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บทคดัย่อ 

การวจิยัอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบ

รนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) มีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศึกษาการตดัสินใจซ้ือพ

รีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  (2) เพือ่ศึกษาการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียม

แบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพือ่ศึกษาการ

ยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ 

(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชากรที่ใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ คน

ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชห้ลกัการคาํนวณของ Yamane ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วยบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ส่วนที่ 3 ตราสินคา้ที่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ส่วนที่ 4 การ

ตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนของนกัศึกษา ที่ต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



0.050 การยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ 

(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นความปลอดภยัส่วนและดา้น

ภาพลกัษณ์ของแบรนดต่์างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.050 ทาํใหต้วัแปรทั้ง 3 ตวัน้ีสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 

ไดร้้อยละ 70.8 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 70.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ที่ ± 

0.198 

คาํสาํคญั : การยอมรับเทคโนโลย,ีตราสินคา้ ,การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

Research on the influence of technology and brand adoption on purchasing decisions for 

premium brands online. (Bangkok Case Study) The objectives are (1) to study the purchasing 

decision of premium brands online. (Bangkok case study) (2) to study the decision to buy premium 

brands online (A case study of Bangkok Classified by personal factors (3) to study the adoption of 

technology and brands that affect the purchasing decision of premium brands online. (Bangkok case 

study) The sample group used in this research was the population used in this study. 400 people in 

Bangkok, using Yamane's calculation principle, using convenience sampling method. The research 

tool was a questionnaire created by the researcher into 4 parts: Part 1, personal tribute data of the 

respondents; Second, the adoption of technology that affects the decision to buy premium brands 

online. (Bangkok Case Study) Part 3 Brands that affect purchasing decisions of premium brands 

online (Bangkok Case Study) Part 4 Decision to buy premium brands online (Bangkok case study) 



 The results showed that Individual factors include gender, occupation, educational level and 

monthly income of students. The difference does not affect the decision to buy premium brands 

online. (Bangkok case study) statistically significant 0.050 Acceptance of technology and brands that 

affect the decision to buy premium brands online (Bangkok case study, namely the perception of 

benefits The safety aspect and the brand image aspect are different. Affects the decision to buy 

premium brands online. (Bangkok case study) with a statistical significance of 0.050, allowing these 

3 variables to explain the variability of purchasing decisions for premium brands online. (Bangkok 

case study) was 70.8% or had a forecasting power of 70.8% and had a forecast error of ± 0.198. 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัความกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์ไดท้าํให้มีการคิดริเร่ิมพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆมากมาย 

โดยเทคโนโลยสีารสนเทศก็ถือวา่มีบทบาทมีความสาํคญัต่อการใชชี้วิตประจาํวนัไปแทบทุกเร่ือง ไม่วา่

จะเป็น การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง การพฒันามากขึ้น ทาํให้มี

อิทธิพลต่อการดาํเนินใชชี้วิตและการทาํงานอยา่งแทจ้ริง ไม่ว่าจะภาครัฐก็ดี เอกชนก็ดี ลว้นตระหนัก

และรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ๆที่กาํลงัจะเกิดขึ้นและผลกระทบท่ีจะตามมาความกา้วหน้าของเทคโนโลยี

อุปกรณ์ส่ือสาร สารสนเทศแบบพกพา รวมไปถึงโน้ตบุค้อ(notebook)  คอมพิวเตอร์พกพา แท็ปเล็ต 

(tablet) สมาร์ทโฟน (smart phone) เป็นตน้ อุปกรณ์หลักที่ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เพื่อการติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล ทาํธุรกรรมทางการเงิน การซ้ือสินคา้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ หรือใชง้านเพือ่ความบนัเทิงต่าง ๆ เพือ่ความสะดวกสบาย(สิงหะ ฉวสุีข และสุนนัทา 

วงศจ์ตุรภทัร, 2555) ดงันั้น เม่ือส่ือออนไลน์เป็นตวัแปรสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ



ต่าง ๆ เน่ืองจากส่ือออนไลน์เป็นช่องทางในการนาํเสนอสินคา้ที่สะดวกสบายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของ

สินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงลกัษณะทางประชากร เพราะการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ขึ้นอยู่

กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคเช่นกนั เพราะสินคา้แต่ละชนิดมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป และความ

เหมาะสมของผูบ้ริโภคขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงผูป้ระกอบการทั้งหลายจึงตอ้งหาวิธี 

ในการนาํเสนอสินคา้และบริการให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกคา้เป็นสาํคญั ดว้ยเหตุน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะ

ศึกษา เร่ืองอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนด์

บนโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.เพือ่ศึกษาการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)   

2. เพือ่ศึกษาการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล  

3.เพือ่ศึกษาการยอมรับเทคโนโลย(ีTAM)และตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนด์บน

โลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 

ขอบเขตของการวจิัย 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ ตวั

แปรตาม การตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนบนโลกออนไลน ์

2.ประชากรที่ใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ คนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

3.การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2564 – มีนาคม 2565 

 สมมติฐานการวจิยั 



1. ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั น่าจะมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์

(กรณีศึกษา)แตกต่างกนั 

2. การยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ น่าจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเม่ียมแบรนด์

บนโลกออนไลน์(กรณีศึกษา) 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ หมายถึงการวิเคราะห์ประชากรเร่ือง ขนาด โครงสร้างการกระจายตวั และ

การเปล่ียนแปลงที่มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษกิจ สังคม และวฒันธรรม ปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์เป็นไดท้ั้งเหตุและผลที่จะทาํให้เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงสงัคมและ

วฒันธรรม (พรพณิ ประกายสนัติสุข, 2550) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุ เพศ สถานะทางครอบครัว การศึกษา รายได ้ เป็นตน้ 

ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวขอ้งกบัอุปสงค ์(Demand) การเปล่ียนแปลง

ทางประชากรทาํใหเ้ห็นไดว้า่จะเกิดตลาดใหม่ ๆ ขึ้น จากสินคา้ทั้งหลาย และตลาดอ่ืน ๆ ก็จะค่อยๆหมด

ไป หรือลดนอ้ยลง (อดุลย ์จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล 2549) 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี 

การยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคล

ไวว้า่ การที่บุคคลจะลงมือประกอบพฤติกรรมใดนั้น สามารถอธิบายไดจ้ากการวดัความเช่ือ (Beliefs) 

เจตคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระทาํ (Intention) ซ่ึงผลของความตั้งใจกระทาํก่อใหเ้กิดการกระทาํ 

นั้นขึ้นซ่ึง Davis ไดน้าํมาใชใ้นการอธิบายการยอมรับระบบสารสนเทศ โดยพฒันาในงานวทิยานิพนธ์

ระดบัปริญญาเอก จนไดเ้ป็นโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model: TAM)



ประกอบดว้ยตวัแปร การรับรู้วา่มีประโยชน์ การรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้ เจตคติต่อการใช ้ ความตั้งใจที่จะ

กระทา และ พฤติกรรมการใชจ้ริง (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) 

 

การยอมรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อนวตักรรมและเทคโนโลย ี (Adoption and Innovation Theory) 

เรียกวา่ กระบวนการยอมรับ ซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับและนาํไป

ปฏิบติั โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (Roger & Shoemaker, 1978) 

1. รับรู้ (Awareness) เป็นขั้นแรกที่นาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธวธีิการใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั

การประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้นซ่ึงยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการใชง้านหรือประโยชน์

ของนวตักรรมนั้นๆ ทาํใหเ้กิดความอยากรู้และแกปั้ญหาท่ีตนเองมีอยู ่

2. สนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจหารายละเอียดเก่ียวกบัวทิยาการใหม่ๆ เพิม่เติม 

และในขั้นน้ีจะทาํใหไ้ดค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บับุคลิกภาพค่านิยม ตลอดจน

บรรทดัฐานทางสงัคม หรือประสบการณ์ของบุคคลนั้น 

3. ประเมินค่า (Evaluation) เป็นขั้นท่ีจะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใชว้ธีิการหรือ

วทิยาการใหม่ ๆ โดยมีการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย หากนาํมาใชแ้ลว้จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

หรือไม่ โดยทัว่ไปมกัจะคิดวา่เป็นการเส่ียงในการใชว้ทิยาการใหม่ๆ และไม่แน่ใจถึงผลที่จะไดรั้บ ใน

ขั้นน้ีจึงตอ้งมีการสร้างแรงผลกัดนั(Reinforcement) เพือ่ใหเ้กิดความแน่ใจถึงคุณค่า รวมถึงประโยชน์ที่

จะไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ ๆ 

4. ทดลอง (Trial) เป็นขั้นที่เร่ิมทดลองกบัคนบางส่วนก่อนเพือ่ตรวจสอบผลลพัธโ์ดยใชว้ิธีการ

ใหม่ให้เขา้กบัสถานการณ์ในขณะนั้น ซ่ึงผลการทดลองจะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจที่จะปฏิเสธ

หรือยอมรับ 

5. ยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นที่ปฏิบติันาํไปใชจ้ริงซ่ึงบุคคลยอมรับวทิยาการใหม่ๆ วา่เป็น

ประโยชน์ในส่ิงนั้น 



การยอมรับเทคโนโลย ี เป็นการวางแผนการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ โดยผูใ้ชมี้การศึกษาขอ้มูล

เบื้องตน้และทดลองใชง้านแลว้เกิดความพงึพอใจหรือเกิดความสะดวกสบายจึงทาํใหเ้กิดการยอมรับ

เทคโนโลยใีหม่นั้น เป็นการอธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยแีละความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยใีหม่ของ

บุคคล ซ่ึงเกิดจากการที่บุคคลทดลองใชแ้ละรับรู้ถึงความง่ายความสะดวกสบายของเทคโนโลยแีละ

ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการใชง้าน ซ่ึงบุคคลสามารถเรียนรู้การใชง้านและรวมถึงการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยใีหม่ไดด้ว้ยตนเอง (อคัรเดช ป่ินสุข และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559) 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัตราสินค้า 

 การสร้างคุณค่าตราสินคา้ในท่ีน้ีคือสินคา้พรเม่ียมแบรนด ์เป็นท่ียอมรับในหมู่นกัการ

ตลาดวา่ “ตรายีห่อ้พรีเม่ียมแบรนด”์ เป็นปัจจยัสาํคญั อยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จทางการตลาด ตราสินคา้ยงั

ช่วยใหน้กัการตลาดแยกแยะสินคา้หรืออบริการของตนออกจาก ผูอ่ื้นตราสินคา้ช่วยใหผู้บ้ริโภคจาํไดว้า่

ประทบัใจหรือสนใจสินคา้บริการใด ซ่ึงมีผลต่อการกลบัมาหา ใหถู้กใจได ้

ศาสตราจารย ์สตีเวน่ ไดก้ล่าวไวว้า่ “สินคา คือส่ิงที่ผลิตจากในโรงงาน ตรายีห่อ้คือส่ิงที่

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ สินคา้คือส่ิงที่ผูบ้ริโภคใช”้ คาํกล่าววประโยคน้ีสะทอ้นสจัธรรมทางการตลาดถึง

ความสาํคญัของ ตราสินคา้ สินคา้ที่ผลิตท่ีเดียวกนั แต่ยีห่อ้ต่างกนั ความนิยมของผูบ้ริโภคก็แตกต่างกนั 

ดร.เสรี วงษม์ณฑา (2540) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตราสินคา้ คือ ส่ิงที่จะช่วยสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่งในตลาด และเสริมคุณค่าใหก้บัสินคา้นั้นๆ รวมทั้งสร้างความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคใหมี้ต่อ

สินคา้อยา่งยาวนาน เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดพ้บเห็นสินคา้นั้นตลอดเวลาแลว้เกิดความคุน้เคยกบัตราสินคา้

และเม่ือเกิดความคุน้เคยแลว้ก็เกิดความชอบนาํไปสู่ความไวว้างใจ และความไวว้างใจจะนาํไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นในที่สุด 

 

 



กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

(Independent Variable)       (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย(ีTAM) 

- ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 

- ดา้นความง่ายต่อการซ้ือ 

- ดา้นความปลอดภยั 

 

แบรนด์ ( Brand) 

- ดา้นการดึงดูดแบรนด ์

- ดา้นความมีประสิทธิภาพของแบรนด ์

- ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด ์

การตัดสินใจซ้ือพรีเมี่ยมแบรนบนโลกออนไลน์ 



ระเบียบการวจิยั 

การศึกษาวจิยั เร่ือง อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียม

แบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี 

ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

สาํรวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดน้ั้นจะเป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ ดร.วชัรพงษ ์ตณัฑพ์รชยั และ 

พมิพร์ามิล สุพรรณพงศต์รวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามและ

เสนอแนะเพือ่ปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงเชิง

เน้ือหาเสร็จแลว้ ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั จาํนวน 30 คน เพือ่หา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดนการนาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพจิารณาความถูกตอ้งและความ

เที่ยงตรงของเน้ือหา (IOC) และหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไดค้า่ความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.935 แปลวา่ ขอ้คาํถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถนาํไปเก็บ

ขอ้มูลได ้

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กบัตวัแปรที่มีระดบั

การวดัเชิงปริมาณไดแ้ก่ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ีตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์

 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 



2.1ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะ

ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปร จะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD 

 2.2 การยอมรับเทคโนโลย ี ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ จะใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

สรุปผลวิจยั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยัเร่ือง อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตรา

สินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนด์บนโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) พบวา่

กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นเพศ หญิงร้อยละ 49.5 อายรุะหวา่ง 25-40 ปี ร้อยละ 60.8 ในกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่อาชีพขา้ราชการ ร้อยละ 22.8 การศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี ร้อยละ 62.3และมี

รายไดเ้ฉล่ีย 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.7 

การยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั และตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของ

แบรนดมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนด์บนโลกออนไลน์ ไดร้้อยละ 70.8 หรือมีอาํนาจพยากรณ์

ร้อยละ 70.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ที่ ± 0.198 ซ่ึงสามารถสร้างการถดถอยได ้ดงัน้ี 

ตาราง 22 แสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตัดสินใจซ้ือพรีเมีย่มแบ

รนด์บนโลกออนไลน์ (กรณศึีกษากรุงเทพมหานคร) 

การยอมรับเทคโนโลย ีและ

ตราสินคา้ 

b Std. Error Beta t Sig. F Sig. 

Constant -.579 .198 
 

-2.925 .004 150.062 0.000* 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 0.316 0.051 0.315 6.209 0.000* 
  



ดา้นความง่ายต่อการซ้ือ 0.002 0.050 0.001 .030 0.976 
  

ดา้นความปลอดภยั 0.172 0.034 0.230 5.015 0.000* 
  

ดา้นดึงดูดของแบรนด ์ 0.116 0.058 0.098 2.019 0.44 
  

ดา้นความมีประสิทธิภาพ

ของแบรนด ์

0.072 0.053 0.061 1.350 0.178 
  

ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ 0.422 0.061 0.309 6.877 0.000* 
  

   
 

    

R = 0.842a, R2 =0.708, Adjusted R Square =.703, SEE = 0.424 

*sig<0.05 

 

Y = -0.579+0.422 (ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด)์ +0.316 (ดา้นการรับรู้ประโยชน์) +0.172 (ดา้น

ความปลอดภยั)  

 

อภปิรายผล 

ผลการวจิยัเร่ืองอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียม

แบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

 

1. ซ่ึงจากผลการตดัสินใจซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

1.1 คนในกรุงเทพมหานครใหค้ะแนนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมากที่สุด 

โดยคนในกรุงเทพมหานครส่วนมากใหค้ะแนนในอนาคตท่านยงัคงซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์

ต่อไปอยูใ่นระดบัมากที่สุด แสดงใหเ้ห็นวา่ในอนาคตนั้นกลุ่มคน คนในกรุงเทพมหานครน้ี ยงัทาํการซ้ือ



สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์เหมือนเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์

(Online Consumer Behavior) ของ Richard & Chebat (2015) กล่าววา่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่มาของ

ขอ้มูลสาํหรับสินคา้จาํนวนมาก และผลการวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออนไลน์ไดมี้จาํนวน

เพิม่ขึ้นเช่นกนั การรับรู้ทางออนไลน์ (Online Cognitions) อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions) 

ความบนัเทิงออนไลน์ (Online Entertainment) ความต่อเน่ือง (Flow) และทศันคติที่มีต่อส่ือออนไลน ์

(Online Attitudes) ซ่ึงความสมัพนัธข์องการรับรู้ทางออนไลน์มีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเวบ็ไซต ์

เช่น คุณภาพของเน้ือหาขอ้มูล และความถูกตอ้งของขอ้มูลในขณะท่ีความบนัเทิงออนไลนมี์ความ

เก่ียวขอ้งกบัความชอบของแต่ละบคุคลอารมณ์ออนไลน์มีความเก่ียวขอ้งกบัความยนิดี การกระตุน้

อารมณ์ความสุข และการครอบงาํ ความต่อเน่ืองเป็นสภาพท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการเล่นหรือหาขอ้มูลใน

อินเทอร์เน็ต ทศันคติออนไลนมี์ความเก่ียวขอ้งกบัทศันคติที่มีต่อเวบ็ไซตแ์ละทศันคติทีมี่ต่อสินคา้ 

 

2. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคน ในกรุงเทพมหานคร(กรณีศึกษา) จาํแนกตามเพศ 

อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 คนในกรุงเทพมหานคร(กรณีศึกษา)ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์โดยภาพรวมแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ อายเุป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจ กลุ่มคนที่มีอาย ุ

12 – 24 ปี จะยงัไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจเองมาก เพราะยงัอยูใ่นการดูแลของผูป้กครองหรือตอ้งพึ่ทาง

บา้นอยู ่ อาํนาจการตดัสินใจส่วนใหญ่จึงอยูท่ี่ผูป้กครอง ต่างจากกลุ่มคนท่ีมีอาย ุ 25-40 ปี ท่ีมีอาํนาจใน

การตดัสินใจเองมากพอสมควร ซ่ึงสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตนตอ้งการไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นการ

ตดัสินใจของผูป้กครอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ (2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่

แตกต่างกนั นกัการตลาดจึงมกัจะใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

และไดค้น้หาความตอ้งการชองส่วนตลาดส่วนเล็ก (Nice Market) โดยมุ่งความสาํคญัที่ตลาดอายสุ่วน

นั้น 



2.2 คน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้พ

รีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์โดยภาพรวมแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การศึกษามีส่วนสาํคญัใน

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ คนที่มีการศึกษาสูงยอ่มมีความระมดัระวงัในการซ้ือสินคา้สูงกวา่คนท่ีมี

การศึกษาตํ่า คนที่มีการศึกษาสูงจะศึกษาขอ้มูลของสินคา้ก่อนจะตดัสินใจซ้ือ เช่น วิธีการผลิต 

ส่วนประกอบของสินคา้ วธีิการใชท้ี่ถูกตอ้ง การรับประกนัคุณภาพอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการรับประกนั

ของตวัสินคา้ และความน่าเช่ือถือของผูข้ายหรือร้านที่จดัจาํหน่าย ในขณะที่คนที่มีการศึกษาตํ่า 

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ง่ายกวา่มาก เพราะไม่ไดค้าํนึงถึงขอ้มูลท่ีกล่าวมานั้นมากนกั สอดคลอ้งกบัแนวคิด

และทฤษฎีประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรที่

สาํคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด มีแนวโนม้ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มที่มีระดบัการศึกษาสูง บุคคลที่มีการศึกษาตํ่าโอกาสที่จะหางานระดบัสูงยาก จึงทาํใหมี้รายได้

ต ํ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ ์รูปแบบการดาํรงชีวติ ค่านิยม อาชีพ 

ระดบัการศึกษา ฯลฯ นกัการตลาดจะโยงเกณฑร์ายได ้และการศึกษา รวมกบัตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ เพือ่ใหก้ารกาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

 2.3 คนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์โดยภาพรวมแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ รายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ เพราะรายไดเ้ป็นตวักาํหนดวา่ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หรือไม่ สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้าก การ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นเร่ืองง่าย เพราะไม่มีผลกระทบต่อการดาํรงชีวติมากนกั แต่สาํหรับผูบ้ริโภคที่มี

รายไดต้ ํ่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้จึงเป็นเร่ืองยาก สินคา้ท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีมกัจะซ้ือคือสินคา้ท่ีมีความ

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ หรือเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการทาํมาหากิน เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีจะไม่ใชเ้งินซ้ือ

สินคา้ที่อาํนวนความสะดวกมากนกั เน่ืองจากรายไดท้ี่มีไม่มากนกัจึงมีขอ้จาํกดัในการใชจ่้ายซ้ือสินคา้ 

และกลุ่มคนที่ผูว้จิยัไดท้าํการวจิยัในคร้ังน้ี คือกลุ่มคน ในกรุงเทพคือกลุ่มคนทีมี่อาย ุ12 – 24 ปี ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็น นกัเรียน/นกัศึกษา ที่กาํลงัศึกษาอยู ่ จึงมีรายไดไ้ม่มากนกัเม่ือเทียบกบักลุ่มคนที่มีอายมุากกวา่

และเร่ิมทาํงาน แต่เน่ืองจากสงัคมปัจจุบนัมีส่ิงเร้า ส่ิงบนัเทิง หรือส่ิงย ัว่ยวนทาํใหห้ลงใหลมาก หรือ



เน่ืองจากสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนัมีความเช่ือมถึงกนัทัว่โลก และผูค้นกลุ่มน้ีเป็นคนสมยัใหม่ การจะ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ชอบและปรารถนาเป็นเร่ืองที่เห็นกนัไดท้ัว่ไป สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้า่ รายได ้ (Income) เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการกาํหนดส่วนของ

ตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความรํ่ารวย แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต้ ํ่า

จะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายได้

อาจจะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ใจขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ที่

แทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑรู์ปแบบการดาํรงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็น

ตวัแปรที่ใชบ้่อยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์

หรืออ่ืนๆ เพือ่ใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

 3. ผลการศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้พรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน(์กรณีศึกษกรุงเทพมหานคร) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 3.3 การยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเม่ียมแบ

รนดบ์นโลกออนไลน์ของคน กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การรับรู้ประโยชน์ต่อเทคโนโลยี

เป็นส่ิงสาํคญั คือเม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลย ี ก็จะเพิม่ปริมาณการใช้

เทคโนโลยขีึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงการรับรู้ประโยชน์ต่อการใชเ้ทคโนโลยน้ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

สินคา้พรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ของคนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีบทบาทกบัการใช้

ชีวติของคนเราอยา่งมาก ทุก ๆ อยา่งแทบจะเป็นเทคโนโลย ีรวมไปถึงการซ้ือขายเทคโนโลยกี็มีบทบาท

ที่สาํคญัมาก ๆ และโดยเฉพาะการซ้ือสินคา้ออนไลน์ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายทัว่โลก ดว้ยปัจจุบนัโลก

ออนไลน์ทีไ่ม่มีพรมแดน ไม่มีขอ้จาํกดั สามารถซ้ือสินคา้ไดจ้ากทัว่โลก กลุ่มคนสมยัใหม่นิยมการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์เพราะรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในดา้นต่าง ๆ เช่น ประหยดัเวลา สามารถสัง่ซ้ือและ

คาํนวณวนัส่งเพือ่ที่จะรอรับของที่บา้นได ้ ไม่ตอ้งเสียเวลาวนัหยดุกบัการเดินหา้ง หรือตามหาร้านคา้ใน

ที่ต่าง ๆ ซ่ึงทาํใหเ้สียเวลาพกัผอ่น หรือจะเป็นการเปรียบเทียบราคาไดอ้ยา่งง่ายดายเพือ่ทาํใหก้าร

ตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ณัฐสพนัธ ์ เผ่าพนัธ ์



(2552) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ทศันคติของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน ์ โดย

ศึกษาความตั้งใจของผูบ้ริโภคต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เพือ่ทดสอบ

ปัจจยัที่ทาํใหผู้บ้ริโภคใชเ้วบ็ไซตสื์บคน้ขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ จากการ

สาํรวจผูบ้ริโภคออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตวา่อินเทอร์เน็ตง่ายต่อการใช้

งาน และรับรู้วา่มีประโยชน์ มีผลเชิงบวกต่อทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และปัจจยั 3 ปัจจยั

ประกอบดว้ย ทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลนก์ารคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและความน่าเช่ือถือของ

เวบ็ไซต ์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้สินคา้ออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึง

สอดคลอ้งตามทฤษฎีของ Fishbein and Ajzen (1975;1977) และแนวคิดของ Davis (1989) ดงันั้นธุรกิจที่

ดาํเนินรูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จะตอ้งใหค้วามสนใจในทั้ง สามปัจจยัน้ีเป็นสาํคญัในการพฒันา

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ใหส้นองตอบความตอ้งการของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้และ

บริการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญลกัษณ์พลวนั, สุพรรษา กุลแกว้ และณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี (2557) 

ที่ทาํการวจิยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยแีละปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลย ี QR 

Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสาํรวจผูบ้ริโภคออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ 

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช ้QR Code มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นการรับรู้

ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บ, รับรู้ความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน ความตั้งใจในการใชง้าน 

อิทธิพลทางสงัคม ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลย ี และความสนใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ รวมทั้งสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์ (2557) ท่ีทาํการวจิยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคออนไลน์ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และยงัพบอีกวา่ การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการนาํมาใชง้านจริง ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นทศันคติที่มีต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นความง่ายในการใชง้าน

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน์ ดา้นการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับ

เทคโนโลย ีดา้นความตั้งใจที่จะใชต้ามลาํดบั  



 3.4 การยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นความง่ายต่อการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเม่ียมแบ

รนดอ์อนไลน์ของคนกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยเีก่ียวกบัการ

ซ้ือขายเป็นส่ิงสาํคญัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะในปปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

หลาย ๆ อยา่งในโลกซ่ึงรวมไปถึงธุรกิจต่าง ๆ หรือการซ้ือ-ขาย เทคโนโลยกี็เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง แต่

เน่ืองดว้ยเป็นส่ิงที่ใหม่ผูค้นอาจยงัไม่ยอมรับมากนกั ถึงแมว้า่ประโยชน์ของเทคโนโลยนีั้นมีมากมาย

เหลือเกินหน่ึงในนั้นคือความง่ายต่อการใชง้านและง่ายต่อการทาํธุรกิจหรือประกอบอาชีพ หรือรวมไป

ถึงการดาํเนินชีวติ ซ่ึงถา้ผูค้นไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ขอ้น้ี การยอมรับเทคโนโลยจีะไม่ใช่ส่ิงที่ยาก เพราะ

สงัคมสมยัใหม่มีการอาํนวยความสะดวกมากมายและผลิตภณัฑอ์าํนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็เป็น

เทคโนโลย ีอาจมีความจาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้เพือ่ใหก้ารดาํเนินชีวติสะดวกและง่าย เหมือนกบัความง่ายใน

การซ้ือ ในที่น้ีผูว้จิยัหมายถึงความง่ายในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ในปัจจุบนัผลิตภณัฑห์รือ

แบรนดต่์าง ๆ เร่ิมทาํการตลาดออนไลนม์ากขึ้น เพราะสงัเกตุไดว้า่ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลนม์ากขึ้น เพราะการซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์นั้นไม่มีขั้นตอนยุง่ยากมากนกั เพยีงแค่คลิกไม่ก่ี

คร้ังก็สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดแ้ลว้ การคน้หาสินคา้ก็มีความสะดวกรวดเร็วเพราะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่

เพือ่ใหผู้บ้ริโภคเลือกหาสินคา้ไดง่้าย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการไปซ้ือที่หา้งหรือที่ร้านโดยตรงที่ตอ้งใช้

เวลาในการนัง่รถ และยงัตอ้งเดินหาสินคา้ท่ีตอ้งการอาจใชเ้วลานาน ซ่ึงช่องทางการซ้ือออนไลน์

สามารถตดัปัญหาเหล่าน้ีไปไดเ้ลย ความง่ายต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์จึงเป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่และ

ยงัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ไดด้ว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Davis (1989) 

ไดก้ล่าวไวว้า่ การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) คือส่ิงที่ผูใ้ชค้าดหวงัต่อเทคโนโลยทีี่จะใชว้า่

จะตอ้งมีความง่าย ไม่ตอ้งพยายามมากในการเรียนรู้และศึกษาเพือ่ที่จะใชง้านได ้การรับรู้ถึงความง่ายต่อ

การใชง้านส่งผลต่อการใชง้านในระบบและส่งผลทางออ้มโดยผา่นการรับรู้ประโยชน์  การรับรู้ต่อการ

ใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ Kuo, Chen & Hsu (2012) กล่าวไวว้า่ 

ผูบ้ริโภคที่ไม่พอใจในการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ มีการยกเลิกคาํสัง่ซ้ือก่อนท่ีคาํสัง่ซ้ือจะ

เสร็จสมบูรณ์ เพราะแอพพลิเคชนัหรือเวป็ไซตท่ี์ใหบ้ริการมีความซบัซอ้นหรือยากในการใชง้านเกินไป 



เพราะการออกแบบแอพพลิเคชนัหรือเวป็ไซตด์งักล่าวไม่มีความน่าสนใจและเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ เช่น

รายการสินคา้ ประเภทของสินคา้เป็นตน้ ยากเกินไป ดงันั้น การออกแบบแอพพลิเคชนัหรือเวป็ไซตใ์น

การขายออนไลน์ควรออกแบบใหมี้ความน่าสนใจ มีความน่าเช่ือถือ ใชง้านง่าย และมีความเหมาะสมแก่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยกลุ่มคน Generation Z ไดรั้บรู้ถึงความง่ายต่อการใชเ้ทคโนโลยใีนการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ ทาํใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลยมีากขึ้น ทาํใหค้วามง่ายต่อการซ้ือสินคา้ออนไลนมี์ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนัน่เอง 

  3.5 การยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นความปลอดภยั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สินคา้พ

รีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ความปลอดภยัในการ

ใชเ้ทคโนโลยเีก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์เป็นส่ิงสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นช่องทางออนไลนอ์ยา่งมาก โดยเทคโนโลยเีก่ียวกบัการซ้ือขายทางออนไลน์ยงัเป็นส่ิงใหม่ใน

ปัจจุบนั และดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริโภคจึงมีความรู้ หรือความเส่ียงต่อการใชง้านไม่มากเท่าท่ีควร เพราะเหตุน้ี

ความปลอดภยัจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ เม่ือผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อะไรสกัอยา่งผา่นช่องทางออนไลน์ซ่ึงไม่เห็นตวัสินคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่าย แต่ส่ือสารกนับนโลก

ออนไลน์ เวป็ไซต ์หรือแอพพลิเคชนัแทน ซ่ึงจะทาํใหค้วามเช่ือใจ การไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือของทั้ง

สินคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายนั้นลดลงไปดว้ย และอาจจบลงดว้ยการไม่สัง่ซ้ือสินคา้นั้น ส่ิงแรก ๆ ที่ผูบ้ริโภค

คาํนึงถึงก่อนที่จะตดัสินใจซ้ือนั้นคือความปลอดภยั วา่สินคา้มีคุณภาพมาตรฐานไหม มีการรับประกนั

ไหม เป็นของแทห้รือเปล่า เป็นความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งเจอในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน์ ดงันั้นถา้ตอ้งการความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือจากผูบ้ริโภค ผูอ้อกแบบเวป็ไซต ์ หรือแอพ

พลิเคชนัควรออกแบบใหมี้ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งนาํเสนอขอ้มูลสินคา้ตามความเป็นจริง มีที่มาที่

สามารถตรวจสอบได ้ หรือมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ เพือ่ลดความเส่ียงที่ผูบ้ริโภคจะตอ้งเจอ 

และเพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Ben-Ur & 

Winfield (2002) ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้ความเส่ียงหรือความปลอดภยัไวว้า่ เป็นความไม่แน่นอน

เร่ืองคุณภาพของสินคา้ จิตวทิยาทางสงัคม เร่ืองการเงิน และเร่ืองของกายภาพ หรือหมายถึงความไม่



แน่นอนในตอนที่ผูบ้ริโภคใชใ้นการทาํธุรกรรมหรือตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ Forsythe 

& Shi (2003) ไดใ้หค้วามหมายของความปลอดภยัหรือการรับรับความเส่ียงวา่ ตวัแปรทีมีความสาํคญัต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคคือ ความเช่ือของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการสูญเสียหรือการไดรั้บเม่ือ

ตดัสินใจในการยอมรับเทคโนโลยใีด ๆ โดยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจยอมรับก็ต่อเม่ือรับรู้วา่เทคโนโลยนีั้น

มีความปลอดภยัหรือมีความเส่ียงนอ้ยท่ีจะทาํใหเ้กิดความเสียหายหรือการสูญเสีย หรือมีความเส่ียงตํ่า 

นอกจากน้ี Thom (2000) พบวา่ ร้านคา้ท่ีทาํการจดัจาํหน่ายบนช่องทางออนไลนมี์ขอ้เสียและความเส่ียง

เร่ืองการชาํระเงินและการคืนเงิน รวมไปถึงการบริการลูกคา้และการยกเลิกคาํสัง่ซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภครู้สึกไม่

ปลอดภยัและมัน่ใจ ขอ้มูลส่วนตวั บญัชีธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต ส่ิงที่ผูบ้ริโภคยงัไม่ไวว้างใจใน

การซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ เพราะกลวัการนาํขอ้มูลส่วนตวัเหล่าน้ีไปใชใ้นทางที่ไม่ดีหรือทาํให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหาย ช่องทางการซ้ือสินคา้ออนไลน์จึงเป็นความเช่ือที่วา่ไม่มีความปลอดภยั

เพยีงพอสาํหรับผูบ้ริโภคบางกลุ่มของคนกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การรับรู้ประโยชน์ต่อ

เทคโนโลยเีป็นส่ิงสาํคญั คือเม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลย ี ก็จะเพิม่

ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยขีึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงการรับรู้ประโยชน์ต่อการใชเ้ทคโนโลยน้ีีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีบทบาทกบัการใชชี้วติของคนเราอยา่ง

มาก ทุก ๆ อยา่งแทบจะเป็นเทคโนโลย ีรวมไปถึงการซ้ือขายเทคโนโลยกี็มีบทบาทที่สาํคญัมาก ๆ และ

โดยเฉพาะการซ้ือสินคา้ออนไลน์ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายทัว่โลก ดว้ยปัจจุบนัโลกออนไลนท์ี่ไม่มี

พรมแดน ไม่มีขอ้จาํกดั สามารถซ้ือสินคา้ไดจ้ากทัว่โลก กลุ่มคนสมยัใหม่นิยมการซ้ือสินคา้ออนไลน์

เพราะรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บในดา้นต่าง ๆ เช่น ประหยดัเวลา สามารถสัง่ซ้ือและคาํนวณวนัส่ง

เพือ่ที่จะรอรับของที่บา้นได ้ไม่ตอ้งเสียเวลาวนัหยดุกบัการเดินหา้ง หรือตามหาร้านคา้ในที่ต่าง ๆ ซ่ึงทาํ

ใหเ้สียเวลาพกัผอ่น หรือจะเป็นการเปรียบเทียบราคาไดอ้ยา่งง่ายดายเพือ่ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้น 

และสะดวกขึ้น เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ณัฐสพนัธ ์ เผา่พนัธ ์ (2552) ไดท้าํการวจิยั

เร่ือง ทศันคติของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ โดยศึกษาความตั้งใจของ

ผูบ้ริโภคต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เพือ่ทดสอบปัจจยัที่ทาํใหผู้บ้ริโภค



ใชเ้วบ็ไซตสื์บคน้ขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ จากการสาํรวจผูบ้ริโภค

ออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตวา่อินเทอร์เน็ตง่ายต่อการใชง้าน และรับรู้วา่มี

ประโยชน์ มีผลเชิงบวกต่อทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และปัจจยั 3 ปัจจยัประกอบดว้ย ทศันคติ

ต่อการซ้ือสินคา้ออนไลนก์ารคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์ มีผลกระทบเชิง

บวกต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้สินคา้ออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีของ 

Fishbein and Ajzen (1975;1977) และแนวคิดของ Davis (1989) ดงันั้นธุรกิจท่ีดาํเนินรูปแบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งใหค้วามสนใจในทั้ง สามปัจจยัน้ีเป็นสาํคญัในการพฒันาธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ใหส้นองตอบความตอ้งการของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้และบริการ และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญลกัษณ์พลวนั, สุพรรษา กุลแกว้ และณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี (2557) ที่ทาํการวจิยั

เร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยแีละปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลย ี QR Code ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสาํรวจผูบ้ริโภคออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของ

ผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช ้ QR Code มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ที่

ไดรั้บ, รับรู้ความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน ความตั้งใจในการใชง้าน อิทธิพลทางสงัคม 

ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลย ี และความสนใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกว

รินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2557) ที่ทาํการวจิยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัพบอีกวา่ 

การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการนาํมาใชง้านจริง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นทศันคติที่มี

ต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นความง่ายในการใชง้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ ดา้น

ความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นความตั้งใจที่จะใช้

ตามลาํดบั  

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวจิยั เร่ืองอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือพรีเม่ียมแบรนดบ์นโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)   พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มคน ที่มีอาย ุ24 – 40ปี ดงันั้นนกัการตลาดและผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้พรีเม่ียมบนโลกออนไลน์ของกลุ่มคนดงักล่าว เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมการซ้ือสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์และยงัเป็นกลุ่มคนท่ีค่อนขา้งจะคุน้เคยกบัการเล่นโซเชียลมีเดีย และใชก้ารรับรู้

ข่าวสาร การโฆษณาต่าง ๆ ผา่นสงัคมออนไลน์โดยส่วนใหญ่ รวมถึงการออกแบบสินคา้ใหมี้ความ

น่าสนใจ สะดุดตา ขอ้มูลสินคา้ที่มีความชดัเจนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพสินคา้ และความน่าเช่ือถือของ

สินคา้ เพือ่ใหมี้ความเหมาะสม ลดความเส่ียงและเพิม่โอกาสที่จะทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้

ไดง่้ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตการวจิยัในดา้นประชากรเฉพาะกลุ่ม ในกรุงเทพมหานคร

(กรณีศึกษา)เท่านั้น หากมีการทาํวจิยัเก่ียวกบักลุ่มคนดงักล่าวควรขยายขอบเขตการศึกษา เพือ่ให้

ครอบคลุมและมีขอ้มูลของคนกลุ่มน้ีกวา้งขึ้น  

 2. อาจมีการเพิม่ตวัแปรอ่ืน ๆ เขา้มาเพือ่ใหท้ราบขอ้มูลหลาย ๆ ดา้นเพือ่การศึกษาและนาํไปใช้

ของนกัการตลาด หรือผูท้ี่สนใจ เช่น พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของคนกลุ่มน้ี วธีิการคน้หาสินคา้

ที่ตอ้งการหรือสนใจ รวมไปถึงความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของคนกลุ่มน้ีดว้ย เป็นตน้ 
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