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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง เพื่อใชในการวิเคราะหแนวโนม

การขยายตัวของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหตรง

ตอความตองการของผูใชบริการการสั่งซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ผูวิจัยไดรวบรวม

ตัวชี้วัดจากการศึกษาวรรณกรรมอางอิงไดจํานวน 22 ตัวชี้วัด หลังจากนั้นนํามาจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับราง 

และทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวาสามารถนําไปใชเก็บขอมูลได และทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 200 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหปจจัย สามารถสกัดได 6 ปจจัย จากนั้นทําการหาโครงสรางความสัมพันธ

ของปจจัยดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผาน

ระบบเครือขายมากที่สุดมีอยู 2 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัยดานความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูล ส่ือโฆษณา

และความแปลกใหมของการสั่งซื้อสินคาบนเครือขาย (0.57) และอีกปจจัยคือ ปจจัยดานความสะดวกในการ
ส่ังซื้อและวิธีการชําระงินของสินคาและบริการบนเครือขาย (0.56) นั่นหมายความวา ถาตองการเพิ่มอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขาย ควรพิจารณาจากปจจัยทั้ง 2 ปจจัยนี้เปนหลัก ทั้งนี้เพื่อเปน

แนวทางแกผูใหบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดนําขอมูลนี้ไปปรับปรุงระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ได

ใหบริการหรือกําลังจะจัดทําขึ้นมาใหม 
 
คําสําคัญ : การวิเคราะหปจจัย  สมการโครงสราง  แบบจําลองสมการโครงสราง  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 

ABSTRACT 
This research aims to study and analyze the cause-oriented factors influencing the decision 

to purchase goods and services through the Internet network. Using structural equation modeling. To 

analyze trends in the growth of electronic commerce systems and guidance in the development of 

electronic commerce. To meet the needs of users purchase products and services through the 

Internet network. The researchers collected metrics from the study of literary references to 22 metric 
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be made after the draft questionnaire. And try to sample. Found that can be used to store data. And 

to collect data from a sample group of 200 samples analyzed factors. Can be extracted from the 6 

factors that make a relationship of structure factors by structural equation analysis. Found that factors 

that influence purchase decisions and services through a network is the most 2 factors together is a 

factor in speed of downloading data. Advertising and novelty of the order on the network (0.57) and 

other factors is. Factor in the ease of ordering and furnishes a method of payment of goods and 

services on the network (0.56) means. To increase their influence purchases of goods and services 

through a network. Consider the 2 factors are the main factors. The way to a provider network through 

the Internet has brought this information to improve electronic commerce system that provides or is 

made new. 
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คํานํา 
จากการที่อุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลทําใหมีการนําเอา

เทคโนโลยีมาใชในการประกอบธุรกิจ จนเกิดการคาที่เรียกวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และ

เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทําธุรกรรม บัตรเครดิตจึงถูกนํามาใชในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่งของการ

ชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส แทนการซื้อขายที่ใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Money Economy) 

และจากการที่ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนธุรกิจที่ทั้งผูซื้อและผูขายสามารถซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของพรมแดนและโซนเวลา ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูบริโภค

สามารถตอบสนองความตองการสินคาและบริการไดตลอด 24 ชั่วโมงไมวาจะอยูสวนใดของโลก ซึ่งจะเห็นไดวา

การพาณิชยอิเล็กนิกสเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยในการแกปญหาความไมสมดุลระหวางอุปสงคตอสินคาและ

บริการของผูบริโภคกับอุปทานของสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่นได 

นอกจากนี้ การนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการดําเนินธุรกิจยังสงผลใหการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และกวางขวาง ซึ่งจะชวยใหระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทั้งฝายผลิตและฝายครัวเรือนจะมีการผลิต มีการใชปจจัยการผลิต 

และมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

ยิ่งไปกวานั้นการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังทําใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากตลาดสินคาและบริการมีลักษณะใกลเคียงกับตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect 

Competition Market) กลาวคือ ทั้งผูซื้อและผูขายจะมีความรูในเรื่องสินคาและบริการนั้น ๆ เปนอยางดี (Perfect 

Knowledge) อันเปนผลมาจาก ทั้งผูซื้อและผูขาย สามารถหาขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาและบริการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว  และหลากหลาย นอกจากนี้ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ยังมีผูซื้อและผูขายเปน

จํานวนมาก ตลอดจนทั้งผูซื้อและผูขายสามารถเขาออกตลาดไดอยางเสรี (Free Entry) อีกทั้ง สินคาแตละชนิดที่

ซื้อขายในระบบพานิชยอิเล็กทรอนิกสทุกชิ้น สวนใหญจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogenous) ดวย
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เหตุนี้จึงทําใหราคาสินคาที่ซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) มีความใกลเคียงกับราคาดุลย

ภาพ ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ก็สอดคลองกับลักษณะพื้นฐานของตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณทั้งส้ิน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะการศึกษาและวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง โดยจะศึกษา

หาเทคนิคในการเลือกตัวชี้วัดและการกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัด โดยวิธีทางสถิติสองวิธี คือ การวิเคราะหปจจัย 

(Factor Analysis) และการพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Model) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) [1] การวิเคราะหปจจัยเปนเทคนิคที่ใชในการจัดกลุมตัวแปร

ประจักษที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันใหเปนตัวแปรแฝงหนึ่ง ๆ กลุมตัวแปรแฝงจะใชในการแทนตัวแปรประจักษ

ตาง ๆ ตัวแปรแฝงที่ไดจากการวิเคราะหจะไมมีความสัมพันธกัน (Multi Collinearity) ตัวแปรแฝงจะถือเสมือน

เปนหนึ่งตัวแปรใหม ประโยชนของการวิเคราะหปจจัย ไดแก การใชในการลดความสัมพันธกันระหวางตัวแปร

ประจักษที่ทําใหเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เชนการวิเคราะหสมการถดถอย และการจัดกลุม

ของตัวแปรประจักษตอตัวแปรแฝงเพื่อนําไปประมวลผลหาความสัมพันธของตัวแปรแฝงตาง ๆ วามีความ

เกี่ยวของกันเชนไร ในการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural equation modeling) ตอไป การวิเคราะหปจจัย 

จะพิจารณาคาของตัวแปรประจักษในการจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน ดังนั้น ตัวแปรประจักษตาง ๆ ควรมี

การทําใหเปนคะแนนมาตรฐานเสียกอน (Standardized score) เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดจากขนาดและหนวย

วัดของแตละตัวแปรประจักษ ปจจัยที่ไดจะถูกใชแทนกลุมของตัวชี้วัดที่มีความเปนกลุมเดียวกัน การสกัดปจจัยมี

วิธีการหลายวิธีการดวยกัน อาทิ PCA (Principal component analysis), MLE (Maximum like hood 

estimating) ซึ่งในที่นี้ไดเลือกใชวิธีการแบบ PCA เนื่องจากสามารถรวมกลุมตัวแปรที่มีความผกผันรวมกันมาก

ที่สุดเปนปจจัยเดียวกัน การพิจารณาความเหมาะสมของการสกัดปจจัยจะตรวจสอบจากคาทางสถิติ KMO 

(Kaiser – Meyer Olkin) เกณฑที่เหมาะสมของคา KMO คือ ‘มากกวา 0.6’ จากนั้นเมื่อผานการตรวจสอบคา 

KMO แลว ใหทําการหมุนแกน (Rotation) เปนวิธีการในการตรวจสอบวาตัวชี้วัด หรือตัวแปรประจักษวาควรจะ

ไปรวมตัวอยูในปจจัยใด การหมุนแกนมีหลายวิธีดวยกันแตจากการทดลองวิธีที่เหมาะสมที่สุดในที่นี้คือการหมุน

แกนวิธีแบบมุมฉาก (Varimax) เนื่องจากสามารถระบุคา Factor Loading ที่แสดงความสําคัญที่มีตอปจจัยหนึง่ๆ

ไดอยางชัดเจนที่สุด ปจจัยที่สกัดไดมีความถูกตองเพียงใดจะพิจารณาจากคาความสามารถในการอธิบายคา

ความผันแปรรวมของปจจัยทั้งหมด (Total variance explained) กับความผกผันของทุกตัวแปรประจักษที่ไมมี

การสกัดปจจัย หากคาที่ไดมีคาเปนรอยละสูง (Cumulative explained variance) หมายถึง ปจจัยสามารถแทน

ตัวชี้วัดไดดีเชนกัน 

แบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Model) [2] การวิเคราะหแบบจําลองสมการ

โครงสรางเปนการทดสอบแบบจําลองสองแบบจําลองพรอม*ๆ*กันไดแก แบบจําลองการวัด กับแบบจําลองทาง

ทฤษฎี ซึ่งแบบจําลองทั้งสองรวมกันเรียกวา แบบจําลองเต็มรูป แบบจําลองการวัดเปนแบบจําลองแสดง

ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได สวนแบบจําลองทางทฤษฎีเปน
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แบบจําลองสมมติฐานแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง การตรวจสอบความตรงของ

แบบจําลองทางทฤษฎีพิจารณาจากคาสถิติวัดระดับความสอดคลองระหวางแบบจําลองการวัดกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

หลักการของแบบจําลองสมการโครงสรางชวยใหผูวิจัยสามารถตอบคําถามวิจัยเดิม ๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ถาผูวิจัยไมใชวิธีการคิดและเทคโนโลยีตามหลักการของสมการโครงสรางแลวจะไมสามารถตอบคําถามวิจัย  

ใหม ๆ บางเรื่องได ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยตางๆที่ไดจากการสํารวจ โดย

วิธีการสกัดปจจัย ผูวิจัยจะทําการสรางแบบจําลองของความสัมพันธของปจจัยตางๆที่ควรจะเปนตามทฤษฏี หรือ

ตามสมมติฐานของผูวิจัย จากนั้นทําการตรวจสอบวาแบบจําลองความสัมพันธ (Default Model) ดังกลาววา

สามารถอธิบายคาความผันแปรรวม (Covariance) ไดดีเพียงใดเมื่อเทียบกับแบบจําลองที่ทุกๆ ปจจัยมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันหมด (Saturated Model) การประมาณการความเหมาะสมของแบบจําลองมีหลาย

วิธีการดวยกันในที่นี้เลือกวิธีการแบบ MLE (Maximum like hood estimating) แบบจําลองที่ไดตองทําการ

ตรวจสอบวามีความเหมาะสมหรือไม โดยจะตรวจสอบวัดความเหมาะสมของคาตาง ๆ ดังนี้ P-Value for test of 

Close Fit ควรมีมากกวา 0.05, Goodness of Fit Index (GFI) คาที่สอดคลองกับขอมูลควรมากกวา 0.9, 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) คาที่สอดคลองกับขอมูลควรมากกวา 0.9, Root Mean Square Error 

(RMSEA) คาที่สอดคลองกับขอมูลควรนอยกวา 0.06 
 

วิธีการดําเนินงาน 
การศึกษาและวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง โดยศึกษากลุมตัวอยาง นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัด ที่มีการอางอิงตออิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตจากงานวิจัยหรือตําราที่เกี่ยวของ 

2. จัดสรางแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล ซึ่งในการสรางเครื่องมือตางๆที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

มีขั้นตอน ดังนี้ 

 -  ติดตอผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณหรือเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาและบริการผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต จํานวน 5 ทาน 

 -  การจัดสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการจัดสรางเครื่องมือ ผูวิจัยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการดําเนินการ โดยใชคาดัชนีคาความสอดคลอง (IOC) ในการวิเคราะหเพื่อ

รวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะแบงแบบสอบถามเปน 2 ชุด ชุดแรกเปนแบบสอบถามสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามิติ แลวนําความคิดเห็นที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทุกทานมาสรุปเปนแบบสอบถามชุดที่สอง 

เพื่อใชรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในที่นี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งสามารถสรุป

ตัวชี้วัดไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดและความหมายของตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด ความหมายของตัวชี้วัด 

ZE1_1 การประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาและบริการ 

ZE1_2 ความสะดวกในการคนหาสินคาและบริการ 

ZE1_3 การตรงตอเวลาในการบริการจัดสงสินคาและบริการ 

ZE1_4 ความหลากหลายของสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต 

ZE1_5 ความสอดคลองประเภทสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ตตรงกับความตองการของทาน 

ZE1_6 ความสมบูรณของขอมูลรายละเอียดสินคาและบริการ 

ZE1_7 การปรับเปล่ียนขอมูลของสินคาและบริการอยางสม่ําเสมอ 

ZE1_8 ความนาสนใจของการโฆษณาบนอินเตอรเน็ตชวยกระตุนการตัดสินใจซื้อสินคาได 

ZE2_1 ราคาสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ตถูกกวาการซื้อจากวิธีการอื่น 

ZE2_2 ความสะดวกในการใหบริการซื้อสินคาและบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ZE2_3 ความสามารถในการตรวจสอบความคืบหนาของการสั่งซื้อไดทางออนไลนหรือทางอีเมลล 

ZE2_4 ความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาของสินคาและบริการจากแหลงตาง ๆ 

ZE2_5 ความนาเชื่อถือของการรับประกันคุณภาพของสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต 

ZE2_6 ความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูลของสินคาและบริการ 

ZE2_7 การดึงดูดความสนใจของวิธีการโฆษณาสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต 

ZE2_8 ส่ือโฆษณาบนอินเตอรเน็ตทําใหผูใชบริการสามารถขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและ

บริการไดทันที 

ZE3_1 ความสะดวกของวิธีการชําระเงิน 

ZE3_2 ความปลอดภัยของวิธีการชําระเงิน 

ZE3_3 ระดับราคาสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ตมีสวนตอการตัดสินใจในการสั่งซื้อ 

ZE3_4 ความมีชื่อเสียงและภาพพจนของบริษัท 

ZE3_5 ความนาเชื่อถือของชื่อ/ตราสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต 

ZE3_6 ความแปลกใหมของการสั่งซื้อสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต 

 

 3.  การหาคุณภาพของแบบสอบถาม  ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางไปทดลองใช (Tryout) กับกลุม

ตัวอยาง 30 ตัวอยาง ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8196 พบวาคาความเชื่อมั่นเกิน 0.80 จึงสรุปไดวา

แบบสอบถามนี้สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

 4.  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)  นําแบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 200 

ตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหปจจัยโดยใชการสกัดปจจัยแบบ PCA และทําการหมุนแกนแบบมุมฉาก พบวา 

KMO = 0.875 และคา Cumulative variance explained = 60.535% นั่นคือการสกัดปจจัยไดผานเกณฑที่

นาเชื่อถือและไดคาปจจัยดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ปจจัยและตัวชี้วัดปจจัย 
 

ปจจัย ตัวชี้วัด 

F1 Z(E1_6), Z(E2_1), Z(E1_3),Z(E1_5), Z(E1_7), Z(E2_4), Z(E3_3) 

F2 Z(E2_7), Z(E3_6), Z(E1_8), Z(E2_8), Z(E2_6) 

F3 Z(E1_2), Z(E1_4), Z(E1_1), Z(E3_1) 

F4 Z(E2_2), Z(E2_3) 

F5 Z(E3_5), Z(E3_4) 

F6 Z(E3_2), Z(E2_5) 

 

 4.  การสรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง  ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหจะถูกนํามาสรางแบบจําลอง

สมการโครงสรางตั้งตน โดยวิธี MLE ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  แบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน 

 

ผลการทดลองงานวจิัย 
หลังจากสรางแบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตนแลว ทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ 

(Regression Weight) ระหวางตัวแปรตางๆ ทั้งหมดในแบบจําลอง หากไมมีความสําคัญทางสถิติ แบบมี

นัยสําคัญตอกัน (คา P มากกวา 0.05) สมควรตัดออกจากแบบจําลอง จากการวิเคราะหพบวา F1, F4, F5, F6 
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ไมมีความสําคัญทางสถิติ ใหดําเนินการตัดออก แลวทําการวิเคราะหใหมพรอมทั้งทําการสรางเสนเชื่อม

ความสัมพันธและคํานวณหาคาทิศทางของความสัมพันธที่เหมาะสมที่สุด โดยการตรวจสอบคาสถิติ ดังนี้ 

Chi-square (χ2) = 43.611, Degree of Freedom (df) = 32, P-Value for test of Close Fit = 0.083 

(คาที่สอดคลองกับขอมูลควรมากกวา 0.05), Goodness of Fit Index (GFI) = 0.959 (คาที่สอดคลองกับขอมูล

ควรมากกวา 0.9) , Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.930 (คาที่สอดคลองกับขอมูลควรมากกวา 

0.9), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.043 (คาที่สอดคลองกับขอมูลควรนอยกวา 

0.06) สามารถสรุปไดวาคาสถิติผานเกณฑขั้นต่ําจึงยอมรับไดในความเขากันดีของแบบจําลองกับขอมูลตัวอยาง

ที่นํามาทําการวิเคราะหแบบจําลอง ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2  แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสม 

 

แบบจําลองสมการโครงสรางที่ผานการวิเคราะหที่แสดงดังภาพที่ 2 เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เมื่อนํามาเขียนเปนสมการพยากรณจะไดดังสมการที่ 1 ถึง

สมการที่ 4 

ZE4_1    = (0.41*Affect)  

Affect  = (0.57*F2)+(0.56*F3)-(0.47*F5)                                                      

  F2    = (0.74*ZE2_7)+(0.64*ZE3_6)+(0.69*ZE1_8)+(0.61*ZE2_8)+(0.59*ZE2_6)    (4-3) 

 F3  = (0.64*ZE1_2)+(0.62*ZE1_4)+(0.77*ZE1_1) +(0.57*ZE3_1)                    .(4-4) 
 จากสมการขางตน สามารถนําไปคํานวณหาคา MMRE (mean magnitude of relative error) โดยจะ

แสดงเปนรอยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการประมาณการของแบบจําลอง ซึ่งงานวิจัยนี้ไดเทากับ 

13.63064% 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
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ตัวอยางเชน ถาคาการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการพยากรณไดมีคา 80% จะได 80% ± MMRE จะ

หมายถึงคาการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการอาจมีคาเทากับ 93.63064% หรือ 66.36936%  

 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
จากแบบจําลองสามารถสรุปไดวามี 2 ปจจัย ที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คือ F2 (อิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ การดึงดูดความสนใจของวิธีการ

โฆษณาสินคาและบริการ, ความแปลกใหมของการสั่งซื้อสินคาและบริการ, ความนาสนใจของการโฆษณาบน

อินเตอรเน็ตชวยกระตุนการตัดสินใจซื้อสินคาได, ส่ือโฆษณาทําใหผูใชบริการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สินคาและบริการไดทันที, ความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูลสินคาและบริการ) และ F3 (อิทธิพลที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ ความสะดวกในการคนหาสินคาและบริการ, ความหลากหลายของสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต, 

การประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาและบริการ, ความสะดวกของวิธีการชําระเงิน) โดยทั้ง  2 ปจจัยตางมี

อิทธิพลตอกันเชิงบวกสองทิศทาง 

คาเฉลี่ย MMRE แสดงเปนรอยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการประมาณการของแบบจําลองอยู

ที่ 13.63064% สามารถสรุปไดวาแบบจําลองสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถพยากรณไดคอนขางดี 

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน (MMRE) ต่ํา ซึ่งถาหากตองการเพิ่มการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการควรคํานึงถึง

ปจจัย F2 และ F3 เปนหลัก 

 

ขอเสนอแนะ 
การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางควรมีการเก็บในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยเพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายของกลุม

ตัวอยาง หรืออาจจะมีการเก็บขอมูลจากบุคคลทั่วไปดวยจะทําใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพราะอาจไดตัว

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันไป 
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