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บทคัดย่อ 
สืบเน่ืองจากปัจจบุนัจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ทนัน้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว แตย่งัมีกลุม่คนท่ีไม่ใช่ผู้ ซือ้สินค้าออนไลน์ เพ่ือให้

เข้าใจในมมุมองของผู้ ไม่ซือ้สินค้าออนไลน์มากขึน้ การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทศันคติของผู้ ท่ีไม่ซือ้สินค้าออนไลน์บน
พืน้ฐานประชากร และเพ่ือศึกษาปัจจยัหลกัของกลุ่มผู้ ไม่ซือ้ของออนไลน์ท่ีต่อพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ งานวิจยันีใ้ช้ทฤษฏีการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology acceptance model) ปัจจยัภมิูศาสตร์ประชากรและปัจจยัของนกัซือ้ของ
ออนไลน์ และ ทศันคติของผู้ ท่ีไมซื่อ้สนิค้าออนไลน์ 

ตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นผู้ ท่ีไม่ซือ้สินค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 414 คน เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
Statistic Analyses System (SAS) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของแบบจําแนกทางเดียว การถดถอย และ การถดถอย
พหคุณู ผลการวิจยั พบวา่ ทศันคติบนพืน้ฐานประชาชน ทัง้ อาย ุเพศ และ การศกึษาของผู้ ท่ีไม่ซือ้ของออนไลน์แตกต่างอย่างมิ
นยัสําคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 และ ทศันคติรายได้สว่นบคุคลไม่แตกต่างต่อพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์โดยมีนยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 ด้านปัจจยัการซือ้สินค้าออนไลน์ มลูค่าสินค้า คณุภาพการบริการ และ ความเสี่ยงในการซือ้ ของผู้ ไม่ซือ้สินค้าออนไลน์มี
ผลกระทบตอ่พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์มีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
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Abstract

In our current decade, the number of internet users is increasing rapidly. People have 
known about online shopping, however, since online shopping is rarely done in Thailand in a 
wider scale, not all of those people are become online users. Online shopping is where consum-
ers would obtain products and services via the internet by visiting websites and making purchase 
through the site. Even though there are numerous benefits and conveniences of online shopping, 
it seems that not all internet users are becoming online-shoppers seemingly because of their atti-
tude or previous experience with online shopping. To further understand non-online shoppers’ 
attitudes on online shopping, the objectives of this research are to study about the current demo-
graphic and to investigate the key online factors among non-online shoppers’ attitude towards e-
commerce. Technology acceptance model was applied in this study and a total of 414 set of 
questionnaires were composed and given to non-online shoppers in Bangkok areas. The Statistic 
Analyses System was used to analyze the hypotheses by using one-way Anova and linear regres-
sion method. In conclusion, the findings of demographic factors have shown that age, gender, 
and education level play a significant role in influencing the attitude of non-online shoppers to-
ward e-commerce. Surprisingly, income was not a major influence on a non-online shopper’s 
attitude on online shopping. Online shopping factor does have an impact in influencing a non-
online shopper’s attitude on e-commerce.  
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