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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ และความไวว้างใจ 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีถ่ินอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ
ไค-แสควร์ (Chi-Square)  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ แรงจูงใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านเหตุผล ด้านอารมณ์ และด้านการอุปถมัภ์ร้านคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 และความไวว้างใจ ดา้นการส่ือสาร
ความใส่ใจและการให ้และดา้นการแกส้ถานการณ์ความขดัแยง้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 
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Abstract 
 This research was aimed at political studies, motivation and trust studies affecting 
manufacturers' online shopping channels in Bangkok, using random online data from people 
who have purchased the product.  Through channel Online and located in Bangkok, the 
number of 400 people, the data was descriptive and tested with the Chi-Square statistic at a 
significant level of 0.05. 
 The results of the research showed that the young women, on the side, education, 
monthly income and occupation the difference between the emotional and the emotional 
aspects of the online shopping channels affects the online purchase of goods in the province 
to a large extent, with the value of item 3.99 and the limit.  Reliance on careful monitoring 
and giving and in resolving conflicts had a large impact on online shopping negotiations of 
manufacturers in Bangkok, with a high 3.73. 
 
บทน า 

 ในสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการส่ือสาร ไดเ้ปล่ียนวิถีทางการ
ด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจ และการส่ือสารของคนในสงัคมไปอยา่งมากมาย  

 จากความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน้ี ท าให้ระบบการคา้ในปัจจุบนัมีความ
แตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการท าการคา้จะเป็นการขายผา่นทางหนา้ร้านเท่านั้นจึงท าให้ตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูง นอกจากน้ีการท าการคา้แบบเดิม ร้านคา้นั้นๆ จะเป็นท่ีรู้จกัและสามารถเขา้ถึงไดเ้พียงลูกคา้ 
ในพื้นท่ีเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการท าธุรกิจการคา้ หรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซ่ึงเป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางการคา้ระหว่าง
ผูค้า้กบักลุ่มลูกคา้ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าเป็นการท าการคา้ท่ีไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้งยงัเป็นการท าการคา้ท่ีไร้พรมแดน ไม่มี
ขีดจ ากัดของเวลาและสถานท่ี ท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ว รวมถึง 
ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน จากการส ารวจ



 
 

พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) หรือ ETDA พบว่าจ านวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 
โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 14.5% ต่อปี ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราการเติบโตท่ีค่อนขา้งสูง โดยคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียอยูท่ี่ 10 ชัว่โมง 22 นาทีต่อวนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อน่ืองจากปีท่ีผา่นๆ มา  

 ผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ของส านกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA พบว่า การซ้ือสินคา้/บริการออนไลน์ เป็นกิจกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอยู่ในอันดับท่ี 6 คิดเป็น 57.1% ดังจะเห็นได้จากร้านค้าออนไลน์ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึน 
อยา่งต่อเน่ือง และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยท่ีหนัมาใชช่้องทางอีคอมเมิร์ซในการจ าหน่ายสินคา้   

 ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดงักล่าว จึงตอ้งการศึกษาแรงจูงใจ 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ และดา้นการอุปถมัภ์ร้านคา้  และศึกษาความ
ไวว้างใจ ด้านการส่ือสาร ความใส่ใจและการให้ การให้ขอ้ผูกมดั การให้ความสะดวกสบาย และ 
การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อผูป้ระกอบการ ผูข้ายสินคา้
ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
สร้างความเช่ือมัน่ ไวว้างใจ และตอบสนองต่อความการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ และดา้นการอุปถมัภ์
ร้านคา้ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาความไวว้างใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ความใส่ใจและการให้ และการแก้ไข
สถานการณ์ความขดัแยง้ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและความไว้วางใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์  
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดท้ าการศึกษาภายใตค้วามหมายของส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีความไวว้างใจ
แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 



 
 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) ภูษณ สุวรรณภกัดี และ วิลาวลัย ์จนัทร์ศร ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของความ
ไวว้างใจ ทัศนคติ และส่วนประสมทางการ ตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 2) ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน์  
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
   ตัวแปรอสิระ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แรงจูงใจ 
1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์
2.  ดา้นเหตุผล 
3.  ดา้นอารมณ์ 
4.  ดา้นการอุปถมัภร้์านคา้ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ 

2.  เขตท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 

3.  อาย ุ

4.  การศึกษา 

5.  อาชีพ 

6.  รายไดต่้อเดือน 

ความไว้วางใจ 
1.  การส่ือสาร  
2.  ความใส่ใจและการให ้ 
3.  การใหข้อ้ผกูมดั 
4.  การใหค้วามสะดวกสบาย  
5.  การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ 

 

 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
1.  ประเภทสินคา้  
2.  ช่องทางออนไลน์ท่ีใชซ้ื้อสินคา้  
3.  ความถ่ีในการซ้ือ 
4.  ราคาเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ัง 
5.  ช่องทางการช าระเงิน 
6.  ระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือ 
7.  แนวโนม้การซ้ือในอนาคต 



 
 

สมมติฐานของการวจิยั 
  จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
ด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ เขตท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั อายุ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ 
 2.  แรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ความไวว้างใจส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัน้ีคือ 
 1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปปรับใชเ้พื่อพฒันาธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์
 2. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาปรับใชส้ าหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจผา่นส่ือสังคมออนไลน์

ได ้
 3. ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 งานวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือกลุ่มคนท่ี

เคยซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
ออนไลน์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไค-แสควร์ (Chi-Square)  
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนจากการสอบถาม เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค



 
 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ และดา้น
การอุปถมัภร้์านคา้  

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร ดา้นความใส่ใจ และ
การให ้ดา้นการใหข้อ้ผกูมดั ดา้นการใหค้วามสะดวกสบาย และดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้  

 ขอ้มูลในตอนท่ี 3 และ ตอนท่ี 4 ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) ค  าตอบมีใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.00 มีอายุ 30 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
48.00 มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 37.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 19,999 
บาท คิดเป็นร้อยละ 56.00 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม/เดลิเวอร่ี คิดเป็น

ร้อยละ 40.00 มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์เดือนละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.50 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่อคร้ัง ต ่ากว่า 499 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 ช าระเงินผา่น Mobile 
Banking (ธุรกรรมบนมือถือ) คิดเป็นร้อยละ 59.25 ใช้ระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ใน 
แต่ละคร้ังมากกว่า 1 วนั แต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 49.50 และมีแนวโน้มว่าจะซ้ือต่อไปใน
อนาคต คิดเป็นร้อยละ 98.50 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าบนช่องทางออนไลน์ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก  

(x̅= 3.99, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณารายด้าน เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย พบว่า  
ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก ดา้นเหตุผลอยู่ในระดบัมาก ดา้นอุปถมัภ์ร้านคา้อยู่ในระดบัมาก และ 
ดา้นอารมณ์การอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

 
 



 
 

(n = 400) 

แรงจูงใจ �̅� S.D. ระดับการมีอทิธิพล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.07 0.79 มาก 
ดา้นเหตุผล 4.05 0.84 มาก 
ดา้นการอุปถมัภร้์านคา้ 3.96 0.82 มาก 
ดา้นอารมณ์ 3.89 0.79 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.99 0.76 มาก 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นเหตุผล  
ดา้นอารมณ์ และดา้นการอุปถมัภร้์านคา้ 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความไว้วางใจในการซ้ือสินค้าบนช่องทางออนไลน์ 
  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก  
(x̅= 3.99, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณารายดา้น เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย พบวา่ ดา้นการ
ส่ือสารความใส่ใจและการให้อยู่ในระดบัมาก ดา้นการแกส้ถานการณ์ความขดัแยง้อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 

(n = 400) 
ความไว้วางใจ �̅� S.D. ระดับการมีอทิธิพล 
ดา้นการส่ือสารความใส่ใจและการให ้ 3.77 0.78 มาก 
ดา้นเหตุผล 3.73 0.86 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.94 0.72 มาก 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เก่ียวกบัความไวว้างใจ ดา้นการส่ือสารความ 
ใส่ใจและการให ้และดา้นการแกส้ถานการณ์ความขดัแยง้ 

 
 
 
 



 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ เขตท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั อายุ 
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน
ช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นเหตุผล ดา้นการอุปถมัภร้์านคา้ 
และดา้นอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 คือ ความไวว้างใจดา้นการส่ือสารความใส่ใจและการให้ และ
ดา้นการแกส้ถานการณ์ความขดัแยง้ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนช่องทางออนไลน ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้
  ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการ
ทดสอบ 

1.  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ เขตทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน อายุ การศึกษา รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และอาชีพ
ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนช่องทางออนไลน์ 

 

ลกัษณะทาง
ประชากร 
ศาสตร์ 

ประเภท
สินคา้ 

ช่องทาง
ออนไลน์
ท่ีใชซ้ื้อ
สินคา้ 

ความถ่ี 
ในการซ้ือ 

ราคาเฉล่ีย
ในการซ้ือ
แต่ละคร้ัง 

ช่องทาง 
การช า 
ระเงิน 

ระยะเวลา
การตดั 
สินใจซ้ือ 

แนวโนม้
การซ้ือใน
อนาคต 

 
 
 
 
 

ยอมรับ 
เพศ ยอมรับ ไม่

ยอมรับ 
ไม่ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

เขตท่ีอยูอ่าศยั
ปัจจุบนั 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ 

ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

อาย ุ ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ ยอมรับ 
การศึกษา ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 
อาชีพ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน ไม่ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ 



 
 

 

 
อภปิรายผล 

  เร่ืองแรงจูงใจและความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  ประชากรในกรุงเทพมหานครนิยมซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม/เดลิเวอร่ีผา่นช่องทางออนไลน์ซ่ึง
มีความถ่ีในการซ้ือ เดือนละ 2-3 คร้ัง ในราคาเฉล่ียต่อคร้ัง ต ่ากวา่ 499 บาท โดยซ้ือผา่นร้านคา้ออนไลน์
บน Application เลือกช าระเงินผ่าน Mobile Banking (ธุรกรรมบนมือถือ) มากท่ีสุด โดยใชร้ะยะเวลา
ในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ 1 วนั แต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือต่อไปในอนาคต 
  แรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ มีภาพถ่ายสินคา้จริง หลายภาพ หลายมุมมอง เป็น
สินคา้ท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุด มีขั้นตอนในการสัง่ซ้ือง่าย และช าระเงินไม่หลายขั้นตอน 
  ความไววา้งใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดเป็นสามอันดบัแรก ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของร้านคา้ ร้านคา้ออนไลน์สามารถท า

2.  แรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจ ผลการทดสอบ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ยอมรับ 
ดา้นเหตุผล ยอมรับ 
ดา้นอารมณ์ ยอมรับ 
ดา้นการอุปถมัภร้์านคา้ ยอมรับ 
3.  ความไว้วางใจส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าบนช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ความไว้วางใจ ผลการทดสอบ 
การส่ือสาร ความใส่ใจและการให ้ ยอมรับ 
การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ ยอมรับ 



 
 

ใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการ เช่น สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้ และร้านคา้ออนไลน์สามารถ
ตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกาคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1.  เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การเลือกศึกษาประชากร
ในเขตปริมณฑล เพื่อจะไดเ้ห็นวา่ผลการศึกษาเหมือนหรือมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2.  ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา เช่น พฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
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