั้นจริง
สภาพตลาดของธุรกิจออนไลนมีการขยายตลาดเปนจํานวนมาก
จากสภาพการณเชนนี้จึง
จําเปนตองหากลยุทธและกลวิธีในการแขงขันเพื่อชวงชิงผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งกลยุทธในการนําเสนอ
สินคาและชักจูงใจมีหลายวิธีและแตกตางกันไปตามแตคุณภาพของสินคาและลักษณะของผูบริโภค
ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกกอใหเกิดการตัดสินใจและตัดสินใจซื้อในที่สุด จึงมักมีการตกแตง
เว็บไซตใหดูนาสนใจ การใหขอมูลตามที่ลูกคาตองการ การเขาถึงเว็บไซตทา และความปลอดภัย
ของระบบการชําระเงิน
จากหัวขอการวิจัยนี้ ผูวิจัยเล็งเห็นวาควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประกอบกับผูวิจัยไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการดําเนินการตามเจตนารมณขางตนจึงจัดใหมีการสังเคราะหงานวิจัยและทิศ
ทางการวิจัยในอนาคตขึ้น เพื่อใหทราบถึงสถานภาพปจจุบันของการวิจัยดานการศึกษาทัศนคติใน
การใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนา
ระบบการวิจัยดานการศึกษาทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีเอกภาพ
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วัตถุประสงค์
1. สํารวจและรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของการวิจัยทางดานทัศนคติในการ
ใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูใชบริการในดานการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
3. วิเคราะหแนวโนมในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4. จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
การพัฒนาและการวางแผนการวิจัยดานการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษามีการใชเทคโนโลยีผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในดานการซื้อขาย
และการสืบคนขอมูลเพื่อนําราคา หรือขอมูลของสินคามาเปรียบเทียบกอนนําไป
ตัดสินใจในการซื้อสินคานั้นๆ
2. นักศึกษามีแนวโนมในการใชเทคโนโลยีผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นทั้ง
ดานการซื้อและขายสินคา
3. นักศึกษามีความพึงพอใจกับการซื้อขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นไมวา
จะเปนดานใดของระบบทั้งการซื้อและขาย
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ เปนการวิจัยทางการศึกษาทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี งานวิจัยนี้ศึกษาและสังเคราะหขอมูลโดยยึดสาระของทัศนคติในการใช
เทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
ปจจัยดานประชากรศาสตร
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดหลักตอเดือน
และปจจัยอื่นๆ
ตัวแปรตาม
ทศนคติในการใช
บริการซื้อ-ขายผานระบบ

ปจจัยดานการตลาด

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

แหลงใหบริการ
กิจกรรม
คาใชจาย
การใหบริการของผูจัดจําหนาย
สินคาและผูใหบริการ
- ภาพโดยรวมของการใชบริการ
ซื้อ-ขาย ผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- ความปลอดภัย

-
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลของการวิจัยนี้ใชเปนขอมูลในการอางอิงในการตัดสินใจเลือกใชและเลือกซื้อสินคา
ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และทําใหทราบขอมูลในดานพฤติกรรมและความพึ่งพอใจในการ
ใชเทคโนโลยีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการซื้อขายผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ

3. เพื่อศึกษาคานิยมในการซื้อขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผลกระทบในดาน
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บทที2่
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการศึกษา ทัศนคติในการใชบริการซื้อ

– ขายผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อทําใหมีความชัดเจนใน
การศึกษามากขึ้นดังนี้
1. ความหมายของ E – Business
2. ความหมายของ E – Commerce
3. ความหมายของผูบริโภคและพฤติกรรมของผูบริโภค
4. แรงจูงใจในการใชบริการ
พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) เริ่มขึ้นเมื่อ
ประมาณตนทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาย และ
ในชวงเริ่มตนหนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนบริษัทใหญๆ เทานั้น บริษัทเล็กๆ มีจํานวนไม
มากนัก ตอมาเมื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange-EDI) ได
แพรหลายขึ้น ประกอบกับคอมพิวเตอรพีซีไดมีการขยายเพิ่มอยางรวดเร็วพรอมกับการพัฒนาดาน
อินเทอรเน็ตและเว็บ ทําใหหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ไดใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
ปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน การโฆษณา
สินคา การซื้อหุน การทํางาน การประมูล และการใหบริการลูกคา
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E - Business คือ การดําเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ตางๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
การใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหกระบวนการทาง
ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของคูคา และลูกคาใหตรงใจ และรวดเร็วและ
เพื่อลดตนทุน และขยายโอกาสทางการคา และการบริการ เมื่อเขาสูยุคดิจิทัลจะมีคําศัพทที่ไดยิน
บอยๆ อาทิ
BI=Business Intelligence:
การรวบรวมขอมูลขาวสารดานตลาด ขอมูลลูกคา และ คูแขงขัน
EC=E-Commerce:
เทคโนโลยีที่ชวยทําใหเกิดการสั่งซื้อ การขาย การโอนเงินผานอินเทอรเน็ต
CRM=Customer Relationship Management:
การบริหารจัดการ การบริการ และการสรางความสัมพันธที่ทําใหลูกคาพึงพอใจกับทั้งสินคา บริการ
และ บริษัท – ระบบ CRM จะใชไอทีชวยดําเนินงาน และ จัดเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
บริการลูกคา
SCM=Supply Chain Management:
การประสาน หวงโซทางธุรกิจ ตั้งแตแหลงวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจัดสง ผูคาสง ผูคาปลีก จนถึงมือ
ผูบริโภค
ERP=Enterprise Resource Planning:
กระบวนการของสํานักงานสวนหลัง และ การผลิต เชน การรับใบสั่งซื้อการจัดซื้อ การจัดการใบสง
ของ การจัดสินคาคงคลัง แผนและการจัดการการผลิต– ระบบ ERP จะชวยใหประบวนการดังกลาว
มีประสิทธิภาพและลดตนทุน
E-Commerce คือ
E-Commerce มีชื่อที่แปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยความหมายของคําวา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูใหคํานิยามไวเปนจํานวนมาก แตไมมีคําจํากัดความใดที่ใชเปนคําอธิบาย
ไวอยางเปนทางการ ซึ่งมีดังนี้
“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (ศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส, 2542)”
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“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑ
และบริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (WTO, 1998)
“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งใน
ระดับองคกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของ การประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลที่มีทั้งขอความ
เสียง และภาพ” (OECD, 1997)
จากความหมายของ e-business กับ e-commerce จะเห็นไดวาสองคํานี้มีความหมายที่ใกลเคียง
กัน แตอันที่จริงแลวมีความหมายตางกันโดย e-business สรุปความหมายไดวาคือการทํากิจกรรม
ทุกๆอยาง ทุกขั้นตอนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีขอบเขตกวางกวา แต e-commerce จะเนนที่
การซื้อขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเนตเทานั้น จึงสรุปไดวา e-commerce เปนสวน
หนึ่งของ e-business
ประเภทของ E-Commerce
ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C)
คือการคาระหวางผูคาโดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ
ขายซีดีเพลงเปนตน
ผู้ประกอบการ กับ ผู้ประกอบการ ( Business to Business – B2B) คือการคาระหวางผูคากับ
ลูกคาเชนกัน แตในที่นี้ลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ในที่นี้จะครอบคลุมถึงเรื่อง การ
ขายสง การทําการสั่งซื้อสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply Chain
Management) เปนตน ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป
ผู้บริโภค กับ ผู้บริโภค ( Consumer to Consumer - C2C) คือการติดตอระหวางผูบริโภคกับ
ผูบริโภคนั้น มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชนเพื่อการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ในกลุม
คนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยนสินคากันเอง ขายของมือสองเปนตน
ผู้ประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือการประกอบธุรกิจระหวาง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ หรือที่เรียกวา eGovernment Procurement ในประเทศที่มีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะ
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ทําการซื้อ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัดคาใชจาย เชนการประกาศจัด
จางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com
ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในที่นี้คงไมใชวัตถุประสงคเพื่อ
การคา แตจะเปนเรื่องการบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยเองก็
มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชนการคํานวณและเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต , การใหบริการขอมูล
ประชาชนผานอินเทอรเน็ต เปนตน
เชนขอมูลการติดตอการทําทะเบียนตางๆข อง
กระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลักฐานอะไรบางในการทําเรื่อง
นั้นๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซตไดดวย

ที่มา: หนังสือ e-commerce คูมือประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : 36-38
เทคนิคการรักษาความปลอดภัย
เทคนิกการรักษาความปลอดภัย ในที่นี้จะกลาวถึง 2 ดาน คือ เทคนิคการรักษาความปลอดภัย
ของเว็บไซตในฐานะของเจาของเว็บไซตที่ไมตอง การใหเว็บไซตถูกคุกคามจากผูไมหวังดี หรือผูที่
ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล และเทคนิคการรักษาความปลอดภัยใหกับผูเขาชมเว็บไซต ตลอดจน
การสรางเว็บไซตใหเปนที่นาเชื่อถือและแสดงออกถึงความปลอดภัยในการ

เขามาใชงาน

ในประเทศไทยประเด็นเรื่องความไมปลอดภัยในการใชงานเว็บไซตเปนประเด็นที่
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ที่สุด ที่ทําใหการพัฒนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังไมมีผูใชงานมากเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเกิด
จากความไมปลอดภัยจริง ๆ แตบางสวนเกิดจากความไมเขาใจอันจะนําไปสูความไมนาเชื่อถือ ทํา
ใหการพัฒนาอีคอมเมิรซ ไมกาวหนาเทาที่ควร ความปลอดภัยจะครอบคลุมถึงความปลอดภัยใน
เรื่องของขอมูลเปนสําคัญ เนื่องจากอีคอมเมิรซเปนการทํางานอยูบนระบบอินเตอรเน็ต ทําใหขอมูล
ที่อยูบนระบบสามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญ เชน

ขอมูลดานการเงินที่ตองมี

มาตราการรักษาความปลอดภัยใหดีที่สุด
จริง ๆ แลว การชําระสินคาออนไลนผานบัตรเครดิต ถือวาเปนวิธีการจายเงินที่ปลอดภัยทาง
หนึ่งบนโลกออนไลน เพราะมีบริษัทบัตรเครดิตคุมครองการชําระเงินอยู อีกทั้งยังมีรอบจายที่
ยืดเวลา ทําใหขณะที่ตัดผานบัตรเครดิตยอดเงินยังไมไดถูกชําระจริงในเวลาที่ซื้อ นี่ยังไมรวม
โปรโมชั่นตาง ๆ ของบริษัทบัตรเครดิตที่มอบสิทธิพิเศษใหลูกคาในการใชวงเงิน แตดวยเหตุผลบาง
ประการทําใหผูซื้อกลับไมมั่นใจในการชําระสินคาออนไลนดวยวิธีนี้มากนัก อาจเพราะไดยินขาว
เกี่ยวกับการขโมยขอมูลหมายเลขบัตรเครดิตของแฮกเกอร แตกลับไมกลัวในการใชบัตรเครดิตกับ
รานคายอย ๆ ไมเคยตามพนักงานเขาไปดูวามีการทําอะไรกับบัตรเครดิตเราบาง เพราะมั่นใจวาเปน
รานที่มีตัวตน
มาตราการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปจะใชเทคโนโลยีเขามาสรางระบบปองกัน โดยจะ
ใชการเขารหัสเปนหลักในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สําหรับเว็บไซตอีคอมเมิรซที่มีการทํา
ธุรกรรมทางออนไลน สวนใหญจะมีรหัสปองกัน หรือใชบริการของหนวยงานที่มีการเขารหัส
สังเกตไดจากชื่อโปรโตคอลที่เปน https:// เชนและจะมีรูปแมกุญแจที่ดานลางบราวเซอรที่ใชงาน
SSL (Secure Sockets Layer)
SSL (Secure Sockets Layer) คือ ระบบการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต โดยการเขารหัส
(encrypt) ขอมูลตัวมันเอง ใชสําหรับการตรวจสอบ และยืนยันวามีตัวตนจริง ซื้งสามารถนํามา
ตรวจสอบผูขายสินคา โดยระบบจะทําการติดตอไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่มีระบบ SSL หลังจากนั้นจะ
สงใบรับรอง (server Certificate) กลับมาพรอมการเขารหัส จากนั้นคอมพิวเตอรของฝงผูรับจะทํา
การตรวจสอบใบรับรองอีกที เพิ่อตรวจสอบตัวตนของฝงผูคา ทําใหการติดตอสื่อสารถึงกันไดอยาง
ปลอดภัย
Verified by VISA และ MasterCard SecureCode คือ นวัตกรรมใหม ที่ผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยี และการทําธุรกรรมทางการเงิน โดยออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัยใหกับผูบริโภค ในการนําบัตรวีซาและมาสเตอรไปใชสําหรับการชําระเงินทาง
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อินเตอรเน็ตเชนเดียวกับการใชบัตรวีซาซื้อสินคาตามรานคาปกติ โดยผูใหบริการบัตรเครดิต วีซา
อินเตอรเนชั่นแนล และมาสเตอรคารด อินเตอรเนชั่นแนล รวมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ของการชําระคาสินคาและบริการผานบัตรเครดิตทางอินเตอรเน็ต ดวยระบบสอบถามรหัสผาน
สวนตัว (Password) และระบบการแสดงขอความยืนยันสวนตัว (Prosonal Message) ในทุกครั้งที่มี
การชําระเงินทางอินเตอรเน็ต ผูใชงานสามารถใชบริการ Verified by VISA หรือ MasterCard
SecureCode ในการชําระคาสินคาและบริการบนเว็บไซตที่มีโลโก Verified by VISA หรือ
MasterCard SecureCode ไดทั่วโลก เพียงใสหมายเลขบัตรเครดิต ควบคูไปกับรหัสผานสวนตัว
(Verified by VISA Password หรือ MasterCard SecureCode) ทางรานคาจะสงขอความยืนยัน
สวนตัว (Prosonal Message) ที่ถูกตองมาใหผานหนาเว็บไซต หากไมมีขอความสงมา หรือขอความ
ที่สงมาไมถูกตอง ควรยกเลิกการสั่งซื้อสินคาทันที (ขอมูลจาก : หนังสือ eCommerce ฝรั่งกําไร คน
ไทยไมกลา โดย NECTEC) ที่มา : (คุณบุรินทร เกล็ดมณี 10 November 200)
เทคนิคการเริ่มทําเว็บไซต์
เว็บไซต์ คอื อะไร
- เว็บไซต เปนที่รวบรวมหนาขอมูลใน รูปแบบอิเล็คทรอนิคสที่ประกอบไปดวย ขอความ
ภาพ และ เสียง เขาดวยกันโดยใชชื่อ domain ,sub domain หรือ ip address ในการอางถึงขอมูล
เหลานั้น
- เว็บไซตเปนสื่อยุคใหมที่เขาถึงไดจากทั่วโลก เขาไดจากที่ใดก็ตามที่ สามารถเชื่อมตอดวย
อินเตอรเน็ต
ความพิเศษของเว็บไซต์ ...
- เขาถึงไดจากทั่วโลก.. เว็บไซตเปนสื่อ ที่เขาถึงไดจากทั่วโลก ผูชมของเว็บไซตนั้นๆไมถูก
จํากัดที่ระยะทางหรืออาณาเขตอีกตอไป
- บริการ 24 ชั่วโมง ...เว็บ ไซต เปดบริการได 24 ชั่วโมง การออกแบบเว็บไซตที่ดี เว็บไซต
นั้นควรจะพรอมเสมอที่รองรับการสั่งซื้อตลอด 24 ชั่วโมงหรือมีขอมูลคําถามคําตอบกรณีเจาหนาที่
ตอบคําถามทางโทรศัพทหรืออีเมลไมอยู
-ปรับเปลี่ยนขอมูลไดงายเว็บไซตเปนสื่อที่ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยได
ตลอดเวลา ดังนั้นการทําเว็บที่ดี ตองใหขอมูลที่ทันสมัยตลอดไมเชนนั้นจะขาดความนาเชื่อถือ
- แสดงขอมูลไดมากเว็บไซตสามารถเก็บขอมูลไดมาก ขอมูลเกาๆที่มีความเหมาะสม
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สามารถยังคงไวในเว็บไซตไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแตหากเกี่ยวของกับเวลา ควรจะมีการระบุวัน
เวลาของเนื้อหานั้นไว การมีขอมูลจํานวนมากเปนผลดีที่จะชวยใหผูชมเขามาเว็บไซตมากดวย
เพราะการมีหนาเว็บมากเหมือนมีประตูเล็กๆจํานวนมาก อาจจะมีคนเสิรชมาจาก Google แลวมาติด
หนาเว็บไซตตางๆของเราได
แมวันนี้จะมีผูคนสนใจเปดเว็บไซตกันเปนจํานวนมาก แตอยางไร ก็ตามการเปดเว็บไซต
เพียงอยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอเพราะไมวาเว็บไซตที่จัดทําขึ้นมานั้นจะลงทุนมากนอยเพียงใด แต
หากไมมีคนเขาชมมากพอ ก็ไมอาจที่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ดังนั้นการทําเว็บไซตใหจําหนายสินคาไดนั้น ตองอาศัยกระบวน การหลายอยางที่ตองทํา
เพื่อพัฒนาเว็บไซตใหดี มีผูเขาชมมากพอและ ผูชมที่เขามาตองมีคุณภาพ ตรงกลุมเปาหมายและ
ขอมูลในเว็บไซตตองไดรับการออกแบบใหเขาถึงไดงายและสื่อสารตอผูชมไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการขอจดทะเบียนพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ดังนั้น จะเห็นวา ความเชื่อถือและเชื่อมั่นดังกลาว
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ถือเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ

การที่จะชวยกระตุนใหพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับความแพรหลายใน

ประเทศไทย เกิดการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น จะตองมีการสรางความนาเชื่อถือ
ใหแกผูประกอบการ ทั้งนี้

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจทําธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดกําหนดใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่มีสถานประกอบการตั้งอยูในประเทศไทย ตองมา จดทะเบียนพาณิชย เพื่อใหผูบริโภคสามารถ
ตรวจสอบการมีตัวตนของผูประกอบการไดวา ผูประกอบการมี

ตัวตนจริงหรือไม เปนใคร อยูที่

ไหน ทําธุรกรรมอะไรบาง
ประโยชน์ ของการจดทะเบียน
สรางความนาเชื่อถือใหแกผูประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทําเลขทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (เครื่องหมาย Registered) จัดสงใหแกผูประกอบการ (สงทาง e-Mail ใน
รูปแบบ Source Code) เพื่อใหผูประกอบการนําไปแสดงไวบน Web Site หรือ Home Page เพื่อ
แสดงวาได จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เมื่อผูบริโภค (ผูซื้อ) เห็นเครื่องหมาย
Registered แลว จะเกิดความมั่นใจในการทําธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อ click ที่เลขทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานขอมูลกรมฯ และแสดงขอมูลทางทะเบียนของ
ผูประกอบการ เพื่อให ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผูประกอบการได
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กรมฯ จะนํารายชื่อเว็บไซตที่ขึ้นทะเบียน มาจัดทําเปนฐานขอมูล แยกตามประเภทธุรกิจ
(www.dbd.go.th/edirectory) นําไปเผยแพรแกผูประกอบการและประชาชนผูสนใจผานสื่อตาง ๆ
เพื่อเปนการชวยเผยแพรและประชาสัมพันธใหแกผูประกอบการอีกทางหนึ่ง ผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนแลว สามารถยื่นขอใชเครื่อง หมายรับรองความนาเชื่อถือ ( Trustmark)
จากกรมฯ ได ซึ่งเครื่องหมาย Trustmark นี้จะมีความ นาเชื่อถือสูงกวาเครื่องหมาย Registered
กลาวคือ จะออกใหแกเว็บไซตที่มีคุณสมบัติตามที่กรมฯ กําหนด เทานั้น เพื่อเปนการยกระดับ
ผูประกอบการของไทยใหเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ (www.trustmarkthai.com)
การไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การเขารวมการอบรมสัมมนา การไดรับคําแนะนํา และ
การไดรับขอมูลขาวสารดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชยอันเปนอาชีพปกติ ดังนี้
- ซื้อขายสินคาหรือบริการ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก บุคคลที่มีเว็บไซตเพื่อ
ทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ บริการอินเทอรเน็ต ( ISP : Internet Service Provider) - ใหเชา
พื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)
- บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Marketplace)
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการจดทะเบียน
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) และ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต (เอกสารแนบ )
สําเนาบัตรประจําตัว กรณีบุคคลธรรมดา ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีนิติบุคคล
ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวผูจัดการของหางหุนสวน หรือของกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด (ไมตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล)
-หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
-หนังสือชี้แจง (กรณียื่นลาชาหรือเกินกําหนด)
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ที่มา : http://www.ecommerce.or.th/project/e-guide/index.html
ผู้มีหน้ าทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ :
ซื้อขายสินคาหรือบริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)
ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)
บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ (e-Marketplace)
ตัวอย่ างเว็บไซต์ ทเี่ ข่ าข่ ายต้ องจดทะเบียน
มีระบบการสั่งซื้อ เชน ระบบกรอกฟอรม ระบบตะกรา e-mail หรืออื่น ๆ มีระบบการชําระ
เงิน ออฟไลน หรือ ออนไลน เชน การโอนเงินผานระบบบัญชี การชําระดวยบัตรเครดิต หรือ ecash เปนตน
มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการขอมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดคาใชจาย (ถือเปนการขาย
บริการ)
มีวัตถุที่ประสงคหลักในการรับจางโฆษณาสินคาหรือบริการของผูอื่น และมีรายไดจากการ
โฆษณานั้น
รับจางออกแบบเว็บไซต หรือเพียงโฆษณาวาเปนผูรับจางออกแบบเว็บไซต (ถือวาการ
ออกแบบเว็บไซตนั้นมีชองทางการคาปกติบนอินเทอรเน็ต)
13

14

ทะเบียน)

เว็บไซตใหบริการเกมสออนไลนที่คิดคาบริการจากผูเลน (เจาของเว็บไซตตองจด

เว็บไซตที่มีการสงมอบสินคาหรือบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การ
Download เพลง โปรแกรม เกมส Ringtone Screensaver SMS เปนตน
ตัวอย่ างเว็บไซต์ ทไี่ ม่ ต้องจดทะเบียน
มีเฉพาะหนารานโชวสินคาของตนเองแตทําการคาในชองทางปกติ (ไมใชอินเทอรเน็ต) แม
จะมีขอความแจงวาใหติดตอได เชน สนใจโทร.ติดต อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การ
โฆษณาสินคาของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไมใชวัตถุที่ประสงคหลักของกิจการและ
ไมใชชองทางคาปกติ แมจะมี banner ของผูอื่นมาติดและมีรายไดจาก banner ก็ตามการประชา
สัมพันธじหรือเผยแพรขอมูลแกสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป
โดยไมคิดคาใชจาย หรือ บริการ เชน เพื่อ
การสอน ประกาศรับสมัครงานการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินคา
เว็บไซตสวนตัว (สวนบุคคล) ที่สรางขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลสวนตัว การงาน การศึกษา หรือ
ความสนใจสวนตัว
เว็บไซตที่เปนสื่อกลางดานขอมูล โดยมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยไมมีการ
เสียคาสมาชิกหรือคาใชจายใด ๆ
สถานทีจ่ ดทะเบียน
ผูประกอบการที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย็ตอสํานักงานเขตตาง ๆ และศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
ผูประกอบการที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชยตอองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ๆ หรือ เมืองพัทยา แลวแตกรณี
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ตัวอยางเว็บไซตที่ไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิคส และนําเครื่องหมาย Registered ติดที่หนา
เว็บไซต
Trustmarkเครื่องหมายรับรองความน่ าเชื่อถือ
เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ เรียก
สั้นๆวา " Trustmark" นั้น เปนเครื่องหมายรับรองซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย
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และเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการซื้อขายสินคา/บริการผานทางอินเทอรเน็ตวา
เว็บไซตนั้น ไดผานหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด และกรมฯ ใหการรับรองวา เว็บไซตนั้นเชื่อถือได
ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากTrustmark
แสดงใหเห็นวาเว็บไซตของทาน มีความนาเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจที่ดี
ผานการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว
เว็บไซตของทานมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
สรางความแตกตางและสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับเว็บไซตของทาน
ขยายโอกาสในการสรางตลาดใหมๆใหกับสินคา/บริการของทาน
เปนการเพิ่มภาพลักษณใหกับเว็บไซตของทาน
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหกับเว็บไซตของทานโดยกรมฯจะประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆเพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องหมายรับรองฯตลอดจนมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซตที่ไดรับเครื่องหมายรับรองฯ โดยจัดแบงตามประเภท หมวดหมูสินคา/
บริการ เพื่อใหผูบริโภคสามารถคนหาผานเว็บไซตกรมฯ ไดโดยสะดวก
คุณสมบัติผ้ ูขอ Trustmark
เปนนิติบุคคล
จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาแลว ไมนอยกวา 6 เดือน
เปนเจาของชื่อโดเมนนั้น
มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขอบังคับการขอใชเครื่องหมายรับรองฯ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับการขอใช้ เครื่องหมายรับรองฯ ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ 8 ข้ อ ได้ แก่
1. ความโปรงใสของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Operational Transparency)
- เว็บไซตของทานตองมีขอมูลเบื้องตนที่จําเปน เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท วิธีการติดตอ
ฯลฯ เพื่อแสดงความมีตัวตนของทานและเพื่อใหผูบริโภค สามารถติดตอหรือสอบถามได
2. การตลาดและประชาสัมพันธ (Advertising and Marketing Practices)
- การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ในเว็บไซตตองมีรูปแบบที่เหมาะสม
ไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
- จะตองไมกระทําการหลอกลวงหรือทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับสินคา/บริการรวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีอื่นใดที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคา/บริการ
3. การใหขอมูลของสินคาและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely
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Information About Offers)
- เว็บไซตของทานจะตองมีขอมูลที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องของขอมูล
ของสินคา / บริการ
- ราคาสินคาหรือบริการ (หากมีคาใชจายอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ภาษี ,คาบริการจัดสง ฯลฯ
ตองระบุใหชัดเจน
- วิธีการและระยะเวลาในการชําระราคาคาสินคา/บริการ
- ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน เชน เงื่อนไขการรับประกันสินคา เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยสินคา
ฯลฯ
4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดสงสินคาและบริการ (Acknowledgement of Order and
Fulfillment)
- เว็บไซตของทานจะตองมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการ
ยกเลิกหรือยืนยันการทําธุรกรรม
- เว็บไซตของทานควรมีจัดเตรียมแบบฟอรมการสั่งซื้อและวิธีการกรอกขอมูลที่ชัดเจน
และควรมีใบยืนยันการสั่งซื้อเพื่อใหบริโภคเขาไปตรวจสอบหรือติดตอได
- การจัดสงสินคา/บริการจะตองระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน และดําเนินการจัดสง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5. ระบบความปลอดภัยในการทําธุรกรรม (Transactional Security)
- เว็บไซตของทานตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ของผูซื้อหรือผูขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เหมาะสม
กับขอมูลที่มีการจัดเก็บและสงผาน
6. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค (Consumer Privacy)
- เว็บไซตของทาน จะตองแสดงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy policy)
ในที่ที่ผูบริโภคสามารถคนหาไดสะดวก ตัวอยางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
7. ชองทางในการติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองทุกขของผูบริโภค (Consumer Inquiries and
Complaints)
- เว็บไซตของทาน ตองจัดเตรียมชองทางการติดตอสื่อสาร รวมถึงการตอบขอสงสัย
และมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนที่เกิดขึ้น และจะ ตองมีการตอบสนองขอรองเรียน
หรือขอสอบถาม ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรียนหรือขอสอบถาม
8. การคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)
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- กรณีเว็บไซตของทานมีสินคาหรือบริการอาจมีผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชนจะตอง
จัดใหมีขอความเตือนบนเว็บไซต เพื่อใหความคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเชน การหาม
จําหนายสุราและบุหรี่ ใหแกเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ป เด็กและเยาวชนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่จะซื้อ
สินคาหรือบริการตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอน หามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคน
แปลกหนาตามลําพังโดยไมมีผูปกครองไปดวย เปนตน
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นที่ 1 ยื่นสมัครสมาชิกโดยคลิ๊กที่เมนู สมัคร Trustmark > ยื่นสมัคร Trustmark
ขั้นที่ 2 กรอกเลขทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กําหนดโดเมนเนม แลวกดปุมตกลง
ขั้นที่ 3 ระบบจะยืนยัน Email ที่จะจัดสง Username และ Password โดยระบบจะจัดสงไปยัง Email
ที่ผูประกอบการไดใหไวเมื่อ ตอนจดเลขทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ขั้นที่ 4 นํา Username และ Password ที่ไดรับมาใชในการลงทะเบียน โดยคลิ๊กที่เมนู สมัคร
Trustmark > ลงทะเบียน แลวทําการ Login
ขั้นที่ 5 กรอกแบบฟอรมเพื่อใชในการพิจารณาหลักเกณฑ ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ใหครบทุก
หลักเกณฑ
เมื่อกรอกขอมูลหลักเกณฑครบแลวทางกรมฯ จะรีบดําเนินการโดยเร็วซึ่งใชเวลาในการดําเนินการ
ประมาณ 21 วันทําการ ทั้งนี้ทานสามารถทราบผลการสมัครขอใชเครื่องหมายรับรองความ
นาเชื่อถือ ไดที่เมนู ผูประกอบการ > ตรวจสอบ / ปรับปรุงสถานะ / รับ Code Trustmark โดยใช
Username และ Password ที่ทานยื่นสมัครไวในครั้งแรก
ขั้นที่6 กรณีผลการพิจารณาคือ ไมผาน ใหทําการปรับปรุงการลงทะเบียนภายใน 30 วัน
กรณีผลการพิจารณาคือ ผาน ใหใช Username และ Password ที่ทานยื่นสมัครไวในครั้งแรกใชใน
การ Login ที่เมนู ผูประกอบการ > ตรวจสอบ / ปรับปรุงสถานะเพื่อรับ code trustmark ไปวางใน
เว็บไซตของตนเพื่อแสดงรูปเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือขอมูลจาก www.trustmarkthai.com
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ตัวอยางเว็บไซตที่ไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิคส และนําเครื่องหมาย Verified ติดที่หนา
เว็บไซต : (คุณบุรินทร เกล็ดมณี 10 Nov 2009 www.thaiecommerce.org)
การแบ่ ง 5 กลุ่มผู้บริโภคแบ่ งได้ อย่ างไร ?
1. Inventor เปนกลุมที่ชอบลองของใหมๆ เมื่อมีอะไรออกมาใหมๆ มี 2.5% ของคนทั้งหมด
2. Early Adoptor กลุมที่ปรับตัวงาย ศึกษาขอมูลทุกอยางกอนจะซื้อ กลุมนี้เปนกลุมมี
ความสําคัญมาก เพราะหากไมมีกลุมนี้ ก็จะไมมีกลุมตอไป เปนกลุมที่มีอิทธิพลกับกลุมอื่นๆ มี
13.5%
3. Early Majority เปนกลุมที่จะตามกลุม Early Adoptor มีความระมัดระวัง แตมักตาม
คําแนะนําจากคนที่มีประสพการณมาแลวกลุมนี้ม3ี 4%
4. Late Majority เปนกลุมที่เริ่มเขามาเมื่อสินคา เริ่มเปนของที่ยอมรับโดยทั่วไป กลุมนี้มี
34%
5. Laggards เปนกลมที่ไมยอมการเปลี่ยนแปลง ไมคอยมีการปรับตัวเทาไร จะเลือก
ของใหมๆ ก็ตอเมื่อไมมีของเกาใหใชแลว กลุมนี้มี 16%

ที่มา : www.pawoot.com
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ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมีผูใหความหมายที่คลายคลึงกันไวหลายทาน ดังนี้
Mores (1955: 27, อางถึงใน บุญฤทธิ์ ลิ้มฉุน 2548:7) กลาววาความพึงพอใจเปนสิ่งใดก็
ตามที่สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง และความตึงเครียดนี้เปนผลมาจากความ
ตองการของมนุษย เมื่อมนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เมื่อความตองการไดรับ
การตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป และกอใหเกิดความพึงพอใจได
อรรถพร (2546 : 29) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึง
พอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก
พื้นฐานของการรับรู คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได
อุทัยพรรณ สุดใจ ( 2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
นั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ
เศกสิทธิ์ (2544: 6) พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะ
ขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม ไดดุลยภาพในรางกายกาย ซึ่งเมื่อมนุษย 
สามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดัง กลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานเปนเรื่องของความรูสึกที่มีความสึกของ
บุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติอยูและความพึงพอใจจะสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีความ
พึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมา แลว ฉะนั้นผูบริหารจําเปนจะ ตองสํารวจ
ตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรตลอดไป ทั้งนี้
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานที่ตั้งไว
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วิทย เที่ยงบูรณธรรม( 2541:754) ใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพอใจ การ
ทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ
โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรูสึกในทางบวกตอสิ่งที่ไดรับ
การตอบสนองตามความตองการของมนุษย
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปน
รูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกที่
คอนขางสลับซับซอน จึงวัดความพึงพอใจโดยตรงไดยาก แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการวัด
ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึง
จะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได
Shelly (1975:252, อางถึงใน จุมพล ผั้วผดุง 2546:10) กลาววา คือทฤษฎีที่วาดวย
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกของ
มนุษยจะตกอยูในความรูสึกสองแบบนี้
ความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหมีความสุข ความรูสึกนี้
เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ
ความสุข สามารถทําใหเกิดความรูหรือความรูสึกบวกเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปน
ความรูสึกที่สลับซับซอน และความสุขนี้มีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ
ความรูสึกดานลบ ความรูสึกดานบวก และความสุข มีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพอใจ โดยความ
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางดานลบ ความพอใจ
สามารถแสดงออกมาในรูปแบบตางๆได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิดความพอใจ
เพิ่มขึ้นไดอีก โดยแทจริงแลวความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” (satisfaction) นั้นเปน
ความหมายเดียวกับ ทัศนคติ (attitude) ซึ่งทัศนคติ คือความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการเรียนรู และ
ประสบการณแลวแสดงสภาวะของรางกายและจิตใจในดานความพรอมที่จะตอบสนองตอบุคคล
หรือสิ่งตางๆในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในสองลักษณะ
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ทฤษฎีความพึงพอใจของ Herzberg (1959:154, อางถึงใน อภิชาต ตีรสวัสดิชัย
2537:212) สาระ สําคัญของทฤษฎีนี้ คือ
1. ความตองการของคนที่จะหลีกเลี่ยงความไมสบายและความเจ็บปวด
Needs) สิ่งเหลานี้เรียกวา Hygiene factors

(Animalistic

2. ความตองการที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาทางดานจิต ความตองการนี้จะสานสัมพันธ
กับสาระของงาน เชน ความสามารถ สิ่งเหลานี้เปนทีตองการรียกวา Motivators และ
เมื่อเกิดขึ้นยอมทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ
จากทฤษฎีที่กลาวมาขางตนผูศึกษาสรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น
หมายถึง ความรูสึกของมนุษยทั้งสองแบบ คือ ความรูสึกพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
ความรูสึกทางบวก และความรูสึกไมพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูสึกทางลบ ความรูสึก
พึงพอใจ คือ การที่มนุษยรูจักยินดี มีความสุข และความพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของ
มนุษยไดรับการตอบสนอง ความรูสึกไมพึงพอใจ คือ การที่มนุษยรูสึกไมมีความสุข ไมยินดี และ
การที่ความตองการของมนุษยไมไดรับการตอบสนอง
ผูบริโภค(Consumer) คือ บุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการหรือความ
จําเปนของตนเองตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซื้อของผูบริโภคนั้นจะซื้อแคใหเพียงพอ
ตอการใชดังนั้นการซื้อจึงไมมากนักโดยสามารถสรุปลักษณะของผูบริโภคไดดังนี้
1.เปนบุคคลที่มีความตองการ
2.เปนผูที่มีอํานาจซื้อ
3.มีพฤติกรรมในการซื้อ
4.มีพฤติกรรมการใช
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูบริโภค เปรียบประดุจเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตบริษัททางดานธุรกิจทุกแหงใหยืนยงดํารง
อยูได ดังนั้น กลุมผูบริโภคจึงเปนเปาหมายหลักสําคัญที่บริษัทธุรกิจจะสามารถจําหนายสินคาและ
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บริการเพื่อนําเอารายไดและผลกําไรจากกลุมบุคคลเหลานี้มาใชเปนทุนรอนหมุนเวียนเพื่ดําเนินงาน
ประกอบการธุรกิจใหเจริญกาวหนาสืบตอไป ซึ่งปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของบริษัทธุรกิจดังกลาว ก็คือ ผูประกอบการจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคเพื่อเปนการปรับกลยุทธการตลาดใหไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจขอ

ง

ผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ซึ่งสาเหตุที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคา
และบริการอาจเปนเพราะสินคาและบริการนั้นๆ มีสิ่งจูงใจบางประการที่สอดคลองกับทัศนคติของ
ผูบริโภค(องอาจ ปะทะวานิช 2525)
Leon และ Kanuk (1987) ใหคําจํากัดความ พฤติกรรมผูบริโภคไววา หมายถึง
พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนควา การซื้อ การใช การประเมิน และการใชสอยผลิตภัณฑและ
บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา
การศึกษาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
หรือบริการของผูบริโภค ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท (2537) กลาววา การวิเคราะหผูบริโภค ( Consumer
Analysis) ถือเปนการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการตลาด เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมทางการตลาด
ที่ผูบริหารการตลาดใชความพยายามทางการตลาด ( Market Effort) เพื่อเอาชนะคูแขงขัน ธุรกิจ
ในแตละประเภทตางก็ใหความสําคัญกับผูบริโภคมากจนเกิดมีคําที่พูดกันอยางคุนหูวาลูกคาคือ
พระราชา (Customer is a King)
วิธีวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภควาจําตองอาศัยวิชาการทางดานพฤติกรรมศาสตร
(Behavioral Sciences) ซึ่งประกอบดวยสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา ผสมผสานเขา
ดวยกันเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค (Stanton 1981)
พฤติกรรมผูบริโภคนี้ เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
เพื่อผลิตภัณฑหรือบริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนภายนอก ( Outside Stimulus) ที่
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แบงเปนสิ่งกระตุนทางการตลาด คือ สวนประสมทางดานการตลาด ( Marketing Mix) ไดแก สิ่ง
กระตุนทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย และสิ่งกระตุน
ทางดานสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่ควบคุมไมได ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
กฎหมาย การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งกระตุนเหลานี้ จะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภค (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ( Black Box) ที่ผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคได โดยความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคนี้ จะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะของผูบริโภคซึ่งเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา รวมทั้งขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ไดแก
1. การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหาของผูบริโภคเอง
2. การคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการที่ถูกกระตุน
3. การประเมินผลทางเลือกจากคุณสมบัติตาง ๆ ของผลิตภัณฑ
4. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด
5. การไดรับความรูสึกภายหลังการซื้อของผูบริโภคดานความพึงพอใจ หรือ ไมพอใจ
หลัง จากที่ไดใชผลิตภัณฑ นอกจากนั้น ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ของการ
ตอบสนองของผูซื้อ ( Buyer’s Response) ทางดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การ
เลือกผูขาย การเลือกเวลาในการซื้อ และการเลือกปริมาณการซื้อ
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภค
ได้ กล่ าวถึงกระบวนการของพฤติกรรมมี 3 ขั้นตอน (พิบูล ทีปะปาล)
1. พฤติกรรมที่จะเกิดไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is caused) หมายความ
วาการที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และสิ่งที่
เปนสาเหตุคือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนคนนั้นนั่นเอง
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2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน ( Behavior is motivated)
นั่นคือ เมื่อคนมีความตองการเกิดขึ้นแลว คนก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการนั้นจนกลายเปน
แรงกระตุนหรือแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงสูเปาหมาย (Behavior is goal–directed) คือการที่คน
แสดงพฤติกรรมใดๆออกมานั้น มิไดกระทําโดยเลื่อนลอยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทาง
หากแตกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอนเพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน
ในการศึกษาครั้งนี้จะนําทฤษฎีดังกลาวมาเปนตนแบบเพื่อศึกษากระบวนการของ
พฤติกรรมที่นําไปสูการตัดสินใจ “คําวา พฤติกรรมของผูบริโภคนั้น ในความหมายที่ถูกตองมิใช
หมายถึง การบริโภค ( Consumption) หากแตศึกษาถึงการซื้อ ( Buying) ของผูบริโภค
ในที่นี้เราจึงเนนถึงตัวผูซื้อเปนสําคัญ และที่ถูกตองแลว การซื้อเปนเพียงจุดหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไปจากการบริโภค สินคาที่กระทําโดยตัวผูบริโภคเองหรือการ
บริโภคโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว ผูซื้อจะเปนผูทํางานแทนความพอใจของผูที่จะบริโภคอีก
ตอหนึ่ง ดวยเหตุนี้เองผูวิเคราะหการตลาดจึงตองระวังอยูเสมอถึงความสัมพันธเหลานี้” ( อดุลย จาตุ
รงคกุล, 2543.)
คําจํากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค
“ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ
เหลานั้น” แบงออกเปน 3 สวนสําคัญคือ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543)
1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากรานคา
การจายของในรานคา การซื้อ การขนสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคา และการ
บริการที่มีจําหนายอยูในตลาด
2. บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย (The Ultimate Consumer) เรามุงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพื่อ
นําไปใชบริโภคเองและ/หรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตาง ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันเชน
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ครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงแมบานในฐานะที่เปนตัวแทนของการจัดซื้อในครอบครัว และบุคคล
บางคนที่ซื้อของขวัญใหบุคคลอื่นดวย อยางไรก็ดีเราไมพิจารณาถึงการที่บุคคลทําการซื้อใหกับ
องคการหรือธุรกิจหรือสถาบันตาง ๆ
3. กระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งกอนเกิด และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ
เหลานี้ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซื้อของผูบริโภคที่กระทบโดยตรงตอ
ปฏิกิริยาทางการตลาดที่เราสังเกตได เชน การติดตอกับพนักงานขาย การสื่อสารโฆษณาและการ
เปดรับขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการกับญาติมิตร
แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
ความหมายของการบริการ
ความหมายของการบริการนั้นได้ มีนักวิชาการให้ ความหมายไว้ หลายท่ าน ดังนี้
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549:9) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ
เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล 2 ฝายที่มีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมี
สินคาเปนองคประกอบรวมหรือไมก็ได
พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548:25) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ คือ
การกระทําที่ดานใดดานหนึ่งที่กลุมบุคคลหนึ่งๆไดนําเอาไปเสนอขายแกบุคคลอื่นโดยทั่วไปที่มี
ลักษณะเปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองไดแตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการได
Bender (1976:1, อางถึงใน กฤษณา พิทักษ 2545:9) ไดใหความหมายของการบริการไว
วา การบริการ คือ กิจกรรมตางๆที่บริษัทจัดใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทนั้นๆ ซึ่งการใหบิการจะตองประกอบดวยพนักงาน สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน อุปกรณ วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆที่จําเปนตอลูกคา
วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2538:6) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ คือ
กระบวนการหรือกิจกรรมในการสงมอบกิจการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2537:4) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ
(Service) เปนกระบวนการดําเนินการที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทําโดยนิติบุคคล องคกร
ธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคาแกลูกคาที่อาจจะเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนนิติ
บุคคล องคกรธุรกิจ ตามที่ตองการ

27

28

ฉัตยาพร เสมอใจ (2545:10) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ
(Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน หรือความพึงพอใจที่จัดทําเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมที่
จัดทําขึ้นรวมกับการขายสินคา
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
มีผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไวหลายทานดวยกันไดแก Engle,Blackwe
และ Miniard กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการคนหาและ
การบริโภคใชผลิตภัณฑหรือบริการซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวมเพื่อให
กิจกรรมนั้นลุลวง”
ผู้บริโภคจะมีปฏิกริ ิยาตอบสนอง2ทางได้ แก่
1.พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ไมสามารถมองเห็น
ได เชน ความหิว การเตนของหัวใจ เปนตน
2.พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมา สามารถมองเห็นได
ซึ่งพฤติกรรมนี้ทําใหนักขายสามารถทราบไดรับรูเกี่ยวกับสินคาแลว มีความพึงพอใจหรือไม หรือ
ความพึงพอใจนั้นอยูในขั้นใด จึงเรื่องงายที่จะเสนอขายไดตรงเปาหมายและเหมาะสมกระบวนการ
พฤติกรรมของผูบริโภค
พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดขึน้ ตามกระบวนการดังนี้
1. ตองมีสาเหตุ พฤติกรรมจะไมเกิดขึ้นหากยังไมมีอะไรมากกระตุน เชน เมื่อบุคคลนั่งอยู
เฉย ๆ ยังไมมีความรูสึกอะไรเกิดขึ้น หากมีพนักงานนําสินคามาเสนิขาย หรือไดเห็นโฆษณาขาย
สินคายอมมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น
2. ตองมีเหตุจูงใจ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจูงใจ เมื่อบุคคลไดรับรูเกี่ยวกับสินคาแลว
หากไมมีการจูงใจใหเกิดความรูสึกคลอยตามมากยิ่งขึ้น
3. ตองมีเปาหมาย พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมาตองมีเปาหมายของการแสดงออกนั้น
เชน กินอาหารเพื่อตองการใหอิ่ม
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภค
( ดร.เสรี วงษมณฑา ) เคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคไวดังนี้
1. ผูบริโภคปจจุบันแตงงานชากวาสมัยกอน สามารถสรางครอบครัวไดมั่นคงขึ้น เมื่อ
แตงงานก็มีบุตรนอย จึงเลี้ยงไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพสําหรับ
บุตรโดยพิจารณาเรื่องราคาเปนปจจัยรอง
2.ผูบริโภคปจจุบันเบื่อหนายกฎระเบียบจึงแสวงหาสินคาที่แสดงออกถึงความอิสระ
3.ลักษณะของครอบครัวปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวสมัยกอน พฤติกรรมใน
การบริโภคสินคาจึงเปลี่ยนไป
4.ปจจุบันความแตกตางเรื่องเพศลดนอยลง ผูหญิงมีความสามารถทัดเทียมผูชาย สินคา
ที่เคยผลิตเพื่อสนองความตองการของผูชายจึงตองผลิตเพื่อผูหญิงดวย หรือสินคาที่ผลิตเพื่อผูหญิงก็
ตองผลิตเพื่อผูชายดวยเชนเดียวกัน
5. ผูบริโภคมีการศึกษามากขึ้น รับรูขาวสารรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสินคามากขึ้น
พฤติกรรมการซื้อจึงเปลี่ยนไป
6. ผูบริโภคมีเวลาวางนอยลง จึงแสวงหาสินคาที่สามารถนําไปใชไดในทุกสถานการณ
เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วเปนตน
ปัจจัยภายในทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ความต้ องการ(Want) ลักษณะความต้ องการของมนุษย์ แบ่ งออกเป็ น2ประเภท
1. ความตองการขั้นปฐมภูมิ หรือความตองการชีวภาพ (Primary needs or
physiological needs)
2.ความตองการขั้นทุติยภูมิ หรือความตองการทางสังคม (Secondary needs or social
needs)
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ความตองการที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงบังคับใหบุคคลเกิด
ความพยายามที่จะคนหาวิธีเพื่อสนองความตองการนั้น
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กระบวนการของการจูงใจ
1.ความจําเปนความตองการและความปรารถนาที่ยังไมไดรับการตอบสนอง
2.ความตึงเครียด
3.แรงกระตุน
4.พฤติกรรม
การรับรู้ (Perception)
การรับรูเปนกระบวนการที่มนุษยไดสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวตีความหมายสิ่งที่ไดสัมผัส
เพื่อสรางภาพในสมองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยมีดังนี้
1.องคประกอบทางเทคนิค
2.ความพรอมทางดานสมอง
3.ประสบการณในอดีต
4.สภาวะอารมณ
5.ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ (Learning)
หมายถึง การเปลี่ยนในพฤติกรรม ความรูสึก และความคิดของมนุษยอันสืบเนื่องมาจาก
การไดรับขาวสารและประสบการณการเรียนรูของผูบริโภคประกอบดวย
1.ความรู
2.ประสบการณตร
3.การโยงใย
การเรียนรู้มี3ขั้นตอน
1.การเปลี่ยนแปลงในสมอง
2.การเปลี่ยนแปลงดานความรูสึก
3.การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
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กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้ วย
1.แรงผลักดัน
2.ตัวกระตุนหรือสิ่งเรา
3.การปฏิบัติตอบ
4.การเสริมแรงหรือการใหรางวัลหลักเสริมแรงมี2ประการ
4.1การเสริมแรงอยางเต็มที่
4.2การเสริมแรงเปนบางสวนบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง
ลักษณะเฉพาะทั้งทางดานจิตวิทยาและดานสรีระของแตละบุคคลที่ทําให
บุคคลมีความแตกตาง
ปัจจัยภายนอกทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกจากปจจัยภายในเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจแลว ปจจัยภายนอกยังมีสวนรวมในการตัดสินใจอีกดวยปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดแก
1.ครอบครัว(Family)
2.สภาพเศรษฐกิจ(Economy)
3.การติดตอธุรกิจ(Businesscontacts)
4.กลุมอางอิง(Referencegroup)
5.วัฒนธรรม(Culture)
6.ชั้นสังคม(Socialclass)
ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป อยูรวมชายคาเดียวกัน ซึ่งมีทั้ง
ครอบครัววงในและครอบครัววงนอก
หน้ าทีข่ องครอบครัว
1.เลี้ยงดูสมาชิก คือมีการเลี้ยงสมาชิกใหอยูดีกินดี อดีตเปนหนาที่ของสามีแตปจจุบัน
ภรรยาเขามามีบทบาทในการหารายไดมากขึ้น
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2.เสริมสรางขวัญและกําลังใจ หากสมาชิกในครอบครัวมีปญหา ผูอาวุโสกวาจะชวยให
คําปรึกษาในการแกปญหา
3.วางรูปแบบการดํารงชีวิตที่เหมาะสม ครอบครัวจะมีสวนเกี่ยวของกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสมใหแกสมาชิกในครอบครัว
4.สรางใหเกิดกระบวนการทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว เชน การจัดกระบวนการ
ศึกษาใหบุตรหลาน
อิทธิพลของครอบครัวทีม่ ีต่อพฤติกรรม
1. ครอบครัวใหความรูและความคิด กลาวคือ ครอบครัวใหความรู ความเขาใจ ตลอดจน
คานิยม ทัศนคติ และภาพพจนซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเกิดพฤติกรรม
2. ครอบครัวเปนแหลงฝกอบรม ใหสมาชิกในครอบครัวรูจักบรรทัดฐานของสังคม และ
รับการถายทอดวัฒนธรรมซึ่งทําใหเขาปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
3. ครอบครัวเปนกลุมอางอิง สมาชิกในครอบครัวอาจยึดถือบุคคลในครอบครัวเปน
กลุมอางอิงในการปฏิบัติหรือซื้อสินคา
โครงสรางบทบาทของครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวจะมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครั้งตามลักษณะโครงสราง
ของครอบครัว พอบานอาจมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทเครื่องยนตกลไก ในขณะมี่
แมบานจะมีบทบาทในการซื้อสินคาประเภทของใชในบานมากกวา
สภาพเศรษฐกิจ
เมื่อสภาพเศรษฐกิจในระยะเฟองฟู ผูบริโภคมีอํานาจซื้อสูง ทําใหตัดสินใจซื้องายกวา
ชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา เพราะในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา ผูบริโภคมีอํานาจซื้อต่ํา การตัดสินใจซื้ออยาก
ทั้งที่ทราบวาสินคานั้นคุณภาพสูง
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ในการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึง
ทัศนคติหลังจากที่ไดใชสินคาแลวซึ่งสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การมองเห็นปญหา(Perceivedproblems
2.การแสวงหาภายใน(Internalsearch)
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2.1การตัดสินใจซื้อ(Decision)
2.2หยุดการตัดสินใจ(Abortion)
3.การแสวงหาภายนอก(Externalsearch)
3.1การหาขอมูลจากการโฆษณา
3.2การไปณจุดขาย
3.3การโทรศัพท
3.4การขอพบพนักงานขาย

การมองเห็นปัญหา(Perceivedproblems)
การที่คนเรามีชีวิตสุขสบาย ไมมีปญหาใด ๆ ก็ไมคิดที่จะหาสินคาใด ๆ มาแกปญหา
ชีวิตของตัวเอง ดังนั้น การตลาดจึงตองพยายามที่จะจี้จุดปญหาใหผูบริโภคนั้นเกิดปญหา ปญหาคือ
อะไรปญหาก็คือความแตกตางระหวางสภาพอันเปนอุดมคติ (Ideal) กับสภาพอันเปนจริง (Reality)
เชน ถาหากคนสูง 170 น้ําหนักอุดมคติควรจะเปน70แตเขาคนนั้นในความเปนจริงน้ําหนัก90ความ
แตกตาง20กิโลกรัม
การแสวงหาภายใน(Internalsearch)
เมื่อคนเราเกิดปญหา ก็จะตองแสดงหาหนทางแกไขภายในเสียกอน นั้นก็คือ การลวง
ลึกเขาไปในความทรงจําของตัวเอง เชน เมื่อคนเราเจ็บคอ ก็จะตองพยายามคิดวาตัวเองนั้นรูจักยาแก
เจ็บคออะไรบาง หรือคนที่ตองการเติมน้ํามันเพราะน้ํามันจะหมด ก็จะพยายามนึกวาปมน้ํามันที่อยู
ใกลกับบริเวณที่ตัวเองขับรถอยูนั้นอยูที่ไหน มีปมอะไรบางหรือถานไฟฉายหมดก็จะตองนึกวา
ถานไฟฉายอะไรบางที่ตัวเองรูจักหรืออยากจะซื้อ
ดวยขั้นตอนนี้เองทําใหนักการตลาดที่จะตองพยายามทําใหสินคาของตัวเองนั้น
ประทับอยูในความทรงจําของผูบริโภค แลวจะตองเปนสิ่งที่ผูบริโภคระลึกไดเปนยี่หอตน ๆ (top of
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mind brand) หมายถึงยี่หอที่ผูบริโภคระลึกไดกอนยี่หออื่น ๆตามความเปนจริงแลวคนสวนใหญจะ
จําสินคาในแตละประเภทไดประมาณ 5?2 นั้นหมายความวาคนโดยเฉลี่ยจะรูจักสินคาแตละ
ประเภทประมาณ5ยี่หอคนที่ไมคอยสนใจใยดีนักจะจําไดประมาณ3ยี่หอ
แรงจูงใจ (Motive) ขึ้นมาในตัวของผูบริโภค ดังที่เราเคยไดศึกษามาแลววา
แรงจูงใจ (Motive) นั้นเปนความเครียด (Tension) ที่ทําใหมนุษยเราตองดิ้นรนหาหนทางลด
ความเครียดดังกลาวใหได ขั้นตอนการตัดสินใจจึงดําเนินไปสูขั้นตอนที่ 2 แตถาหากผูบริโภคจดจํา
ได แตไมพอใจสิ่งที่จําได และปญหาที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง แกไขก็ไดไมแกไขก็ได
กระบวนการตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง(Abortion)การเปลี่ยนปรากฏการณอยางที่ 2 นี้ เกิดขึ้นจากการ
ที่นักการตลาดไมสามารถสรางปญหาอยางรุนแรงใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคได เชน ถาเกิดมีคน
เจ็บคอ นึกถึงยาได 5 ยี่หอ แตบางยี่หอก็เผ็ดไป บางยี่หอก็ขมไป บางยี่หอก็มีน้ําตามมากไปผูบริโภค
จึงไมตัดสินใจซื้อ แลวก็คิดวาไมจําเปนตองอมยาอม กลับไปบาน นอนพักผอน ดื่มน้ํามาก ๆ ก็หาย
แลวกระบวนการจัดสินใจซื้อยาแกเจ็บคอจึงไมเกิดขึ้น(Abortion)
การแสวงหาภายนอก(Externalsearch)
เมื่อผูบริโภคตองการใชสินคาที่ตัวเองจําได หรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่จําไดไม
เพียงพอผูบริโภคก็จะเริ่มแสดงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากภายนอกดวยวิธีการตอไปนี้
(1) การหาขอมูลจากการไปดูโฆษณา เมื่อผูบริโภคอยากจะรูวาสินคาอะไรนา
ซื้อก็จะไปดูโฆษณา
นักการตลาดที่ดีควรเลือกโฆษณาในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เชน ในหนาฝนก็
จะตองมีการโฆษณายาแกหวัด ยาแกเทาเปอย หนารอนก็จะตองมีการโฆษณาน้ําอัดลม
เครื่องปรับอากาศในเดือนพฤษภาคมก็จะตองโฆษณาเครื่องเขียน ชุดนักเรียน เปนตน ถาหาก
นักการตลาดไมรูวาชวงใดควรโฆษณาสินคาตน สื่อใดที่ควรจะใชในการโฆษณาสินคาตนก็อาจจะ
ลมเหลวที่จะเขาถึงผูบริโภคซึ่งแสวงหาขอมูลภายนอกดวยวิธีการโฆษณา
(2) การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้น ก็หมายความวาผูบริโภคนั้นไมพอใจ
สิ่งที่ตัวเองจําได เลยลองไปหาซื้อดู เชน คนที่ไมพอใจยาอมที่ตัวเองจําไดก็อาจจะที่รานขายยา สิ่งที่
สําคัญในจุดนี้ก็คือ สินคาจะตองมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบริโภคไดใหโอกาสที่จะขาย
นอกจากนั้นการจัดวางนําเสนอสินคา (Display) ก็ตองเดนชัด พนักงานขายจะตองมีมารยาท มี
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บริการที่ดี มีความสามารถ จึงจะทําใหการแสวงหาภายนอกในครั้งนี้เปนประโยชนแกสินคา
(3) การโทรศัพทพูดคุยกับบริษัทหรือรานคา การที่ผูบริโภคแสวงหาขอมูล
ภายนอกโดยวิธีนี้ สิ่งที่นักการตลาดควรทําก็คือการโฆษณาอยูในสมุดหนาเหลือง เพราะถาหาก
ผูบริโภคตองการแสวงหาดวยการโทรศัพทไปตรวจสอบแตเราไมมีหมายเลขโทรศัพทอยูในสมุด
หนาเหลืองเราก็หมดโอกาสในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันทางบริษัทก็ตองฝกฝนพนักงานรับโทรศัพท
พนักงานฝายลูกคาสัมพันธ การตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้จะตองชัดเจน แจมแจง
(4) การขอพบพนักงานขาย เมื่อผูบริโภคไมพอใจสินคาทีตัวเองจําไดก็อยากจะ
ไดขอมูลจากสินคาอื่น ๆ ที่ตัวเองไมเคยรูจัก ก็อาจจะติดตอพนักงานเพื่อใหมาพบใหมานําเสนอขาย
สินคา ดังนั้นพนักงานขายจึงตองมีอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สามารถจะตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในการที่จะเรียนรูเกี่ยวกับสินคาไดทันทวงที
(5) การไตถามจากผูอื่นเคยใชสินคาแลวในกรณีดังกลาวนี้นั้นเราจะตองมีสินคา
ที่ดี เปนที่ประทับใจของผูที่เคยใช เพราะเมื่อมีผูบริโภคที่ตองการอยากจะใชสินคาไปสอบถามผูที่
เคยใชแลวเราหวังวาเราจะไดคําชมที่ดีจากผูที่เคยใชสินคานั้นแลว เพื่อเปนการแนะนําใหผูที่กําลัง
แสวงหาทางเลือกใชสินคาของเรา หลังจากที่ผูบริโภคไดแสวงหาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีขางตนแลว ผูบริโภคก็จะดําเนินการขั้นตอนตอไปในกระบวนการการตัดสินใจนั่นก็คือ
การประเมินทางเลือก
การประเมินทางเลือก(Evaluation)
ผูบริโภคไดรับรูสินคายี่หอตาง ๆ แลว ก็จะนํามาประเมินวา สินคาใดดีกวากันในแงใด
ความสําคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ เราตองใหจุดเดนของสินคาของเรา ( Feature) ตรงกับมาตรการ
(Criteria)

การที่เราไมศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผูบริโภคแลวสรางจุดเดนตามใจเรานั้น

โอกาสในการจะไดรับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะตองไปเปลี่ยนใจผูบริโภคให
เปลี่ยนมาตรการในการเลือกซื้อเพื่อสอดคลองกับจุดเดนที่เรามี เมื่อผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึง
ขั้นตอนถัดไปก็คอื การตัดสิ นใจซื้อการตัดสิ นใจซื้อ(Decisionmaking)
ผูบริโภคสวนใหญมีความเฉื่อยในการตัดสินใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุวาในการที่
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อนั้นเขาตองเสี่ยงวาสินคาที่เขาซื้อจะดีเหมือนคําโฆษณาหรือไม จะมีคุณภาพ
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คุมคาราคาที่เขาจายไปหรือไมผูบริโภคสวนใหญจะติดอยูกับสินคาที่ตัวเองมีความเคยชิน

ดังนั้น

สินคาใหม ๆ ที่จะนําเสนอตัวเองแกผูบริโภคนั้นตองหาหนทางในการจะเรงรัดใหผูบริโภคเปลี่ยน
ใจ และตัดสินใจซื้อสินคาของตัวเอง วิธีการเรงรัดการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคนั้นมีมากมาย
หลายวิธี
วิธีการกระตุ้นการตัดสิ นใจ (How to activate decision making) มีดังนี้
(1) การสรางความแตกตาง (Differentiation) ถาสินคาของเราไมมีความแตกตางจาก
สินคาอื่น ผูบริโภคยอมตัดสินใจลําบาก แตถาสินคาของเรานั้นมีความเดนชัด มีลักษณะเฉพาะตัวไม
เหมือนใคร การตัดสินใจก็จะเร็วขึ้น ตัวอยางเชน ทําใหสินคาของตัวเองแตกตางจากคูแขงขันได
ชัดเจนที่สุด ถาเราสรางความแตกตางไดชัดเจนเทาไร โอกาสในการที่จะเรงรัดในการตัดสินใจจะดี
ขึ้นเทานั้น
(2) ลดอัตราการเสี่ยงในความรูสึกของผูบริโภค (Reduced perceived risk) ในการซื้อ
สินคาแตละครั้งผูบริโภคนั้นจะรูสึกมีความเสี่ยงอยูเสมอ เสี่ยงวาจะเสียเงินเปลา เสี่ยงวาจะไมคุม
เสี่ยงวาคุณภาพจะไมดี ดังนั้นในการที่เราจะเรงรัดการตัดสินใจเราตองทําใหผูบริโภครูสึกวาความ
เสี่ยงของเขาไมสูงนัก
มูลเหตุจูงใจซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม
สิ่งจูงใจ หมายถึง ภาวะที่พลังงานทางรางกายไดรวมตัวกันขึ้น ซึ่งเปนตนเหตุให
บุคคลถือปฏิบัติหรือประพฤติเพื่อจะไปสูจุดหมายปลายทาง
มูลเหตุจูงใจซื้อเพื่อสนองความตองการทางดานรางกายเปนการซื้อผลิตภัณฑเพื่อความอยูรอด
มูลเหตุจูงใจซื้อเพื่อสนองความตองการทางดานจิตใจเปนการซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการ
ทางดานจิตใจ ดังนี้
1.ซื้อเพราะความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
2.ซื้อเพราะตองการยอมรับจากสังคม
3.ซื้อเพราะตองการความภาคภูมิใจ
4.ซื้อเพราะตองการความสําเร็จในชีวิต
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มูลเหตุจูงใจในการซื้อทางตรง
เปนสาเหตุของการซื้อเพื่อสนองความตองการทางดานรางกาย

มูลเหตุจูงใจในการซื้อ

ทางออมเปนสาเหตุของการตัดสินใจซื้อเพื่อสนองความตองการทางดานจิตใจ
การกระตุ้นมูลเหตุจูงใจ
1.ความเขมขนของเหตุจูงใจ
2.แรงกระตุนหรือสิ่งบอกเหตุ
มูลเหตุจูงใจกับนักการตลาด
การศึกษาเรื่องเหตุจูงใจพอสรุปได้ ดังนี้
1.ผูบริโภคเกิดความไมสมดุลภายหลังการซื้อ
2.การลดความเสี่ยงในการซื้อ
3.มูลเหตุจูงใจซื้อกับความตองการความภาคภูมิใจ
4.การซื้อของผูบริโภคและความเขาใจในตนเอง
สภาวะทีผ่ นั แปรของการจูงใจ
มูลเหตุจูงใจของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
1.ความตองการและเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะสาเหตุดังนี้
1.1มนุษยมีความตองการตลอดเวลา
1.2มนุษยเกิดความตองการใหม
1.3ความสําเร็จและความลมเหลวมีอิทธิพลตอเปาหมาย
1.4เปาหมายทดแทน
2.ความลมเหลว
อิทธิพลของสั งคมและวัฒนธรรมทีม่ ีต่อการซื้อ
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อวัฒนธรรม ( Culture ) เปนรูปแบบของ
การดําเนินชีวิตที่มนุษยไดเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติ ถายทอดจากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง และสามารถ
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงได
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คุณสมบัติของวัฒนธรรมมีดังนี้
1.วัฒนธรรมเปนแนวทางของการปฏิบัติ
2.วัฒนธรรมไดมาจากการเรียนรู
3.วัฒนธรรมเปนกระบวนการอบรมใหมนุษยรูจักระเบียบของสังคม
4.การปฏิบัติตอบตอสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวกับคานิยม
5.วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกในการแกปญหา
6.คุณสมบัติอื่นๆไดแกวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจึงไมมีกลุมของสัตว
องค์ ประกอบของวัฒนธรรม
1.วิสัยทัศนอันสุนทรี
2.ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม
3.อุปกรณเครื่องใช
4.เรื่องราวและตํานาน
5.ภาษาหรือคําพูดที่ใชสื่อสารกันจะแฝงวัฒนธรรมเอาไวดวย
6.แกนสารของสังคม
7.กิริยามารยาท
8.ประเพณีและวัฒนธรรม
9.ธรรมเนียมปฏิบัติ
10.หลักคิด
เกณฑ์ การประเมินของผู้บริโภค
เกณฑ์ หรือมาตรการทีผ่ ู้บริโภคใช้ ประเมินก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมิน แบ่ งออกเป็ น
1.เกณฑที่สามารถวัดไดชัดแจง เปนสิ่งที่มองเห็นเปนรูปธรรม
2.เกณฑที่ไมสามารถวัดไดชัดแจง เปนสิ่งที่อยูในความนึกคิดไมสามารถมองเห็นได
เกณฑ์ พนื้ ฐานทีเ่ ป็ นตัวกําหนดการประเมินของผู้บริโภค
เกณฑพื้นฐานที่ผูบริโภคใชเปนมาตรการในการตัดสินใจซื้อ มาจากลักษณะนิสัยทาทาง
และขอมูลที่เก็บสะสมรวมกับประสบการณซึ่งฝงแนนอยูภายในและจะถูกดึงออกมาใชเมื่อจะ
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ตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยทางสั งคมทีเ่ ป็ นตัวกําหนดเกณฑ์ การประเมินของผู้บริโภค
ปจจัยทางสังคมในที่นี้หมายถึง ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ บุคลเหลานี้ไดแก กลุม
อางอิง และ ครอบครัว
ลักษณะของเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมิน
1.ความเขมขนของเกณฑที่ใชในการประเมิน
2.จํานวนเกณฑที่ใช
3.ความสําคัญของเกณฑ
ชนิดของเกณฑ์ ทใี่ ช้ ประเมิน
เกณฑ์ ส่วนใหญ่ ทผี่ ู้บริโภคนํามาพิจารณาได้ แก่
1.ตราสินคา
2.ราคา
3.อื่นๆ
4.วิธกี ารประชาสัมพันธ
5.การโฆษณา
6.การขายโดยพนักงานขาย
พฤติกรรมผู้บริโภคกับการธุรกิจ
ธุรกิจกับผูบริโภคมีความสัมพันธกันโดยตรง จึงตองมีประสบการณกันอยางสมบูรณ แต
ที่ผานมาการประสานความสัมพันธระหวางธุรกิจกับผูบริโภคขาดความสมบูรณเนื่องจาก
1.กิจกรรมซื้อขายที่เห็นเปนเพียงขั้นตอนสุดทาย
2.การติดตอสื่อสารธุรกิจจะตองพยายามสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดรับ
ทราบใหมากที่สุด
เป้าหมายของธุรกิจและเป้าหมายของผู้บริโภค
เปาหมายของผูบริโภค คือ ตองการหาสิ่งสามารถสนองความตองการดานตาง ๆ ของ
เขาได สวนเปาหมายของธุรกิจ คือ ตองการหากําไรสูงสุด แตทั้งนี้ ธุรกิจจะตองทําใหบรรลุ
เปาหมายประการแรก คือ ตองบริการใหผูบริโภคเกิดความพอใจเสียกอนจึงจะสามารถบรรลุ
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เปาหมายดานกําไรสูงสุดได
ปัญหาของธุรกิจทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้ อม
1.ขอจํากัดที่เปนสภาพแวดลอมทางวัตถุ
2.ขอจํากัดที่เปนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
3.ขอจํากัดที่เปนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
4.ขอจํากัดของอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม
5.ขอจํากัดที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวบุคคล
6.ขอจํากัดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ ใหม่
เมื่อธุรกิจมี ผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดมักตองการที่จะใหผลิตภัณฑนั้นเขาสูตลาดอยาง
รวดเร็วเพื่อหนีคูแขงขันและลดตนทุนในการพัฒนาตลาด
ความหมายของผลิตภัณฑใหม
ผลิตภัณฑใหม คือ ผลิตภัณฑที่มีผลทําใหลักษณะการอุปโภคบริโภคที่เปนอยู
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แบงออกเปน 3 ประเภท
1.ประเภทที่มีการคิดคนใหมตลอดเวลา
2.ประเภทที่มีการคิดคนใหมเปนครั้งคราว
3.ประเภทที่มีการคิดคนสิ่งใหมออกมานานๆครั้ง
การเข้ าใจและการยอมรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ ของผู้บริโภค
ปัจจัยทีจ่ ะช่ วยให้ ผ้ ูบริโภคเข้ าใจและยอมรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ มีดังนี้
1.การมีขอดีมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑเกา
2.ความสอดคลองกับความเขาใจของผูบริโภค
3.ความสลับซับซอนของสิ่งที่คิดคนใหม
4.ความสามารถแบงเปนสวนยอยได
5.ความสามารถที่จะถายทอดเปนขอมูลไปยังบุคคลอื่น หนังสือพฤติกรรมผูบริโภคเรียบ
เรียงโดย(อ.สุทธยาสุขสม)
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ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
1. ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบ
นิยามของความพึงพอใจของผูรับบริการเปน 2 นัย คือ
1.1.1 ความหมายที่ยึดสถานการณการซื้อเปนหลัก ใหความหมายวา “ความพึงพอใจเปน
ผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหนึ่ง ” มักพบ
ใชในงานวิจัยการตลาดที่เนนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร
1.1.2 ความหมายที่ยึดประสบการณเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาเปนหลัก ใหความหมาย
วา “ความพึงพอใจ เปนผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลาย ๆ
อยางที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง “หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา “ความพึง
พอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทีต่ รงกับความ
ต้ องการของลูกค้ าอย่ างต่ อเนื่อง “
สําหรับความหมายที่พบใชอยางแพรหลาย โอลิเวอร ( Oliver ) ไดใหคําจํากัดความวา
“ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ภาวะการแสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณการ
ซื้อและการใชสินคาและบริการ ” ซึ่งอาจขยายความใหชัดเจนวาไดวา “ความพึงพอใจ หมายถึง
ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ การ
ไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือดีเกินกวาความคาดหวังของลูกคา”
ในทางตรงกันขาม “ความไมพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึก
ในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณการ ไดรับบริการที่ต่ํากวาความคาดหวัง
ของลูกคา” ดังภาพ
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ภาพ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
1.2 ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
องคการความพึงพอใจในการทํางานจะมีผลตอความสําเร็จของงาน มีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของความพึงพอใจในงานไว ดังนี้
ล็อค ( Locke ) ไดใหคําจํากัดความวา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการ
แสดงออกทางอารมณในทางบวกอันเปนผลมาจากคุณคาที่ไดรับจากกงาน และประสบการณใน
การทํางานของบุคคลหนึ่ง “
พอรตเตอร ( Porter ) และคณะ ใหนิยามวา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกที่
มีตองาน และประเมินไดจากความแตกตางระหวางปริมาณ ของคุณคาผลตอบแทนที่ไดรับกับ
ผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังไววาจะไดรับ”
แครนนี่ ( cranny ) และคณะ กลาววา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางอารมณและความรูสึกตองานอันเปนผลมาจากการประเมิน เปรียบเทียบสวนตางของ
ผลตอบแทนที่ไดรับจริงกับผลตอบแทนที่ปรารถนาหรือคาดวาควรจะไดรับ”
อาจกลาวไดวา “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรุสึกใน
ทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทน ( ไดแก ลักษณะงาน
อัตราคาจาง โอกาสกาวหนา และผลประโยชน ) ที่ไดรับจากงานในระดับที่เปนไปตามความ
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คาดหวังที่บุคคลตั้งไว”ในทางตรงกันขาม “ความไมพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวะการแสดงออก
ถึงความรูสึกในทางลยที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทนที่ไดรับจาก
งาน ในระดับที่ต่ํากวาสิ่งที่คาดหวังไววาจะไดรับ” ดังภาพ

ภาพ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในงานของผูใหบริการ
ความพึงพอใจทั้งสองลักษณะขางตน มีความหมายเกี่ยวพันกับความพึงพอใจในการ
บริการในสวนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูใหบริการ ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญใน
สถานการณการบริการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หากองคการบริการสามารถสรางความพึง
พอใจในการบริการโดยทําใหผูที่เกี่ยวของกับการบริการมีความรูสึกในทางบวก อันเปนผลมาจาก
การประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับจริงในระดับที่สอดคลอง หรือมากกวาสิ่งที่คาดหวังไวใน
สถานการณการบริการที่เกิดขึ้น ยอมกอใหเกิดผลดีตอกิจการบริการนั้น
จึงไดกลาววา ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึงภาวะการแสดงออกถึงความรูสึก
ในทางบวกของบุคคลอันเปนผลจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปน
การรับบริการหรืการใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกัการบริการนั้น ซึ่งจะ
เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อการใช้ บริการศูนย์ บริการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทร
นิคส์ จํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร ภรรคพล อุตระทอง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการใช
บริการของศูนยบริการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งหมด
5 สาขา ไดแก สาขาสลี ม สาขาพันธทิพย พลาซาสาขา เซียรสาขามาบุญครองและสาขาศรีนครินทร
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกคาตอการใชบริการและระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการตลอด
ทั้งศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางดานตางๆกับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการ
ใชบริการของศูนยบริการ
โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ที่เปนกลุมลูกคาที่นํา
ผลิตภัณฑมาซอมที่ศูนยบริการของทางบริษัท สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบคาที ( t-test) กับกลุมตัวอยางที่มี 2 กลุม ใชการ
ทดสอบคา (F-test) กับกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม และการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย พบวา ดานของขอมูล
ทั่วไป ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศชายมีอายุระหวาง 25-34 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูก จาง/พนักงานบริษัท เอกชน รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว /
คาขาย และมีรายได  เฉลี่ยตอเดือน 5,000 - 14,999 บาท ดานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการใช
ศูนยบริการ ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสินคาที่นํามารับบริการ ที่ระดับราคา 2,000-11,999
บาท ลูกคาสวนใหญมาใชบริการเปนครั้งแรก ประเภทของสินคาที่เขารับบริการ คือ
โทรศัพทเคลื่อนที่ มีอายุการใชงานของสินคานับจากวันที่ซื้อถึงวันที่สงซอมนอยกวา
1 ป และ
เหตุผลของการเลือกเขารับ บริก าร คือ เปนศูนยบริการมาตรฐาน และอยใกลบ านตามลําดบั และผู
ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 7 ดาน คือ ดาน
พนักงาน ดานสถานที่ประกอบการ ดานความสะดวกและรวดเร็ว ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ
ดานราคาคาใชจาย ดานคุณภาพการบริการและดานการประสานงานการบริการ 60 RMUTT Global
Business and Economics Review ผลการทดสอบสมมติฐานในดานความคาดหวังโดยรวม พบวา
ลูกคาที่มีขอมูลทั่วไป คือดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่
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แตกตางกันมีความคาดหวังตอการใหบริการไมแตกตางกัน ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และการใชศูนยบริการโดยรวม คือ ระดับราคาของสินคาที่นํามาใชบริการ จํานวนครั้งที่มาใช
ศูนยบริการประเภทของสินคาที่เขารับบริการ การใชงานของสินคานับจากวันที่ซื้อถึงวันที่สงซอมที่
แตกตางมีความคาดหวังตอการใหบริการไมแตกตางกัน ยกเวน ดานเหตุผลของการเลือกเขารับ
บริการณ ศูนยบริการ ที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอการใหบริการแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05สวนผลการทดสอบสมมติฐานในดานความพึงพอใจโดยรวม พบวา ขอมูลทั่วไปของ
ลูกคา คือ ดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีความ
พึงพอใจตอการใชบริการไมแตกตางกัน ยกเวนดานอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใช
บริการแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและการใชศูนยบริการโดยรวมที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการไมแตกตาง
กัน ยกเวน ดานระดับสินคาที่นํามาใชบริการที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ผลการทดสอบความสัมพันธ พบวา ความคาดหวังของลูกคาใน
การรับบริการ ทั้งหมด 7 ดาน คือ ดานพนักงาน ดานสถานทป ระกอบการ ดานความสะดวกและ
รวดเร็ว ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ดานราคาคาใชจาย ดานคุณภาพการบริการ และดานการ
ประสานงานการบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใชบริการ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01
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แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการใชบริการซื้อ-ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
.............................................................................................................................................................
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
อินเทอรเน็ตในดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อหาแนวทางในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใช
บริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วามีผลกระทบหรือประโยชนตอการใชบริการใน
ดานใดบาง ซึ่งแบบสอบถามมี 3 ตอน กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
ชี้แจง ขอใหทานกรุณาใสเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) และกรอกขอมูลลงในชองตามความเปนจริง
1.เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2.ชั้นปการศึกษา
( ) ป1

( ) ป2

( ) ป3

( ) ป4

3.เกรดเฉลี่ยสะสม
( ) ไมเกิน 2.00

( ) 2.01 – 2.50

( ) 2.51 – 3.00

( ) 3.01– 3.50

( )3.51 – 4.00
4.รายรับตอเดือน
( ) นอยกวา 3,000 บาท

( ) 3,001 – 5,000 บาท

( ) 5, 001 – 7,000 บาท

( ) 7,001 – 9,000 บาท

( ) มากกวา 9,000 บาท
5.สถานะภาพของครอบครัว
( ) คอนขางยากจน

( ) ปานกลาง

( ) รวย
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6.อาชีพผูปกครอง
( ) รับราชการ

( ) เกษตรกร

( ) รับจาง

( ) ธุรกิจสวนตัว

( ) คาขาย

( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

( ) พนักงานบริษัท

( ) อื่นๆระบุ.........................

7.รายไดพิเศษ (ทํางานพิเศษ)
( ) ไมทํา

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

ตอนที่2 พฤติกรรมการใชอินเทอรเนตของการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ชี้แจง ขอใหทานกรุณาใสเครื่องหมาย√ ลงในชองวาง และกรอกขอมูลลงในชองตามความเปนจริง
1.เริ่มใชอินเทอรเน็ตเมื่อชวงอายุ
( ) อายุต่ํากวา 12 ป
( ) อายุ 16-18 ป

( ) 13-15 ป
( ) 19 ปขึ้นไป

2.จํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ต
( ) ไมเกิน 1 ชั่วโมง
( ) ระหวาง 3 – 4ชั่วโมง
( ) ระหวาง 7 – 8 ชั่วโมง

( ) ระหวาง 1 – 2 ชั่วโมง
( ) ระหวาง 5 – 6 ชั่วโมง
( ) 9 ชั่วโมงขึ้นไป
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3.จุดประสงคของการใชอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวกับการใชบริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
( ) คนหาขอมูล หาความรูเกี่ยวกับสินคา

( ) สืบคนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา

( ) ใชบริการเพื่อเปดหนารานขายสินคา

( ) อานกระทู / ตั้งกระทู

( ) สนทนาออนไลนกับผูบริโภคและผูขายสินคาอื่น
( ) อื่นๆระบุ………………………………………………………………………..
4.เว็บไซตที่ในการใชบริการซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
( ) www.tarad.com

()

www.weloveshopping.com

( ) คนหาจากเว็บ google.com ( ) อื่นๆระบุ

………………….

5.ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
( ) 08.00 -12.00 น.

( ) 13.00 – 16.00 น.

( ) 18.01 – 20.00 น.
( ) 24.00 – 06.00 น.

( ) 21.00 – 24.00 น.

6.ทานรูจักเว็บไซตในการบริการซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางใด
( )โทรทัศน/วิทยุออนไลน

( )เพื่อนแนะนํา

( ) โฆษณาที่สงมาทางอีเมล

( )เว็บบอรด/กระทูตางๆ

( )จากเว็บไซดที่บริการคนหาขอมูล Google
( ) นิตยสาร /หนังสือ
( ) โปรดระบุ................

( ) แท็บโฆษณาบนเว็บไซตอื่น(banner)
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7.ทานมีความพึงพอใจในการใชบริการซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือไม
( )พึงพอใจ

( ) ไมพึงพอใจ

8.ทานคิดวาการบริการซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความปลอดภัยเหมาะสมหรือไม
( )ปลอดภัย ( ) ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ( )ไมปลอดภัย

ตอนที่ 3 ความเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ระดับความคิดเห็น
การใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ - ขายผานระบบพาณิชย

มาก

อิเล็กทรอนิกส

ที่สุด

1.1 ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
1.2 การซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องยากและ
เสียเวลา
1.3การซื้อ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญตอตัวทาน
ในปจจุบัน
1.4การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งที่ไมคุมคา

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความเห็นตางๆเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส(ตอ)
1.5การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหประหยัดเวลาและพื้นที่
ในการทําธุรกรรมซื้อ-ขายสินคา
1.6การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีขอจํากัดและมีความ
ปลอดภัยต่ํา
1.7การซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหผูซื้อสามารถติดตอกับ
ผูขายไดอยางรวดเร็ว

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ - ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใช
บริการซื้อ- ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. ดานความพึงพอใจของผูขาย
1.1 ความสามารถในการออกแบบ เว็บไซต
1.2 ภาพลักษณ/การเขาใชบริการ
1.3 ความเปนที่นิยมของตัวเว็บไซต กลาง
1.4ความหลากหลายในการสรางสื่อโฆษณา/การ
ประชาสัมพันธ
1.5 การแสดงขาวสาร/ขอมูลสินคาบนเว็บไซต

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ – ขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส(ตอ)
1.6 ระบบการสั่งซื้อ
1.7 เครื่องมือในการชําระเงิน
1.8 การสงเสริมการขาย
1.9 การใหบริการตลอด24ชั่วโมง
2.ดานความพึงพอใจของผูซื้อ
2.1 รูปแบบที่ดึงดูดใจ
2.2 ความสะดวกในการเขาถึง
2.3 การโฆษณาที่เขาถึงตัวลูกคา
2.4 ขอมูลเกี่ยวกับสินคา/การใหบริการ
2.5 ความรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ
2.6 ระบบการสั่งซื้อ/การใหบริการ
2.7ระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน
2.8 ชนิดสินคา/การบริการ
2.9 ความคุมคาในการใชบริการ
2.10 การเขาใชบริการไดตลอด24ชั่วโมง

ความเห็นอื่นๆเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในดานการใชบริการซื้อ - ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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82

ประวัติผู้ทาํ วิจัย

ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวเบญจมาภรณ เติมใส
วันเดือนปี เกิด

18 สิงหาคม พุทธศักราช 2531

สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บานเลขที่

12 ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษามัธยมตนโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี

