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พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร 

( CONSUMER BEHAVIOR OF DECISION MAKING ON BUYING ONLINE 

PRODUCTS : AREA OF STUDIES AT BANGKOK ) 

บุณฑริกา นนัทิพงศ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อนาํผลวิจยัท่ีได้

ไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตสําหรับผูป้ระกอบการ 

และใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ/กาํลงัจะซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีท่ีเคย

ซ้ือ/กาํลงัจะซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน 400 ราย การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

ผูว้ิจ ัยคาํนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane กําหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความ

ผดิพลาดไม่เกิน 5% โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมี

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติ T (T-test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05   ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได)้ ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบ 

________________________________________________________ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั และปัจจยัด้านความ

ไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

ท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : อี-คอมเมิร์ซ  

Abstract 

The purpose of this independent study is to study the factors of consumer 

behavior that affect the purchasing decision on online buying who live in Bangkok 

area. To bring research sample by using random samples from a total consumer in 

Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with 

computer program finished with descriptive statistic describe the frequency value 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-Test F-Test value Sig 

correlation coefficient (R) Coefficient set (R2) and measure the distribution of error 

values. To analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance 

level research appears as follows. 

The results showed that individual factors different level of education, 

career and revenue made no different decision affect the purchasing decision on 

online buying . Consumer Behavior factors show that the different level of costs and 

frequency of purchasing made different decision affect the purchasing decision on 

online buying. Trust factors show that the different level of business registered, 

guarantee, security payment and contact details affect the purchasing decision on 

online buying . 

KEYWORD : E-Commerce 
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1.  บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนั วิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครไดเ้ปล่ียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็ว ผูค้นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลกท่ีมีการพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง การท่ีระบบ

อินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเพื่อการติดต่อส่ือสาร เพื่อการ

ทาํงาน เพื่อความบนัเทิง หรือแม้กระทัง่ในการทาํธุรกิจ โดยการทาํการตลาดบน

อินเตอร์เน็ตนั้นเร่ิมต้นมาจากการท่ีนักการตลาดปรับตวัให้เข้ากับพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป แต่เน่ืองจากการซ้ือ-ขายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตนั้น มีความ

เส่ียงในการถูกโกงสูงกวา่การออกไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคบางกลุ่มอาจจะ

เกิดความไม่มัน่ใจในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

รายงายการวิจัยน้ี จะช่วยทาํให้สามารถศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและข้อดี/ข้อเสียของการซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า ทาํไมผูค้นจึงนิยมซ้ือของผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

และวิธีป้องกนัการถูกโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าคุณจะเป็นผูป้ระกอบการหรือ

ผูบ้ริโภคก็ตาม เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อใน

ดา้นการวางแผนการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ   

ประเด็นปัญหา 

1. ปัญหาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

2. ปัญหาดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

3. ปัญหาดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค 

คําถามการวจัิย  

1. พฤติกรรมของผู ้บริโภค จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต อยา่งไร? 

2. ความไวว้างใจระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูข้ายสินคา้ จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต อยา่งไร? 

3. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต อยา่งไร? 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ต่อการซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต   

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้ ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายสินคา้ ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

สมมติฐานการวจัิย        

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต แตกต่างกนั   

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต   

3. ความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

ขอบเขตการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 15-40 ปี 

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

ระบบอินเตอร์ เ น็ตของประชาชนท่ี มีอายุระหว่าง  15 -40  ปี  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บขอ้มูลเชิงสํารวจ ดว้ยแบบสอบถาม 

ตั้งแต่วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ – 20 มีนาคม 2555 

การกาํหนดตัวแปรทีใ่ช้ในการทาํวจัิย     

ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ตวัแปรหลัก จาํนวน 3 ตวัแปร คือปัจจยัด้าน

ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นขอ้มูลผลิตภณัฑ์  ความ
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ตอ้งการดา้นราคาผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการดา้นความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ และ

ความตอ้งการดา้นการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย

สินคา้ ไดแ้ก่ ความเช่ือใจของผูซ้ื้อต่อผูข้ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  ความเช่ือใจของ

ผูข้ายต่อผูซ้ื้อสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ตวัแปรหลกั จาํนวน 1 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป รองเทา้ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไปทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต 

2. เพื่อให้ผู ้ประกอบการและบุคคลทั่วไปทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

3. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไปทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในการซ้ือสินคา้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแนวทางการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาดงักล่า 

กรอบแนวความคิดในการทาํวจัิย     

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านลกัษณะสว่น

 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค 

ปัจจยัด้านความไว้วางใจ

ระหวา่งผู้ ซือ้กบัผู้ขายสินค้า 

การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นระบบ        

อินเตอร์เน็ต 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้ ง

กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการกาํหนดความตอ้งการ

และพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษาความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ี

ไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดย เฉพาะปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่ม

อา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ   ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผู ้

ซ้ือมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติครอบครัว 

ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง

จิตวิทยา ซ่ึงจดัปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินคา้ 

ปัจจยัทางจิตวทิยาประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและ

แนวความคิดของตนเอ (อา้งถึงใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูแ้ต่ง: รศ.สมจิตร ลว้นจาํเริญ)  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (2541) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Phillips 

Kotler เป็นการศึกษาถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analysis Consumer 

Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัการซ้ือ การใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึง

ลกัษณะความตอ้งการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวดักล

ยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม มี

คาํถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 ขอ้ ประกอบดว้ย6W’s กบั 1H คือ 

Who (Who is in the target market?), What (What does the consumer buy?), Why 

(Why does consumer buy?), Who (Who participates in the buying?), When (When 

javascript:void(0);
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does the consumer buy?), Where (Where does the consumer buy?) และ How (How 

does the consumer buy?) 

ประวตัิความเป็นมาของอนิเตอร์เน็ต      

พีระพงษ ์ ปรีดาชม, 2553 กล่าวไวว้า่ อินเตอร์เน็ต ( Internet) คือ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายยอ่ย 

ๆ หลาย ๆ เครือข่ายรวมตวักนัเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ซ่ึงขยายความไดด้งัน้ี 

คือ การท่ีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป สามารถติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัได้

โดยผ่านสาย Cable หรือ สายโทรศพัท์ ดาวเทียม ฯลฯ การติดต่อนั้นจะเป็นการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกนั เราเรียกพฤติกรรมของ

คอมพิวเตอร์ลกัษณะน้ีว่า เครือข่าย (Network) ซ่ึงเม่ือมีจาํนวนคอมพิวเตอร์ใน

เครือข่ายมากข้ึน และมีการเช่ือมโยงกนัไปทัว่โลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ 

เราเรียกส่ิงน้ีวา่ อินเตอร์เน็ต นัน่เอง  

เหตุผลสําคญัท่ีทาํให้อินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมแพร่หลาย 1. การส่ือสาร

บนอินเตอร์เน็ต ไม่จาํกดัระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ท่ีต่าง

ระบบปฏิบติัการกนัก็สามารถติดต่อ ส่ือสารกนัได ้2. อินเตอร์เน็ตไม่มีขอ้จาํกดัใน

เร่ืองของระยะทาง ไม่วา่จะอยูภ่ายในอาคารเดียวกนั หรือห่างกนัคนละทวีป ขอ้มูลก็

สามารถส่งผา่นถึง กนัได ้3 . อินเตอร์เน็ตไม่จาํกดัรูปแบบของขอ้มูล ซ่ึงมีไดท้ั้งขอ้มูล

ท่ีเป็นขอ้ความอยา่งเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอ้มูลชนิด มลัติมีเดีย คือ

มีทั้งภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบดว้ยได ้

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปราโมทย์  ลือนาม (2540) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู ้ใช้

อินเตอร์เน็ตในการซ้ือสินค้าและบริการอินเตอร์เน็ต  : ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า

ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อการซ้ือสินค้าและ

บริการจาํนวนของเว็บไซต์ ท่ีเขา้ไปใช้งานโดยเฉล่ียส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 แห่งต่อ

สัปดาห์ การใช้งานส่วนใหญ่นั้นจะเขา้ไปใช้งานสัปดาห์ละ 5-10 ชั่วโมง และผูใ้ช้

ส่วนใหญ่คิดวา่การรับรุ้ข่าวส่ารและการโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเหตุจูง

http://www.slideshare.net/pirapong
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ใจให้สามารถสั่งซ้ือสินคา้และบริการจากแหล่งช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดใ้น

ภายหลงั 

ทววีรรณ นอ้ยนํ้าคาํ (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคคนไทยในการ

ซ้ือสินคา้และบริการ ทางการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (  E-Commerce ) เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  : ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการทางดา้น

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (  E-Commerce ) รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

ในการเข้าไปใช้บริการซ้ือสินค้าและบริการทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (  E-

Commerce ) ของผูบ้ริโภคคนไทย พบวา่ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อราคาของสินคา้และบริการ รุปแบบ

ของสินค้าและบริการท่ีแสดงบน เว็บไซต์ ความปลอดภัยในการชําระค่าบริการ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง การรับประกนัสินคา้ ความหลากหลายใน

ตวัสินคา้และความสะดวกในการใชบ้ริการ 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใช้วิ ธีการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary   Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)ในการศึกษาถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ

ดาํเนินการวิจยัดงัน้ี    ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั, ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง, ขั้นตอน

การดาํเนินงานวิจยั, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั, การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั, 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล, การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้     

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ตวัแปรหลัก จาํนวน 3 ตวัแปร คือปัจจยัด้าน

ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นขอ้มูลผลิตภณัฑ์  ความ

ตอ้งการดา้นราคาผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการดา้นความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ และ
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ความตอ้งการดา้นการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย

สินคา้ ไดแ้ก่ ความเช่ือใจของผูซ้ื้อต่อผูข้ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  ความเช่ือใจของ

ผูข้ายต่อผูซ้ื้อสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ตวัแปรหลกั จาํนวน 1 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป รองเทา้ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็น ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2554 จาํนวน 5,676,837 คน (ขอ้มูลจากสํานกังานปกครอง

และทะเบียน  กรุงเทพมหานคร ) 

 ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษา โดยใช้การคาํนวณขนาด

กลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบ

จาํนวนประชากร โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ตามสูตร

ของ Taro Yamane ดงัน้ี  

 n = 
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐
 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N =  จาํนวนประชากร 

e = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

นัน่คือ  n = 
5,676,837 

𝟏+5,676,837 (𝟎.𝟎𝟓)𝟐
 

  n =  399.97 = 400 

ผลการคาํนวณจะตอ้งใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่400 ตวัอยา่ง จึง

จะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผดิพลาดไม่เกิน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัทาํการวจิยัแบบสาํรวจใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได(้ใชม้าตรวดั Nominal Scale ) 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม 

ในการตดัสินใจซ้ือ  เช่น เวบ็ไซตท่ี์ซ้ือเป็นประจาํ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง

ในการซ้ือ (ใชม้าตรวดั Ordinal Scale  ) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบ (ใชม้าตรวดั Interval Scale) 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม

ในสองลกัษณะคือ 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)โดยการนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้

ออกแบบเสร็จแล้วไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมของเน้ือหาและโครงสร้างแบบสอบถามวา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ี

ศึกษาหรือไม่  

การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้จิยัไดท้าํแบบสอบถามจาํนวน 40 

ชุด ทาํการทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาและนาํคาํถามท่ีเป็น

ประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) มาทดสอบความเช่ือมัน่โดยวิธีของ Cronbach’s 

Alpha เพื่อหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัย ได้ทาํการศึกษาในรูปแบบของการสํารวจ (Survey 

Research) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป รองเทา้ 

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ – 20 มีนาคม 2555  โดยการ

กระจายแบบสอบถามผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและแจกแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสาร ถึง

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล       

ตอนที ่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) หรือ จาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

ไดแ้ก่  (1) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร ใช ้Chi-square Test (2) ทดสอบความ

แปรปรวนโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร   

ใช้ T-Test ทดสอบค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่มและใช้ F-test (one way 

ANOVA) ทดสอบค่าเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2กลุ่มข้ึนไป  โดย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของตวัแปรอิสระ, 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลกัษณะการกระจาย

ขอ้มูล, ค่า T-Test ใช้ทดสอบค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่ม, ค่า F-Test ใช้ทดสอบ

ค่าเฉล่ียของตวัแปร 3 กลุ่มข้ึนไป, MRA ใชท้ดสอบความมีอิทธิพลของตวัแปรอิสระ

ท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณและตวัแปรตามท่ีเป็นเชิงปริมาณ 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี 4.1  ระดบัความสาํคญัโดยแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และระดบัแปลผลของปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหวา่งผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

ตวัแปร X  SD. 
ค่า

ตํ่าสุด 
ค่าสูงสุด แปลผล 

เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็ท่ีมีช่ือเสียง 7.34 2.15 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตมี์การจดเลข

ทะเบียนพาณิชย ์
7.32 2.66 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

ความน่าเช่ือถือของผูข้าย 6.58 2.48 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

เวบ็ไซตมี์การรับประกนั

ความพึงพอใจในการซ้ือ

สินคา้ 

7.60 2.16 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระ

เงินท่ีน่าเช่ือถือ 
7.56 2.25 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์

โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

8.18 2.28 0.00 10.00 
เห็นดว้ยมาก

ถึงมากท่ีสุด 

เวบ็ไซตมี์ระบบการรักษา

ความปลอดภยัในการเก็บ

รักษาขอ้มูลลูกคา้ 

7.89 2.36 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมา

นาน 
7.48 2.31 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 4.1  พบว่าปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจนค่าเฉล่ียท่ี 8.18 รองลงมาคือ 

เวบ็ไซต์มีระบบการรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.89 

เวบ็ไซต์มีการรับประกนัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ียท่ี  7.60  เวบ็ไซต์มี

ระบบการชาํระเงินท่ีน่าเช่ือถือค่าเฉล่ียท่ี 7.56   เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมานานค่าเฉล่ียท่ี 

7.48  เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็ท่ีมีช่ือเสียงค่าเฉล่ียท่ี7.34  เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย์

ค่าเฉล่ียท่ี 7.32 และ ความน่าเช่ือถือของผูข้าย ค่าเฉล่ียท่ี 6.58 

 

ตารางท่ี 4.2  ระดบัความสาํคญัโดยแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ตํ่าสุด และระดบัแปลผลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต 

ตวัแปร X  SD. 
ค่า

ตํ่าสุด 
ค่าสูงสุด แปลผล 

ความสะดวกสบายในการซ้ือ

สินคา้ 
8.40 1.60 4.00 10.00 

เห็นดว้ยมากถึง

มากท่ีสุด 

ความสะดวกในการหาขอ้มูล 8.59 1.38 5.00 10.00 
เห็นดว้ยมากถึง

มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของสินคา้ 8.16 1.53 5.00 10.00 
เห็นดว้ยมากถึง

มากท่ีสุด 

ความรู้เก่ียวกบัระบบ

อินเตอร์เน็ต 
7.61 1.98 3.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

การท่ีสินคา้นั้น ๆ หาซ้ือได้

ยาก 
7.60 2.54 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

ความสมบูรณ์และครบถว้น

ของขอ้มูลสินคา้ภายใน

เวบ็ไซต ์

6.43 2.49 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ 8.07 1.83 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

การประชาสัมพนัธ์และการ

เขา้ถึงลูกคา้ 
7.59 2.60 0.00 10.00 เห็นดว้ยมาก 

รูปแบบและความสวยงามของ

เวบ็ไซต ์
7.18 2.02 0.00 10.00 

เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ 6.45 2.06 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

เวบ็ไซตมี์การลดแลกแจกแถม 6.85 2.52 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

การมีระบบสมาชิก 6.45 2.92 0.00 10.00 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวมการตดัสินใจซ้ือ 7.34 1.20 2.69 10.00 เห็นดว้ยมาก 

 

ผลการวเิคราะห์จากตาราง 4.2  พบวา่ภาพรวมการตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

7.34 โดยมีปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการหาขอ้มูลค่าเฉล่ียท่ี 

8.59 รองลงมาคือ ความสะดวกในการซ้ือสินคา้ค่าเฉล่ียท่ี8.40 ความหลากหลายของ

สินคา้ค่าเฉล่ียท่ี 8.16 ราคาสินคา้ท่ีถูกกว่าค่าเฉล่ียท่ี8.07   ความรู้เก่ียวกบัระบบ

อินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ียท่ี 7.61 การท่ีสินค้านั้น ๆ หาซ้ือได้ยากค่าเฉล่ียท่ี 7.60 การ

ประชาสัมพนัธ์และการเขา้ถึงลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.59 รูปแบบและความสวยงามของ

เวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 7.18 ขอ้มูลจากส่ือต่างๆค่าเฉล่ียท่ี 6.85 เวบ็ไซตมี์การลดแลกแจก

แถมค่าเฉล่ียท่ี 6.45 การมีระบบสมาชิกค่าเฉล่ียท่ี 6.45 และความสมบูรณ์และ

ครบถว้นของขอ้มูลสินคา้ภายในเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 6.43  

ตารางท่ี 4.3  ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ผ่านระบบ Internet  กบัปัจจยัความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินค้าของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

Coefficients 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 3.787 .241  15.700 0.000*   

เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็

ท่ีมีช่ือเสียง 
0.022 .024 .039 .912 0.362 0.809 1.237 

เวบ็ไซตมี์การ

จดเลขทะเบียน

พาณิชย ์

0.113 .021 .247 5.341 0.000* 0.682 1.467 

ความน่าเช่ือถือ

ของผูข้าย เช่น 

บุคคลมีช่ือเสียง

, ดารา 

-0.002 .022 -.004 -.085 0.933 0.738 1.355 

เวบ็ไซตมี์การ

รับประกนัความ

พึงพอใจในการ

ซ้ือสินคา้ 

0.122 .026 .219 4.765 0.000* 0.693 1.442 

เวบ็ไซตมี์ระบบ

การชาํระเงินท่ี

น่าเช่ือถือ เช่น 

Paypal 

-0.047 .027 -.087 -1.727 0.085 0.574 1.743 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ี

อยู ่เบอร์

โทรศพัท ์ท่ี

ติดต่อไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

0.106 .026 .200 4.117 0.000* 0.619 1.615 

เวบ็ไซตมี์ระบบ

รักษาความ

ปลอดภยัในการ

เก็บรักษาขอ้มูล

ลูกคา้ 

-0.012 .028 -.024 -.430 0.667 0.490 2.042 

เวบ็ไซตเ์ปิด

ใหบ้ริการมา

นาน 

0.166 .024 .319 6.996 0.000 0.706 1.417 

 

*ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig. <0.05 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0.656 0.431 0.419 0.91815 1.709 

 

ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี   4.3  พบว่าปัจจัยความไว้วางใจ  ประกอบด้วย 

เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย ์  เวบ็ไซตมี์การรับประกนัความพึงพอใจในการ

ซ้ือสินคา้  เวบ็ไซตมี์ช่ือ  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ ท่ีติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจน และเวบ็ไซตเ์ปิด

ให้บริการมานาน  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบ Internet  อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั   0.05  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R  =   0 . 656  หมายความว่า  ปัจจยั

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นระบบ Internet ในทิศทาง

เดียวกนัและมีระดบัค่อนขา้งสูง   ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ  R2  = 0.431 หมายความ
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

วา่ในการแปรผนัของค่าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ Internet  ท่ีเปล่ียนแปลงไป

สามารถอธิบายไดด้ว้ยความเปล่ียนแปลงของตวัแปรความไวว้างใจ  43 .1% ส่วนท่ี

เหลืออีก 54.9% มาจากตวัแปรอ่ืน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานจากการประมาณค่า 

Std. Error of The Estimate  =0.91 การประมาณค่าการตดัสินใจซ้ือโดยใช้ความ

ไวว้างใจเป็นตวัประมาณ  มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั  0.91  จากการวิเคราะห์ 

พบว่าค่า  VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ  เวบ็ไซต์มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษา

ขอ้มูลลูกค้า  มีค่าเท่ากบั  2.042 ซ่ึงไม่เกิน   10  หรือค่า  Tolerance ท่ีน้อยท่ีสุด  คือ

เว็บไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า  มีค่า   0 . 490  ซ่ึง

มากกว่า   0.2  แสดงว่าอาจไม่เกิดกรณีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กัน  หรือ  เกิด 

Multicolinearlity  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ผ่านระบบ Internet  กบัปัจจยัความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินค้าของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ปรับปรุง 

Coefficients 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 3.858 0.225  17.159 0.000* 

เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย ์ 0.116 0.020 0.254 5.800 0.000* 

เวบ็ไซตมี์การรับประกนัความพึง

พอใจในการซ้ือสินคา้ 
0.121 0.025 0.217 4.917 0.000* 

เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระเงินท่ี

น่าเช่ือถือ เช่น Paypal 

-

0.051 
0.025 -0.094 -2.037 0.042* 

เวบ็ไซตมี์ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ท่ี

ติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจน 
0.104 0.024 0.197 4.247 0.000* 

เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมานาน 0.167 0.022 0.321 7.669 0.000* 

 *ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig. <0.05 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0.655 0.429 0.422 0.91588 1.717 

 ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี  4.4 พบวา่ ค่า R ,ค่า R2 ค่า Std. Error of the Estimate 

มีค่าใกลเ้คียงกบั  ตารางท่ี   4 . 44  ดงันั้น  สมการถดถอยใหม่ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ีการตดัสินใจ

ซ้ือ    = 3.858 / + 0.116(เวบ็ไซตมี์การจดเลขทะเบียนพาณิชย)์ ,+ 0.121(เวบ็ไซต์มี

การรับประกนัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้) ,+ 0.051(เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระเงิน
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ท่ีน่าเช่ือถือ  เช่น  Paypal) ,+ 0.104(เวบ็ไซตมี์ช่ือ  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ ท่ีติดต่อไดอ้ยา่ง

ชดัเจน) ,+ 0.167(เวบ็ไซตเ์ปิดใหบ้ริการมานาน) 

5.  สรุปผลการวจัิย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็นร้อย

ละ 66.5 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ  75.75 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  

73.25 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.75  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ  71.50 และมีรายได ้20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.75 

จา ก ก า รป ระ ม วล ผ ล ใ นเ ร่ือง ข อง พ ฤ ติกรรม ส่ วนบุ ค ค ล ของ ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จํานวนทั้ งส้ิน 400 คน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

อินเตอร์เน็ตมานานมากกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ  99.0  ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวนัคิดเป็น

ร้อยละ  98.75   ใช้อินเตอร์เน็ตท่ีทาํงานหรือสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.0  ใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ  80.75  โดยมีผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ  89.75  มากกว่าผูท่ี้ไม่เคยซ้ือคิดเป็นร้อยละ10.25 โดยซ้ือ

สินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ  78.55 ชาํระเงินโดย

การโอนเงินทางธนาคาร/ATM ชาํระโดยการโอนเงินทางธนาคาร/ATM  คิดเป็นร้อย

ละ    72.42  ตดัสินใจซ้ือสินคา้เอง คิดเป็นร้อยละ   24.23 ซ้ือสินคา้เฉล่ีย 1,001-2,000 

บาท/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  45.13  ซ้ือสินคา้นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ  34.54  

ไม่เคยมีปัญหาในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 62.12 ส่วนผูท่ี้

ไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเน่ืองจาก ไม่ไวใ้จร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ  26.83  

และในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะทาํการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือไม่ คิดเป็น

ร้อยละ  75.61 

จากการประมวลผลในเร่ืองของความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบวา่ ปัจจยัท่ี

มีความสําคญัมากท่ีสุดคือ เวบ็ไซต์มีช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อไดอ้ย่างชดัเจน

ค่าเฉล่ียท่ี 8.18 รองลงมาคือ เวบ็ไซตมี์ระบบการรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษา

ขอ้มูลลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.89 เว็บไซต์มีการรับประกนัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 
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ค่าเฉล่ียท่ี  7.60  เวบ็ไซตมี์ระบบการชาํระเงินท่ีน่าเช่ือถือค่าเฉล่ียท่ี 7.56   เวบ็ไซตเ์ปิด

ใหบ้ริการมานานค่าเฉล่ียท่ี 7.48  เวบ็ไซตเ์ป็นเวบ็ท่ีมีช่ือเสียงค่าเฉล่ียท่ี7.34  เวบ็ไซตมี์

การจดเลขทะเบียนพาณิชยค์่าเฉล่ียท่ี 7.32 และ ความน่าเช่ือถือของผูข้าย ค่าเฉล่ียท่ี 

6.58 

จากการประมวลผลในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบว่า ภาพรวม

การตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.34 โดยมีปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความ

สะดวกในการหาขอ้มูลค่าเฉล่ียท่ี 8.59 รองลงมาคือ ความสะดวกในการซ้ือสินคา้

ค่าเฉล่ียท่ี 8.40 ความหลากหลายของสินคา้ค่าเฉล่ียท่ี 8.16 ราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ค่าเฉล่ีย

ท่ี8.07   ความรู้เก่ียวกบัระบบอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ียท่ี 7.61 การท่ีสินคา้นั้น ๆ หาซ้ือได้

ยากค่าเฉล่ียท่ี 7.60 การประชาสัมพนัธ์และการเขา้ถึงลูกคา้ค่าเฉล่ียท่ี 7.59 รูปแบบและ

ความสวยงามของเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 7.18 ขอ้มูลจากส่ือต่างๆค่าเฉล่ียท่ี 6.85 เวบ็ไซตมี์

การลดแลกแจกแถมค่าเฉล่ียท่ี 6.45 การมีระบบสมาชิกค่าเฉล่ียท่ี 6.45 และความ

สมบูรณ์และครบถว้นของขอ้มูลสินคา้ภายในเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียท่ี 6.43  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นความไวว้างใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูว้ิจ ัยนําข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยเสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

ผูข้ายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ควรจะคาํนึงถึงความสําคญัของขอ้มูลต่าง 

ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบการขายสินคา้ เน่ืองจากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูท่ี้ไม่ซ้ือสินคา้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตมีเหตุผลเน่ืองมาจากการไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนซ้ือ ซ่ึงการท่ี

เวบ็ไซต์มีรูปและรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ครบถว้นชดัเจน และควรจะให้ขอ้มูล

ของร้านคา้เพื่อทาํการติดต่อพดูคุยกนัระหวา่งร้านคา้และลูกคา้ได ้สร้างความมัน่ใจวา่

การส่งสินคา้จะถึงมือลูกคา้อยา่งครบถว้นสมบูรณ์และตรงต่อเวลา  โดยใชร้ะบบการ

ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น เพราะสามารถทาํการตรวจสอบ

สถานะพสัดุได ้ 
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 ผูซ้ื้อท่ีสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ควรจะมัน่ใจวา่เวบ็ไซตน์ั้น ๆ มีขอ้มูลท่ี

ท่านต้องการครบถ้วน และสามารถติดต่อผูข้ายได้จริงในกรณีท่ีเกิดปัญหา ควร

ตรวจสอบประวติัของผูข้ายและร้านคา้ออนไลน์ก่อนตดัสินใจซ้ือ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้เสนอแนะ

คร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือ

สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต 

2. ศึกษาความแตกต่างระหว่างการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกบัการไป

เดินซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ทัว่ไป 

3. ขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนั ผูค้นส่วนใหญ่ใชร้ะบบ

อินเตอร์เน็ตในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีเปิดกวา้งสําหรับผูท่ี้จะทาํ

ธุรกิจต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต   

4. เปล่ียนกรอบแนวความคิดหรือปัจจยัท่ีใชใ้นการทาํวิจยัให้เฉพาะเจาะจงมาก

ยิง่ข้ึน สาํหรับผูว้จิยัท่ีมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถระบุปัจจยัและตวัแปรต่าง ๆ ให้

ตรงกบัธุรกิจของตนเองใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งตรงจุด 
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