
 
 

การออกแบบเวบ็ไซต์และรูปแบบการด าเนินชีวติแบบวถิใีหม่ 
ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านอนิเทอร์เน็ต ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบวิถีใหม่ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
งานวิจยัฉบบัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ จากตวัอยา่งจ านวน 400 คน และ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติพรรณนาและทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ  Chi-square และ  
F-test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 - 30 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน คือ 25,001 - 35,000 บาท 
นิยมเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
อินเทอร์เน็ตกบัประเภทสินคา้แตกต่างกนั และ พบวา่การออกแบบเวบ็ไซต ์เช่น ดา้นการจดัวางและ
องคป์ระกอบ และ รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ท่ี เช่น ดา้นความสนใจ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1.  To compare the effect of different demographic 

profile on the decision making towards products purchasing via Internet of consumer in Bangkok, 
and 2. To study the influences of website design and a new lifestyle on the decision making towards 
product purchasing via Internet of consumer in Bangkok.  This research collected data from 400 
samples by using online questionnaire, Data were analyzed by using descriptive statistic and 
hypotheses were tested by using Chi-Square Test and One-Way ANOVA, at a significant level of 
0.05. 

Research results showed that most respondents are female, 21 to 30 years old, hold 
bachelor’ s degree, work at private company and have a monthly income 25,001 to 35,000 Bath. 
The popular products purchased are clothing and accessory products.  Hypotheses results revealed 
that consumers with different demographic profile have different decision making towards product 
purchasing products via internet.  Moreover, it was found that website design e. g.  layout and 
composition; and new lifestyle e.g. their interests have significant influence on the decision making  
towards products purchasing via internet of consumer in Bangkok. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตนั้นมีอิทธิพลและมีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัมี

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตมีมากมาย ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร การ

สืบคน้ขอ้มูล ความบนัเทิง ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงดา้นธุรกิจและการพาณิชย ์คือ 

การซ้ือขายสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย   

มีจ  านวนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ท าให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีไดเ้ปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิต การส่ือสาร 

และการด าเนินธุรกิจไปอย่างมาก รวมถึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการซ้ือขายสินคา้ดว้ย

เช่นกนั เพียงผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-commerce) ซ่ึงสามารถซ้ือ

สินคา้จากทั้งทางเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั หรือช่องทางอ่ืนไดท้ั้งบนอุปกรณ์ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ 

สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ได ้ 

การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั เพราะการซ้ือสินคา้

แบบออนไลน์นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปในเร่ืองการอ านวยความสะดวกของ



 
 

ผูบ้ริโภคได ้โดยการท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ไปซ้ือสินคา้แต่ละอยา่งชนิดผา่นเวบ็ไซตน์ั้น อาจจะมาทั้งใน

ดา้นการตลาด การจดัโปรโมชั่น ประเภทสินคา้ท่ีน่าสนใจ และอ่ืนๆ แต่ทั้งน้ียงัรวมถึงดา้นการ

ออกแบบเวบ็ไซต์อีกดว้ย โดยการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดี มีตวัอยา่งเช่น การใชง้านง่าย เพลิดเพลิน มี

เวบ็ไซตท่ี์สวยงามจนสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซต์ มีการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ 

บนเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นการออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้คุณภาพ จึงเป็นกระบวนการส าคญัใน

การสร้างเวบ็ไซตท์ าใหผู้ใ้ชเ้กิดความประทบัใจ และกลบัเขา้มาชมเวบ็ไซตเ์ดิมอีกในอนาคต  

ในขณะเดียวกนั ในปี 2020 ทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 

ซ่ึงนับว่าเป็นโรคอุบติัใหม่ ส่งผลกระทบในวงกวา้งและมีแนวโน้มท่ีจะแพร่กระจายไปยงัทัว่ทุก           

มุมโลกอย่างต่อเน่ือง มีหลากหลายปัญหาเกิดข้ึนตามๆ มาเป็นลูกโซ่ เกิดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

และการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ จึงก่อเกิดเป็นพฤติกรรมแบบ New Normal กบัชีวิตวิถีใหม่

ข้ึน ซ่ึงความหมายของ New Normal คือ พฤติกรรมใหม่ของคนท่ีมีการด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ี

เปล่ียนไป นัน่หมายความว่าการปรับตวัใหพ้ร้อมรับกบัสถานการณ์ต่างๆ มีรูปแบบใหม่ต่างจากใน

อดีต และมีแนวโน้มท่ีจะเป็น Norm ใหม่ โดยแนวทางชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย ได้แก่ การใช้

เทคโนโลยแีละอินเทอร์เน็ต การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตวัเองและคนรอบ

ขา้ง และการสร้างสมดุลชีวิต  

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงเกิดประเด็นท่ีน่าสนใจทั้งใน

เร่ืองของการซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ความส าคญัของการออกแบบเว็บไซต์ และรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปในสภาวะ COVID-19 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา เร่ืองการ

ออกแบบเว็บไซต์และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัองคก์รหรือผูป้ระกอบการได้

ทราบถึงความส าคญัของการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนแผนการ

ด าเนินงานของเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตใน

สภาวะ COVID-19 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั และสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีการ

พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตกบัประเภทสินคา้ ของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 



 
 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวถีิใหม่ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตท่ี์แตกต่าง
กนั  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
1) แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพของเวบ็ไซต์ 
การออกแบบเวบ็ไซต ์(Web Page Design) ไดแ้ก่ การจดัวางเวบ็ไซต ์(Layout) องคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์(Components) คุณลกัษณะเวบ็ไซต ์(Characteristics) 
2) แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
ดารา ท่ีปะปาล. (2546, น. 169) ได้กล่าวไวว้่า นักการตลาดจึงใช้การวิเคราะห์ลกัษณะ

จิตวิทยา ทางสังคมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑใ์นการแบ่งรูปแบบการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค ลกัษณะ
จิตวิทยา ทางสังคม (Psychographics) เป็นค าท่ีน ามาใช้เพื่อประเมินแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภคดว้ย การวิเคราะห์ กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: l) และความคิดเห็น 
(Opinions: O) โดยวิเคราะห์ว่า ผูบ้ริโภคใชเ้วลาและทรัพยากรต่างๆ ของเขาอย่างไรในแต่ละวนั 
อะไรในส่ิงแวดลอ้มท่ี เขาสนใจและถือว่ามีความส าคญั และเขาคิดเก่ียวกบัตนเอง และคิดถึงโลก
รอบๆ ตวัเขาอยา่งไร การวิเคราะห์ตามลกัษณะดงักล่าวบางคร้ังเรียกสั้นๆ วา่ AIO 

3) แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
6W1H คือ เคร่ืองมือท่ีใชช่้วยในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยประกอบดว้ย

การวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้จาก 6W และ 1H ไดแ้ก่ Who, What, Why, When, Where, Who และ How 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์น้ี จะถูกน ามาปรับใชเ้พื่อวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ทั้งการตลาด 
Offline และ Digital Marketing เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่ือสารและท าการตลาดออกไปยงักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสินคา้และบริการ รวมถึงช่วยลด
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด เน่ืองจากสามารถท าการตลาดไดอ้ย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
(Moneywecan, 2017) 

 



 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานของการวจิยั 
1. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตกบัประเภทสินคา้แตกต่างกนั  
2. การออกแบบเว็บไซต์และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างกนั  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านอนิเทอร์เน็ต 

1. ประเภทสินคา้ 
2. เหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น

อินเตอร์เน็ต  
3. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถจูง

ใจ 
4. ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ 
5. เวบ็ไซตท่ี์เลือกซ้ือสินคา้ การออกแบบเว็บไซต์ 

1. การจดัวางเวบ็ไซต ์(Layout) 
2. องคป์ระกอบเวบ็ไซต์

(Components) 
3. คุณลกัษณะเวบ็ไซต ์

(Characteristics) 

รูปแบบการด าเนินชีวติแบบวถีิใหม่ 

1. ดา้นกิจกรรม  
2. ดา้นความสนใจ  
3. ดา้นความคิดเห็น 



 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นผูมี้เคยซ้ือ

สินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต ทางผูว้ิจยัจึงเลือกใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีต้องไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นย  า และป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงก าหนดใหมี้แบบสอบถามท่ีแจกทั้งส้ิน 400 ฉบบั  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 

ส่วน 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ 

ประเภทสินคา้ เหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ต บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถจูงใจ 
ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ และเวบ็ไซตใ์ดท่ีซ้ือสินคา้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบอิทธิพลของการออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ดา้นการจดัวางเวบ็ไซต ์(Layout) ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(Components) ดา้น
คุณลกัษณะเวบ็ไซต ์(Characteristics) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตวัเองจากผูบ้ริโภคท่ีอาศยั

อยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นผูมี้เคยซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต รวมทั้งส้ิน 400 คน  
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ Chi-square และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 
 



 
 

ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 296 

คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน 
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  มีรายไดต่้อเดือน อยูร่ะหวา่ง 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 

2. ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.7 มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ คือ ขั้นตอนการซ้ือสินคา้ท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว ใชบ้ริการไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถจูงใจได ้คือ เพื่อน 
/ เพื่อนร่วมงาน จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 โดยช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ คือ ช่วงท่ีมี
โปรโมชัน่/ ของแถม/ ลดราคา จ านวน  338 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6  และเวบ็ไซตท่ี์ซ้ือสินคา้เป็น
ประจ า คือ Shopee จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 

3. ข้อมูลด้านอิทธิพลของการออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ต พบวา่ การออกแบบเวบ็ไซต ์ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัวางเวบ็ไซต ์(Layout) ดา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์(Components) และดา้นคุณลกัษณะเวบ็ไซต ์(Characteristics)  มีระดบัความคิดเห็นต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทัว่ไปอยู่ในระดบัความเห็นดว้ยมาก ซ่ึงดา้นการจดัวาง

เวบ็ไซตมี์ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถ

รองรับการแสดงผลเว็บไซต์บนหลายอุปกรณ์ (Responsive web) ถัดมา คือ ด้านองค์ประกอบ

เวบ็ไซต ์(Components) มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ มีภาพประกอบน่าสนใจ สวยงาม สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน และเขา้กบัเวบ็ไซต ์

และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นคุณลกัษณะเวบ็ไซต์ (Characteristics) มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขนาดของรูปภาพ ตวัอกัษร และปุ่ม มีความ

เหมาะสม 

4.  ขอ้มูลด้านอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น
ความคิดเห็น มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทุกดา้นอยู่ใน
ระดับความเห็นด้วยมาก โดยด้านความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มี
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  เช่น หนา้กาก เจลลา้งมือ เป็น



 
 

ตน้ รองลงมา คือ ดา้นความสนใจ คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความสนใจ
ในการท ากิจกรรมภายในบา้น เช่น การจดัสวน การตกแต่งบา้น เป็นตน้ และสนใจและใส่ใจในเร่ือง
การรับประทานอาหารท่ีสะอาดปลอดภยัและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน โดยในล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้น
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.97 การท างานท่ีบา้น (Work from home)  
 

อภปิรายผล 
1. อภิปรายผลขอ้มูลทัว่ไป 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะตามประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

เปรียบเทียบกบัประเภทสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 74.0 เน่ืองจากสัดส่วนประชากรในประเทศไทย เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย และ

พบว่าเพศหญิงเป็นเพศท่ีให้ความส าคญักบัความสวยความงาม มีความหลากหลายทางดา้นการ

แต่งตวั อีกทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม ถือวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีในการด าเนินชีวติอีกดว้ย โดยมีอายเุฉล่ีย

อยูร่ะหว่าง 21 - 30 ปี อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และ

มีรายไดต่้อเดือน อยูร่ะหวา่ง 25,001 - 35,000 บาท พบวา่ โดยสรุปในภาพรวมผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายมากท่ีสุด โดยมีความแตกต่างกันในเร่ืองเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรทีปต ์หงรัตนากร (2556) 

ท่ี ศึกษาเ ร่ืองปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการเ ลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคผ่าน Facebook ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่าน Facebook ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. อภิปรายผลการทดสอบทางสมมติฐาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน

อินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบกบัเว็บไซต์ท่ีซ้ือสินคา้ พบว่ามีผลการตดัสินใจซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ตท่ี

แตกต่างกนั มีในทุกดา้น คือ ดา้นการจดัวางเวบ็ไซต์ ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นคุณลกัษณะ

เวบ็ไซต ์และภาพรวม เน่ืองจากแต่ละเวบ็ไซตมี์การออกแบบทั้งทางดา้น UX/UI ท่ีแตกต่างกนั การ

ใช้งานจึงแตกต่างกันไป แจกแจงได้ดังน้ี Shopee Lazada และ JD central จะมุ่งเนน้ขายสินคา้

โดยเฉพาะ Facebook Instagram และ Twitter  และจะมุ่งเน้นในการติดต่อส่ือสาร การขายสินคา้ 

หรือดูข่าวสาร Lifestyle ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์รายคู่ ท่ีแตกต่างในระดบันยัส าคญั



 
 

ทางสถิติ 0.05 พบว่า เวบ็ไซต์ Facebook มีความแตกต่างมากกว่าการเลือกซ้ือสินคา้เวบ็ไซตอ่ื์นๆ 

เน่ืองจาก Facebook มกัจะมีการอปัเดตการออกแบบดา้นเวบ็ไซตอ์ยู่บ่อยคร้ัง ตวัอยา่งเช่น การ

แสดงผล การออกแบบ ปุ่ม ไอคอน เป็นตน้ สาเหตุน้ีท าให้ค  าตอบในแบบสอบถามของ

กลุ่มเป้าหมายจึงมีความเห็นท่ีแตกต่างกนักว่าเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ย

เวบ็ไซต ์กบัการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และค่าเอฟ (F-test) 

การออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ �̅� S.D. F Sig. 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ภาพรวม 

Shopee 4.11 0.47 

5.244 0.000 แตกต่าง 

Lazada 4.07 0.46 

Facebook 3.88 0.46 

Instagram 4.23 0.44 

Twitter 4.10 0.19 

JD central 4.22 0.70 

อ่ืนๆ 4.58 0.46 

รวม 4.07 0.48 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 1 พบว่าการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างกนั มี

ผลการตดัสินใจซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านการจัดวางเว็บไซต์ ด้าน

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์และดา้นคุณลกัษณะเวบ็ไซต ์

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้

ผา่นอินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบกบัเวบ็ไซตท่ี์ซ้ือสินคา้ พบว่ามีผลการตดัสินใจซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ตท่ี

แตกต่างกัน ในด้านความสนใจ และภาพรวม โดยผลการวิเคราะห์รายคู่ด้านความสนใจ และ

ภาพรวม โดยจากผลการวิเคราะห์รายคู่ท่ีแตกต่างในระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า เวบ็ไซต ์

Facebook มีความแตกต่างมากกว่าการเลือกซ้ือสินคา้เว็บไซต์อ่ืนๆ เน่ืองจาก Facebook อาจจะ

เพราะมีการอปัเดตดา้นฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่บ่อยคร้ัง ตวัอย่างเช่น การขายแบบ live หรือ Facebook 



 
 

Shop เป็นตน้ ดงันั้นท าให้ค  าตอบในแบบสอบถามของผูก้ลุ่มเป้าหมายจึงมีความเห็นที่แตกต่าง

กนักว่าเวบ็ไซตอ่ื์นๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1) ผลจากการวิจยัน้ี ท าใหท้ราบถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 21 - 30 ปี มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน อยู่ระหว่าง 

25,001 - 35,000 บาท และทราบถึงพฤติกรรมการการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ 

ประเภทสินคา้ เหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถจูงใจ ช่วงเวลาในการซ้ือ

สินคา้ และเว็บไซตท่ี์ซ้ือสินคา้  ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการธุรกิจเก่ียวกบัการสินคา้ผา่น

อินเทอร์เน็ต สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเพื่อท ากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายได ้

2) ผลจากการวิจยัท าให้ทราบถึงว่าการออกแบบเว็บไซต์ท่ีดี มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้

ผ่านเว็บไซต์ได ้ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการออกแบบ

เวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ได้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ เร่ืองการออกแบบเวบ็ไซตว์่าควร

ค านึงถึงลกัษณะผูใ้ช้งานเป็นอนัดบัแรก โดยมีความสวยงาม ใช้งานง่าย สามารถเขา้ถึงสินคา้ท่ี

ตอ้งการไดเ้ร็ว และตอ้งส าเร็จตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูใ้ชง้านตั้งไว ้รวมถึงนกัออกแบบยงัตอ้งเขา้ใจ

ในองคป์ระกอบโดยรวมของเวบ็ไซตเ์พื่อการซ้ือขายออนไลน์นั้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

3) ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต อาจเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ท าใหผู้บ้ริโภคหนัมา

ซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลวิจยัน้ีมาใชว้างแผนการ

วางจ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้ นๆ ให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายได ้ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1) การวิจยัในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนกลุ่มหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ผูว้ิจยัขอ

แนะน าว่าควรมีการเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น กลุ่มผูสู้งวยั ท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ีต่างจงัหวดั เป็นตน้ เพื่อเปรียบเทียบผลขอ้มูลท่ีได้ ซ่ึงผลท่ีไดอ้าจจะมีความใกลเ้คียง หรือ

แตกต่างไปจากเดิม 



 
 

2) ศึกษาเว็บไซต์ซ้ือสินคา้จากเว็บไซต์ต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อดูลกัษณะการออกแบบ

เวบ็ไซต ์ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการพาณิชย ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ประกอบธุรกิจออนไลน์ต่อไป  

3) ศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อตดัสินใจซื้อสินคา้ผ า่นอินเทอร์เน ็ต เพิ ่ม เต ิม  อาทิ 

กระบวนการตดัสินใจ เป็นตน้ เพื่อน าไปต่อยอดในธุรกิจ 

4) ศึกษาตวัแปรอิสระเพิ่มเติมท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การขายสินค้าแบบโลกเสมือน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บรรณานุกรม 
กรรณิการ์ ชยัอ านาจ, กฤษฎา มูฮมัหมดั. (2563). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคช่ัน SHOPEE ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต. 

กฤตินา จนัทร์หวร. (2559). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าก๊ิฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเค

ชันอินสตาแกรม ของผู้บริโภคระดับมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์. 

จีรนนัท ์สุธิตานนท,์ ดร.ถนอมพงษ ์พานิช (2563). รูปแบบการด าเนินชีวิตของลกูค้ากลุ่มเจนเนอ
เรช่ันวายท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ประเภทเส้ือผ้าแฟช่ัน. ปทุมธานี: มหาวทิ
ยาลยเัทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

ณฐัตุล เรืองรังษีรัตน์. (2554). พฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือผลิตภัณฑ์

บรรเทา อาการเมาค้าง. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ณฐัรดา ประสงคท์รัพย.์ (2558). คุณภาพการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซอื ้

สินค้าหรือบริการผ่าน ระบบอินเตอร์เนต็ของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
บริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทร     

วิโรฒ. 

บวรลกัษณ์ เสนาะค า. (2562). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรัตน
บณัฑิต. 

ปพน เลิศชาคร. (2559). คุณภาพของเวบ็ไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับ

และความคิดเห็นท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

ผศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม, ผศ.ดร.ลดัดาวลัย ์แกว้กิติพงษ.์ (2563). การศึกษาปัจจัยเเละกลยทุธ์ท่ีสร้าง

แรงจูงใจในการใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

พชัราภรณ์ เมธีการย.์ (2563). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
ผ่านเฟซบุ๊ก. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 



 
 

ลลัน์ลลิตา ทองบาง. (2561). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันซ า้ในธุรกิจ
บริการส่ังอาหารออนไลน์กรณีศึกษาแกร็บฟู้ดในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย. กรุงเทพฯ: 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วรารัตน์ สันติวงษ.์ (2549). ปัจจัยท่ีมผีลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้าธนาคารต่อการใช้บริการ. 

กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย.์ (2556). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

สรินยา สงคป์ระเสริฐ. (2554). รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อค่านิยมในคอนโดมิเนียมตาก

อากาศระดับหรูหรา ในอ าเภอหัวหิน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

สุวพิชญ ์ตั้งนิมิตรชยักลู. (2552). รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค อาหารพร้อม

บริโภคของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

สานิตย ์หนูนิล, กนกวรา พวงประยงค.์ (2562). ปัจจัยท่ีมผีลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ในชนบทไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

กรมสุขภาพจิต. (2563). New Normal ชีวิตวิถใีหม่. สืบคน้จาก  

https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2288 

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). ‘New Normal’ คืออะไร? เม่ือโควิด-19 ผลกัเราสู่ชีวิต 'ปกติวิถใีหม่'. สืบคน้

จาก  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508 

ณรงคย์ศ มหิทธิวาณิชชา. (2562). พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ในไทย 2561.สืบคน้จาก 

www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/ 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ). (2563).  ETDA เผย ปี 62 คนไทยใช้

อินเทอร์เนต็เพ่ิมขึน้เฉลีย่ 10 ช่ัวโมง 22 นาที Gen Y ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน. สืบคน้จาก 

https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA/ 

1belief. (2562). หลกัการออกแบบเวบ็ขัน้พืน้ฐาน พร้อมองค์ประกอบและรูปแบบโครงสร้าง 

สืบคน้จาก  https://www.1belief.com/article/website-design/ 

CIO World&Business. (2562). ส ารวจพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย Thailand 

Ecommerce Report. สืบคน้จาก  http://www.cioworldmagazine.com/thailand-ecommerce-

report-2018/ 



 
 

Marketeer online. (2563). พฤติกรรมคนไทยใช้อินเทอร์เนต็ และเหตุผลการเติบโต. สืบคน้จาก  

https://marketeeronline.co/archives/155464 

Mr.Sittichai Raksasuk. (2546). การ Layout โครงสร้างหน้าเวบ็เพจหน้าเวบ็เพจ. สืบคน้จาก  

www.dwthai.com 

Themevilles. (2562). 5 องค์ประกอบหลกัในการออกแบบเวบ็ไซต์ให้สวยและน่าสนใจ.สืบคน้จาก  

https://www.themevilles.com/five-elements-of-design-beautiful-web/ 

 


