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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถงึปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7Cs และปัจจยัดา้นการ

ยอมรบัเทคโนโลย ีTAM ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 30-40 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายได ้30,001 บาท
ขึน้ไป  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์แตกต่างกนั  

ปัจจยัด้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายออนไลน์   

ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) ด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ และดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางจ าหน่ายออนไลน์   
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์การยอมรบัเทคโนโลย ีเครื่องมอืช่าง 
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Abstract 
 
 This research focuses on demographic factors, 7Cs website component factors and the technology 
acceptance (TAM) factor that influences the buying behavior hardware specifically tools via online distribution 
to consumers in Bangkok. The sample group in the research are Four hundred consumers who bought tools 
via the online distribution in Bangkok. The questionnaire is also used as a tool to collect data and the 
statistics used for  analysis include percentage, means, standard deviation, a t-test, one - way analysis, 
Pearson’s Product  Moment Correlation Coefficient  and Multiple Regression. 
 From the research, consumers who bought tools via online distribution in Bangkok. The majority of 
the participants were female and aged between thirty forty years, private company employees with an 
income of more than 30,001 baht. per month Consumers have opinions to the importance level of the 7Cs 
and the website component factors with regard to characteristics such as Context, Content, Community, 
Customization, Communication, Connection and Commerce, at  the highest level. Consumers have opinions 
about the importance level of the acceptance of technology (TAM) factors regarding characteristics such as 
perceived usefulness and perceived ease of use at a high level. 
 With regard to the results of the hypothesis testing of consumers of different   age and income 
demonstrate different buying behaviors of tools via online distribution in terms of the need to buy a tools 
through online distribution.  
 The factor of the 7Cs website components has a relationship with the buying behavior of tools via 
online distribution  
 The factor of technology acceptance (TAM) factor regarding perceived usefulness influence the 
buying behavior of the tools via online distribution. However the perceived ease of use did not affect the 
buying behavior of the tools via online distribution.  
 
Keywords:  7Cs, TAM, Hardware Tools 
 
บทน า 

ธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยป์ระเทศไทยมกีารเตบิโตอยา่งมาก จากขอ้มลูของศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  ได้เปิดเผยผลส ารวจแนวโน้มของธุรกิจในช่วงปีพศ.2560  พบว่าธุรกิจก่อสร้าง วสัดุ
ก่อสรา้ง และพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัความนิยม หรอืเป็นดาวเด่น 1 ใน 10 อบัแรก ท าใหธุ้รกจิจ าหน่าย
สนิค้าประเภทวสัดุก่อสร้าง จ าพวกเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ส ีได้รับความนิยมด้วยเช่นกนั ธุรกจิร้าน
ประเภทวสัดุก่อสรา้ง เป็นธุรกจิมขีอ้ดหีลายๆ อย่าง เช่น รา้นวสัดุก่อสรา้งจะมสีนิค้าหลากหลายทีจ่ าเป็นใชท้ัง้ในการ
ก่อสร้าง โรงงาน หรอืงานซ่อมแซมตามบ้าน ท าให้มลีูกค้าหลายกลุ่มเข้ามาซื้อสนิค้า มโีอกาสที่เจอลูกค้ารายใหญ่
สามารถท าก าไรได้มาก มีโอกาสในการเติบโต หรือขยายร้าน  นอกจากนี้สินค้าส่วนใหญ่ไม่มีการเน่าเสีย  (ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.2559) 
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ในปัจจุบันสังคมไทยมีสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคม
เปลีย่นแปลงไป การรุกตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นบัเป็นอกีหนึ่งช่องทางส าคญัทีก่า้วเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในสงัคม
ยุคดจิติอล ศนูยว์จิยักสกิรไทย ปี พ.ศ.2558 กล่าวว่า ภาพการแขง่ขนัของตลาดออนไลน์ในระยะขา้งหน้าจะมทีศิทางที่
รุนแรงขึน้เช่นเดยีวกนั ผูป้ระกอบการจะต้องเร่งสรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิค้า และบรกิาร เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กบัผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด ภายใต้หวัใจส าคญัของการท าธุรกจิออนไลน์ คอื แตกต่าง รวดเรว็ ปลอดภยัและเป็นการท า
ธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสนิค้า/บรกิาร การช าระเงนิ  การโฆษณาโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครอืข่ายทางอนิเทอรเ์น็ต เนื่องจากเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทัว่ทุกมุมโลกสามารถ
ตดิต่อสือ่สาร และคน้หาขอ้มลูทางการคา้ไดต้ลอดเวลาดว้ยความสะดวกสบายและรวดเรว็ 

การเตบิโตของช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ อนัเนื่องมาจากไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ประกอบกบัการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นไอททีีท่ าใหก้ารสื่อสารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตสะดวกขึน้ ผูป้ระกอบการหนัมา
ขยายช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านออนไลน์กนัมากขึน้ เช่น เสือ้ผา้ รา้นอาหาร  ส่งผลใหบ้รรดาผูป้ระกอบการ ปรบัมุมมอง
หรอืกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ หนัมาใหค้วามส าคญักบัช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์เช่นกนั  

จากขอ้มลูและปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาในพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เครื่องมอืช่างผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายแบบออน์ไลน์ เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดในการจดัจ าหน่าย
สนิค้า และเป็นการตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ตรงจุดมากที่สุดเพื่อน าไปปรบัปรุงเว็บไซต์และเป็นการเพิ่ม
ยอดขายใหก้บับรษิทั  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่าย
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
     1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
            1.1.1  เพศ 
          (1) ชาย 
          (2) หญงิ 
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          1.1.2 อายุ 
        (1) ต ่ากว่า 30 ปี 
      (2) 30 - 40 ปี 
         (3) 41 - 50 ปี 
         (4) 51  ปี ขึน้ไป 
              1.1.3  อาชพี 
         (1)  พ่อบา้น/แม่บา้น 
         (2)  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
         (3)  พนกังานบรษิทัเอกชน 
         (4)  ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ / รบัจา้ง 
           1.1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
         (1)  ต ่ากว่า 10,000 บาท 
         (2)  10,000 – 20,000 บาท 
         (3)  20,001 – 30,000 บาท 
        (4)  30,001 บาทขึน้ไป 
                1.2 องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) 
              1.2.1 ดา้นรปูลกัษณ์ (Context) 
            1.2.2 ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเนื้อหา (Content) 
            1.2.3 ดา้นความเป็นชุมชน (Community) 
            1.2.4 ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) 
            1.2.5 ดา้นการตดิต่อสือ่สาร (Communication) 
            1.2.6 ดา้นการเชื่อมโยง (Connection) 
            1.2.7 ดา้นการตดิต่อคา้ขาย (Commerce) 
               1.3 การยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) 
            1.3.1 การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน 
           1.3.2 การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
          2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจ าหน่าย
ออนไลน์ 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่างผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายออนไลน์แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยองค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทาง           
การจ าหน่ายออนไลน์   

3. การยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์   
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541 : 41-42) กล่าวว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ทีน่ิยมใชใ้นการแบ่ง
ส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคัญและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อ
การวดัมากกว่าตวัแปรอื่น   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์Rayport, Jeffrey F. และ Jaworski, Bernard J. (2000)  
กล่าวว่า ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในการดงึดูดใจของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์ทีไ่ดผ้ลลพัทท์ีด่ ีควรมปัีจจยัทีโ่ดดเด่น 7 ประการ 
ทีเ่รยีกว่า 7Cs คอื   

1.ด้านรูปลกัษณ์ (Context) การจดัผงัและการออกแบบเวบ็ไซต์ ต้องน าเสนออย่างชดัเจน ผู้เขา้เยี่ยมชมได้
ประโยชน์จากการเขา้ชมเวบ็ไซตอ์ย่างแทจ้รงิ  

2.ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) เนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆที่ต้องการน าเสนอบนเว็บไซต์ เช่น 
รปูภาพ ตวัอกัษร คลปิวดีโีอ เน้ือหาตอ้งน่าสนใจ เป็นประโยชน์ และเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง  
      2.3 ดา้นความเป็นชุมชน (Community) เวบ็ไซตส์ามารถสือ่สารระหว่างผูใ้ชก้บัผูใ้ช ้ 
      2.4 ด้านการท าใหต้รงกบัความต้องการเฉพาะของลูกคา้ (Customization) สามารถรองรบั ต่อการ
ปรบัใหเ้ขา้กนัไดก้บัลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของผูใ้ช ้ใหผู้ใ้ชส้ามารถก าหนดไดเ้ฉพาะตวั  
      2.5 ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เกดิการสื่อสารแบบสองทาง จากผู้ใช้ถึงเวบ็ไซต์ได ้
เช่น เวบ็ไซตโ์ดยตรง โทรศพัท ์ไลน์ Facebook  
      2.6 ดา้นการเชื่อมโยง (Connection) การทีเ่วบ็ไซตส์ามารถเชื่อมโยงกบัเวบ็ไซตอ์ื่นได ้ 
     2.7 ดา้นการตดิต่อคา้ขาย (Commerce) เป็นความสามารถของเวบ็ไซตท์ีจ่ะท าใหเ้กดิการซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี เดวสิ (Davis,1989) ได้พฒันา แบบจ าลองด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี ขึ้นมาซึ่งเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่ออธิบายพฤติกรรมการยอมรับของบุคคลระบบ
เทคโนโลย ีหรอืสารสนเทศใหม่มาใช ้การท าความเขา้ใจในเทคโนโลยแีละการตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัเทคโนโลย ีแลว้น า
เทคโนโลยมีาใชใ้นชวีติประจ าวนั    

ทฤษฎ ีTAM ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมทีเ่จตนาหรอืตัง้ใจใช ้(Behavioral intention to use) ขึน้กบัการรบัรู ้
2 เรื่อง คอื   

1. การรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน หมายถึง การที่บุคคลรบัรู้ว่าระบบสารสนเทศที่น ามาใช้นัน้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบสารสนเทศ  

2. การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน  หมายถงึ ระดบัความเชื่อของผูใ้ชง้านทีค่าดหวงัต่อระบบสารสนเทศที่มี
การพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความง่ายไม่ซบัซ้อน และไม่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ ต่อการเรยีนรู้ที่จะใช้งาน            
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อการใชร้ะบบ  
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538:3) พฤติกรรม
ผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า
แลว้ซึง่การใชส้นิคา้และบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจ และการกระท าของบุคคลทีเ่กีย่วกบัการซือ้และ
การใชส้นิคา้ 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) เรื่อง “ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านเวบ็ไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย” พบว่า ปัจจยัด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ 7Cs ความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย  

จรุมาส ชยัถิรสกุล (2555) เรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกสข์องผู้ใช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ต” พบว่า ปัจจยัด้านองค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต  
  เกษรา บ่าวแช่มชอ้ย (2554) เรื่อง “องคป์ระกอบของเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า องคป์ระกอบของเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ 
  สญัชยั อุปะเดยี (2553) เรื่อง“ปัจจยัดา้นการรบัรูเ้กีย่วกบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัการรบัรู้
เกีย่วกบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสด์า้นการยอมรบัเทคโนโลยเีกีย่วกบัการรบัรูป้ระโยชน์ต่อการใชง้าน และการรบัรู้
ว่าง่ายต่อการใชง้าน มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
  เกวรนิทร ์ละเอยีดดนีันท์ (2557) เรื่อง“การยอมรบัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออน์ไลน์ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรู้ถงึประโยชน์ ดา้น
การน ามาใชง้านจรงิสง่ผลต่อการตดัสนิสนิใจซือ้หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ธนัยพฒัน์ ภาดาเพิม่ผลสมบตั ิ(2558) เรื่อง “การศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด ความส าเรจ็ของระบบ
สารสนเทศ และการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านไลน์แอพลเิคชัน่ ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านไลน์ 
แอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอืผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างใน
กรณีทีไ่ม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 74) ค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยสตูรของทาโร่ ยามาเน 
ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรบัได้ 5% หรอื 0.05 จากสูตรที่ค านวณจะได้กลุ่ม
ตวัอย่าง 385 คน และผู้วจิยัได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 4% ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 15 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยใชว้ธิสีุม่ตวัอย่าง ดงันี้ 
  ขัน้ท่ี  1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากเขตของ
กรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 50 เขต  
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  ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามกบั
ผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์การซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์ ในกรุงเทพมหานครทีสุ่ม่ไว ้
ใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวน 400 คน 
 
สรปุผลการศึกษาวิจยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลสามารถสรุปผลการวจิยัไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 1. สรุปผลการวจิยัตามคุณลกัษณะขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และ 2. สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  สรุปผลไดด้งันี้ 

1. สรุปผลการวจิยัตามคุณลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จากกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้เครื่องมอื
ช่าง ผ่านช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ จ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มชี่วงอายุระหว่าง 
30-40 ปี  มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได ้ 30,001 บาทขึน้ไป  ส่วนใหญ่ซื้อสนิคา้ประเภท เครื่องมอืช่าง ให้
เหตุผลหลกัในการเลอืกซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์ มากทีสุ่ดคอื ความสะดวกในการซื้อ 
และปัญหาทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่พบคอื สนิคา้ไม่ไดต้รงตามแบบทีซ่ือ้ 
   2. สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ประกอบดว้ย จุดประสงคข์องการวจิยั 4 ขอ้ดงัต่อไปนี้ 
       2.1 ผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่1 เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธผิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลเชงิพรรณนา
ไดด้งันี้ 
              2.1.1 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญั ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์
(7Cs) จ าแนกตามดา้น พบว่าดา้นรปูลกัษณ์ ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา ดา้นความเป็นชุมชน ดา้นความการท าให้
ตรงกบัความต้องการเฉพาะของลูกคา้ ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการตดิต่อค้าขาย มผีลรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  
            2.1.2 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญั ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี
(TAM) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบัมาก  
            2.1.3 ความคดิเหน็ผู้บรโิภคที่มต่ีอระดบัความส าคญั ด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่าง 
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความต้องการซื้อเครื่องมือช่าง ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ดา้นในอนาคตท่านยงัคงจะซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางออนไลน์  ดา้นถ้าต้องรอสนิค้าประมาณ 1 
สปัดาห ์ท่านจะรอจนกว่าสนิคา้จากช่องทางออนไลน์จะมา และดา้นถ้ามโีอกาสท่านจะแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องมอืช่าง 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ผลรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง  
  2.2 ผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์การวิจยัข้อที่ 2 เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า   เพศและรายได้ ที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายออนไลน์ แต่ อายุและอาชพีที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่าย
ออนไลน์ 
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   2.3 ผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์การวิจยัข้อที่ 3 เพื่อศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืชา่งผ่านชอ่งทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบทีเ่ป็นเน้ือหาดา้นความเป็นชุมชน ดา้นการ
ท าให้ตรงกบัความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการติดต่อค้าขาย มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์   
      2.4 ผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่4 เพื่อศกึษาการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) มผีล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ไม่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์   
 
การอภิปรายผล 
   จากผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญั ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผลจากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ               
30-40 ปี มอีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายได ้30,001 บาทขึน้ไป กลุ่มผูบ้รโิภคเป็นกลุ่มทีม่รีายได ้มกีารศกึษา
ในสงู จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท าธุรกรรมต่างๆ การเขา้ถงึการใชอ้นิเตอรเ์น็ตจะสามารถท าไดง้่าย จงึมผีลใหก้าร
ซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์มบีทบาทมากขึน้  

ผลจากการทดสอบสมมตฐิานดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  เพศ และ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์  แต่ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ในดา้นความต้องการใชเ้ครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ดา้นความต้องการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคต  ดา้นความต้องการรอสนิคา้ประมาณ 1 
สปัดาห ์ดา้นโอกาสทีจ่ะแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรี
รตัน์และคณะ (2541 : 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี การศกึษา 
เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้อง
ประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น   

2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อระดบัความส าคญั ด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) 
พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อ องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นรปูลกัษณ์ ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเนื้อหา ดา้นความเป็น
ชุมชน ด้านการท าให้ตรงกบัความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการ
ตดิต่อคา้ขาย อยู่ในระดบัมาก  

ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) พบว่า ด้านรูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่
เป็นเน้ือหาดา้นความเป็นชุมชน ด้านการท าใหต้รงกบัความต้องการเฉพาะของลูกคา้ ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการ
เชื่อมโยง ดา้นการตดิต่อคา้ขาย  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ 
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  ปัจจยัองค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) ด้านที่มีความสมัพันธ์สูงสุดได้แก่ ด้านความเป็นชุมชนโดยรวม กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ด้านความต้องการรอสนิค้าประมาณ 1 สปัดาห ์
รองลงมาคอื ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหาโดยรวม กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางการจ าหน่าย ดา้น
โอกาสทีจ่ะแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางออนไลน์   และดา้นความเป็นชุมชนโดยรวม กบัพฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ด้านโอกาสที่จะแนะน าให้ผู้อื่นซื้อเครื่องมือช่างผ่านช่องทาง
ออนไลน์  และดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้โดยรวม กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายออนไลน์ ดา้นโอกาสทีจ่ะแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องมอืช่างผ่านช่องทางออนไลน์ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก  

แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ใหค้วามส าคญักบั เวบ็ไซตท์ีม่รีายละเอยีดครบถว้น 
มคีวามน่าเชื่อถอื เวบ็ไซตม์คีวามเหมาะสมกบัผลติภณัฑ ์ มคี าแนะน าหรอืการใชเ้วบ็ มคีวามสบายตาในการอ่านขอ้มลู
ในเวบ็ไซต ์มรีายละเอยีดครบถว้น ไดแ้ก่ รปูภาพ ขนาด น ้าหนกั ราคา ยีห่อ้ มกีารบรรยายคุณสมบตัแิละวธิใีชส้นิคา้ มี
รูปภาพสนิค้าหลากหลายมุมมอง มรีายละเอยีดเงื่อนไขการรบัประกนั  การบรกิารหลงัการขายชดัเจน  มเีวบ็บอร์ด
ส าหรบัเสนอค าแนะน า ติชม มเีฟสบุ๊ค แฟนเพจ ส าหรบัประชาสมัพนัธ์ กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดสามารถเขา้ถึงผู้
ใช้ได ้มหีอ้งแชทรูม ทีผู่้ใชส้ามารถสอบถามรายละเอยีดต่างๆ กบัทมีงานได้ทนัท ีหน้าสนิคา้ ผู้ใช้สามารถกด  Share 
รายละเอยีดของสนิค้าไปยงัหน้าเฟสบุ๊คได้   เวบ็ไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้บรโิภคแต่ละ
รายได้ เช่น  มกีารเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ช้เพื่อการน าเสนอสนิค้าที่ตรงความต้องการของผู้ใช้เวบ็เฉพาะราย  มบีรกิารให้
สามารถปรบัแต่งสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของตนเองได ้ ความสามารถในการบนัทกึประวตัแิละขอ้มลูการสัง่ซือ้ที่
ผ่านมาโดยอ้างองิจากรหสัผู้ใช้  ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาได้ เช่น  ภาษาองักฤษ  มกีาร  Update ข่าวสาร 
ข้อมูล กิจกรรมส่งเสรมิการขายให้แก่สมาชิก มีข้อมูลติดต่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อได้สะดวก สามารถดูข้อมูลของ
เวบ็ไซต์ ผ่านทาง Smart Phone Tablet  PC มชี่องทางให้ติดต่อทีมงานได้หลายช่องทาง มีช่องให้ค้นหาข้อมูลทัง้
ภายในและภายนอกเวบ็ไซต ์มกีารรวบรวมขอ้มูลอื่นทีน่่าสนใจจดัหมวดหมู่ใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาไดง้่าย สามารถแสดง
ไดว้่าขณะนี้ผูใ้ชอ้ยู่สว่นไหนของเวบ็ไซต ์  

3. จากการศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญั ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) ดา้น
การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก  
 ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) พบว่า ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้
งาน มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ แต่ดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน
ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ 
 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ การท าเกิดความง่ายของการใช้งานเว็บไซต์ และท าให้เกิด
ประโยชน์ในการใชง้าน ช่วยประหยดัเวลาในการหาซือ้ ช่วยใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดห้ลากหลาย สามารถเทยีบราคา
ไดห้ลายๆ รา้น สะดวกรวดเรว็ สนิคา้แยกประเภทเป็นหมวดหมู่คน้หาหรอืกลบัมาคน้หาซ ้าไดง้่าย และสามารถคน้หา
สนิคา้ไดต้ลอด 24 ชม. 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ควรออกแบบ เว็บไซต์ให้สอดคล้องกับลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย สรา้งความพงึพอใจในการใชง้าน น าไปสูก่ารซือ้บ่อยขึน้  
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2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) เว็บไซต์จะต้องมีการอัพเดทข้อมูล หาก
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้กจ็ะเกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีช่ื่นชอบมากทีส่ดุ และการ
ท าใหเ้วบ็ไซตส์ามารถคน้หาไดง้่าย จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามตอ้งการในการกลบัมาซือ้หรอืใชบ้รกิารอกีครัง้    
  3. จากผลการวเิคราะหปั์จจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีTAM ใหค้วามส าคญักบั การท าเกดิความง่ายของการใช้
งานเวบ็ไซต ์และท าใหเ้กดิประโยชน์ในการใชง้านมากทีส่ดุ  
  4. จากขอ้มูลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคควรใหค้วามส าคญักบั การดแูลตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ใหต้รงตามแบบ
ที่โฆษณา และมีคุณภาพดี สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดความมัน่ใจในการสัง่ซื้อสนิค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในด้านทัศนคติและด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องมือช่าง ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อใหผู้้ประกอบการไดท้ราบว่า ผู้บรโิภค มทีศันคตอิย่างไรในการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ 
และมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัใด เพื่อน าผลวจิยัที่ได ้มาใชพ้ฒันาปรบัปรุงดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์และพฒันาด้าน
สนิคา้และบรกิาร ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
  2. ควรมกีารวจิยัในกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภค ทีไ่ม่เคยซือ้ เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ ว่ามปัีจจยัใดทีม่ี
ผลท าให้ไม่ซื้อเครื่องมือช่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อน าผลที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถ
ตอบสนองกลุ่มผู้บรโิภคที่ไม่เคยซื้อได้ ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องทางการตลาดขยายกลุ่มผู้บริโภ คกลุ่มใหม่ เพื่อมา
วางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัทุกกลุ่มผูบ้รโิภค 
  3. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมดา้นอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น ดา้นความถีใ่นการซือ้ มลูค่าเฉลีย่ต่อครัง้ พฤตกิรรมการ
กลบัมาซือ้ เพื่อใหท้ราบว่า ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องมอืช่าง ผ่านช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ 
  4. ควรมกีารใช้สถิติอื่นในการทดสอบสอบสมมติฐาน เพื่อช่วยให้ผลการวจิยัสามารถน ามาใช้วเิคราะห์ได้
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ เช่น ใชส้ถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ
ตวัแปรตน้ทีม่อีทิธผิลต่อตวัแปรตาม ท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเหตุจากตวัแปรตน้สง่ผลถงึตวัแปรตาม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบับนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากอาจารยท์ีป่รกึษา คอื อาจารย ์ดร.วรนิร าไพ รุ่งเรอืงจติต ์
ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื 
และตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง อธบิายใหผู้ว้จิยัเขา้ใจ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้  ผูว้จิยัรูส้กึ
ทราบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.อินทกะ พริยิะกุล ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืและเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนให้ค าปรกึษา และ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบับนี้มคีวามสมบรูณ์ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ส าหรบัความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม              
ซึง่ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้เป็นอย่างมาก 



11 
 

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชบญัชา. (2545). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. กรุงเทพฯ:   
        โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เกวรนิทร ์ละเอยีดดนีนัท.์ (2557). การยอมรบัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออน์ไลน์ทีม่ผีลต่อ 
        การตดัสนิใจซื้อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสข์องผบูรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ. 
        มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
เกษรา บ่าวแช่มชอ้ย. (2554). องคป์ระกอบของเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซื้อ 
        สนิคา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล. 
จรุมาส ชยัถริสกุล. (2555) ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชบ้รกิาร 
        อนิเทอรเ์น็ต. วทิยานิพนธ ์ปรญิญามหาบณัฑติ. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ธงชยั สนัตวิงษ์. (2540). พฤตกิรรมการบรโิภคทางการตลาด. พมิพค์รัง้ที ่9. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
วชัระพงค ์ยะไวทย.์ (2543). โครงสรา้งของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส.์ การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิ  
        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
สญัชยั อุปะเดยี. (2553). ปัจจยัดา้นการรบัรูเ้กีย่วกบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
        ช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร.  
        ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ. มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
อาภาภรณ์ วธันกุล. (2555). ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7’C และ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม 
        การซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทาง เวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
Best, J. W. (1981). Research in education. (4th ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of   
        information technology. MIS Quarterly. 13(3): 319-340 
Phillip, Kotler. (2003). Marketing Management. New Jersey: USA. Prentice Hall. 
Rayport, Jeffrey, F; & Jaworski, Bernard, J. (2000). E-Commerce, McGraw-Hill Irwin.  


