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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงเพ่ือศึกษาปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการ

ผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปพ.ศ.2560 จากกลุมตัวอยางจํานวน 11,239 คน มาทําการ

วิเคราะหหาความสัมพันธทางสถิติดวยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (Multinomial Logistic 

Regression) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 ผลวิจัย พบวาปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทย คือปจจัยพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร, พฤติกรรมการเขาใชสื่อสังคมออนไลน (Facebook, Twitter และ 

Youtube), ปจจัยดานการซื้อของออนไลนเปนเรื่องงายและสั่งซื้อไดตลอด 24 ช่ัวโมง, มีความปลอดภัยในการซื้อ, 

สามารถเปรียบเทียบราคา, เปนสินคาท่ีมีจําหนายเฉพาะทางออนไลน, มีบริการ Call, มีโปรโมช่ันท่ีถูกใจ, มีบริการ

จัดสงสินคาท่ีสะดวก และปจจัยดานเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะผูขายสินคาและ/หรือบริการเปนผูมีช่ือเสียงมี

ความนาเช่ือถือ 

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. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

อินเทอรเน็ต (Internet) นับเปนหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนท่ัวทุกมุมโลก รวมถึง

ประชาชนในประเทศไทย [1] โดยคนไทยมีการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึนเกือบทุกป สําหรับป พ.ศ. 2560 มีการใชงาน

อินเทอรเน็ตในวันทํางานหรือวันเรียนหนังสือเฉลี่ยอยูท่ี 6 ช่ัวโมง 30 นาทีตอวัน และในวันหยุดใชเฉลี่ยอยูท่ี 6 ช่ัวโมง 

48 นาทีตอวัน ท้ังน้ีสามารถจัดลําดับกิจกรรมการใชงานผานอินเทอรเน็ตตามความนิยมไดดังน้ี [1] อันดับท่ี 1 คือการ

ใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ อันดับท่ี 2 คือการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต อันดับท่ี 3 คือ

การรับ-สงอีเมล อันดับท่ี 4 คือการดูโทรทัศนหรือฟงเพลงผานชองทางออนไลน และอันดับท่ี 5 คือการซื้อสินคาและ

บริการผานทางชองทางออนไลน. 

 ในปพ.ศ. 2560 กิจกรรมการซื้อสินคาและบริการทางออนไลนติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช

อินเทอรเน็ตของผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไท เพราะกระแสการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อี

คอมเมิรซ  (Electronic Commerce; E-Commerce) [2] สะทอนใหเห็นวาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีบทบาท

สําคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคลองกับการคาดการณอัตรา

การเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป พ.ศ.2560 พบวามูลคาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของการซื้อสินคาและ

บริการ ในปพ.ศ. 2560 น้ันสูงถึง 1.5 ลานลานบาท หรือคิดเปน 9.74% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(Gross Domestic Product) หรือ GDP ทําใหอาจกลาวไดวาการเพ่ิมข้ึนของการใชจายหรือการชําระเงินคาสินคา

และ/หรือบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของประชาชนในประเทศไทย ก็จะสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับ GDP ของ

ประเทศไทย สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตข้ึนได  [3-13]แตการท่ีจะสามารถเพ่ิมการใชจายหรือการชําระเงินคา

สินคาและ/หรือบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคไดจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงปจจัยและพฤติกรรม ท่ี

เปนเง่ือนไขท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและ/หรือบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภค  

 ดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมด งานวิจัยน้ีจะศึกษา “ปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทาง

อินเทอรเน็ตในประเทศไทย” จากฐานขอมูลจากแบบสํารวจเพ่ือจัดทํารายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต

ในประเทศไทยป พ.ศ.2560 ของสํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจ สําหรับนําไปใชในการดําเนิน

กลยุทธในการเพ่ิมปริมาณการบริโภคของผูบริโภคใหมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับวางยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในการเพ่ิมการบริโภค การใชจาย ผานทางชองทางออนไลนของประชาชน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปจจัยดานขอมูลพ้ืนฐานมีความสัมพันธกับการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตของผูใช

อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 2.ปจจัยและพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนมีความสัมพันธกับการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อ

ผานทางอินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

งานวิจัยฉบับน้ีมุงเนนศึกษาปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต

ของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยและพฤติกรรมของผูใชงานอินเทอรเน็ตใน

ประเทศไทยกับการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต ดวยการอาศัยขอมูลจากการสํารวจของ

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปพ.ศ.2560 

จํานวน 11,239 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ  

  1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent Variable Correlation)และการ

ทดสอบความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) โดยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ดวยการ

คํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดยคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตองมีคาระหวาง -0.5 และ 0.5 จึงจะอธิบายไดวาตัวแปรเหลามีความสัมพันธกัน

ในระดับต่ํา หรือไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ หากพบวาตัวแปรคูใดมี ความสัมพันธกันในระดับสูง จะตองทํา

การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับความเปนพหุสัมพันธรวม 

 2) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคพหุกลุม (Multinomial Logistic Regression) ในการวิเคราะห

ปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ทําการทดสอบคา

สัมประสิทธ์ิ ดวยการใช Likelihood Ratio Test เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง จากการเปรียบเทียบกับ

คา -2 Log Like hood  แลวทําการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยWald Statistic มีรายละเอียดดังน้ี 

   2.1) ทดสอบตัวแปรดานปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต

ในประเทศไทย โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

  H0 :ตัวแปรอิสระไมสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

   H1 :ตัวแปรอิสระสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
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   2.2 ตัดตัวแปรอิสระท่ีไมเหมาะสมในการนําไปพยากรณและ ทดสอบตัวแปรดานปจจัยและ

พฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

  H0 : ตัวแปรอิสระไมสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

  H1 : ตัวแปรอิสระสงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การวิเคราะหขอมูล 

โดยดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธดวยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (Multinomial 

Logistic Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent Variable Correlation) และการ

ทดสอบความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity)ผลการวิเคราะหพบวามีบางตัวแปรท่ีมีความเปนพหุสัมพันธรวม

และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวมีคาสูง จึงทําการตรวจสอบปญหาเก่ียวกับความเปนพหุสัมพันธ

รวม โดยการทดสอบจากคาความคลาดเคลื่อน (Tolerance)  จากสมมติฐานท่ีวาตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธกับตัว

แปรอ่ืนมากจะมีคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระน้ันจะมีคานอยจนเขาใกลศูนย พรอมท้ังทดสอบคา VIF 

(Variance Inflation Factor) โดยถาตัวแปรอิสระมีคา VIF มากกวา 10 ถือวาตัวแปรอิสระน้ันมี ความสัมพันธกัน หรือ

เกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวมผลการทดสอบปรากฏวาคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 0.254-

0.967 แตจากผลการทดสอบ คา VIF แลว พบวาคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 1.034-3.936 คือคา VIF ของตัว

แปรอิสระทุกตัวมีคาไมถึง 10  แสดงวาตัวแปรท่ีศึกษาไมเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม[17] 

2. การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคพหุกลุม (Multinomial Logistic Regression)ผลการทดสอบคา

สัมประสิทธ์ิ ดวยการใช Likelihood Ratio Test เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง จากการเปรียบเทียบกับ

คา -2 Log Like hood แลวทําการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยWald Statistic มีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1ทดสอบตัวแปรดานปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต

ในประเทศไทยมีรายละเอียดคือ PAYonlแทนการชําระคาสินคา/บริการผานชองทางออนไลน, PAYoffแทนการชําระคา

สินคา/บริการผานชองทางออฟไลน, PAYbotแทนการชําระคาสินคา/บริการผานท้ังชองทางออนไลนและออฟไลน, 

PAYnotแทนการไมชําระคาสินคา/บริการ, GEN แทนเพศสภาพ (เพศทางเลือก = 0, เพศชาย = 1, เพศหญิง = 2), AGE 

แทนอายุ, ADD แทนท่ีพักอาศัยในปจจุบัน (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 แทนจํานวนช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ตตอวัน, 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, เขาใชนอย = 2), LIN แทนพฤติกรรมการเขา

ใช Line (ไมไดเขาใช = 0, เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), PAN แทนพฤติกรรมการเขาใช Pantip (ไมไดเขาใช = 0, 

เขาใชบอย = 1, เขาใชนอย = 2), PES แทนการซื้อของออนไลนเพราะเปนเรื่องงายและสั่งซื้อไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
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(ไมใช = 0, ใช = 1), PSA แทนการซื้อของออนไลนเพราะมีความปลอดภัยในการซื้อ (ไมใช = 0, ใช = 1), PFU แทน

การซื้อของออนไลนเพราะสามารถเปรียบเทียบราคาได (ไมใช = 0, ใช = 1), PON แทนการซื้อของออนไลนเพราะ เปน

สินคาท่ีมีจําหนายเฉพาะทางออนไลน (ไมใช = 0, ใช = 1), PCA แทนการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการ Call center 

(ไมใช = 0, ใช = 1), PWE แทนการซื้อของออนไลนเพราะเว็บไซตคนหาสินคาไดงาย (ไมใช = 0, ใช = 1), PPR แทน

การซื้อของออนไลนเพราะ มีโปรโมช่ันท่ีถูกใจ (ไมใช = 0, ใช = 1), PGA แทนการซื้อของออนไลนเพราะ มีการ

รับประกันความพอใจ (ไมใช = 0, ใช = 1), PDE แทนการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการจัดสงสินคาท่ีสะดวก รวดเร็ว 

(ไมใช = 0, ใช = 1), PFA แทนการซื้อของออนไลนเพราะ ผูขายสินคา/บริการเปนผูมีช่ือเสียง (ไมใช = 0, ใช = 1), 

PSO แทนการซื้อของออนไลนเพราะ สามารถเลือกแหลงผลิตท่ีตองการได (ไมใช = 0, ใช = 1), PTR แทนการซื้อของ

ออนไลนเพราะเว็บไซตท่ีไดรับเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือ (ไมใช = 0, ใช = 1), POT แทนการซื้อของออนไลน

เพราะ สามารถเลือกซื้อสินคา/บริการท่ีมีการคัดสรรมาเปนอยางดี (ไมใช = 0, ใช = 1) 

 2.2 ตัดตัวแปรอิสระท่ีไมเหมาะสมในการนําไปพยากรณและ ทดสอบตัวแปรดานปจจัยและ

พฤติกรรมท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดผลการทดลองคือตัวแปรอิสระท้ัง 

21 ตัวแปร (จาก 2.1) สงผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปพยากรณ 

2.3 ทําการวิเคราะหความสัมพันธโดยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกแบบพหุกลุม (Multinomial 

Logistic Regression Analysis) [14-16] ไดผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หลังตัดตัวแปรท่ีไมเหมาะสําหรับ

การพยากรณพบวา ปจจัยพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร, พฤติกรรมการเขาใชสื่อสังคมออนไลน (Facebook, Twitter 

และ Youtube), ปจจัยดานการซื้อของออนไลนเปนเรื่องงายและสั่งซื้อไดตลอด 24 ช่ัวโมง, มีความปลอดภัยในการซื้อ, 

สามารถเปรียบเทียบราคา, เปนสินคาท่ีมีจําหนายเฉพาะทางออนไลน, มีบริการ Call, มีโปรโมช่ันท่ีถูกใจ, มีบริการ

จัดสงสินคาท่ีสะดวก และปจจัยดานเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะผูขายสินคาและ/หรือบริการเปนผูมีช่ือเสียงมี

ความนาเช่ือถือ 

ตารางท่ี 1การทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจากการวิเคราะหการ

ถดถอยโลจิสตกิพหุกลุม 

การซื้อสินคาและบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต 

ผลการทํานายโอกาสการซื้อสินคาและบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต 

Payonl Payoff Paybot Paynot 
% 

ความถูกตอง 

ชําระออนไลน (Payonl) 3,830 18 0 222 94.10% 

ชําระออฟไลน (Payoff) 812 24 0 124 2.50% 

ชําระท้ังออนไลนและออฟไลน (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% 

  

จากตารางท่ี 1ประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมสามารถทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและ

บริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยการชําระผานชองทางออนไลน ไดรอยละ 94.10, ทํานายโอกาสในการ

ภาคบรรยาย 

110 

 



 
 

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

ซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยการชําระผานชองทางออฟไลน ไดรอยละ 2.50, โอกาสใน

การซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยการชําระผานท้ังชองทางออนไลนและออฟไลน ไดรอย

ละ 0.00 และโอกาสในการไมซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (ไมมีชําระ) ไดรอยละ 95.30 

โดยเฉลี่ยแลวสมการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมสามารถทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตใน

ประเทศไทย ไดรอยละ 82.60 

 ดังน้ันสมการถดถอยโลจิสติคพหุกลุมสามารถทํานายโอกาสในการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต

ในประเทศไทย และพบวาปจจัยและพฤติกรรมมีผลตอการซื้อคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

อภิปรายผล 

1.ความสัมพันธระหวางเพศกับการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตอยูในรูปไมเชิงเสน 

โดยเพศหญิงจะมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตดวยการชําระผานชองทางออฟไลนเมื่อเทียบ

กับการไมชําระคาสินคาและบริการตางจากเพศทางเลือก 

2.อายุมีผลตอการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานท้ังชองทางออนไลนเมื่อ

เทียบกับการไมชําระคาสินคาและการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานท้ังชองทาง

ออนไลนและออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคา 

3.ผูท่ีมีท่ีพักอาศัยในปจจุบันอยูในกรุงเทพมหานครมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต

โดยชําระผานชองทางออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาตางจากผูท่ีมีท่ีพักอาศัยในปจจุบันอยูในตางจังหวัด 

4. ผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระ

ผานชองทางออนไลน และชําระผานท้ังชองทางออนไลนและออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาตางผูท่ีมีท่ีระดบั

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี  

5.ผูท่ีประกอบอาชีพมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานชองทางออนไลน

ตางจากผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา และผูท่ีประกอบอาชีพมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดย

ชําระผานท้ังชองทางออนไลนและออฟไลนตางจากผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา 

6.ผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 15,000 บาทมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดย

ชําระผานทุกชองทางเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาไมแตกตางกับผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 

7.ผูท่ีเขาใชYoutube บอย และ ผูท่ีเขาใชYoutube นอย มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาจากผูท่ีไมไดเขาใชYoutube 

8.ผูท่ีเขาใช Facebook บอย และ ผูท่ีเขาใช Facebook นอย มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลน และชองทางออฟไลนเมื่อเทียบกับการไมชําระคาสินคาตางจากผูท่ีไมไดเขาใช 

9.ผูท่ีเขาใช Twitter บอย มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทาง

ออฟไลนตางจากผูท่ีไมไดเขาใช Twitter และ ผูท่ีเขาใช Twitterนอย มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลนตางจากผูท่ีไมไดเขาใช Twitter 
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10.ความสัมพันธระหวางการเขาใช Instagram แบบเขาใชบอย และแบบเขาใชนอยกับการชําระคาสินคา

และบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตอยูในรูปไมเชิงเสน 

11.ผูท่ีเขาใชWhatsapp บอย มกีารชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทาง

ออนไลน และชําระชองทางออฟไลนตางจากผูท่ีไมไดเขาใชWhatsapp และ ผูท่ีเขาใชWhatsapp นอยมกีารชําระคา

สินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลน และชําระท้ังชองทางออนไลนและออฟไลนตาง

จากผูท่ีไมไดเขาใชWhatsapp 

12.ผูท่ีเขาใช Line บอย มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออนไลน

ตางจากผูท่ีไมไดเขาใช Line และ ผูท่ีเขาใช Line นอยมีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดย

ชําระชองทางออนไลน และการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระชองทางออฟไลนตางจากผู

ท่ีไมไดเขาใช Line 

13.ความสัมพันธระหวางการเขาใช Pantip แบบเขาใชบอย และแบบเขาใชนอยกับการชําระคาสินคาและ

บริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตอยูในรูปไมเชิงเสน 

14.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ การซื้อของออนไลนเปนเรื่องงาย/ประหยัดเวลาและการ

เดินทางสั่งซื้อไดตลอด 24 ช่ัวโมง มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทาง

ตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

15.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะมีความปลอดภัยในการซื้อ มีการชําระคาสินคาและบริการท่ี

ซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

16.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ สนุกกับการซื้อบนเว็บ/เปรียบเทียบราคาไดทําใหสามารถ

เลือกซื้อสินคาหรือบริการท่ีมีราคาถูกกวาซื้อผานหนาราน/ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย/การนําเสนอขอมูลของสินคา/

บริการ มกีารชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

17.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ เปนสินคาท่ีมีจําหนายเฉพาะทางออนไลนไมสามารถหาซื้อ

จากท่ีอ่ืนได มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

18.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการ Call center ทําหนาท่ีดูแลลูกคา มีการชําระคา

สินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

19.ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ มีโปรโมช่ันท่ีถูกใจ มีการชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผาน

ทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

20. ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ มีบริการจัดสงสินคาท่ีสะดวกรวดเร็ว มีการชําระคาสินคา

และบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 

21. ผูท่ีคิดวาเหตุผลในการซื้อของออนไลนเพราะ ผูขายสินคา/บริการเปนผูมีช่ือเสียง/มีความนาเช่ือถือ มี

การชําระคาสินคาและบริการท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ตโดยชําระผานทุกชองทางตางจากผูท่ีคิดวาไมใช 
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ขอเสนอแนะ 

1.ในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยการจัดทําแบบสอบถามดวยตนเอง เพ่ือใหได

หัวขอของขอมูลท่ีเหมาะกับงานวิจัยมากข้ึน 

2.ในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับวิเคราะหขอมูลใหมากกวา 1 ป เพ่ือให

ทราบถึงแนวโนมของปจจัยและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูตอบแบบสอบถามในแตละป 
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