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ปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย
Factors and behaviors effecting the online purchasing of goods and
services in Thailand
วรชาติ โชครัศมีดาว 1, ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย 2
0
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเพื่อศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการ
ผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปพ.ศ.2560 จากกลุมตัวอยางจํานวน 11,239 คน มาทําการ
วิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ท างสถิ ติ ด ว ยการวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก พหุ ก ลุ ม (Multinomial Logistic
Regression) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทาง
อินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ผลวิจัย พบวาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทย คื อ ป จ จั ย พื้ น ฐานทางประชากรศาสตร , พฤติ ก รรมการเข า ใช สื่ อ สั ง คมออนไลน (Facebook, Twitter และ
Youtube), ปจจัยดานการซื้อของออนไลนเปนเรื่องงายและสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง, มีความปลอดภัยในการซื้อ,
สามารถเปรียบเทียบราคา, เปนสินคาที่มีจําหนายเฉพาะทางออนไลน, มีบริการ Call, มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ, มีบริการ
จัดสงสินคาที่สะดวก และปจจัยดานเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะผูขายสินคาและ/หรือบริการเปนผูมีชื่อเสียงมี
ความนาเชื่อถือ
คําสําคัญ : การซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, เศรษฐกิจดิจิทัล

Abstract
The purposing of this research is to study the factors and behaviors that effecting the online
purchasing of goods and services in Thailand, based on data from the ETDA’s surveyed 2017.Sample
group is 11,239 peoples. Statistical method was used to analysts by using multinomial logistic
regression. The research found that the online purchasing of goods and service in Thailand was
depended on gender, age, residence, education level, occupation, monthly income, access behavior
on social media (Facebook, Twitter and YouTube). Moreover, it was depended on the reasons of
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online purchasing because the online shopping which is safety, easy to compare the prices, easy to
buy on 24 hours a day, the goods and/or services is only sale on website, call center service for
customer, goods and/or service promotions, delivery on time and the reasons of online purchasing
because the sellers are famous persons.
Keywords:Online purchasing., Electronic Transactions Development Agency (ETDA)., Digital economy.
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
อินเทอรเน็ต (Internet) นับเปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วทุกมุมโลก รวมถึง
ประชาชนในประเทศไทย [1] โดยคนไทยมีการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกป สําหรับป พ.ศ. 2560 มีการใชงาน
อินเทอรเน็ตในวันทํางานหรือวันเรียนหนังสือเฉลี่ยอยูที่ 6 ชั่วโมง 30 นาทีตอวัน และในวันหยุดใชเฉลี่ยอยูที่ 6 ชั่วโมง
48 นาทีตอวัน ทั้งนี้สามารถจัดลําดับกิจกรรมการใชงานผานอินเทอรเน็ตตามความนิยมไดดังนี้ [1] อันดับที่ 1 คือการ
ใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ อันดับที่ 2 คือการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต อันดับที่ 3 คือ
การรับ-สงอีเมล อันดับที่ 4 คือการดูโทรทัศนหรือฟงเพลงผานชองทางออนไลน และอันดับที่ 5 คือการซื้อสินคาและ
บริการผานทางชองทางออนไลน.
ในป พ .ศ. 2560 กิ จกรรมการซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารทางออนไลน ติ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 ของกิ จ กรรมการใช
อินเทอรเน็ตของผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไท เพราะกระแสการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อี
คอมเมิรซ (Electronic Commerce; E-Commerce) [2] สะทอนใหเห็นวาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีบทบาท
สําคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคลองกับการคาดการณอัตรา
การเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป พ.ศ.2560 พบวามูลคาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของการซื้อสินคาและ
บริการ ในปพ.ศ. 2560 นั้นสูงถึง 1.5 ลานลานบาท หรือคิดเปน 9.74% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product) หรือ GDP ทําใหอาจกลาวไดวาการเพิ่มขึ้นของการใชจายหรือการชําระเงินคาสินคา
และ/หรือบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของประชาชนในประเทศไทย ก็จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับ GDP ของ
ประเทศไทย สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นได [3-13]แตการที่จะสามารถเพิ่มการใชจายหรือการชําระเงินคา
สินคาและ/หรือบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคไดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงปจจัยและพฤติกรรม ที่
เปนเงื่อนไขที่มีผลตอการซื้อสินคาและ/หรือบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภค
ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมด งานวิจัยนี้จะศึกษา “ปจจัยและพฤติกรรมที่มผี ลตอการซื้อสินคาและบริการผานทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย” จากฐานขอมูลจากแบบสํารวจเพื่อจัดทํารายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทยป พ.ศ.2560 ของสํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือผูที่สนใจ สําหรับนําไปใชในการดําเนิน
กลยุทธในการเพิ่มปริมาณการบริโภคของผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนขอมูลสําหรับวางยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในการเพิ่มการบริโภค การใชจาย ผานทางชองทางออนไลนของประชาชน
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วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
2.เพื่ อ ศึ กษาพฤติ ก รรมของผูใ ช อิ นเทอรเ น็ ต ในประเทศไทยที่ มี ผลต อ การซื้ อ สิน ค า และบริก ารผา นทาง
อินเทอรเน็ต
สมมติฐานการวิจัย
1.ปจจัยดานขอมูลพื้นฐานมีความสัมพันธกับการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย
2.ปจจัยและพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนมีความสัมพันธกับการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อ
ผานทางอินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยฉบับนี้มุงเนนศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ต
ของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยและพฤติกรรมของผูใชงานอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยกับการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ต ดวยการอาศัยขอมูลจากการสํารวจของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปพ.ศ.2560
จํานวน 11,239 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ
1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent Variable Correlation)และการ
ทดสอบความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) โดยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ดวยการ
คํา นวณค า สัม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ แบบเพี ย ร สัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดยค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตองมีคาระหวาง -0.5 และ 0.5 จึงจะอธิบายไดวาตัวแปรเหลามีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา หรือไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ หากพบวาตัวแปรคูใดมี ความสัมพันธกันในระดับสูง จะตองทํา
การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับความเปนพหุสัมพันธรวม
2) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค พหุกลุ ม (Multinomial Logistic Regression) ในการวิเคราะห
ปจ จั ย และพฤติ ก รรมที่ มีผ ลต อ การซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย ทํ า การทดสอบค า
สัมประสิทธิ์ ดวยการใช Likelihood Ratio Test เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง จากการเปรียบเทียบกับ
คา -2 Log Like hood แลวทําการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยWald Statistic มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ทดสอบตัวแปรดานปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย โดยมีสมมติฐานดังนี้
H0 :ตัวแปรอิสระไมสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
H1 :ตัวแปรอิสระสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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2.2 ตั ด ตั ว แปรอิ ส ระที่ ไ ม เ หมาะสมในการนํ า ไปพยากรณ แ ละ ทดสอบตั ว แปรด า นป จ จั ย และ
พฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยมีสมมติฐานดังนี้
H0 : ตัวแปรอิสระไมสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
H1 : ตัวแปรอิสระสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะหขอมูล
โดยดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ด ว ยการวิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก พหุ ก ลุ ม (Multinomial
Logistic Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable Correlation) และการ
ทดสอบความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity)ผลการวิเคราะหพบวามีบางตัวแปรที่มีความเปนพหุสัมพันธรวม
และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวมีคาสูง จึงทําการตรวจสอบปญหาเกี่ยวกับความเปนพหุสัมพันธ
รวม โดยการทดสอบจากคาความคลาดเคลื่อน (Tolerance) จากสมมติฐานที่วาตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธกับตัว
แปรอื่ น มากจะมีค าความคลาดเคลื่ อ นของตั วแปรอิ สระนั้น จะมี คา นอ ยจนเขา ใกล ศูน ย พรอ มทั้ ง ทดสอบคา VIF
(Variance Inflation Factor) โดยถาตัวแปรอิสระมีคา VIF มากกวา 10 ถือวาตัวแปรอิสระนั้นมี ความสัมพันธกัน หรือ
เกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวมผลการทดสอบปรากฏวาคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 0.2540.967 แตจากผลการทดสอบ คา VIF แลว พบวาคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 1.034-3.936 คือคา VIF ของตัว
แปรอิสระทุกตัวมีคาไมถึง 10 แสดงวาตัวแปรที่ศึกษาไมเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม[17]
2. การวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค พหุ ก ลุ ม (Multinomial Logistic Regression)ผลการทดสอบค า
สัมประสิทธิ์ ดวยการใช Likelihood Ratio Test เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง จากการเปรียบเทียบกับ
คา -2 Log Like hood แลวทําการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยWald Statistic มีรายละเอียดดังนี้
2.1ทดสอบตัวแปรดานปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทยมีรายละเอียดคือ PAYonlแทนการชําระคาสินคา/บริการผานชองทางออนไลน, PAYoffแทนการชําระคา
สินคา/บริการผานชองทางออฟไลน, PAYbotแทนการชําระคาสินคา/บริการผานทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน,
PAYnotแทนการไมชําระคาสินคา/บริการ, GEN แทนเพศสภาพ (เพศทางเลือก = 0, เพศชาย = 1, เพศหญิง = 2), AGE
แทนอายุ, ADD แทนที่พักอาศัยในปจจุบัน (ตางจังหวัด = 0,กรุงเทพมหานคร = 1), EDU แทนระดับการศึกษาสูงสุด
(สูงกวาระดับปริญญาตรี = 0, ต่ํากวาระดับปริญญาตรี = 1, ระดับปริญญาตรี = 2), OCCแทนอาชีพ (นักเรียน/
นักศึกษา = 0, ประกอบอาชีพ = 1, วางงาน = 2), INC แทนรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน = 0,
สูงกวา 15,000 บาทตอเดือน = 1), INH แทนจํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ตตอวัน, YOU แทนพฤติกรรมการเขาใช
Youtube (ไมไดเขาใช = 0, เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), FAC แทนพฤติกรรมการเขาใช Facebook (ไมไดเขาใช
= 0, เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), TWI แทนพฤติกรรมการเขาใช Twitter (ไมไดเขาใช = 0, เขาใชบอย = 1, เขา
ใชนอย = 2), INS แทนพฤติกรรมการเขาใช Instagram (ไมไดเขาใช = 0, เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), WHA
แทนพฤติกรรมการเขาใช Whatsapp (ไมไดเขาใช = 0, เขาใชบอย = 1, เขาใชนอ ย = 2), LIN แทนพฤติกรรมการเขา
ใช Line (ไมไดเขาใช = 0, เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), PAN แทนพฤติกรรมการเขาใช Pantip (ไมไดเขาใช = 0,
เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), PES แทนการซื้อของออนไลนเพราะเปนเรื่องงายและสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง
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(ไมใช = 0, ใช = 1), PSA แทนการซื้อของออนไลนเพราะมีความปลอดภัยในการซื้อ (ไมใช = 0, ใช = 1), PFU แทน
การซื้อของออนไลนเพราะสามารถเปรียบเทียบราคาได (ไมใช = 0, ใช = 1), PON แทนการซื้อของออนไลนเพราะ เปน
สินคาที่มีจําหนายเฉพาะทางออนไลน (ไมใช = 0, ใช = 1), PCA แทนการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการ Call center
(ไมใช = 0, ใช = 1), PWE แทนการซื้อของออนไลนเพราะเว็บไซตคนหาสินคาไดงาย (ไมใช = 0, ใช = 1), PPR แทน
การซื้อของออนไลนเพราะ มี โปรโมชั่นที่ถูก ใจ (ไมใช = 0, ใช = 1), PGA แทนการซื้อของออนไลนเพราะ มีการ
รับประกันความพอใจ (ไมใช = 0, ใช = 1), PDE แทนการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการจัดสงสินคาที่สะดวก รวดเร็ว
(ไมใช = 0, ใช = 1), PFA แทนการซื้อของออนไลนเพราะ ผูขายสินคา/บริการเปนผูมีช่ือเสียง (ไมใช = 0, ใช = 1),
PSO แทนการซื้อของออนไลนเพราะ สามารถเลือกแหลงผลิตที่ตองการได (ไมใช = 0, ใช = 1), PTR แทนการซื้อของ
ออนไลนเพราะเว็บไซตที่ไดรับเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ (ไมใช = 0, ใช = 1), POT แทนการซื้อของออนไลน
เพราะ สามารถเลือกซื้อสินคา/บริการที่มีการคัดสรรมาเปนอยางดี (ไมใช = 0, ใช = 1)
2.2 ตัด ตัว แปรอิส ระที่ไ ม เหมาะสมในการนํ าไปพยากรณ และ ทดสอบตัว แปรดา นป จจั ยและ
พฤติกรรมที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดผลการทดลองคือตัวแปรอิสระทั้ง
21 ตัวแปร (จาก 2.1) สงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปพยากรณ
2.3 ทําการวิเคราะหความสัมพันธโดยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกแบบพหุกลุม (Multinomial
Logistic Regression Analysis) [14-16] ไดผลการวิเคราะหที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หลังตัดตัวแปรที่ไมเหมาะสําหรับ
การพยากรณพบวา ปจจัยพื้นฐานทางประชากรศาสตร, พฤติกรรมการเขาใชสื่อสังคมออนไลน (Facebook, Twitter
และ Youtube), ปจจัยดานการซื้อของออนไลนเปนเรื่องงายและสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง, มีความปลอดภัยในการซื้อ,
สามารถเปรียบเทียบราคา, เปนสินคาที่มีจําหนายเฉพาะทางออนไลน, มีบริการ Call, มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ, มีบริการ
จัดสงสินคาที่สะดวก และปจจัยดานเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะผูขายสินคาและ/หรือบริการเปนผูมีชื่อเสียงมี
ความนาเชื่อถือ
ตารางที่ 1การทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจากการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกพหุกลุม
ผลการทํานายโอกาสการซื้อสินคาและบริการผานทาง
อินเทอรเน็ต
การซื้อสินคาและบริการผานทาง
อินเทอรเน็ต
%
Payonl
Payoff
Paybot
Paynot
ความถูกตอง
ชําระออนไลน (Payonl)
3,830
18
0
222
94.10%
ชําระออฟไลน (Payoff)
812
24
0
124
2.50%
ชําระทั้งออนไลนและออฟไลน (Paybot)
489
4
0
26
0.00%
ไมมีการชําระ (Paynot)
262
3
0
5,425
95.30%
รวม
48.0%
0.4%
0.0%
51.6%
82.60%
จากตารางที่ 1ประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมสามารถทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและ
บริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยการชําระผานชองทางออนไลน ไดรอยละ 94.10, ทํานายโอกาสในการ
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ซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยการชําระผานชองทางออฟไลน ไดรอยละ 2.50, โอกาสใน
การซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยการชําระผานทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน ไดรอย
ละ 0.00 และโอกาสในการไมซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (ไมมีชําระ) ไดรอยละ 95.30
โดยเฉลี่ยแลวสมการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมสามารถทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ไดรอยละ 82.60
ดังนั้นสมการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมสามารถทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย และพบวาปจจัยและพฤติกรรมมีผลตอการซื้อคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
1.ความสัมพันธระหวางเพศกับการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตอยูในรูปไมเชิงเสน
โดยเพศหญิงจะมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตดวยการชําระผานชองทางออฟไลนเมื่อเทียบ
กับการไมชําระคาสินคาและบริการตางจากเพศทางเลือก
2.อายุมีผลตอการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทั้งชองทางออนไลนเมื่อ
เทียบกับการไมชําระคาสินคาและการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทั้งชองทาง
ออนไลนและออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคา
3.ผูที่มีที่พักอาศัยในปจจุบันอยูในกรุงเทพมหานครมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ต
โดยชําระผานชองทางออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาตางจากผูที่มีที่พักอาศัยในปจจุบันอยูในตางจังหวัด
4. ผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระ
ผานชองทางออนไลน และชําระผานทั้งชองทางออนไลนและออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาตางผูที่มีที่ระดับ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี
5.ผูที่ประกอบอาชีพมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานชองทางออนไลน
ตางจากผูที่เปนนักเรียน/นักศึกษา และผูที่ประกอบอาชีพมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดย
ชําระผานทั้งชองทางออนไลนและออฟไลนตางจากผูที่เปนนักเรียน/นักศึกษา
6.ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 15,000 บาทมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดย
ชําระผานทุกชองทางเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาไมแตกตางกับผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000
7.ผูที่เขาใชYoutube บอย และ ผูที่เขาใชYoutube นอย มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาจากผูที่ไมไดเขาใชYoutube
8.ผูที่เขาใช Facebook บอย และ ผูที่เขาใช Facebook นอย มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลน และชองทางออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาตางจากผูที่ไมไดเขาใช
9.ผูที่ เ ขา ใช Twitter บอ ย มี การชํา ระค าสิ น คา และบริ ก ารที่ซื้ อ ผา นทางอิ น เทอรเ น็ต โดยชํ าระช อ งทาง
ออฟไลนตางจากผูที่ไมไดเขาใช Twitter และ ผูที่เขาใช Twitterนอย มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลนตางจากผูที่ไมไดเขาใช Twitter
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10.ความสัมพันธระหวางการเขาใช Instagram แบบเขาใชบอย และแบบเขาใชนอยกับการชําระคาสินคา
และบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตอยูในรูปไมเชิงเสน
11.ผูที่เขาใชWhatsapp บอย มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทาง
ออนไลน และชําระชองทางออฟไลนตางจากผูที่ไมไดเขาใชWhatsapp และ ผูทเี่ ขาใชWhatsapp นอยมีการชําระคา
สินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลน และชําระทั้งชองทางออนไลนและออฟไลนตาง
จากผูที่ไมไดเขาใชWhatsapp
12.ผูที่เขาใช Line บอย มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลน
ตางจากผูที่ไมไดเขาใช Line และ ผูที่เขาใช Line นอยมีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดย
ชําระชองทางออนไลน และการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออฟไลนตางจากผู
ที่ไมไดเขาใช Line
13.ความสัมพันธระหวางการเขาใช Pantip แบบเขาใชบอย และแบบเขาใชนอยกับการชําระคาสินคาและ
บริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตอยูในรูปไมเชิงเสน
14.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ การซื้อของออนไลนเปนเรื่องงาย/ประหยัดเวลาและการ
เดินทางสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทาง
ตางจากผูที่คิดวาไมใช
15.ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะมีความปลอดภัยในการซื้อ มีการชําระคาสินคาและบริการที่
ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
16.ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ สนุกกับการซื้อบนเว็บ/เปรียบเทียบราคาไดทําใหสามารถ
เลือกซื้อสินคาหรือบริการที่มีราคาถูกกวาซื้อผานหนาราน/ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย/การนําเสนอขอมูลของสินคา/
บริการ มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
17.ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ เปนสินคาที่มีจําหนายเฉพาะทางออนไลนไมสามารถหาซื้อ
จากที่อื่นได มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
18.ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการ Call center ทําหนาที่ดูแลลูกคา มีการชําระคา
สินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
19.ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ มีการชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผาน
ทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
20. ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการจัดสงสินคาที่สะดวกรวดเร็ว มีการชําระคาสินคา
และบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
21. ผูที่คิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ ผูขายสินคา/บริการเปนผูมีชื่อเสียง/มีความนาเชื่อถือ มี
การชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูที่คิดวาไมใช
ภาคบรรยาย
112

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

ขอเสนอแนะ
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