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ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ง นี้ มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาลัก ษณ ะของอาชญากรรมที่เ กิด ขึ้น จากการเลือ กซื้อ สิน ค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศึกษามาตรการการป้องกันเหตุที่เกิดจากลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และเคยเห็นการโฆษณาขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 399 คน เครื่องมือใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .935 และแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก ความหลากหลายของตราสินค้า มากที่สุด คิดเป็น
ร้อ ยละ 53.63 ด้านราคาตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าเนื่อ งจาก ความสมเหตุส มผลของราคาสิน ค้า มากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 53.13
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก เว็บไซด์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.38 ด้านการส่งเสริมการตลาดตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก ความหลากหลายของโปรโมชั่น เช่น การให้ส่วนลด
การให้ของแถม จัดส่งฟรี เป็นต้น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.38 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก
การเก็บ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็น ความลับ เช่น รายชื่อลูกค้า หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์และอีเมล์
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.14 ด้านการให้บริการส่วนบุคคลตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก เว็บไซด์มีการแนะนำสินค้า
ที่เหมาะสมแก่ล ูก ค้า มากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 50.63 โดยลัก ษณะของอาชญากรรมที่เกิด ขึ้น เป็น ลัก ษณะของการฉ้อ โกง
นำเข้าข้อมูลปลอม เท็จ ตามมาตรา14 ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการลงทะเบียนสินค้าที่จะ
ขายไว้ด้วย เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบว่ามีสินค้าจริงหรือไม่ ตามที่ลงโฆษณาไว้ ควรให้มีธนาคารรับรองฐานะทางการเงินของ
ผู้ขาย กรณีที่มีการเปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงิน ต้องมีเลขหมายภาษีอากรและใบเสร็จรับเงินที่จะต้องจัดส่งให้กับลูกค้าและ
ต้อ งสำเนาส่ง ไปทีก รมพัฒ นาธุร กิจ การค้า ด้ว ยอีก หนึ่ง ชุด ทัน ทีท ี่ม ีก ารขายและชำระเงิน แล้ว ส่ว นสำเนาที่จ ะยื่น ภาษี
ต่อกรมสรรพากรก็ให้ร้านออนไลน์ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับร้านค้าทั่วไป ต้องให้มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยทุกรายกรณี
มีการส่งสินค้าผ่านงานขนส่งหรือไปรษณีย์ จะต้องให้มีการประกันของเสียหายแก่ผู้ซื้อด้วย
คำสำคัญ ลักษณะอาชญากรรม, การเลือกซื้อสินค้า, สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The objectives of this independent study were to investigate the crime category which caused
by E-Commerce of the consumer in Amphoe Meuang of Khon Kaen Province Area and determine
provision for protect incidence of crime category which caused by E-Commerce of the consumer in
Amphoe Meuang of Khon Kaen Province Area. The sample group of this study was 399 persons who used
to electronic trading or have seen electronic advertising. The questionnaire which have 0.935 confidence
was used to collect the data of this study. The statistic used was percentage and Content analysis.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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The findings revealed that
1. The crime category which caused by E-commerce of the consumer in Amphoe Meuang of
Khon Kaen Province area. For the product side, the most sample decide to purchase product because the
several of brand as 53.63%. For the price side, the most sample decide to purchase product because of
reasonableness as 53.13%. The ways of trading side, the most sample decided to purchase because
website have always up to date as 53.38%. For marketing support side, the most sample decided to
purchase because of the several of promotion example discount, free gift, free delivery etc. as 52.38
percentages. For personal security side the most reason of sample to purchase product was about save
personal information such as name, credit card number, address etc. as 55.14%. For the personality
service the most sample decided to purchase due to website have guide customer about appropriate
product as 50.63%. The most crime category that happened was defalcation and inducts fake information
following section 14 of Computer - Related Crime Act.
2. The provision to protect and solve the problem of electronic buyer decide have to
generate system of security and product register for recheck available of product as advertised in website.
Store should be guaranteed financial status by bank in case of open banking account for support transfer
money event. Sales have to give tax number and receipt for customer and copy to Department of
Business Development immediately after trading and paid. Online store have to send tax document to
The Revenue Department and pay for VAT same as ordinary store, moreover in case of sending by
communication shipper have to make an insurance for product.
Keywords: crime category, buyer decision, electronics
บทนำ
ในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน อินเตอร์เน็ต
มีความสำคัญในชีวิตประจำวันในการสืบค้นข้อมูลต่างๆการ
ติดต่อสื่อสารในสังคมและศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากใน
ตำราเรียนและเอกสาร มีทั้งความสะดวกรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่
หลากหลาย ตามที่เราต้องการ คนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต
ในการอำนวยความสะดวก รวมถึงการขายสินค้าที่เรียกว่า
พาณิช ย์อ ิเล็ก ทรอนิค ส์ เป็น การดำเนิน ธุร กิจ โดยใช้ส อื่
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การซื้อ
ขายสินค้าบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะ
เป็น โทรศัพ ท์ โทรทัศ น์ วิท ยุ เพื่อ ลดค่า ใช้จ ่า ย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบ
ทางธุรกิจลง เช่นทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บ
สิน ค้า ห้อ งแสดงสิน ค้า รวมถึง พนัก งานขาย พนัก งาน
แนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจำกัด
ของระยะทาง และเวลาลงได้ ทั้ง นี้พ บว่า โดยภาพรวม
ผู้ประกอบการมีปัญ หาด้านการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ
ความต้องการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อสังคม
(Social Media) ประเภทต่า งๆ อาทิ เว็บ ไซต์ เว็บ เพจ
เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ สื่อ อื่น ๆ เพื่อ ให้ล ูก ค้าเข้าถึงได้ม ากและ
สะดวก

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
การพัฒ นาอย่างต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทใน
ชีว ิต ประจำวัน อย่า งมากต่อ ประชาชนทุก กลุ่ม ทำให้
ประชาชนสามารถเข้า ถึงข้อ มูล และสารสนเทศได้อ ย่า ง
สะดวกรวดเร็วและอิสระ เกิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
มากมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงมีคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
จะเห็น ได้ว่าผู้ใช้อ ิน เทอร์เน็ต ในปัจ จุบ ัน มีจ ำนวนเพิ่ม มาก
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอินเทอร์เน็ตก็มีบริการที่หลากหลาย
รูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
ทั่วถึงจึงเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปอาจกระทำ
ความผิดได้โดยไม่รู้ตัว (แสงโสม อมรรัตนกุล, 2556) ปัจจุบัน
นี้ การซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมมากขึ้น
ในสัง คมไทย เพราะสะดวกสบาย ประหยัด ทั้ง เวลาและ
ค่าเดินทาง แต่ก็มีบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า สินค้า
คุณภาพ รูปลักษณ์ ขนาดตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ และ
ไม่เห็นหน้าตาของผู้ขาย อีกทัง้ การชำระเงินต่างๆ นั้นเป็น
การโอนเงินหรือชำระเงินออนไลน์ จึงเป็นช่องทางหนึ่งให้
พวกมิจฉาชีพได้อาศัยในการหลอกลวงหรือก่ออาชญากรรม
ต่างๆ ได้ ดังที่เห็น เป็น ข่าวอยู่เสมอๆ ได้รับ การร้อ งเรีย น
จากผู้ส ั่ง ซื้อ สิน ค้า ผ่า นอิน เทอร์เน็ต แล้ว ถูก โกง โอนเงิน
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จ่ายค่าสินค้าไปแล้วกลับไม่ได้สินค้าอย่างที่ตกลง หรือได้รับ
สิน ค้า ไม่ต รงกับ ที่ส ั่ง ซื้อ ไว้ บางรายได้ส ิน ค้า ไม่ต รงกับ ที่
ประกาศไว้ในเว็บไซต์ ขณะที่บางรายหลังจากโอนเงินสั่งซื้อ
สินค้าไปแล้วผู้ขายกลับปิดเว็บไซต์หนีไป ผู้สั่งซื้อสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งโอนเงินค่าสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าตามที่ตกลง
ให้ข้อมูลว่า ผู้ขายจะลงประกาศขายสินค้าไว้ในเว็บไซต์ ใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาดเกินกว่าครึ่ง เมื่อตัดสินใจจะสั่งซื้อ ได้
ติดต่อผ่านไลน์ ไปยังผู้ขาย ซึ่งผู้ขายให้โอนเงินค่าสินค้าให้
ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าในหน้าเว็บไซต์ ผู้ซื้อจึงโอนเงินไปให้
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีก คดีการซื้อสินค้า
ออนไลน์ เมื่อ มีผ ู้ส ั่งซื้อ ของทางอิน เตอร์เนต แต่ไม่ได้ของ
โดยเฉพาะแบรนด์หรูต่าง ทั้งกระเปา นา ิกา เครื่องประดับ
เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า มูลค่าตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสน
บาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสียหาย จะถูกหลอกผ่านทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เช่น มีการระบุว่าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 สัปดาห์
หลังจากโอนเงินไปแล้ว แต่พอเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนก็ยัง
ไม่ได้รับของ เมื่อโทรไปถามก็ปิดเครื่อง จนถึงปิดร้านออนไลน์
ผู้เสียหลายรายพยายามตรวจสอบ กระทั่งทราบว่า ผู้ขายไม่มี
หน้า ร้า นที่เ ปิด ขายตามปกติ จึง ไม่ส ามารถเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายได้
พ.ต.อ.ไพฑูร ย์ คุ้ม สะพรหม รองผู้บ ัง คับ การ
ปราบปรามการกระทำผิด เกี่ย วกับ การคุ้ม ครองผู้บ ริโภค
(รอง ผบก.ปคบ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนว่าถูก
โกงจากสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้
สินค้าแต่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อจริงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีการขยายผล
จับกุมผู้กระทำความผิดอย่างสม่ำเสมอ ส่วน พ.ต.ท.อภิชาติ
อภิชานนท์ รอง ผกก. กลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยี กองบังคับ
การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บก.ปอท.) กล่า วถึง สถิต ิก ารร้อ งเรีย นทาง
บก.ปอท. ว่ามีมากกว่า 600 คดี ต่อปและเป็นคดีอันดับหนึ่ง
ในคดีทั้งหมดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ทางกอง
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี จะแยกคดีเป็น 2 ส่วน คือ คดีที่มีการแจ้งความ
ดำเนินคดีฟ้องร้องประมาณ 300 คดี และคดีที่มีการเจรจาไกล่
เกลี่ยไม่ถึงขั้นฟ้องร้องประมาณ 300 คดี ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่
ผู้บ ริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคือสิน ค้า แบรนด์เนมและ
โทรศัพท์ยี่ห้อดังได้ (ญาณพล ยั่งยืน, 2557)
วัต ระสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาถึง ลัก ษณะของอาชญากรรมที่
เกิด ขึ้น จากการเลือ กซื้อ สิน ค้าผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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2. เพื่อ ศึก ษามาตรการการป้อ งกัน เหตุท ี่เกิด
จากลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเลือกซื้อสินค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาลักษณะของ
อาชญากรรมที่เ กิด ขึ้น จากการเลือ กซื้อ สิน ค้า ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
2. ขอบเขตด้า นประชากร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้ที่เคยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเคย
เห็นการโฆษณาขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 399 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ อาชญากรรมกับ การ
ขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวข้อง
กับ อาชญากรรมกับ การขายสิน ค้าผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์
ได้แ ก่ บัน ทึก การแจ้งความ สำนวนการสอบสวนคดี การ
บันทึกคดี บันทึกคดีการกระทำความผิด บันทึกการสอบปากคำ
โจทก์ผู้เสียหาย บันทึกการดำเนินคดีทางก หมาย สำนวน
การส่งฟ้องของอัยการ และคำพิพากษาของคดีที่ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
2. แบบสอบถาม สอบถามเกี่ย วกับ ผู้ใ ช้ส ื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เกี่ย วกับ การเลือ กซือ้ สิน ค้า ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 1. ด้านผลิตภัณ ฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทาง
การจัดตำแหน่ง 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตัว 6. ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาลักษณะของอาชญากรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ดังภาพที่ 1
การเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
6. ด้านการให้บริการส่วนบุคคล

ลักษณะของอาชญากรรมในการเลือกซื้อ
สินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา
ระโยชน์ที่คาดว่าจะ ด้รับ
1. ได้ข้อมูลสารสนเทศลักษณะของอาชญากรรมที่
เกิด ขึ้น จากการเลือ กซื้อ สิน ค้าผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ได้นำข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยมากำหนด
มาตรการในการป้อ งกัน ลัก ษณะของอาชญากรรมในการ
เลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
3. ได้นำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลจากการวิจัยมา
เป็นแนวทางในการกำหนดและปรับเปลี่ยนข้อก หมายให้
รู้เท่าทันอาชญากรทางอิเล็กทรอนิกส์
4. เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ท ให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าที่จะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล (source of data) การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) มีแหล่งข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารโดยเน้น การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ
อาชญากรรมกับ การขายสิน ค้า ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
บัน ทึก การแจ้งความ สำนวนการสอบสวน การบัน ทึก คดี
การสอบปากคำโจทก์ผ ู้เ สีย หาย บัน ทึก การดำเนิน คดี
ทางก หมาย

2) แหล่ง ข้อ มูล ปฐมภูม ิ (primary data)
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างวันที่ มกราคม-เดือนพฤษภาคม 2559 โดยการส่ง
แบบสอบถามผ่านทางผู้ขาย สิน ค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทำการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
วิเคราะห์ตีความข้อมูล วิเคราะห์ความหมายในรูปของการ
วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลและสรุปข้อค้นพบโดยการอธิบาย
เชิงพรรณนา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจาการสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อ มูล เกี่ย วกับ ข้อ มูล ทั่ว ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ลักษณะของอาชญากรรมในการ
เลือ กซื้อ สิน ค้าผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ของผู้บ ริโภคในเขต
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการหาค่าค่าร้อยละ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นำข้อ มูล ที่ได้จ ากการสัม ภาษณ์ม าจำแนก
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วทำการวิเคราะห์
ข้อ มูล ตามประเด็น ข้อ คำถาม โดยการพรรณนาวิเคราะห์
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห์ตีความ
ข้อมูล วิเคราะห์ความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา
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และสรุปผลออกมาเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา จากนั้นนำ
ข้อ มูล ที่ได้จ ากการศึก ษาเอกสารและข้อ มูล ที่ได้จ ากการ
สัมภาษณ์มาสรุปเป็นผลการศึกษาแบบบรรยายเชิงพรรณนา
รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการก่อ
อาชญากรรมเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สร ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
จากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคใน
เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. การเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บ ริโภคในเขตพื้น ที่อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น
ด้านผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก ความหลากหลาย
ของตรา
ด้านผลิตภัณ ์
ความหลากหลายของสินค้า คิดเป็นร้อยละ
53.63
สินค้าทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 53.38
คุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 49.87
สินค้าได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 52.38
บริก ารรับ คืน หรือ เปลี่ย นสิน ค้า คิด เป็น
ร้อยละ 51.38
ด้านราคา
ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 53.13
ราคาสินค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวิธีอื่น คิดเป็น
ร้อยละ 51.38
ความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน คิดเป็น
ร้อยละ 48.87
ระบบความปลอดภัยของการชำระเงิน คิดเป็น
ร้อยละ 52.13
ความชัด เจน ใน การแสดงราคาสิน ค้า
คิดเป็นร้อยละ 51.88
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
การสัง่ ซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 47.87
กระบวนการสั่งซื้อเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ
52.63
การตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 51.13
การติดต่อซื้อสินค้าได้จากทั่วประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 52.13
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เว็บไซด์ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วในการ
ค้นหา เลือกซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 48.87
เว็บ ไซด์มีการปรับ ปรุงข้อมูลให้ท ัน สมัยอยู่
เสมอ คิดเป็นร้อยละ 53.38
การออกแบบเว็บไซด์ที่สวยงามและทันสมัย
คิดเป็นร้อยละ 49.12
ความหลากหลายของการจัดส่งสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 49.87
การตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 53.88
ด้านการส่งเสริมการตลาด
การโฆษนาบนอิน เทอร์เน็ต น่า สนใจช่ว ย
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 48.12
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ทางอินเทอร์เน็ต
อย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 50.63
ความหลากหลายของโปรโมชั่น เช่น การให้
ส่วนลด การให้ของแถม จัดส่งฟรี เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 52.38
การทำโปรโมชั่น บ่อ ยครัง้ คิด เป็น ร้อ ยละ
49.12
การสื่อ สารข้อ ม ูล ของสิน ค้า แก่ล ูก ค้า
โดยเฉพาะโปรโมชั่นต่าง คิดเป็นร้อยละ 51.38
ความเป็นมืออาชีพของผู้ขาย คิดเป็นร้อยละ
49.62
การนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง คิดเป็น
ร้อยละ 49.87
ด้านการรักษาความเ นส่วนตัว
การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ
เช่น รายชื่อ ลูก ค้า หมายเลขบัต รเครดิต ที่อ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 55.14
การเข้ารหัสข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูล คิดเป็น
ร้อยละ 47.62
การขออนุญาตลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไป
ยังอีเมล์ของลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 54.14
ด้านการให้บริการส่วนบคคล
เว็บ ไซด์ม ีระบบบัน ทึก ข้อ มูล สิน ค้าทีล่ ูกค้า
เคยสั่งซื้อหรือเคยดูข้อมูลสินค้า คิดเป็นร้อยละ 47.87
เว็บ ไซด์ม ีก ารแนะนำสิน ค้าที่เหมาะสมแก่
ลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 50.63
การให้ค ำแนะนำ คำปรึก ษา เกี่ย วกับ ข้อ
สงสัยต่าง ให้กับลูกค้ารายบุคคลผ่านเว็บไซด์ หรือโทรศัพท์
คิดเป็นร้อยละ 49.122
จากความผิด เรื่อ งการหลอกขายสิน ค้า นั้น
เป็น ความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ มาตรา14 และ
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ความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ ซึ่งจากสถิติขอมูลของกองบังคับ
การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี จากป พ.ศ.2557 มีจำนวน 458 คดี ป พ.ศ.2558
มีจำนวน 592 คดี ป พ.ศ.2559 มีจำนวน 681 คดี ป 2560
มีจำนวน 742 คดี นั้นมีแนวโน้มของการรับแจ้งความเพิ่มขึ้น
ทุกป แสดงให้เห็นว่าการหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ท
นั้น มีค วามสำคัญ และเป็น ช่อ งทางให้อ าชญ ากรก่อ
อาชญากรรมได้มากขึ้นทุกปโดยลักษณะของอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการฉ้อโกง นำเข้าข้อมูลปลอมเท็จ
แนวทางการป้อ งกัน และแก้ไขปัญ หาการซื้อ
สินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. รัฐบาลควรดำเนินการให้มีการทำรูปแบบ
การดูแลการลงทะเบียนสินค้าที่จะขายไว้ด้วย จะได้มีการ
ตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่ ทุกรายการที่ลงโฆษณาไว้
2. ธนาคารควรรับรองฐานะทางการเงินของ
ผู้ขาย กรณีที่มีการเปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงิน เข้าบัญชี
ของลูก ค้าร้านออนไลน์น ั้น (ซึ่งต้อ งยื่น กับ ราชการไว้ด ้ว ย
เพื่อยืนยันหากกรณีเสียหายจะมีธนาคารจ่ายแทน)
3. กรมสรรพสามิตควรดำเนิน การให้มีเลข
หมายภาษีอ ากรและใบเสร็จ รับ เงิน ที่จ ะต้อ งจัด ส่ง ให้ก ับ
ลูกค้าและต้องสำเนาส่งไปทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยอีก
หนึ่งชุดทันทีที่มีการขายและชำระเงินแล้ว ส่วนสำเนาที่จะ
ยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรก็ให้ร้านออนไลน์ต้องดำเนินการ
เช่นเดียวกับร้านค้าทั่วไป
4. รัฐบาลจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยทุกราย
(ตามระบบงานภาษีกรมสรรพากร)
5. กรณีม ีก ารส่งสิน ค้าผ่านงานขนส่งหรือ
ไปรษณีย์ จะต้องให้มีการประกันของเสียหายแก่ผู้ซื้อด้วย
อภิ รายผล
การศึกษาเรื่อง ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิด
จากการการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษาอภิปรายผล
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดจากการการ
เลือ กซื้อ สิน ค้าผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ของผู้บ ริโภคในเขต
พื้น ที่อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น นั้น เป็น ลัก ษณ ะ
อาชญากรรม ที่เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ มาตรา14 และ
ความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ ซึ่งจากสถิติขอมูลของกองบังคับ
การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี จากป พ.ศ.2557 มีจำนวน 458 คดี ป พ.ศ. 2558
มีจำนวน 592 คดี ป พ.ศ. 2559 มีจำนวน 681 คดี ป 2560
มีจำนวน 742 คดี นั้นมีแนวโน้มของการรับแจ้งความเพิ่มขึ้น

ทุกป โดยมีแนวโน้มมาจากที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความหลากหลายของตราสินค้า มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 53.63 ด้านราคาตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก
ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
53.13 ด้า นช่อ งทางการจัด จำหน่า ยตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า
เนื่องจาก เว็บไซด์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.38 ด้านการส่งเสริมการตลาด
ตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจาก ความหลากหลายของโปรโมชั่น
เช่น การให้ส ่ว นลด การให้ข องแถม จัด ส่ง ฟรี เป็น ต้น
มากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 52.38 ด้านการรัก ษาความเป็น
ส่วนตัวตัด สิน ใจซื้อสิน ค้าเนื่องจาก การเก็บ ข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้าเป็น ความลับ เช่น รายชื่อลูกค้า หมายเลขบัต ร
เครดิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ เป็นต้นมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 55.14 ด้านการให้บริการส่วนบุคคลตัดสินใจซื้อ
สินค้าเนื่องจาก เว็บไซด์มีการแนะนำสินค้าที่เหมาะสมแก่
ลูก ค้า มากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 50.63 นอกจากนั้น ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะดา กองจันทร์ดี (2558) ที่
วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่อ งปรับ อากาศของผูบ้ ริโภคในจังหวัด ขอนแก่น พบว่า
ด้านราคา จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคา
ข อ ง เค รื่อ งป รับ อ าก าศ แ ล ะราค าข อ งอ ะไห ล ่ข อ ง
เครื่อ งปรับ อากาศมากที่ส ุด ดัง นั้น ผู้ป ระกอบการต้อ ง
พยายามที่จะลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำที่สุด โดยคงคุณภาพ
ที่ดีไว้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งขันได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย ใช้
การศึกษาเรื่อง ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิด
จากการการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคใน
เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเผยแพร่ค วามรู้เ รื่อ งลัก ษณะ
อาชญากรรมที่เกิดจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ควร กอบรมเจ้า หน้า ที่ต ำรวจและ
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง ให้ม ีค วามรู้แ ละความเข้า เกี่ย วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในทุก ด้าน
3. ควรสร้างความรู้ค วามเข้าใจแก่ผ ู้ใช้
อิน เตอร์เ น็ท ให้ร ะมัด ระวัง ในการเลือ กซื้อ สิน ค้า ที่จ ะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม
4. ควรเผยแพร่ความรู้และสถิติเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
5. ควรเจ้าหน้าที่ตำรวจควรให้ความสำคัญ
กับการนำตัวผู้กระทำความผิดทางเทคโนโลยีมาลงโทษเพื่อ

77

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปราบปรามและเป็นแบบอย่างแก่อาชญากรที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
6. ควรเพิ่ม มาตรการการรัก ษาความ
ปลอดภัยในการล็อกอินเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
7. ควรเพิ่มเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
8. ควรจัด ให้ม ีเว็บ ไซต์ก ลางของรัฐ ใน
การซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.
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