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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทบทวนและศึกษาทฤษฏีและ
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารต่างๆ ออกมาเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 ทฤษฎกีารพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
ความเป็นมา 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เร่ิมข้ึนเม่ือประมาณ
ตน้ทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งหน่วยงาน และในช่วงเร่ิมตน้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใหญ่ๆ เท่านั้น บริษทัเล็กๆ มีจ านวนไม่มากนกั ต่อมาเม่ือ
การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ไดแ้พร่หลายข้ึน ประกอบกบั
คอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกบัการพฒันาดา้นอินเทอร์เน็ตและเวบ็ ท าให้
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ไดใ้ชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากข้ึน ในปัจจุบนัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ได้
ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซ้ือขายสินค้า การซ้ือหุ้น การท างาน การ
ประมูล และการใหบ้ริการลูกคา้ (จิราภรณ์ เลิศจีระจรัส, 2548) 
 
ความหมายของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซ้ือขายสินคา้หรือ
บริการ การช าระเงิน การโฆษณาโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต  
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ระบุวา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การด าเนินธุรกิจทุก
รูปแบบท่ี เก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านระบบส่ือสารโทรคมนาคมหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  
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องคก์รการคา้โลกใหค้  าจ  ากดัความไวว้า่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย
การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ความส าคัญของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
เน่ืองมาจากอตัราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเวบ็ไซต์ทางธุรกิจท่ีมีอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่
ของโลกไร้พรมแดนท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากดัของ
เร่ืองเวลาและสถานท่ี การแข่งขนัทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศท่ีต้องแข่งขนัและชิงความ
ไดเ้ปรียบกนัท่ีความเร็ว ทั้งการน าเสนอสินคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคญัอย่างยิ่งในสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั 
และไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั 
 
ประเภทของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น แบ่งพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็น 5 ประเภท 
แบง่เป็น 3 ประเภท แบ่งเป็น 6 ส่วน และแบ่งพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตามประเภทสินคา้เป็น 2 ประเภท 
เป็นตน้ (สุวมิล ข าลว้น, 2553) 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 5 ประเภทไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ธุรกิจกบัผูซ้ื้อปลีกหรือบีทูซี (Business to Consumer: B2C) คือประเภทท่ีผูซ้ื้อปลีกใช้
อินเตอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้จากธุรกิจท่ีโฆษณาอยูใ่นอินเตอร์เน็ต 

2) ธุรกิจกบัธุรกิจหรือบีทูบี (Business to Business: B2B) คือ ประเภท ท่ีธุรกิจกบัธุรกิจ
ติดต่อซ้ือขายสินคา้กนัผา่นอินเตอร์เน็ต 

3) ธุรกิจกบัรัฐบาลหรือบีทูจี (Business to Government: B2G) คือประเภทท่ีธุรกิจติดต่อ
กบัหน่วยราชการ 

4) รัฐบาลกบัรัฐบาลหรือจีทูจี (Government to Government: G2G) คือ ประเภทท่ีหน่วย 
งานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงติดต่อกบัหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหน่ึง 

5) ผู ้บ ริโภคกับผู ้บ ริโภคหรือซีทู ซี  (Consumer to Consumer: C2C) คือ  ประเภท ท่ี
ผูบ้ริโภคประกาศขายสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคอีกรายหน่ึงก็ซ้ือไป เช่น อีเบยด์อทคอม (Ebay.com) เป็นตน้ 
ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถจ่ายเงินใหก้นัทางบตัรเครดิตได ้
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบ่งตามประเภทสินคา้ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1) สินคา้ดิจิตอล เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นตน้ ซ่ึงสามารถส่ง
สินคา้ไดโ้ดยผา่นอินเทอร์เน็ต 
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2) สินคา้ท่ีไม่ใช่ดิจิทลั เช่น สินคา้หตัถกรรม สินคา้ศิลปะชีพ เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ือง
หนังเคร่ืองประดบั เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งส่งสินคา้ทางพสัดุภณัฑ์ ผ่านไปรษณียห์รือ
บริษทัรับส่งพสัดุภณัฑ ์
 
กระบวนการทางพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 
มีขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  การคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนแรกของการซ้ือสินคา้เป็นการคน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ 
แ ล้ ว น า ข้ อ มู ล แ ต่ ล ะ ร้ าน ม าวิ เค ร าะ ห์ เป รี ย บ เที ย บ กัน  โด ย ใช้ เว็ บ ไ ซ ต์ ท่ี นิ ย ม  เช่ น 
http://www.google.com เป็นตน้ 

2) การสั่งซ้ือสินค้า เม่ือลูกคา้เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการแล้ว จะน ารายการท่ีต้องการเข้าสู่
ระบบตะกร้า และจะมีการค านวณค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนรายการและปริมาณ
ท่ีสั่งได ้

3)  การช าระเงิน เม่ือลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ ในขั้นถดัมาจะเป็นการก าหนด
วธีิการช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของลูกคา้วา่จะเลือกวธีิไหน 

4)  การส่งมอบสินคา้ เม่ือลูกคา้ก าหนดวธีิการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่วิธีเลือกส่ง
สินคา้ ซ่ึงการส่งมอบสินคา้อาจจดัส่งให้ลูกคา้โดยตรง การใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ หรือส่งผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นตน้ 

5)  การให้บริการหลงัการขาย หลงัจากเสร็จส้ินการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ร้านคา้ตอ้งมี
บริการหลังการขายให้กับลูกค้า ซ่ึงอาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และเวบ็บอร์ด 

2.1.2 ทฤษฎเีศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามความหมายของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หมายถึง แนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual 
Property) ท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นฐานทางวฒันธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ของสังคม (Wisdom) และ
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมสมยัใหม่ (Technology and Innovation) ค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นค า
ภาษาไทยท่ีใชแ้ทนค าในภาษาองักฤษหลาย ๆ ค าคือ Creative Economy, Creative Industries, Cultural 
Industries โดยแต่ละค าในภาษาองักฤษก็ถูกบญัญติัข้ึนโดยหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงาน และมีความ
แพร่หลายในหลาย ๆ มิติ (Srisangnam, 2009) 
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ทีม่าและค าจ ากดัความของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
หน่วยงานหลายหน่วยงานโดยเฉพาะในต่างประเทศไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ไวใ้นหลายมิติ ตวัอยา่งค าจ ากดัความของหน่วยงานและองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับมีเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกกล่าวถึงและเป็นท่ียอมรับอย่างเป็นทางการในระดับ
รัฐบาลคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยกระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และกีฬา ของประเทศสหราชอาณาจกัร
ได้ให้ค  าจ  ากดัความของค าว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ไวว้่า “Those industries 
which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for 
wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property.” 
(Department of Culture, Media and Sport, 2001, p. 04) และคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไดแ้ปลความหมายของค าจ ากดัความน้ีว่า “เศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีมี
รากฐานมาจากความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ทกัษะความช านาญ และความสามารถพิเศษ ซ่ึงสามารถ
น าใช้ประโยชน์ในการสร้างความมัง่คัง่และสร้างงานให้เกิดข้ึนได ้โดยท่ีสามารถสั่งสมและส่งผ่าน
จากรุ่นเก่าสู่ รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” เม่ือค าน้ีและแนวคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เร่ิมเป็นท่ีนิยม และเน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ดังนั้ นในปี  พ .ศ. 2546 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) จึงได้มีการให้ค  านิยามของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไวว้่า “Industries that 
include the cultural industries plus all cultural or artistic production, whether live or produced as an 
individual unit. The creative industries are those in which the product or service contains a 
substantial element of artistic or creative endeavor." (WIPO, 2003) และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดแ้ปลความหมายของค าจ ากดัความน้ีวา่ “อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรูปสินคา้และบริการท่ีตอ้งใช้ความ
พยายามในการสร้างสรรคง์าน ไม่วา่จะเป็นการท าข้ึนมาโดยทนัทีในขณะนั้น หรือผ่านกระบวนการ
ผลิต และเน้นการปกป้องผลงานผ่านลิขสิทธ์ิ (Copyright)” และองค์กรระหว่างประเทศท่ีท าหน้าท่ี
ดูแลควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 องค์กรหลักได้แก่ UNESCO และ 
UNCTAD ต่างก็ได้ให้ค  าจ  ากัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ ค  าจ  ากัดความของ UNESCO 
เศรษฐกิจสร้างสรรคคื์อ “อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์ความช านาญ และความสามารถ
ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างงานและความมัง่คัง่โดยการผลิตและใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา” 
(อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2553) 
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เศรษฐกจิสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยไดก้ าหนดนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยอา้งอิงจาก UNESCO และ UNCTAD ท่ีให้
ความหมายวา่เป็นแนวคิดในการพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานความรู้และ
วฒันธรรม ผสมผสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชยแ์ละครอบคลุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงไดมี้การจดักลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
เป็น 4 กลุ่มหลกั 15 กลุ่มยอ่ย เพื่อประโยชน์ในการวดัขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทย และสะทอ้นถึงความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทยดงัน้ี 

1) มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ งานฝีมือหรือ
หตัถกรรม การแพทยแ์ผนไทย อาหารไทย และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2) ศิลปะ ประกอบดว้ย 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดงและทศันศิลป์ 
3) ส่ือ ประกอบดว้ย 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ ภาพยนตร์และวดีีทศัน์ การพิมพ ์การกระจายเสียง 

และดนตรี 
4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ การออกแบบ แฟชั่น 

สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟตแ์วร์ 
อุตสาหกรรมโฆษณาจดัอยูใ่นกลุ่มงานสร้างสรรคแ์ละออกแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ซ่ึงการท่ีจะ
ผลิตโฆษณาออกมาหน่ึงช้ินต้องอาศัยกระบวนการการใช้องค์ความรู้ต่างๆ ประกอบกับการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ ผสมผสานเอกลกัษณ์และเช่ือมโยงกบัพื้นฐานทางวฒันธรรม มา
ใชใ้นการคิดสร้างสรรคผ์ลงานโฆษณาออกมา การท าโฆษณาสินคา้ข้ึนมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร เก่ียวกับสินค้าท่ีตอ้งการจะให้ผูบ้ริโภครู้จกั เป็นการจูงใจหรือโน้มน้าวให้กลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย มีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาสาระท่ีโฆษณา อนัเอ้ืออ านวยให้มีการซ้ือหรือใช้สินคา้และ
บริการ ตลอดจนชักน าให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่างๆ อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิง
พาณิชยแ์ละครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ 

2.1.3 เศรษฐกจิทีผู้่บริโภคตัดสินใจซ้ือด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล (Impulse Economy) 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเป็นปัจจยัพื้นฐานทางดา้นจิตวิทยา กมล ชัยวฒัน์ (2551 , หน้า 92) 
กล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือว่า เม่ือถึงจุดหน่ึงในกระบวนการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะหยุดคน้หาและประเมิน
ทางเลือกเก่ียวกบัตราสินคา้ต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา แลว้ท าการตดัสินใจซ้ือโดยความตั้งใจ
ในการซ้ือ โดยทัว่ไปจะเกิดจากการจบัคู่แรงจูงใจในการซ้ือกบัรายละเอียดหรือลกัษณะของตราสินคา้
ท่ีพิจารณา แต่บางคร้ังผูบ้ริโภคอาจเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยมีการเปรียบเทียบในระหว่างการ
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เลือกซ้ือน้อยมากหรือไม่มีเลย เป็นการซ้ือท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือดว้ยอารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผล 
หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นการซ้ือแบบฉบัพลนั ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีผูบ้ริโภคท าการเลือกซ้ือสินคา้
บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากการโฆษณาสินค้าผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้ น สามารถท าการ
โฆษณาได้ทั้งในรูปแบบของภาพ เสียง และวีดิโอ ท าให้เกิดแรงจูงใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภครู้สึก
สนใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้ในทนัที โดยท่ีผูบ้ริโภคอาจไม่ทนัไดคิ้ดถึงประโยชน์ท่ีจะน ามาใช้งาน
มากนกั 
การซ้ือแบบฉบัพลนัจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีปัจจยั 3 ประการคือ  

1) บุคคลบางคนมีการคิดเร็วกวา่คนอ่ืน  
2) การตดัสินใจนั้นอาจไม่มีการคิดหรือเปรียบเทียบมากนกั  
3) ความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนถือวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 

ซ่ึงดูเหมือนจะมีเหตุผลน้อยเกินไปท่ีจะท าให้บุคคลตอ้งเสียเวลาและความคิดอย่างมากส าหรับการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 1 ช้ิน ท่ีราคาไม่สูงมากนัก แต่มีความดึงดูดใจเป็นอย่างมากเม่ือได้รับชม
โฆษณา เพราะวา่ความผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจเลือกท่ีผิด และโดยปกติ
คนเราจะมีการจดัสรรเวลาให้กบัการตดัสินใจซ้ือของท่ีมีความส าคญัมากกวา่ เช่น จดัสรรเวลาให้กบั
การซ้ือรถยนตม์ากกวา่การซ้ือเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

2.1.4 ทฤษฎกีารตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Marketing) 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเรียกกันว่ายุคน้ี คือ ยุคดิจิทลั ระบบการตลาดก็
เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีท าให้ระบบการตลาดเปล่ียนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้การตลาดตอ้งปรับตวัให้ทนั กบัระบบการคา้ 
ดงันั้นการศึกษาแนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้เขา้ใจความแตกต่างระหว่างการตลาด
แบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) กบัการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางดา้นแนวคิด ลูกคา้ สินคา้
และบริการ และกลยทุธ์การตลาดท่ีส าคญั 
 
นิยามของการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมท่ี
เป็นการส่ือสาร 2 ทาง และเป็นกิจกรรมท่ีนักการตลาดสามารถติดต่อกับผูบ้ริโภคได้ทัว่โลกและ
ตลอดเวลา 
 



 

17 

ลกัษณะพเิศษของการตลาดแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
1)  ตลาดเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ลูกคา้มาท่ีเวบ็ไซตมี์จุดมุ่งหมาย จะซ้ือ

สินคา้ท่ีเขาอยากได ้เช่น ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรองเทา้ก็จะเขา้มาดูเวบ็ท่ีขายรองเทา้ 
2)  เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) การจดักลุ่มลูกคา้

พิจารณาจากความสนใจคุณค่าท่ีลูกคา้ใหต่้อสินคา้หรือบริการใดบริการหน่ึง และวถีิชีวติของลูกคา้ ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมของลูกคา้ 

3)  เป็นการตลาดแบบตวัต่อตวั (Personalize Marketing / P-Marketing) ลูกค้าสามารถ 
ก าหนดรูปแบบของสินคา้และบริการไดต้ามความตอ้งการของตนซ่ึงอาจจะแตกต่างกบัผูอ่ื้น  

4)  ลูกคา้กระจายอยูท่ ัว่โลก เพราะระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงไดทุ้กพื้นท่ีทัว่โลก 
ท าใหต้ลาดกวา้งใหญ่ไพศาล 

5)  สามารถท าธุรกิจไดต้ลอดเวลา ผูข้ายสามารถเปิดร้านขายได ้365 วนั 24 ชัว่โมง โดย
มาตรฐานคงท่ี ซ่ึงคุณลกัษณะขอ้น้ีไดเ้ปรียบกบัการคา้แบบดั้งเดิม ซ่ึงบุคลากรตอ้งการพกัผ่อน ถา้จะ
ขาย 24 ชัว่โมง ตอ้งใชพ้นกังานขายถึง 2-3 คน 

6)  ขอ้มูลของสินคา้และบริการเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
เพราะผูบ้ริโภคจะรู้จกัและเกิดความรู้ในสินคา้ (Product Knowledge) จากขอ้มูลบนจอคอมพิวเตอร์ 
ไม่มีพนกังานขายคอยแนะน า 

7)  ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม ซ่ึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
การขาย การช าระเงินและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือขายสินคา้ อยูร่วมกนับนเวบ็ไซต ์

8)  เป็นการส่ือสาร 2 ทาง ผูซ้ื้อกบัผูข้ายสามารถโตต้อบกนัไดท้นัที 
9)  เป็นการด าเนินธุรกิจดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า เพราะใช้บุคลากรจ านวนน้อย โดยการส่ือสาร

การตลาดท าไดร้วดเร็วและเปล่ียนแปลงไดง่้าย ซ่ึงถา้เป็นการตลาดแบบดั้งเดิมการจดัท าแค็ตตาล็อก 
หรือช้ินงานโฆษณาจะต้องใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผูข้าย
สามารถจดัท าไดเ้ร็วและราคาถูก นอกจากน้ีธุรกิจแบบน้ียงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีทรัพยสิ์นถาวรท่ีราคาสูง 
เช่น สถานท่ีท างาน อุปกรณ์ส านกังาน เพราะติดต่อกบัลูกคา้บนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

10) สินคา้บางประเภทถูกจดัส่งให้ลูกคา้ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลด 
เพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
เคร่ืองมือหลกัในการท าตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

1) เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) คือการจัดท าเว็บไซต์ข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ทาง
การตลาด เช่น เพื่อขายสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์บริษทั 
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2) อีเมล์ (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยงัลูกคา้ หรือบุคคลท่ีพบปะดว้ย 

3)  เมล์ล่ิงลิสต์ (Mailing list) คือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงในดา้น
การตลาดถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เน่ืองจากแต่ละกลุ่ม
จะประกอบดว้ยคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั 

4)  เวบ็บอร์ด (Web board) คือกระดานข่าวท่ีใหผู้ค้นเขา้มาเสนอแนวความคิดหรือพูดคุย
กนั ในด้านการตลาดสามารถใช้เวบ็บอร์ดเป็นท่ีสร้างกระแสได ้ซ่ึงจะท าให้ผูค้นรู้จกัหรือทราบใน
เร่ืองท่ีเราตอ้งการส่ือสารซ่ึงถือเป็นส่ือชนิดหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1 ผลของการโฆษณาทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางออนไลน์ 
จากการศึกษาวิจยัการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่าการรับรู้และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม
ของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านัยส าคญัน้อยกว่า 
0.05 ไดแ้ก่ การใช้สีไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลยาก การมีเสียงประกอบท าให้สินคา้
หรือบริการน่าติดตามชม การใชแ้อนนิเมชัน่ท่ีมีความสวยงามน่าสนใจ ระยะเวลาของโฆษณา ความ
จ าเป็นของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองหมายทางการคา้ เบอร์โทรศพัท์ในการติดต่อ มีการซ้ือซ ้ า การตดัสินใจ
จากประสบการณ์ของตนเอง ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ และความจริงใจของผูผ้ลิต  (จิราภรณ์ กมล
วาทิน และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2556) สอดคล้องกบังานวิจยัของรัตนากร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ 
(2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าทางโฆษณาออนไลน์ พบว่ารูปแบบ
โฆษณาและโฆษณาทางอีเมล์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์มากกว่าผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตท่ีชอบโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ ป็อบอพั และแบบค าคน้ ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีชอบ
โฆษณาท่ีมีสีสันสวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่าผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตท่ีนิยมดูโฆษณาแสดงรายละเอียดสินคา้ครบถ้วนและโฆษณาท่ีอ่านไดง่้าย ดงันั้นจาก
งานวจิยัจะเห็นไดว้า่โฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

2.2.2 การซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ทิพยว์รรณ มณีไกรสอน (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการจ าหน่ายสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษา
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พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากกวา่ 6 คร้ัง ในช่วง 12 เดือน 
กลุ่มสินคา้ท่ีซ้ือคือ การจองท่ีพกัและตัว๋เดินทาง เน่ืองจากประหยดัเวลาและค่าเดินทาง โดยท าการ
ช าระเงินโดยผ่านบตัรเครดิต ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ดา้นผลิตภณัฑ์วา่ควรมีคุณภาพสูง ดา้นราคาควรเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์และคุณภาพ ในดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายควรเนน้ความถูกตอ้ง แม่นย  าในการรับค าสั่งซ้ือ และในดา้นการส่งเสริมการตลาดควร
มีการจดัรายการลดราคาสินค้าเป็นประจ า นอกจากน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลหลักท่ีไม่สนใจ
หรือไม่แน่ใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือ ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัดา้น
การช าระเงินผา่นบตัรเครดิตหรือขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทณัฑิมา เช้ือเขียว (2550) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการผ่านเวบ็ไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจังหวดัเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกวา 6 ปี โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ทั้งท่ีจบั
ตอ้งได้ และจบัตอ้งไม่ได้ รวมถึงบริการต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสินคา้ท่ีจบัตอ้งได้ท่ี
ผูบ้ริโภคเคยซ้ือคือ ซีดี เพลง หนังภาพยนตร์ และสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได้ท่ีเคยสั่งซ้ือคือ ดาวน์โหลด
เพลง และสินค้าบริการท่ีเคยสั่งซ้ือ คือการจองตัว๋เคร่ืองบิน เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการผา่นเวบ็ไซต์อิเล็กทรอนิกส์ อนัดบัแรกคือความสะดวกในการซ้ือ เพราะมีบริการ 24 ชัว่โมง 
นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านยงัมีความส าคญัต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
เลือกซ้ือสินคา้และบริการโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นราคา ด้านสินคา้และบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ สินคา้และ
บริการท่ีไดรั้บไม่มีคุณภาพ ราคาของสินคา้และบริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจรวมถึงไดรั้บสินคา้ล่าชา้ ไม่
ตรงเวลา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่น่าสนใจ 

2.2.3 ข้อดีและข้อเสียของการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
เทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาข้ึนนั้นลว้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงประโยชน์ของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้นมีดงัน้ี (Niranjanamurthy, et al , 2013) 

1)  ความสะดวกสบาย เม่ือผูบ้ริโภคสามารถด าเนินการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนส่ิงของได้
ผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีจ าหน่ายหรือไม่ตอ้งท าการขนส่งด้วย
ตนเอง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถลดระยะเวลาในการท ากิจกรรมเหล่าน้ีไดแ้ละสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ทดแทน ซ่ึงถือวา่ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

2)  ความยืดหยุน่ในการเขา้ถึงโครงข่ายการให้บริการ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกไดเ้องวา่จะ
ลงทะเบียนเขา้ใช้บริการการพาณิชยผ์่านทางโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเม่ือใดก็ได้เพื่อรับการแจง้
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เตือนขอ้มูลข่าวสารผ่านทางโปรแกรมต่าง ๆ   และสามารถยกเลิกการลงทะเบียนเขา้ใช้การพาณิชย์
ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเม่ือใดก็ไดเ้ช่นกนั 

3)  ความไม่ยุ่งยากในการเช่ือมต่อ เน่ืองจากการพฒันาของโครงข่ายโทรคมนาคมและ
อินเทอร์เน็ตท่ีท าให้ผู ้บริโภคสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้อย่าง
สะดวกสบาย โดยไม่ตอ้งพึ่งพาเคร่ืองกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) 

4)  ความเป็นส่วนตวั โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นส่ิงของท่ีนบัเป็นของใช้ส่วนตวัท่ีผูบ้ริโภค
สามารถตั้งค่าให้เป็นไปตามท่ีตนตอ้งการได้ นั่นคือ กิจกรรมหรือการพาณิชยท์ั้งหลายท่ีผูบ้ริโภค
กระท าผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีถือเป็นเร่ืองส่วนตวั 

5) ช่วยลดระยะเวลา ก่อนหน้าท่ีจะมีการพาณิชย์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
ผูบ้ริโภคจะต้องด าเนินการผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะเป็นต้องมีสถานท่ีในการใช้บริการท่ี
สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วย แต่เม่ือการบริการการพาณิชยผ์่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสามารถด าเนินการไดง่้ายข้ึน คือ สามารถด าเนินการทางการพาณิชย์
ไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานท่ี 
ขอ้เสียของการพาณิชยผ์า่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้นก็มีอยูห่ลายประการ(Niranjanamurthy, 
et al, 2013) ดงัต่อไปน้ี 

1) ความสามารถ ท่ี มีอย่างจ ากัดของรูปแบบโทรศัพท์ ท่ี ผู ้บ ริโภคใช้งาน  เช่น 
หน่วยความจ า ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล ความสามารถการแสดงผล เป็นตน้ 

2) ความสามารถในการเรียนรู้การใชง้านของผูใ้ชบ้ริการท่ีบางคร้ังก็ยากแก่การเขา้ใจและ
น ามาใชไ้ดใ้นความเป็นจริง 

3) ขอ้จ ากดัในเร่ืองค่าบริการโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและค่าเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ท่ีสามารถใชง้านเชิงการพาณิชยผ์า่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้

4) ขอ้จ ากดัในเร่ืองขนาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท าให้ในบางคร้ังการใช้บริการเป็นไป
อยา่งล าบากเน่ืองจากหนา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีขนาดเล็กเกินไป 


