
ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

ระดบัมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ปาริชาต จงรุ่งเรืองไสว 

บทความ 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการศึกษาจะ
ช่วยให้ผูท้ี่ท  าธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน์สามารถน าขอ้มูลที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือพฒันาธุรกิจ
ต่อไปได้ งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครที่เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ จ  านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติ เชิงพรรณา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และIndependent Sample t-test,One-way ANOVA และMultiple Regression  

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยมีอายรุะหวา่ง 13-18 ปี มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายและมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยูท่ี่ 5,001-10,000 บาท 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ออนไลน์ คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นความไวว้างใจและดา้นคุณภาพสินคา้และบริการไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคญั : การตดัสินใจ,สินคา้ออนไลน,์มธัยมศึกษา,ทศันคติ,ความไวว้างใจ 

  
 

 

 
 

 
 

 



บทน า 

 ในยคุปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งมาก และ
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขยายครอบคลุมไปทุกพื้นที่รวมทั้งมีความเสถียร

และรวดเร็วมากขึ้น ส่ือออนไลน์ เวบ็ไซตอ์อนไลน์ต่างๆ เขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากและยงัมีอิทธิพลมาก
ขึ้นเร่ือยๆ ยคุที่ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลทุกอยา่งที่ตอ้งการผ่านอินเทอร์เน็ตและตดัสินใจซ้ืออยา่งรวดเร็ว 

โดยมีองคป์ระกอบมากมายเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจ อาทิ ภาพสินคา้  รีวิวจากผูใ้ชจ้ริง (กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
 ปัจจุบนัน้ีตอ้งบอกเลยว่า “ออนไลน์” นั้นเขา้มาเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษย์

ภายในสังคมเป็นอยา่งมาก เทคโนโลยแีละโลกของอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเช่ือมต่อกนัอยา่งง่ายดาย

เพียงแค่การคลิก ส่งผลให้มนุษยเ์ปล่ียนแปลงลักษณะของการใชชี้วิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
นอกจากจะติดต่อส่ือสารผา่นทางออนไลน์การคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้ต่างๆ ส่ิงหน่ึงที่พบไดม้ากที่สุด

คือการซ้ือขายออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ต่างๆที่เติบโตอยา่งรวดเร็วไม่วา่จะเป็นการโฆษณาสัง่ซ้ือ จดัส่ง 
ช าระเงินไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และทนัใจ เม่ือยิง่ธุรกิจออนไลน์ขยายเพิ่มขึ้นแค่ไหนเจา้ของธุรกิจและ

นักการตลาดก็ตอ้งหมัน่หากลยทุธ์ต่างๆ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ให้สินคา้และแบรนด์ติด

ตลาด รวมไปถึงเพิม่ความมัน่คงและรากฐาน 
 ดงันั้น จากผลการศึกษาน้ีจึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่การซ้ือสินคา้ออนไลน์ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบนั 

โลกาภิวฒัน์ทั้งเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและการคมนาคมขนส่งเป็นส่ิงที่ส าคญัซ่ึงช่วยใหชี้วติของผูค้นมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น และยงัสามารถเช่ือมต่อผูค้นและธุรกิจไดท้ัว่โลก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศึกษาการไวว้างใจและทศันคติในการตดัสินใจซ้ือเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
      1.1 ปะชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู ้บริโภคระดับชั้ นมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 



      1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานครที่เคยท าการซ้ือผา่นทางออนไลน์ จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

      2.1 ตวัแปรอิสระ 
  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

       - เพศ 

       - อาย ุ
       - การศึกษา 

       - รายได ้

  ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 
       - ทศันคติ 

       - ความไวว้างใจ 
       - คุณภาพสินคา้และบริการ 

 2.2 ตวัแปรตาม 

        2.2.1 การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมัธยมศึกษาในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลกัษณะของประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

 2. ทศันคติของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้น
มธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

 3. ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตัดตัดสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 
 4. คุณภาพสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 
 

 



นิยามศัพท์ 

 1. ซ้ือสินคา้ออนไลน์ หมายถึง ซ้ือของออนไลน์ หรือ Online Shopping หมายถึง การซ้ือสั่ง
สินคา้โดยที่เราไม่จ าเป็นตอ้งไปที่ร้านคา้ ไม่เห็นหรือจบัตอ้งสินคา้ตวัจริง แต่อาจเห็นเฉพาะภาพ หรือ

เห็นในรูปแบบวีดีโอเท่านั้น การสั่งซ้ือออนไลน์จะสั่งผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และใชง้านไดบ้น
สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต หรือแมก้ระทัง่คอมพวิเตอร์  

 2. การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง

จากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมักจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่

เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็น

กระบวนการที่ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค  

 3. ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในที่สะทอ้นว่า

บุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก เน่ืองจากเป็น
ผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่ตอ้งแสดงว่าบุคคล 

กล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 

 4. ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ที่เรามีต่อบุคคลว่าเขาหรือพวกเขาเหล่านั้นมีเจตนา มี
การกระท า การแสดงออกในทิศทางเหมาะสมเป็นไปตามที่เราคาดหวงัไวใ้นแต่ละโอกาส ซ่ึงท าใหเ้รา

มัน่ใจวา่สามารถคาดการณ์ผลลพัธข์องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได ้

 5. คุณภาพสินค้า หมายถึง คุณลักษณะต่างๆทั้ งหมดของสินค้าหรือบริการ ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการสร้างสนองต่อความตอ้งการ และเป็นไปตามความตอ้งการหรือเป็นไปตามที่

ก  าหนดไว ้จนสามารถสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

 6. บริการ หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ ดว้ยร่างกายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล

อ่ืน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพงึพอใจใหก้บัผูรั้บบริการได ้

 7. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อหรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ 
หรือการชกัชวน จากผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้ 

หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่ด  าเนินธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน์ และผูท้ี่สนใจในธุรกิจการขาย
สินคา้ออนไลน์น าไปใชเ้ป็นแนวทางในวางแผนและน าไปพฒันา 

 2. เพื่อสามารถน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการศึกษา คน้ควา้และท าการวจิยัน าไปต่อยอด
แก่ผูท้ี่สนใจศึกษาในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

กรอบแนวคดิงานวิจัย 

         ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. รายได ้

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 

1. ทศันคติ 

2. ความไวว้างใจ 

3. คุณภาพสินคา้และการบริการ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศกึษาในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 



การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ที่เคยท าการซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ 
จ  านวน 400 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์น าไป

ประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้น

ความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้น

มธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบสอบทั้งหมด ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และแยกแบบสอบถามที่

ไม่สมบูรณ์ออก น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ประมวลผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 - แบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ที่เคยท าการซ้ือสินคา้ออนไลน์ น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) น าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ท าการวเิคราะห์โดยใชร้้อยละ 

 - แบบสอบถามส่วนที่ 2 เก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
ออนไลน์ น ามาวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจาย โดยหา

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา 

 - แบบสอบถามส่วนที่ 3 เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
ออนไลน์ น ามาวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์การถดถอยน้ีมี

การจ าแนกตวัแปรที่จะศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  



ผลของการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.75 เพศชาย ร้อยละ 39.25 มีอาย ุ13-18 ปี

มากที่สุดร้อยละ 87 รองลงมาอาย ุ19-24 ปี ร้อยละ 11.25 อายุต  ่ากว่า  13 ปี ร้อยละ 1.75 และอาย ุ25 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 0 ระดบัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 62 รองลงมาระดบัการศึกษา ปวช./

อนุปริญญา ร้อยละ 21.75 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 16.25  มีรายได ้5,001-10,000 บาท ร้อย

ละ 41.75 รองลงมามีรายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 25.75 มีรายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 
21.75 มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 7.75 และมีรายได ้20,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 3 

 2. ขอ้มูลปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 

      2.1 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านทัศนคติเ ก่ียวกับผู ้ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นในการแนะน าสินคา้มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.08 รองลงมาสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.94 การใช้บริการไม่ซับซ้อนมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.88 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 การรับรู้เร่ืองสินคา้ที่ดีจากช่องทางออนไลน์มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.73 และ

ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.89 

 2.2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความไวว้างใจเก่ียวกับทางผูใ้ห้บริการแจง้เลข
พสัดุให้ท่านทราบทุกคร้ังมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.28 รองลงมาไดรั้บสินคา้ตามที่ตอ้งการถูกตอ้งมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ 4.22 ได้รับสินคา้ตรงต่อเวลามีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.02 มีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.71 และภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.05 
 2.3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้าและบริการเก่ียวกับได้รับการ

ส่ือสารขั้นตอนการช าระเงินชดัเจนมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.17 รองลงมาไดรั้บการแนะน าสินคา้ เท่ากบั 3.96 
ไดรั้บค าตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัสินคา้และบริการชดัเจนมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.89 ไดรั้บความรับผดิชอบหาก

สินคา้เสียหายมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.88 และไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาในการจดัส่งสินคา้มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.52 และภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.88 
 2.4 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือเก่ียวกบัความสะดวกรวดเร็ว

ในการส่งสินคา้มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.50 รองลงมาการให้บริการมีสินคา้ตรงตามความตอ้งการมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.47 การใหบ้ริการสามารถบอกรายละเอียดสินคา้ไดช้ดัเจนมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.77 การใหบ้ริการ

รับฟังค าติชมจากท่านมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.52 และภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.06 



 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลการถดถอยพหุคุณ 

     3.1 ผลการวเิคราะห์ของลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ ที่ระดบันัยส าคญั
สถิติ 0.05 

      3.2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยั
คุณภาพสินคา้และบริการ (Sig. = 0.005) โดยปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ (β = 0.127) ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิมากที่สุด 

รองลงมาปัจจยัด้านความไวว้างใจ (β = -0.048) และปัจจยัดา้นทศันคติ (β = -0.045) ในขณะที่ปัจจยั
ดา้นความไวว้างใจ (Sig. = 0541) และปัจจยัดา้นทศันคติ (Sig. = 0.469) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิก าหนด (𝑅2 = 0.091) พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ คิดเป็น

ร้อยละ 65.1% ส่วนที่เหลือ 34.9% มาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
 สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั

0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายรุะหวา่ง 13-18 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั 5,001-10,000 

บาท 
 2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิภาพรวมอยูร่ะดบั ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.05 เม่ือแยกเป็นรายขอ้พบวา่ ท่าน

คิดวา่มีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.71 ท่านไดรั้บสินคา้ตรงต่อเวลา ค่าเฉล่ีย 4.02 ท่านไดรั้บ



สินคา้ตามที่ตอ้งการถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 4.22 ทางผูใ้ห้บริการแจง้เลขพสัดุให้ท่านทราบทุกคร้ัง ค่าเฉล่ีย 

4.28 
 3. ผลการวิเคราะห์ของลักษณะประชากรที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ พบวา่ ภาพรวมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ พบวา่ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ โดยปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยั
ดา้นความไวว้างใจ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้น

มธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลไปใชท้างธุรกิจ 

 จากการศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้น
มธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพสินคา้และบริการส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิมากที่สุด ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความส าคญัต่อคุณภาพสินคา้และบริการ เน่ืองจากในปัจจุบนั การขายสินคา้
ออนไลน์มีให้เห็นกนัมากขึ้น โดยทางผูป้ระกอบสามารถตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และ

ครบถว้นสมบูรณ์ที่เก่ียวกบัสินคา้และบริการไดเ้ป็นอยา่งดี  

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคระดบัชั้น

มธัยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพือ่ใหไ้ดผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ ผูว้จิยัขอเสนอ
แนะน าเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  

 2.1 เลือกกลุ่มตวัอยา่งที่มีความแตกต่างจากงานวิจยัคร้ังน้ี เช่นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดั

อ่ืนๆ เพือ่จะไดเ้ห็นผลการศึกษาที่เหมือนหรือแตกต่างอยา่งไร 

 2.2 ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์

มากยิง่ขึ้น 
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