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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของคุณภาพ

สารสนเทศบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน 4 มิติของคุณภาพสารสนเทศ ได้แก่ (1) มิติเนื้อแท้ของข้อมูล (2) มิติบริบท
ของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงาน (3) มิติการเข้าถึงสารสนเทศหรือปฏิสัมพันธ์ และ (4) มิติการจัดรูปแบบเพ่ือแสดง
สารสนเทศ ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถนําไปใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสารสนเทศบน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยสํารวจจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้นวิทยาเขตหนองคาย) ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 
จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 385 คน ท้ังนี้ศึกษาเฉพาะหน่วยตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 คร้ังในปีท่ีผ่านมา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความสําคัญกับคุณภาพ
สารสนเทศท้ัง 4 มิติ ในระดับสําคัญมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.90  4.10  3.96 และ 3.89 คะแนน ตามลําดับ โดยให้
ความสําคัญกับมิติบริบทของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานสูงกว่ามิติอ่ืนๆ (p<0.05) โดยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
ค่าเฉลี่ยความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศสูงกว่ากลุ่มสาขาอ่ืนๆ (p<0.05) ในทุกมิติคุณภาพ นอกจากนี้นักศึกษา
ยังให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศในทุกข้ันตอนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับสําคัญมาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในข้ันตอนการชําระเงินและข้ันตอนการส่งมอบสินค้า (p<0.05) อย่างไรก็ตามคุณลักษณะด้านเพศและ
ระดับราคาสินค้าท่ีซ้ือ ไม่ทําให้ระดับความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศแตกต่างกัน (p>0.05) ในทุกมิติของ
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คุณภาพสารสนเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความตระหนักกับ
คุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติบริบทของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงาน ใน
ข้ันตอนการชําระเงินและข้ันตอนการส่งมอบสินค้า 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the opinions of students about the 

importance of information quality on e-commerce website in the four dimensions of information 
quality (IQ); (1) the Intrinsic IQ (2) the Contextual IQ (3) the Interactional IQ and (4) the 
Representational IQ.  The results of the research can be used to improve and to be the 
guideline of how to develop the information quality on an e-commerce website to make it 
more efficiently. The study tool was the questionnaire for surveying the 385 undergraduate 
students who registration in Khon Kaen University (Except Nong Khai Campus) in 2014 semester 
that divided into 3 fields; the Humanities and Social Sciences, the Science and Technology, and 
the Heath Science. The respondents had experienced in shopping on an e-commerce website at 
least one time in the last year. The results showed that the respondents focus as a very 
important level on the information quality in all dimensions. The mean score in each dimension 
was 3.90  4.10  and 3.96 and 3.89 respectively. The contextual got the highest score than other 
dimensions (p<0.05). The health sciences field got the highest score in all information quality 
dimensions compare with other fields (p<0.05). Moreover, the respondents also focus as an 
important level on the information quality all step of on the electronic commerce especially in 
the step of payment and delivery (p<0.05). However, on all dimensions of information quality 
there had no different in the gender or the purchase prices attribute (p> 0.05). As a result, the 
entrepreneurs should be aware of the information quality on the e-commerce website, 
especially in the context dimensions step of payment and delivery. 
 

คําสําคัญ: คุณภาพสารสนเทศ  ตัวบ่งชี้คุณภาพสารสนเทศ  มิติคุณภาพสารสนเทศ  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   มุมมองของผู้บริโภค 
Keywords: Information Quality, Information Quality Indicators, Information Quality Dimensions, 
      E-Commerce, Consumer Perspective 
 

1. บทนํา 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์

ท่ีประมวลได้จากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และนํามาจัดระบบ
แล ะ จั ด เ รี ย ง ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป แบบ ท่ี มี ค ว า มหม า ย 

(Meaningful) สามารถเข้าใจและนําไปใช้ให้เกิดเป็น
ประโยชน์ (Useful) ต่อผู้ใช้ (ทิพวรรณ, 2553; สุชาดา, 
2544; Laudon and Laudon, 2012) ซ่ึงปัจจุบัน
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อบุคคล และ
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องค์กร โดยช่วยให้การตัดสินใจในงานต่างๆ มีความ
เสี่ยงน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน 
ดังนั้นสารสนเทศจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการ
ทํางาน รวมท้ังการดําเนินชีวิตประจําวันในยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร (Information Age) 

อย่างไรก็ตามสารสนเทศที่จะนําไปใช้นั้นต้อง
มีคุณภาพ ท่ี ดี ด้ วย  โดยคุณภาพสารสนเทศ  คือ 
สารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสําหรับการใช้งานและตรง
กับความต้องการ เพ่ือการใช้งานของผู้ใช้ ซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงกับคุณภาพของระบบหรือการปฏิบัติการของ
ระบบท่ีต้องเข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย สารสนเทศมีความ
ปลอดภัย และมีการนําเสนอท่ีเข้าใจได้ง่าย หาก
พิจารณาตามกระบวนการจัดการสารสนเทศสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คุณภาพในกระบวนการผลิต
สารสนเทศ และคุณภาพในการใช้งานได้ ซ่ึงสามารถจัด
มิติคุณภาพสารสนเทศได้เป็น 4 มิติ ตามรูปท่ี 1 (วิชุดา

และลําปาง, 2557; Knight, 2011; Wang and 
Strong, 1996) ได้แก่ (1) มิติเนื้อแท้ของข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง (Intrinsic) ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องกับ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
และมีความหมายเป็นนัยเดียว (2) มิติบริบทของ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน (Contextual) ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องกับ ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความ
เกี่ยวข้องกับงาน ความทันสมัยและมาถึงทันเวลา (3) 
มิ ติ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ส า ร ส น เ ท ศ ห รื อ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
(Interactional) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ความสามารถในการเข้าถึง ความพร้อมใช้งาน และ
ความปลอดภัย (4) มิติการจัดรูปแบบเพ่ือแสดง
สารสนเทศ (Representation) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ ความกระชับของสารสนเทศที่นําเสนอ 
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ และไม่มีอคติในการนําเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 มิติและตัวบ่งชี้คุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Dimensions and indicators of Information 
Quality: DI-IQ) ท่ีมา: วิชุดาและลําปาง (2557) 

 

ในยุคของข้อมูลข่าวสารจะพบว่าสารสนเทศ
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารสนเทศดิจิทัลและอยู่ใน
อินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงบนเว็บไซต์ทาง
ธุรกิจการค้าจําพวกเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

(E-Commerce) สําหรับประเทศไทยในปี 2555 พบว่า
ผู้ประกอบการบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค 
(B2C) นั้นมีจํานวนมากที่สุดถึงร้อยละ 79.7 และมี
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มูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมข้ึนจากปี 2551 ถึงร้อย
ละ 164.18 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) เนื่องจาก
ความง่ายและสะดวกสบาย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ในทุก
ท่ีทุกเวลา ทําให้มีผู้ เ ข้าใช้บริการเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน นับได้ว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี 

สําหรับการซ้ือสินค้าและบริการบนเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น พบว่าสารสนเทศเป็นสิ่งท่ี
สําคัญและจําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (DeLone 
and McLean, 2004) ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ (1) สิ่งเร้าท่ีเกิด
จากภายในและภายนอก (2) พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ ซ่ึงเป็นสภาวะจิตของผู้บริโภคท่ีเกิดข้ึนจาก
สิ่งเร้าในการเลือกแหล่งสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือจากนั้น
เชื่อมโยง ประเมินคุณภาพสารสนเทศและคัดสรร
ทางเลือกให้กับตนเอง (3) พฤติกรรมการตอบสนอง 
เป็นการประเมินทางเลือกและการใช้สารสนเทศเพื่อ
ตัดสินใจ (โอภาส, 2556; Constantinides, 2004; 
Kotler and Armstrong, 1997) ดังนั้นการประเมิน
คุณภาพสารสนเทศจึงเป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่ง
ของผู้บริโภคท่ีจะต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจทําธุรกรรม
บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

สิ่งท่ีน่าสนใจในการศึกษาก็คือ ผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสําคัญกับ
คุณภาพสารสนเทศหรือไม่ และให้ความสําคัญในแต่ละ
มิติคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามผลการ
ประเมินของผู้ประเมินแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตาม
คุณลักษณะ ความรู้และประสบการณ์ (Knight, 2011) 
ซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2557) พบว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 
ซ่ึงถือว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้นั้น มีการท่ีซ้ือสินค้าและ
บริการบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงเป็นอันดับท่ี 

3 ในร้อยละ 17.09 รองจากกลุ่มพนักงานลูกจ้างเอกชน
และกลุ่มพนักงานลูกจ้างของรัฐ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า
นักศึกษาให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศบน
เ ว็บไซต์พาณิช ย์ อิ เล็ กทรอนิกส์ ห รือ ไ ม่  และใ ห้
ความสําคัญในแต่ละมิติคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ 
ก่ อ น ตั ดสิ น ใ จ ทํ า ธุ ร ก ร รมบน เ ว็ บ ไ ซ ต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษา
ในกลุ่มประชากรท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2557  
สมมติฐานการวิจัย (1) นักศึกษาให้ความสําคัญกับ
คุณภาพสารสนเทศในแต่ละมิติคุณภาพสารสนเทศ
แตกต่างกัน (2) นักศึกษาให้ความสําคัญกับคุณภาพ
สารสนเทศในแต่ละข้ันตอนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน (3) นักศึกษาในกลุ่มสาขาท่ีต่างกัน ให้
ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศแตกต่างกัน (4) เพศ
ท่ีแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศ
แตกต่างกัน (5) นักศึกษาท่ีซ้ือสินค้าในระดับราคาท่ี
แตกต่างกันนั้น ให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศ
แตกต่างกัน ท้ังนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณภาพสารสน เทศบนเว็ บ ไซ ต์พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการ
หรือมุมมองของผู้บริโภคย่ิงข้ึน 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยประชากร คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี ภาค
เรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 30,084 คน 
(ไม่รวมวิทยาเขตหนองคาย) (สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กุมภาพันธ์ 
2558) เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้สนใจค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศ ดังนั้นจึงคํานวณ
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ขนาดตัวอย่างโดยใช้หลักการของการประมาณค่าเฉลี่ย 
(Cochran, 1977) จากสูตรดังนี้ 
 

	
∝

 

 
∝  คือ ค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน (1-) 100% และ d คือ ค่าความคลาด
เคลื่ อนสู ง สุ ด ในการประมาณค่ า คะแนน เฉลี่ ย
ความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศท่ียอมให้เกิดข้ึน 
สําหรับการศึกษาคร้ังนี้กําหนดให้มีค่าเป็น 0.1 เท่าของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร () และให้ค่า  

เท่ากับ 0.05 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยจึงใช้จํานวน
ตัวอย่างเท่ากับ 385 คน 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้สนใจท่ีจะศึกษาความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มสาขา จึงแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 
ชั้นภูมิตามกลุ่มสาขา ได้แก่ (1) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และ (3) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในแต่ละ
ชั้นภูมิผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตามสัดส่วนท่ี
คํานวณได้ในตารางท่ี 1 ท้ังนี้ศึกษาเฉพาะหน่วย
ตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 คร้ังในปีท่ีผ่านมา 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและตัวอย่าง 

กลุ่มสาขา 
ประชากร 

จํานวนตัวอย่าง 
จํานวนนักศึกษา* ร้อยละ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  11,846 39.38 151 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  1,0918 36.29 141 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7,320 24.33 93 

รวม 30,084 100 385 
ที่มา: * สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กุมภาพันธ์ 2558 
 

2.2 การพัฒนาเครื่องมือ 
สําหรับเคร่ืองมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม 

โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนท่ี 3 ระดับ
ความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศ ในแต่ละข้ันตอน
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ข้ันตอน ได้แก่ (1) การ
ค้นหาลักษณะสินค้าและบริการ (2) การสั่งซ้ือสินค้า
และบริการ (3) การชําระเงิน (4) การส่งมอบสินค้า 
และ (5) การให้บริการหลังการขายและการส่งเสริมการ
ขาย (Laudon and Laudon, 2012) ด้วยมาตรวัด
ส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ 
โดยมีคุณลักษณะหรือข้อคําถามในแต่ละมิติของ

คุณภาพสารสนเทศจํานวน 8 7 12 และ 7 ข้อ
ตามลําดับ 

ส่วนการตรวจสอบเครื่องมือนั้น ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา  (Validity)  โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 1 คน 
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพสารสนเทศ จํานวน 2 
คน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.853 ซ่ึงมากกว่า 0.50 ส่วน
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่า
สัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach's 
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.962 ซ่ึงมากกว่า 0.80 
สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความแม่นยําและน่าเชื่อถือ
สามารถนําไปใช้งานได้ 
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

สําหรับการแปลผลความสําคัญของคุณภาพ
สารสนเทศ จากมาตรวัดส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 
ระดับ คํานวณหาขอบเขตค่าเฉลี่ยของคะแนน ด้วยการ
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน โดยคํานวณหาความห่าง

ของแต่ละช่วงจากสมการ (1) ซ่ึงจะได้เกณฑ์การ
ประเมินท่ีมีความหมายใน 5 ระดับตามรูปท่ี 1 ดังนี้ 
 

 
0.8

5
1-5 

จํานวนช่วง
พิสัยงช่วงความห่างขอ                (1) 

 

 

1 2 3 4 5

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00 ขอบเขตค่าเฉล่ีย
ของคะแนน

คะแนนระดับ
ความสําคญั

สําคัญน้อยท่ีสุด สําคัญน้อย สําคัญปานกลาง สําคัญมาก สําคัญมากท่ีสุด
1- 1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5.00

เกณฑก์าร
ประเมิน

 
 

รูปท่ี 2 การแปลผลความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศ 
 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอค่าสถิติ
พ้ืนฐานท่ีแสดงสภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีพบ ได้แก่
คุณลักษณะของคุณภาพสารสนเทศท่ีกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญ แต่ไม่ปรากฏหรือพบคุณลักษณะเหล่านั้น
น้อยบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมุมมองของ
กลุ่มตัวอย่าง 

เ นื่ อ ง จ ากคุณลั กษณะส่ ว นบุ ค คลและ
พฤติกรรมการซ้ือเป็นปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการประเมิน
คุณภาพสารสนเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการทดสอบ
สมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับคะแนนความสําคัญของ
คุณภาพสารสนเทศท้ัง 4 มิติ ระหว่างกลุ่มสาขา 
ระหว่างเพศ และระหว่างระดับราคาสินค้าท่ีซ้ือ ท้ังนี้
สําหรับการวิเคราะห์สองกลุ่มตัวอย่างท่ีอิสระกันจะใช้ 
Independent t-test ส่วนกรณีมากกว่าสองกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีอิสระกันจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) หากทดสอบการ
แจกแจงด้วย Kolmogorov-Smirnov Test (KS.) เม่ือ 
n มากกว่าหรือเท่ากับ 50 หรือ Shapiro-Wilk Test 
(SW.) เม่ือ n น้อยกว่า 50 แล้วพบว่าข้อมูลมิได้มีการ

แจกแจงแบบปกติ จะวิเคราะห์โดยใช้ส ถิติไ ม่ อิง
พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) ได้แก่ 
Mann-Whitney U Test (MU.) และ Kruskal Wallis 
Test (KW.) ตามลําดับ 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและ

ประสบการณ์การซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 จากหน่วยตัวอย่าง 385 คน พบว่าเป็นเพศ
หญิ ง ร้อยละ  78.44 โดยร้อยละ  67.01 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้รับเงินจากผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ/กองทุน 
เฉลี่ยโดยรวม 5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน สําหรับ
ปัจจัยทางการตลาดท่ีหน่วยตัวอย่างให้ความสําคัญเม่ือ
เลือกซ้ือสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า (Product) 
ร้อยละ 65.68 ท้ังนี้ร้อยละ 78.84 ค้นหาสารสนเทศ
โดยใช้อินเตอร์เน็ต ประเภทสินค้าท่ีเคยสั่ง ซ้ือทาง
เว็บไซต์ส่วนมากเป็นกลุ่มแฟชั่นเคร่ืองแต่งกายและ
เคร่ืองประดับร้อยละ 63.12 ราคาสินค้าหรือบริการท่ี
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เคยซ้ือ ส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 1000 บาทต่อชิ้น ร้อยละ 
89.87 โดยฐานนิยม คือ 500 บาทต่อชิ้น รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2 และ 3 

สําหรับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า 
จํานวนคร้ังในการใช้อินเตอร์เน็ตมีฐานนิยมเป็น 3 คร้ัง

ต่อวัน โดยจํานวนชั่วโมงท่ีใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ังมี
ค่าฐานนิยมเป็น 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง และจํานวนคร้ังในการ
สั่งซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ใน 1 ปีท่ีผ่านมามีฐานนิยม
เป็น 2 คร้ัง รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องของผู้ตอบ สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 กลุ่มสาขา

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
 รวมทั้งสิ้น 151 39.22 141 36.62 93 24.16 385 100.00 

เพศ 
 ชาย 33 21.85 42 29.79 8 8.60 83 21.56 
 หญิง 118 78.15 99 70.21 85 91.40 302 78.44 

ได้รับเงินจากผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ/กองทุน เฉลี่ยโดยรวม (บาท/เดอืน) 
 ตํ่ากว่า 5,000 บาท 33 21.85 31 21.99 30 32.26 94 24.42 
 5,001 - 10,000 บาท 107 70.86 94 66.67 57 61.29 258 67.01 
 10,001 - 20,000 บาท 10 6.62 14 9.93 6 6.45 30 7.79 
 มากกว่า 20,001 บาท 1 0.66 2 1.42 0 0.00 3 0.78 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีให้ความสําคัญเมือ่เลอืกซื้อสินค้า 
 ผลิตภณัฑ์หรือตัวสินคา้ (Product) 107 73.29 85 60.28 53 61.63 245 65.68 
 ราคา (Price) 34 23.29 46 32.62 27 31.40 107 28.69 
 สถานที่ขายสินค้า (Place) 4 2.74 6 4.26 3 3.49 13 3.49 
 รายการส่งเสริมการขาย (Promotion) 0 0.00 4 2.84 1 1.16 5 1.34 
 อื่น ๆ 1 0.68 0 0.00 2 2.33 3 0.80 

แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
 บุคคล 3 2.01 9 6.38 0 0.00 12 3.17 
 สถาบัน 2 1.34 14 9.93 3 3.41 19 5.03 
 สื่อมวลชน 12 8.05 25 17.73 11 12.50 48 12.70 
 อินเตอรเ์น็ต 131 87.92 93 65.96 74 84.09 298 78.84 
 อื่น ๆ 1 0.67 0 0.00 0 0.00 1 0.26 

ประเภทสินค้าท่ีเคยสั่งซื้อทางเว็บไซต ์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 21 13.91 27 19.15 9 9.68 57 14.81 
 แฟช่ันเครือ่งแต่งกายและเครื่องประดับ 96 63.58 82 58.16 65 69.89 243 63.12 
 การท่องเที่ยว เช่น จองโรงแรม เป็นต้น 39 25.83 17 12.06 32 34.41 88 22.86 
 ผลิตภณัฑ์ เช่น ครมีบํารุงผิว เป็นต้น 74 49.01 57 40.43 44 47.31 175 45.45 
 สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสอื วารสาร เป็นต้น 56 37.09 16 11.35 26 27.96 98 25.45 
 อื่น ๆ 20 13.25 6 4.26 6 6.45 32 8.31 

ราคาสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อ (บาท/ช้ิน) 
 < 1000 137 90.73 128 90.78 81 87.10 346 89.87 
 1001 - 2000 8 5.30 8 5.67 8 8.60 24 6.23 
 > 2001 6 3.97 5 3.55 4 4.30 15 3.90 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องของผู้ตอบ สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 
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ค่า
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จํานวนคร้ังในการ
ใช้อินเตอร์เน็ตต่อ

วัน (คร้ัง) 

80 1 5 3 24 1 4 3 90 1 4 3 90 1 4 3 

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้
อินเตอร์เน็ตในแต่
ละคร้ัง (ชั่วโมง) 

18 0.05 1.25 1 16 0.01 2 2 8 0.06 2 2 18 0.01 1.45
5 

2 

จํานวนคร้ังในการ
ส่ังซื้อสินค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ ใน 1 
ปีท่ีผ่านมา (คร้ัง) 

100 1 3 2 50 1 2 2 50 1 2 2 100 1 3 2 

ราคาสินค้าหรือ
บริการท่ีเคยซื้อ 

(บาท/ชิ้น) 

4,000 12 400 300 12000 40 350 500 10000 45 500 500 12,000 12 400 500 

 

3.2 คุณลักษณะของคุณภาพสารสนเทศท่ี
นักศึกษาให้ความสําคัญ แต่ไม่ปรากฏคุณลักษณะ
เหล่านั้นบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ปรากฏคุณลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ ในมิติคุณภาพ
สารสนเทศต่าง ๆ ในท่ีนี้ผู้วิจัยจะนําเสนอเฉพาะกรณีท่ี
พบคุณลักษณะดังกล่าว มากกว่าร้อยละ 40 ข้ึนไป 
ปรากฏว่ามี 6 คุณลักษณะท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1. พบความผิดพลาดของข้อมูลสารสนเทศที่
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ ความผิดพลาดของ
รายละเอียดของสินค้าร้อยละ 62.34 และความ
ผิดพลาดของกระบวนการชําระเงินร้อยละ 48.05 

2. สารสนเทศถูกดัดแปลงจากความจริงจน
ผิดเพ้ียนร้อยละ 60.00 

3. การแสดงข้อมูลสารสนเทศไม่สมบูรณ์ โดย
ขาดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของสินค้าร้อยละ 
66.75 

4. การแสดงข้อมูลสารสนเทศรายละเอียด
สินค้ามากจนเกินความจําเป็น (ไม่มีความกระชับ) ร้อย
ละ 64.94 

5. รายละเอียดของสินค้าภายในเว็บไซต์ไม่
สอดคล้องกันร้อยละ 56.62 

6. ในกระบวนการสั่งซ้ือไม่มีช่องทางในการ
กรอกข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 70.39 ทําให้ไม่สามารถ
บอกรายละเอียดสินค้าท่ีต้องการได้อย่างครบถ้วน เช่น 
สี ขนาด เป็นต้น  

3.3 ความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศ 
1. การเปรียบเทียบความสําคัญของคุณภาพ

สารสนเทศบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 
4 มิติของคุณภาพสารสนเทศ (j) ได้แก่ (1) มิติเนื้อแท้
ของข้อมูล (2) มิติบริบทของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงาน (3) 
มิติการเข้าถึงสารสนเทศหรือปฏิสัมพันธ์ (4) มิติการ
จัดรูปแบบเพื่อแสดงสารสนเทศ โดยมีสมมติฐานทาง
สถิติดังนี้ 
 

	H :	μ μ μ μ  
 

	H : มี	μ 	อย่างน้อย	1	ค่าแตกต่างจากค่าอ่ืน 
โดย j คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสําคัญคุณภาพสารสนเทศ 

 มิติที่ j โดย j = 1, 2, 3, 4  
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จากผลในตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
3.89 ถึง  4.10 คะแนน  สรุปได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศท้ัง 4 มิติ ในระดับ
สําคัญมาก เม่ือทดสอบสมมติฐานค่ากลางระหว่างมิติ
คุณภาพสารสนเทศท้ัง 4 มิติ ด้วย Kruskal Wallis 
Test สรุปได้ว่ามีค่ากลางอย่างน้อย 1 มิติแตกต่างจาก

มิติอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยและค่า Mean Rank พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับมิติบริบทของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานสูงสุด
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.10 คะแนน โดย Mean Rank เป็น
อันดับ 1 

ตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่าง 4 มิติของคุณภาพสารสนเทศ 
มิติคุณภาพสารสนเทศ Mean S.D. Sig. of KS. Mean Rank Sig. of KW. 

1. มิติเนื้อแท้ 3.90 0.66 0.000 730.843  
2. มิติบริบท 4.10 0.65 0.000 875.994 0.000 
3. มิติการเข้าถึง 3.96 0.60 0.000 757.477  
4. มิติการจัดรูปแบบ 3.89 0.65 0.000 717.687  

รวม 3.96 0.64    
หมายเหตุ  KS. คือ Kolmogorov-Smirnov Test 
  KW. คือ Kruskal Wallis Test 
 

2. การเปรียบเทียบความสําคัญของคุณภาพ
สารสนเทศระหว่าง 5 ข้ันตอนของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (i) ได้แก่ (1) การค้นหาสินค้าและ
บริการ (2) การสั่งซ้ือสินค้าและบริการ (3) การชําระ
เงิน (4) การส่งมอบสินค้า (5) การบริการหลังการขาย
และการส่งเสริมการขาย โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

	H :	μ μ μ μ μ  
	H : มี	μ 	อย่างน้อย	1	ค่าแตกต่างจากค่าอ่ืน 
โดย i คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสําคัญคุณภาพสารสนเทศ

ในขั้นตอนที่ i ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดย i = 1, 2, 3, 4, 5 

 

ตารางท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่าง 5 ข้ันตอนของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ Mean S.D. Sig. of KS. Mean Rank Sig. of KW. 
1. การค้นหาสินค้า 3.90 0.59 0.000 824.62  
2. การส่ังซื้อสินค้า 4.04 0.73 0.000 954.86 0.000 
3. การชําระเงิน 4.15 0.75 0.000 1057.65  
4. การส่งมอบ 4.20 0.78 0.000 1101.26  
5. การบริการหลังการขายและการ
ส่งเสริมการขาย 

3.91 0.81 0.000 876.62  

รวม 4.04 0.75   
 

จากผลในตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
3.90 ถึง  4.20 คะแนน  สรุปได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศในระดับสําคัญมาก 
เม่ือทดสอบสมมติฐานค่ากลางของระดับความสําคัญ
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ระหว่างข้ันตอนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 5 ด้วย 
Kruskal Wallis Test สรุปได้ว่ามีค่ากลางอย่างน้อย 1 
ค่าแตกต่างจากค่าอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่า Mean Rank พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศ ใน
ข้ันตอนการชําระเงินและข้ันตอนการส่งมอบสินค้า ใน
ระดับ ท่ีสู ง ด้วยค่ า เฉ ล่ีย  4.15 และ  4.20 คะแนน 
ตามลําดับ โดย Mean Rank เป็นอันดับ 1 และ 2 
ตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบความสําคัญของคุณภาพ
สารสนเทศระหว่าง 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ (1) กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS) (2) กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ScT) และ (3) กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health) โดยมีสมมติฐานทาง
สถิติดังนี้ 

 
 

	H :	μ μ μ  
	H : มี	μ 	อย่างน้อย	1	ค่าแตกต่างจากกลุ่ม 
โดย ij คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสําคัญคุณภาพ สารสนเทศ

ของกลุ่มสาขาที่ i ในมิติคุณภาพสารสนเทศท่ี j 
โดย i = 1, 2, 3 ส่วน j = 1, 2, 3, 4 
จากผลในตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยของความสําคัญ

คุณภาพสารสนเทศอยู่ระหว่าง 3.72 ถึง 4.30 คะแนน 
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับคุณภาพ
สารสนเทศในระดับมากถึงมากท่ีสุด เ ม่ือทดสอบ
สมมติฐานด้วย Kruskal Wallis Test สรุปได้ว่าค่า
กลางของความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่าง
กลุ่มสาขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในทุก
มิติคุณภาพสารสนเทศ โดยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพมีค่าเฉลี่ยและค่า Mean Rank อยู่ในอับดับท่ี 1 
ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ในอับดับท่ี 3 
 

ตารางท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่างกลุ่มสาขา 

มิติคุณภาพสารสนเทศ 
กลุ่มสาขา 

HS ScT Health รวม 
จํานวน 151 141 93 385 

มิติเนื้อแท้ของข้อมูล 
 Mean 4.00 3.72 4.02 3.90 
 S.D. 0.59 0.72 0.62 0.66 
 Sig. of KS. 0.0000 0.0002 0.0007  
 Mean Rank 206.57 165.42 212.78  
 อันดับที่ (2) (3) (1)  
 Sig. of KW. 0.0010    

มิติบริบทของข้อมูลที่เก่ียวกับงาน  
 Mean 4.20 3.86 4.30 4.10 

S.D. 0.57 0.73 0.54 0.65 
 Sig. of KS.  0.0043 0.0119 0.0002  
 Mean Rank 206.80 155.81 226.97  
  อันดับที่ (2) (3) (1)  
 Sig. of KW.  0.0000    
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ตารางท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่างกลุ่มสาขา (ต่อ) 

มิติคุณภาพสารสนเทศ 
กลุ่มสาขา 

HS ScT Health รวม 
มิติการเข้าถึงสารสนเทศหรือปฏิสัมพันธ์  
 Mean 4.03 3.79 4.08 3.96 

S.D. 0.53 0.69 0.49 0.60 
 Sig. of KS.  0.0135 0.0059 0.0000  
 Mean Rank 203.25 167.05 215.69  
  อันดับท่ี (2) (3) (1)  
 Sig. of KW.  0.0016    
มิติการจัดรูปแบบเพ่ือแสดงสารสนเทศ  
 Mean 3.97 3.73 4.03 3.89 

S.D. 0.59 0.73 0.56 0.65 
 Sig. of KS.  0.0000 0.0175 0.0387  
 Mean Rank 203.35 167.69 214.56  
  อันดับที่ (2) (3) (1)  
 Sig. of KW.  0.0023    

 

4. การเปรียบเทียบความสําคัญของคุณภาพ
สารสนเทศระหว่างเพศชายกับหญิง โดยมีสมมติฐาน
ทางสถิติดังนี้ 
	H :	μ μ  
	H : μ μ  
โดย Mj คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนความสําคัญคุณภาพ

สารสนเทศของเพศชาย ในมิติคุณภาพสารสนเทศท่ี j 
โดย j = 1, 2, 3, 4  

Fj คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนความสําคัญคุณภาพ
สารสนเทศของเพศหญิง ในมิติคุณภาพสารสนเทศที่ 
j 

จากผลในตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.85 ถึง 
4.11 คะแนน  หม า ยค ว า ม ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้
ความสําคัญกับคุณลักษณะคุณภาพสารสนเทศในระดับ
มาก เม่ือทดสอบสมมติฐานด้วย Mann-Whitney U 
Test สรุปได้ว่าค่ากลางของความสําคัญของคุณภาพ
สารสนเทศระหว่างเพศชายกับหญิงไม่แตกต่างกัน 
(p>0.05) ในทุกมิติคุณภาพสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 7 การทดสอบสมมติฐานความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่างเพศชายกับหญิง 

มิติคุณภาพสารสนเทศ ชาย หญิง รวม 
จํานวน 83 302 385 

มิติเนื้อแท้ของข้อมูล 
 Mean 3.97 3.88 3.90 
 S.D. 0.67 0.66 0.66 
 Sig. of KS.  0.0000 0.0000  
 Mean Rank 208.74 188.67  
 อันดับที่ (1) (2)  
 Sig. of MU.  0.1449   
มิติบริบทของข้อมูลที่เก่ียวกับงาน  
 Mean 4.08 4.11 4.10 

S.D. 0.69 0.64 0.65 
 Sig. of KS.  0.0339 0.0000  
 Mean Rank 191.19 193.50  
 อันดับที่ (2) (1)  
 Sig. of MU.  0.8668   
มิติการเข้าถึงสารสนเทศหรือปฏิสัมพันธ์  
 Mean 3.97 3.95 3.96 

S.D. 0.65 0.59 0.60 
 Sig. of KS.  0.0002 0.0000  
 Mean Rank 199.08 191.33  
 อันดับที่ (1) (2)  
 Sig. of MU.  0.5729   
มิติการจัดรูปแบบเพ่ือแสดงสารสนเทศ  
 Mean 3.85 3.90 3.89 

S.D. 0.68 0.64 0.65 
 Sig. of KS.  0.0222 0.0000  
 Mean Rank 189.84 193.87  
 อันดับที่ (2) (1)  
 Sig. of MU.  0.7695   

 

5. การเปรียบเทียบความสําคัญของคุณภาพ
สารสนเทศระหว่างระดับราคาสินค้าท่ีซ้ือ เม่ือจัดกลุ่ม
ราคาสินค้าท่ีซ้ือเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตํ่ากว่า 1001 
บาท (2) 1001 ถึง 2000 บาท และ (3) สูงกว่า 2000 
บาท โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

	H :	μ μ μ  
	H : มี	μ 	อย่างน้อย	1	ค่าแตกต่างจากค่าอ่ืน 
โดย ij คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสําคัญคุณภาพสารสนเทศ

ของราคาสินค้าที่ i ในมิติคุณภาพสารสนเทศท่ี j 
โดย i = 1, 2, 3 ส่วน j = 1, 2, 3, 4 
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จากผลในตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.82 
ถึง  4.31 คะแนน  หมายความว่ากลุ่ม ตัวอย่างใ ห้
ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐานด้วย Kruskal Wallis Test 

สรุปไ ด้ ว่าค่ ากลางของความสํ าคัญของคุณภาพ
สารสนเทศระหว่างระดับราคาสินค้าท่ีซ้ือไม่แตกต่างกัน 
(p>0.05) ในทุกมิติคุณภาพสารสนเทศ 
 

ตารางท่ี 8 การทดสอบสมมติฐานความสําคัญของคุณภาพสารสนเทศระหว่างระดับราคาสินค้าท่ีซ้ือ 

มิติคุณภาพสารสนเทศ 
ราคาสินค้า (บาท) 

< 1000 1001-2000 > 2001 รวม 
จํานวน 346 24 15 385 

มิติเนื้อแท้ของข้อมูล 
 Mean 3.88 4.08 4.02 3.90 
 S.D. 0.65 0.73 0.69 0.66 
 Sig.  0.0000a 0.0047b 0.0119b  
 Mean Rank 3.88 4.08 4.02 3.90 
  อันดับที่ (3) (1) (2)  
 Sig. of KW.  0.1594    
มิติบริบทของข้อมูลที่เก่ียวกับงาน  
 Mean 4.09 4.31 3.94 4.10 

S.D. 0.64 0.59 0.96 0.65 
 Sig.  0.0000a 0.0049b 0.0091b  
 Mean Rank 190.62 232.35 184.87  
  อันดับที่ (2) (1) (3)  
 Sig. of KW.  0.1973    
มิติการเข้าถึงสารสนเทศหรือปฏิสัมพันธ์  
 Mean 3.95 4.14 3.82 3.96 

S.D. 0.59 0.59 0.80 0.60 
 Sig.  0.0000a 0.0469 b 0.0200 b  
 Mean Rank 190.90 229.04 183.67  
  อันดับที่ (2) (1) (3)  
 Sig. of KW.  0.2510    
มิติการจัดรูปแบบเพ่ือแสดงสารสนเทศ  
 Mean 3.88 4.11 3.93 3.89 

S.D. 0.64 0.68 0.82 0.65 
 Sig.  0.0000a 0.2052b 0.0017b  
 Mean Rank 189.58 227.52 216.63  
  อันดับที่ (3) (1) (2)  
 Sig. of KW.  0.1894    
หมายเหตุ   a คือ Kolmogorov-Smirnov Test, b คือ Shapiro-Wilk Test 
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลในข้างต้นสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ซ้ื อ สิ น ค้ า บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 คร้ังในปีท่ีผ่านมา ให้
ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศระดับท่ีมากในทุกมิติ
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมิติบริบทของข้อมูลท่ี
เกี่ ยวกับงาน  (Contextual) ไ ด้แก่  ความสมบูรณ์
ครบถ้วน ความเกี่ยวข้องกับงาน ความทันสมัยและ
มาถึงทันเวลา ซ่ึงแตกต่างจากมิติอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ด้วยค่าเฉลี่ย 4.10 (SD. = 0.65) และเม่ือ
วิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มสาขา พบว่าแต่ละกลุ่มสาขาให้
ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศในมิติบริบทของ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานสูงสุดเช่นกัน อย่างไรก็ตามเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสาขา พบว่าแต่ละกลุ่มสาขา
ให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) ในทุกมิติคุณภาพ โดยกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความสํ าคัญกับคุณภาพ
สารสนเทศสูงกว่ากลุ่มสาขาอ่ืน 

สําหรับข้ันตอนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท้ัง 5 ข้ันตอน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
คุณภาพสารสนเทศในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ข้ันตอนการชําระเงินและข้ันตอนการส่งมอบสินค้ามีค่า
กลางสูงกว่าข้ันตอนอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
แต่พบว่าการให้ความสําคัญกับคุณภาพสารสนเทศ ไม่
แตกต่างกนัระหว่างเพศชายกับหญิง หรือระหว่างระดับ
ราคาสินค้าท่ีซ้ือ (p>0.05) 

นอกจากน้ีพบว่าคุณลักษณะของคุณภาพ
สารสนเทศท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญ แต่ไม่ปรากฏ
คุณลักษณะเหล่านั้นบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือปรากฏคุณลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ความ
ผิดพลาดของข้อมูลสารสนเทศ ดัดแปลงสารสนเทศจาก
ความจริง สารสนเทศไม่สมบูรณ์ รายละเอียดมากจน

เกินความจําเป็น สารสนเทศในเว็บไม่สอดคล้องกัน ไม่
มีช่องทางในการกรอกข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้บริโภค
ต้องการ เป็นต้น 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
นับได้ ว่าคุณภาพสารสนเทศบนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประเด็นท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1 ผู้ประกอบการและผู้พัฒนาเว็บไซต์ควร
เพ่ิมความตระหนักในเร่ืองของคุณภาพสารสนเทศ ด้วย
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพสารสนเทศบน
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติบริบท
ของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงาน ในข้ันตอนการชําระเงินและ
ข้ันตอนการส่งมอบสินค้า ตลอดจนปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมคุณลักษณะของคุณภาพสารสนเทศท่ีผู้บริโภค
ให้ความสําคัญ แต่ไม่ปรากฏคุณลักษณะเหล่านั้นบน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความผิดพลาด
ของข้อมูลสารสนเทศ ดัดแปลงสารสนเทศจากความ
จริง สารสนเทศไม่สมบูรณ์ รายละเอียดมากจนเกิน
ความจําเป็น สารสนเทศในเว็บไม่สอดคล้องกัน ไม่มี
ช่องทางในการกรอกข้อมูลสารสนเทศที่ผู้บริโภค
ต้องการ เป็นต้น 

5.2 สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ศึกษาจาก
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น 
ดังนั้นหากทําการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพ
อ่ืน หรือคุณลักษณะทางประชากรอื่นๆ เพ่ิมเติม จะทํา
ให้ทราบถึงคุณลักษณะของคุณภาพสารสนเทศใน
มุมมองของผู้บริโภคท่ีมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 
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