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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเ รียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร                  
มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ         
ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร    
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน
โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็น
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย        
ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี          
มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท 
ผลการวิจยัยงัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก (�̅� = 4.15, S.D. = 0.616)  
ค าส าคญั : พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ,  
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study Factors influencing the decision to 

purchase goods and services through the electronic commerce system of secondary 
schools in Bangkok. The samples of this study were 400 consumers. They were 
selected through simple random sampling. The questionnaires were adopted to collect 
data and were analyzed using percentage, frequency, mean , standard deviation. 

The results found that the majority of samples were female. They were between 
the ages of  20 - 30 years old, had a bachelor's degree. those with average monthly 
income of 15,000 - 30,000 baht. and the results found that the level of Factors 
Influencing Purchasing Decisions of the overall Factors influencing the decision to 
purchase goods and services through the electronic commerce system of secondary 
schools in Bangkok were at high levels of their opinions  (�̅� = 4.15, S.D. = 0.616) 
Keywords: Consumer behavior , Factors Influencing Purchasing Decisions,  
Electronic Eommerce system 
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บทน า 
 ปัจจุบันการซ้ือขายสินค้าทางออนไลน์เป็นท่ีนิยม และแพร่หลายอย่างมาก         
จะเห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce) ในประเทศ
ไทย เติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยเฉพาะเม่ือเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นไดช้ัด จากผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจ บอกว่า พวกเขาใช้
อินเทอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้ออนไลน ์โลกบอกวา่พวกเขาไม่เคยซ้ือของออนไลน์ โดย มี
เหตุผลหลัก คือ ขาดความเช่ือมั่นในการซ้ือของออนไลน์ โดยปัญหาซ้ือขายทาง
ออนไลน์ถึง 20,300 คร้ัง เป็นอันดับ 2 รองจากปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ปัญหา
ดงักล่าวอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการท า E- Commerce ในคร้ังต่อไป 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการท า E-Commerce ในรูปแบบของทฤษฎีต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎีความเช่ือมัน่ของ Ganzaroli, Tan & Thoen (1999) เช่ือว่าความเช่ือมัน่ใน
การท าธุรกรรม (Transaction Trust ) เกิดจากความเช่ือมัน่ในตวัผูข้าย (Party Trust) และ
ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยท่ีีใช ้(Control Trust) สามารถเขียนเป็นสมการไดว้่า Party 
Trust + Control Trust = Transaction Trust ต่อมาไดมี้การพฒันาโมเดลท่ีซบัซอ้นมากข้ึน
โดย Egger (2000) ท่ีมีช่ือว่า “Model of trust in E-Commerce หรือ ประกอบดว้ย 4 มิติ 
และปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในมิติต่าง ๆ มิติท่ี 1 Pre-Interactional Filters มิติท่ี
เกิดข้ึนก่อนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ท่ีแสดงถึงความเช่ือมัน่ของผูซ้ื้อ
ก่อนเขา้ชมเวบ็ไซตเ์ป็นคร้ังแรก ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ จิตวิทยาของผูซ้ื้อ 
User Psychology ความรู้ท่ีมีอยูก่่อนการซ้ือ Pre-purchase Knowledge มิติท่ี 2 Interface 
Properties มิติการเช่ือมโยงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายหรือความประทบัใจในคร้ังแรกเม่ือ
เข้าชมเว็บไซต์ ซ่ึงจะประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท 
Branding การใชง้านของเวบ็ไซต ์Usability มิติท่ี 3 Informational Content มิติดา้นขอ้มูล
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อเร่ิมส ารวจเว็บไซต์ และประเมินจากข้อมูลท่ีพบเห็นบนเว็บไซต ์
ความสามารถของบริษทั ดา้นสินคา้และบริการ Competence  ความเส่ียงดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั  มิติท่ี 4 มิติดา้นการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้าย Relationship Management กล่าวถึงว่าเวบ็ไซตข์องผูข้ายจะสามารถจดัการความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร ปฏิสัมพนัธ์ก่อนและหลงัซ้ือสินคา้และบริการ  
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่ม
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ     
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมิน การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลังการสั่งซ้ือ เพื่อให้ประชากรกลุ่มโรงเรียนมัยธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครน าผลจากการวิจยัไปปรับปรุง การตดัสินใจซ้ือและบริการให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูบ้ริโภค และให้ไดม้า
ซ่ึงประโยชนสู์งสุดของกลุ่มโรงเรียนมยัธมศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมุ่้งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงไดใ้ชว้ิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการค านวณโดยใชสู้ตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน +5%  จากการค านวณ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 385 คน เน่ืองจากตอ้งการป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้น ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน เพื่อการ
วเิคราะห์และประมวลผลต่อไป 
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 2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดต่้อเดือน 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตด้านสถานที ่โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการด าเนินการศึกษาวจิยัเร่ิมตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2565 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวจิยัท าใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเ รียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อน ามาปรับปรุงฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเ รียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง สถานภาพและลกัษณะส่วนตวัของบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ของกลุ่มโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) หมายถึง เม่ือผ่านขั้นตอนของการหา
ขอ้มูล และ การประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ แลว้ก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในช่วงเวลาตดัสินใจซ้ืออาจจะยงัได้รับ
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อิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ตกต ่า ค่าจา้งลดลง หรือเกิดความสนใจ
ผลิตภณัฑต์วัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 3. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การกระท าของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแสดงออก
ถึง ความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ถูกเสนอขายผา่นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 4. การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการตั้งแต่ 
จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็น 5 ขั้นตอน 
การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ  
 5. การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition) หมายถึง ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคล รู้สึก
ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal)  
 6. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้
ผลิตภณัฑ์ท่ีได ้เสนอขาย และเกิดความตอ้งการจะซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ ผูบ้ริโภคก็จะท า
การหาขอ้มูลก่อนท่ีจะตดัสินใจ ซ้ือ  
 7. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง เม่ือ ผูบ้ริโภคได้
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์มากพอท่ีจะสามารถประเมินได้ ผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมิน
ทางเลือก 
 8. พฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ (Post Purchase Service and Evaluation) 
หมายถึง เม่ือไดรั้บ และใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้ผูบ้ริโภคจะมีการแสดงออกมาไดห้ลายลกัษณะ
 9. พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึง
การซ้ือขายสินคา้/บริการ การช าระเงิน การโฆษณาโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภท 

10. โรงเรียนมธัยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดทางการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 ผูว้ิจัยได้ก  าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย        
เ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
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อิเลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด
ของกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
ศึกษาแนว ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ เป็นแนวทางในการวิจยั โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

ข้อมูลเกีย่วกบัพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ (บ้านจอมยุทธ , 2543) การท าธุรกรรมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet กบัการจ าหน่าย
สินคา้และบริการ โดยสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือบริการผ่านทาง 
Internet สู่คนทัว่โลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการซ้ือขายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงมีกรอบแนวคิดของพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.  แอพพลิเคชั่นของพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 2.ปัจจยัทางการบริหาร 3.โครงสร้างพื้นฐาน 4.ประเภทสินคา้ของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ขั้นตอน 1. การคน้หาขอ้มูล 2. 
การสั่งซ้ือสินคา้ 3. การช าระเงิน 4. การส่งมอบสินคา้ 5. การใหบ้ริการหลงัการขาย  

 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคดิและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  
 Kotler (2009) อา้งใน พรทิพย ์วิวิธนาภรณ์ (2557) ไดใ้ห้ความหมาย ปัจจยัทาง
ประชากรไวว้า่ เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการของผูบ้ริโภค โดยลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัท่ีมกัถูกน ามาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม คือ อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้โดยรายละเอียดปัจจยัทางประชากรมี 4 ประเภท  1. เพศ 2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 4 . รายไดต่้อเดือน 

แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ 
และการใชสิ้นคา้หรือ บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล การซ้ือ การใช้
การประเมินผลในสินคา้หรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สามารถ
แยก ไดด้งัน้ี 
 ลกัษณะการประเมินการซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีนกัการตลาดตอ้งประเมินใน
ท่ีน้ีคือ พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีพื้นฐานอยู ่5 ขอ้ดงัน้ี 1. ผูบ้ริโภคจะซ้ือหรือไม่
ซ้ือ 2. ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการอะไร 3. ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการจากท่ีไหน    
4. ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือไร 5. ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการโดยวธีิใด  

แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 
การตดัสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของ
สินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของ
สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 
(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 
ขั้นตอนของบริโภคดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541:145) 
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กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความ
แตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ี
คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การตระหนกั
ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การ
ตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
การรับรู้ 
ปัญหา 

 

การแสวง 
หาขอ้มูล 

 

การประเมิน 
ทางเลือก 

 

การตดัสินใจ 
ซ้ือ 

 พฤติกรรมหลงั 
การซ้ือ 

ทีม่า : Marketing Management (p. 275), by P. Kotler, 2003. 
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 Erkan Ozdemira and Mine Sonmezay (2020) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัดา้นการแสดงถึง
ความ ช่วยเหลือของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ความซ่ือสัตย ์การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีผล
ต่อการรับรู้ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตามไม่พบผลของ การแสดงถึงความ
ช่วยหลือการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภค จากการวิจัย 
พบว่าการรับรู้ความไวว้างใจมีผลอยางมีนัยส าคญัต่อความตั้งใจในการซ้ือและความ
ตั้งใจในการซ้ือ มีผลอย่างมีนยัส าคญัต่อความภกัดีตามทศันคติ สรุปไดว้่าการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ควรปรับปรุง การแสดงถึงความช่วยหลือ ความซ่ือสัตยแ์ละความสามารถ
ซ่ึ งเป็ นตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อความ ไวว้างใจเพื่อเพิ่มความไวว้างใจของผูบ้ริโภค เม่ือ
ความไวว้างใจเพิ่มข้ึนระดบัการซ้ือและความภกัดี ของผูบ้ริโภคจะเพิ่มข้ึนตามมาอย่าง
มาก 
 ฉตัรชยั อินทสังข์, ศศิฉาย พิมพพ์รรคแ์ละ อภิคาเพราะ (2561) ไดท้  าการศึกษา
การรับรู้ คุณภาพการบริการส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยงานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ไดท้ าการศึกษาการรับรู้ คุณภาพ
การบริการของลูกคา้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ, ดา้น
ความปลอดภยั, ดา้นความสามารถศกัยภาพของผูข้าย, ดา้นการส่ือสาร - การตอบสนอง
จากผูข้าย และดา้นกระบวนการซ้ือ - ขาย ซ่ึงมีการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม ตวัอยางลูกคา้ท่ีเคย
ซ้ือผลิตภณัฑ์บนการพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวยัท างาน 7 คน และ กลุ่ม
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นกัศึกษา 9 คน รวมจ านวน 16 คน พบวาการตดัสินใจในเบ้ืองตน้ของทั้งสอง กลุ่มเกิด
จากความ ช่ืนชอบท่ีมีต่อคุณภาพการบริการเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนั้นจึงพิจารณาปัจจยั
ดา้นอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ราคา คุณภาพ ความปลอดภยั   
  

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประชากรในการวิจยั
คร้ังน้ี  คือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ท่ีซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดใ้ช้วิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการค านวณโดยใชสู้ตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน + 5% จากการค านวณพบว่า กรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%    กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 คน 
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้น ผูว้ิจยัจึงใช้
การเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นจ านวน 400 ชุด เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการ
วเิคราะห์และประเมินผลต่อไป โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัได้
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงการวิจยัน้ี
เป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจใชแ้บบสอบถามปลายปิดมีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ไดเ้ลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน มีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเ รียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัดา้นการรับรู้ถึงปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้น
การประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ มีจ  านวนขอ้
ค าถามทั้งหมด 22 ขอ้ ซ่ึงก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค  าตอบ
เท่านั้น แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ย 5 ดา้นดงัน้ี 
  1. ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา   จ านวน    5    ขอ้ 
  2. ดา้นการคน้หาขอ้มูล   จ านวน    4    ขอ้ 
  3. ดา้นการประเมินทางเลือก   จ านวน    4    ขอ้ 
  4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ   จ านวน    5    ขอ้ 
  5. ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ  จ านวน    4    ขอ้ 
 โดยเป็นการใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ือทั้งหมด 5 ระดบัดงัน้ี 
  5  หมายถึง       ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง       ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
  3  หมายถึง       ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
  2  หมายถึง       ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
  1  หมายถึง       ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการและขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 1. ผู ้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มโรงเ รียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 2. ผูว้ิจยัไดท้  าการช้ีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการท าวิจยัรวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจในค าถามและมีความตอ้งการ
ท่ีจะตอบแบบสอบถาม 
 3. ท าการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 4. หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบ 400 ชุดแลว้ น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ค  านวณผลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 ผูว้ิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ และไดน้ าคะแนนระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มาพิจารณาเกณฑก์ารใหค้วามส าคญัและการตดัสินใจซ้ือ โดยใช้
อนัตรภาคชั้นเขา้มาช่วยในการพิจารณา โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

ช่วงคะแนน     = (คะแนนสูงท่ีสุด - คะแนนต ่าท่ีสุด) 
                จ  านวนระดบัชั้น 
= 5 - 1 

                                                      5 
= 0.8 

 ดงันั้น ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั 0.8 โดยแบ่งระดบัการ
ตัดสินใจซ้ือออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉล่ียท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ค่าในส่วนท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
             ค่าเฉลีย่                                                      ความหมาย   
   ค่าเฉล่ีย   4.21 - 5.00     มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือระดบัมากท่ีสุด  
   ค่าเฉล่ีย   3.41 - 4.20     มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือระดบัมาก   
   ค่าเฉล่ีย   2.61 - 3.40     มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือระดบัปานกลาง   
   ค่าเฉล่ีย   1.81 - 2.60     มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 - 1.80     มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลขอ้มูล โดยใชส้ถิติประกอบดว้ย  
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี  
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  - ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าแสดงความถ่ี  (Frequency)  ในการ
วเิคราะห์ตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
 2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา ดา้น
การคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การสั่งซ้ือ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย �̅� และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ20 - 30 ปี  
มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก (�̅� = 4.15, S.D. = 0.616) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีอยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุดคือ ดา้นการประเมินทางเลือก (�̅�= 4.21, S.D. = 0.717) รองลงมาคือ ดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ (�̅� = 4.18, S.D. = 0.694) ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา (�̅� = 4.17, S.D. = 0.732) 
ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ (�̅� = 4.16, S.D. = 0.634) และดา้นการคน้หาขอ้มูล (�̅� 
= 4.03, S.D. = 0.748) ตามล าดบั  

อภปิรายผลการวจิยั 
 ผลการวิจยั เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 การอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือของ Kotler 
and Keller (2006) ระบุว่ากระบวนการตดัสินใจในการซ้ือประกอบดว้ยกระบวนการ
ต่างๆ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ  
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 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 
30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท 
 2. ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของ
กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ดา้นการประเมินทางเลือก รองลงมาคือ ดา้น
การตดัสินใจซ้ือ ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการสั่งซ้ือ และดา้นการ
ค้นหาข้อมูลน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพิมล ศรีสวสัด์ิ (2551) ได้
ท าการศึกษา งานวิจยัเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แต่อาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัจะระดบัการยอมรับระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ 
  การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถน าขอ้มูลการวจิยัในส่วนขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ น าไปจดัท าฐานขอ้มูล
ของผูบ้ริโภค และท าใหท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งสามารถ
น าไปประกาศเผยแพร่ให้ความรู้ไปสู่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างๆ ท่ีมีความแตกต่าง หรือนอกเหนือจาก
การศึกษาผูบ้ริโภคของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาคร้ังน้ี เช่นการเลือกศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่เคยซ้ือสินคา้ผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ และทราบถึง
ผลการศึกษาวา่เป็นอยา่งไร  
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  2. เพิ่มเคร่ืองมือในการท าการวิจยัเช่นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกขอ้มูล 
หรือสัมภาษณ์แบบตอบค าถาม เป็นต้น โดยสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนข้อมูลด้าน
ประชากรท่ีแตกต่างกนัเพื่อสามารถเขา้ถึงความตอ้งการ ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะเชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่งมากยิง่ข้ึน 
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