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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากลุ่มประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่มมีการซ้ือ 

สินคา้ออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากผ่าน 
ระบบพาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมี
ผล ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมค านวณทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า One 
Way ANOVA F-Test และค่า Pearson Correlation พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ต ่า
กวา่ 15,000 กบั 15,001 - 25,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

โดยสรุปผลการศึกษา จากการทดสอบตามสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
มี อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ต่อมาเป็นการ
ทดสอบสมมติฐานด้านพฤติกรรมจะมีการตดัสินใจแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมและด้านการ
ตดัสินใจต่างๆ และสุดทา้ยคือการยอมรับเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัสูง 
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1. บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไปมีเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีช่วยใหชี้วตินั้น 
สะดวกสบายมากข้ึน อาทิเช่น โซเชียลมีเดียท่ีรวมส่ือสังคมออนไลน์มากมายใหค้นไดเ้ขา้ถึง การซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ หรือแมก้ระทัง่การเรียนออนไลน ์รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนมากมาย ท า
ให้การพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบนัของคนทัว่ไปมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยี
เหล่าน้ี ท าใหผู้ค้นเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองไป รักความสะดวกสบายมากข้ึน  

ซ่ึงผลการวิจัยผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่สัดส่วนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งหมด มี
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมากถึง 47.5 ลา้นราย (ร้อยละ 70 ) และตลอด 9 ปีท่ีผา่นมาจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 150 ซ่ึงถือว่าอยู่ในการเจริญเติบโตท่ีสูงมาก ในปี พ.ศ. 2562 คนไทยเฉล่ียใช้
อินเทอร์เน็ตวนัละ 10 ชัว่โมง 22 นาที ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 ถึง 17 นาที และกิจกรรมออนไลน์
ท่ีมีการเติบโตท่ีน่าสนใจคือ กิจกรรมช าระเงินและซ้ือสินคา้ออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2561 มีการใช้
บริการคิดเป็น ร้อยละ 49.2 จาก ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต แต่ในปี พ.ศ. 2562 มีการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน
เป็น ร้อยละ 60.6 จาก ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 11.4ในปี 2560 ขอ้มูลจาก
ส านกังานพฒันา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยมีมูลค่าจาก e-Commerce 2,762,503.22 
ลา้นบาท และในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าจาก e-Commerce เพิ่มเป็น 3,150,232.96 หรือมีอตัรา
การเติบโตอยู่ท่ี ร้อยละ 14.04 และยงัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนทุกปีส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และจากข้อมูลจากการซ้ือขายสินค้าในระบบ e-Commerce ทัว่โลกในปี 2561 มี
มูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 2.928 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ และมีคาดการณ์ไปจนถึงปี 2566 วา่ e-Commerce ทัว่
โลกจะมีมูลค่ามากถึง 6.542 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ  
และการเติบโตของการซ้ือขายสินคา้ในระบบ e-Commerce ของโลกมีการเติบโต ในปี 2562 มากถึง
ร้อยละ 20.7 ซ่ึงในทวปีเอเชียมีกการเติบโตมากถึงร้อยละ 25.0 

 
ภาพท่ี1.1 มูลค่าการเติบโตของ e-Commerce ทัว่โลก 

ท่ีมา https://www.emarketer.com 
 



2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษากลุ่มประชากรศาสตร์แต่ละกลุ่มมีการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากผ่านระบบพาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นระบบพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ต่างกันมีผลต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์จากระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. พฤติกรรมของผู ้บริโภคต่างกันมีผลต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์จากระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
3. การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อควมสัมพนัธ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์โดยน า

ผลการวจิยัมา ปรับใชเ้พื่อสร้างกลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มีการขายสินคา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ เพราะข้อมูลดังกล่างสามารถระบุถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้ซ่ึงจะสามารถท าให้
ผูป้ระกอบการตดัสินใจใน การเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ได ้

3. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีก าลงัตดัสินใจเพิ่มช่องทางขาย
สินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์เพราะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีต้องการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ได ้
 
 
 



5. ขอบเขตการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังจะเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น 
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยการสุ่มประชากรทั้งหมด 400 คน 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ขอบเขตเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ีครอบคุมในเร่ืองพฤติกรรมและการยอมรับในการใช้
เทคโนโลย ีของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2.1 ศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้

2.2 ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ประเภทของสินคา้ ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง ส่ือท่ีมีอิทธิพล ต่อการซ้ือ 

2.3 ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ได้แก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ ความง่ายในการใชง้าน ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง ทศันคติท่ีมีต่อการ
ใช ้การน ามาใชง้านจริง 
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีในการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ระเบียบวธิีวจิัย 
1. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินค้า

ออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการระบุตวัเลขท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่าง
สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 และเพิ่มจ านวนขนาดตวัอยา่ง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อาย ุ
- อาชีพ  
- รายได ้ 
- ระดบัการศึกษา  

พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

- เหตผุลในการเลือกซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 
- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้า 
- ดา้นคุณภาพสินคา้ 
- ดา้นการรับรู้การแสดงตวัอยา่งสินคา้ 
- ดา้นการรับรู้รายละเอียดสินคา้ 
- ดา้นรายการส่งเสริมการขาย 
- ดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
 

การยอมรับเทคโนโลย ี

- การรับรู้ถึงประโยชน์ 
- ความง่ายในการใชง้าน 
- ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน 
- การรับรู้ถึงความเส่ียง 
- ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 

- การน ามาใชง้านจริง 
 



อีก  15 ตัวอย่าง  รวมทั้ ง ส้ินคือ 400 ตัวอย่าง  ใช้วิ ธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ในรูปแบบของการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ ซ่ึงแบบสอบถามนั้นมาจากการศึกษา

คน้ควา้ ขอ้มูลทางเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา เคร่ืองมือท่ี
น ามาใชเ้ก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม การซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการซ้ือ
สินคา้ออนไลนผ์า่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้อนนไลน์ ผา่น
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยส่วนท่ี 3 และ 4 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เกณฑก์ารให้

คะแนนมี 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัท่ี 5 หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด 
  ระดบัท่ี 4 หมายถึง ส าคญัมาก 
  ระดบัท่ี 3 หมายถึง ส าคญั 
  ระดบัท่ี 2 หมายถึง ส าคญันอ้ย 
  ระดบัท่ี 1 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

7. ผลการศึกษา 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอย่าง บุคคลทัว่ไป ใน

กรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55 รายไดเ้ฉล่ีย มีความใกลเ้คียงกนัอยู ่2 กลุ่ม ตั้งแต่ต ่ากวา่ 15,000 กบั 
15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3 และ 33.0 ตามล าดบั 



2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมท่ีส่งผลในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ พฤติกรรมการใชช่้องทางซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ของ Shopee มากท่ีสุด ร้อยละ 66.5 ต่อมาเป็นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ซ่ึงมีมากท่ีสุดจะเป็น
สินคา้ประเภทประเภท เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายมากท่ีสุด ร้อยละ 37.0 และผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมท่ีมีความถ่ี ซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่อเดือนผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดคือ 1 – 
2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 68.5 ในพฤติกรรมในการใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ เฉล่ียมากท่ีสุดอยู่
ท่ี 301 – 500 บาท ร้อยละ 35.5 ถดัไปจะเป็น พฤติกรรมในการเลือกช าระเงิน ค่าสินคา้ ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูล
ส่วนใหญ่เลือกช าระผ่านช่องทาง โอน / ช าระผ่านบญัชีธนาคาร มากท่ีสุด ร้อยละ 32.7 และใน
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ ตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ตนเอง ร้อยละ 75.5 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือในแต่ละ
ดา้น 

การยอมรับเทคโนโลยี 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

คุณภาพสินคา้ ตวัอยา่งสินคา้ 
รายละเอียด
สินคา้ 

ส่งเสริมการ
ขาย 

ประชาสัมพั
นธ์ 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 

2. ความง่ายในการใชง้าน <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 

3. ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 

4. การรับรู้ถึงความเส่ียง <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 

5. ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 

6. การน ามาใชง้านจริง <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001* 

จะสามารถสรุปไดว้า่การยอมรับเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ในแต่ละดา้น 

 
 
 
 
 



4. การวเิคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1  
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
สมมติฐานที ่1.1 
เพศ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1.2 
อายุ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1.3 
ระดับการศึกษา แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1.4 
อาชีพ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1.5 
รายได้เฉลีย่ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2  
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่างกนัมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
สมมติฐานที ่2.1 
พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านการเลือกช่องทางในการซ้ือสินค้าออนไลน์
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2.2 
พฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นการเลือกประเภทสินคา้ในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2.3 
พฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นจ านวนคร้ังเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ออนไลน์
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2.4 ยอมรับสมมติฐาน 



สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

พฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ออนไลน์
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่2.5 
พฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นช่องทางการช าระเงินในการซ้ือสินคา้ออนไลน์
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2.6 
พฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ออนไลน์
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3  
การยอมรับเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
สมมติฐานที ่3.1 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.2 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นความง่ายในการใชง้านมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.3 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นความตั้งใจท่ีจะใชมี้ความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.4 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.5 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.1 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการน ามาใชจ้ริงมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ยอมรับสมมติฐาน 



8. การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ต่อ
การซ้ือสินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สามารถอภิปรายตามงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55 
รายไดเ้ฉล่ีย มีความใกลเ้คียงกนัอยู่ 2 กลุ่ม ตั้งแต่ต ่ากว่า 15,000 กบั 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.3 และ 33.0 ตามล าดับ และพอมองในส่วนของพฤติกรรมการใช้งานระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ช่องทาง ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ Shopee มาก
ท่ีสุด และส่วนใหญ่มกัซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่อเดือนประมาณ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงในการซ้ือสินคา้
แต่ละคร้ังมีค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 301 – 500 บาท โดยปกติจะช าระค่าสินคา้ผา่นช่องทาง โอน/
บญัชีธนาคาร และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินค้ามากท่ีสุดคือ ตนเอง และจากผลการ
วิเคราะห์ท าให้รับรู้ไดว้า่ในปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามมีความไวใ้จในเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัสูง
ท่ีสุด เวน้เพียงแต่ด้านความเส่ียงของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีอยู่ในระดบัสูง จึงท าให้สรุปได้ว่า
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการยอมรับการใชร้ะบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นอยา่งมาก  
 

9. ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ในยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยถูีกพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและกา้วกระโดดยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค เป็นอย่างมากในแทบทุกกลุ่มช่วงอายุระบบเครือข่ายออนไลน์แทบเรียกไดว้่าเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตอยา่ง หลีกเล่ียงไม่ไดด้งันั้นบริษทัหรือองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบออนไลน์ 
ควรมีการพฒันาธุจกิจ และศกัยภาพของตวัเองอยา่งต่อเน่ือง ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
สามารถน าเสนอขอ้มูล และผลิตภณัฑ ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัย เ ร่ือง “พฤติกรรมและการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครต่อการซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” ส าเร็จลุล่วงดว้ยความกรุณา
จาก ดร. ภูมิพฒัน์ พงศพ์ฤฒิกุล  ท่ีใหค้วามรู้และค าปรึกษา ตลอดจนช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ต่อรายงานการวจิยัช้ินน้ี จนท าใหร้ายงานวจิยัน้ีสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ีให้การสนบัสนุนในการแนะน า 
ติชม กระจายแบบสอบถาม และเป็นก าลงัใจอนัดีท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 



 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 
จนท าใหก้ารท าวจิยัในคร้ังน้ีสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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