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บทคดัย่อ 

กา ร วิ จัย เ รื อ งนี  ปั จจัย ที มี ผ ลต่อ กา รตัด สินใจ ซื อ สินค้า อ อนไ ลน์ข อง ผู ้สู งว ัยใ นเ ข ต

กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงคเ์พือ (1) ศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลประชากรศาสตร์กบัการ

ตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการ กบัการ

ตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ประชากรทีใช้ศึกษาเป็นกลุ่มผูสู้งอายุทีมีอายุ 60 ปีขึนไป จาํนวน 400 คน โดยคาํนวณจาก ตารางขนาด

กลุ่มตวัอยา่งของ Yamane ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก  

ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 60 – 69 

ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท เฟสบุค๊เป็นช่องทางการซือของ

ออนไลน์ และ เป็นการชาํระค่าสินคา้ ดว้ยการชาํระเงินปลายทาง ซึงผลการศึกษาพบว่าการตดัสินใจซือ

สินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดบัความสําคญัในระดบัมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ ปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการตดัสินใจซือสินค้า

ออนไลน์ของสูงวยัในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมากตามลาํดับ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทีมี

ความสัมพนัธ์กบัตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของสูงวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  ช่องทางการซือสินคา้ออนไลน์ และ ช่องทางการชาํระค่าสินคา้ และปัจจยั
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ดา้นจิตวิทยา ในดา้นการรับรู้ และปัจจยัดา้นสังคม ในดา้นบทบาทและสถานะ มีผลต่อการตดัสินใจซือ

สินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

คาํสาํคญั : การตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ ; ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

This research is created to understand the factors leading elderly in Bangkok area to use online 

shopping. The purposes of this research are 1) To study the relationship between demographic and decision 

making to use online shopping for elderly in Bangkok and 2) To study any factors that lead to use online 

shopping of elderly in Bangkok. 

The samples to use in this research were 400 elders in Bangkok. The researcher has designed a 

questionnaire as a tool for evaluating people who has shoped online then collect statistical data for data 

analysis including percentage, average, and standard deviation for hypothesis testing. The researcher used 

chi-square statistics and multiple regression statistics. 

The result shows that elders in Bangkok decide to use shopping online. Most of the study cases are 60 - 69 

years old female, with bachelor’s degree and have average monthly income between 10,001 - 20,000 bath. 

Facebook is the most popular channel for online shopping. On the other hand, the most popular payment 

method is cash on delivery.  

Moreover, the study also shows that demographics is the significant factor which leads elders in 

Bangkok to use online shopping 

The regression analysis revealed that the two independent variables had an effect on the shopping 

online of the elders in Bangkok. In the order that was the most effective role & status and perception. 

Keyword :  Decision making to use online shopping, The elderly in Bangkok 

บทนํา 

ตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดก้้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ซึงมีการปรากฎขอ้มูลชีชัดจากทาง

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์ว่า ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัระดับ

สมบรูณ์ใน พ.ศ. 2564 ซึงหมายความวา่ประเทศไทยจะมีกลุ่มผูสู้ง หรือ กลุ่มประชากรทีมีอาย ุ60 ปีขึนไป 
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มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทงัหมด ซึงถือว่าเป็นกลุ่มประชากรทีมีจาํนวนมากขึน อนัเนืองมาจาก 

อัตราการเกิดทีลดตาํลง การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละการแพทยท์าํใหป้ระชากรมีอายยุนืยาว จึงเป็นเหตุปัจจยัสาํคญัทีทาํใหก้ลุ่มผูสู้งวยัมีปริมาณ

จาํนวนทีมากขึนอยา่งต่อเนือง (สาํนกัวิชาการสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2561) 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนประชากรทงัหมด 66,558,935 คน ทงันี จากสถิติผูสู้งอายุของ

ประเทศไทย 77 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 พบว่า จาํนวนประชากรผูสู้งอายุ 60 ปีขึนไป มี 11,136,069 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.73%  ซึงจากการพิจารณาแยกตามจงัหวดั พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นพืนทีทีมีกลุ่ม

ผูสู้งอายมุากทีสุด ถึง 1,063,871 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.78 %  (กรมกิจการผูสู้งอาย,ุ 2562)  

จากการทีกลุ่มผูสู้งวยั มีจาํนวนมากขึนท่ามกลางของยคุทีสือดิจิทลัทีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการ

ดาํเนินชีวิต ฉะนนั สือออนไลน์จึงมีความสาํคญัอยา่งยิงไม่วา่จะบุคคลจะอยูใ่นกลุ่มช่วงวยัใดก็ตาม  ต่างก็

ต้องมีความเกียวเนืองเชือมโยงกัน การปรับเปลียนวิธีการดําเนินชีวิตให้สะดวกสบายยิงขึนนัน เป็น

เปลียนแปลงไปจากเดิม มีการสือสารกนัทีง่ายมากขึนการมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีสําคญัเหล่านี ต่างเขา้มา

ช่วยเหลือและแกปั้ญหาสามารถใช้ชีวิตไดง้่ายมากขึน โดยกลุ่มผูสู้งอายตุ่าง ก็หันมาเลือกใชแ้ละบริโภค

สินคา้และบริการทางออนไลน์มากยิงขึน สาํหรับในประเทศไทย ก็มีการปรับตวัโดยการพึงพาเทคโนโลยี

และเลือกใชเ้ทคโนโลยเีหล่านีเป็นตวัขบัเคลือนดาํเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจออนไลน์หรือรูปแบบการขาย

สินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ซึงเป็นธุรกิจรูปแบบหนึงทีจะเน้นไปใน

ส่วนของการซือมาขายไป เป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึงทีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากจะมีการ

พฒันาภายในองค์กรให้ให้เขา้กบัเทคโนโลยี เขา้กบัสือประเภทออนไลน์ต่าง ๆ ยงัมีการพฒันาไปถึงตวั

ของเว็บไซต์เพือการขายสินคา้การให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภค ทงัในส่วนของรูปภาพ เสียง คลิปวิดิโอ ราคา

สินคา้ทีชัดเจน ปรับปรุงขนัตอนและวิธีการสังซือและชําระเงินให้มีความสะดวกและง่ายมากยิงขึน

เหมือนกบัการซือสินคา้ผา่นทางร้านคา้ทวัไป (เปรมกมล หงษย์นต,์ 2562) 

ดงันนั การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ในยคุทีสือออนไลน์เขา้มามีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตนนั 

มีความสมัพนัธ์เกียวเนืองกนั  ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาในเรืองการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์

ของกลุ่มผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงจากความสนใจในการศึกษาวิจัยนี จะเป็นการเตรียมความ

พร้อมทีจะช่วยพฒันาแนวทางทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ เพราะกลุ่มประชากรผูสู้งอายนีุ จะเป็นกลุ่มทีมี

อาํนาจการต่อรองในการซือสูงและมีศกัยภาพในการบริโภค  จึงสะทอ้นให้เห็นโอกาสและความทา้ทาย

ทางธุรกิจทียงัยนื  (เกษรา โพธิเยน็, 2561)  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์

ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพือ ศึกษาปัจจัยที มีผลต่อการ กับการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้สู งว ัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร คือ ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ทงัหมดจาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เริมดาํเนินการวิจยัในช่วงเดือนมกราคม 2564 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และ

ปัจจัยด้า นสังคม ตัวแปรตาม การตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้สู งว ัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจิยั 

1. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ช่องทางการ

ซือสินคา้ออนไลน ์และ ช่องทางการชาํระค่าสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือสินคา้

ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจ จัยด้า นจิ ตวิ ทยา  มีผ ล ต่อ ก าร ตัดสินใ จซื อ สินค้า ออ นไ ล น์ขอ ง ผู ้สู งวัยใ นเ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพือทราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้ถึงสือออนไลนข์องผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหา 

นคร 

2. เพือทราบถึงการเปรียบเทียบปัจจยัในตวัแปรขอ้มูลทางดา้นจิตวิทยา และ ขอ้มูลทางดา้นสังคม 

กบัการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพือทราบถึงระดบัของปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้ถึงสือออนไลนข์องผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิเกยีวกบัผู้สูงอายุ 

พระราชบญัญตัิผูสู้งอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓ ไดบ้ญัญติัว่า ผูสู้งอายุ หมายถึง “บุคคลซึงมีอายเุกิน

หกสิบปีบริบรูณ์ขึนไปและมีสัญชาติไทย (สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบคุคล สาํนกังาน ก.พ., 2561) 

 สิทธิชยั คูเจริญสิน (2559) ไดก้ล่าวถึงการเปลียนแปลงของผูสู้งวยัออกเป็น 3 ดา้น ดงันี  
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1. การเปลียนแปลงทางกาย (Body change) เมือยา่งเขา้สู่วยัสูงอายเุริมตน้จากกลา้มเนือลดถอยลง 

การสมดุลของกลา้มเนือเสียไปทาํให้การประสานงานในการเคลือนไหวต่าง ๆ ไม่สามารถทาํได้

อยา่งสะดวกใจ เช่น ใชมื้อใชเ้ทา้ในการเคลือนไหว  

2. การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจ (Psychological change) การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจ เป็นการ

เปลียนปลงทีมีความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงทางร่างกายและสังคม  

3. การเปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม (Social and culture change) 

ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม มีส่วนเกียวขอ้งกบัสาเหตุของปัญหาทางกายและทางจิตใจ 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัประชากรศาสตร์ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538 อ้างถึงใน สุณิสา ตรงจิตร์, 2559) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑ์ทีเหมาะสม 

ไดรั้บความนิยมทีมกัใชใ้นการจดักลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภค การแบ่งตลาด เนืองจากตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์

เป็นลกัษณะทีสาํคญัทีช่วยบ่งชีตลาดเป้าหมายไดอ้ย่างชัดเจน และเป็นตวัชีวดัดา้นประชากรศาสตร์ทีมี

ความง่าย ชดัเจน และสะดวกต่อการตดักลุ่ม 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัจิตวทิยา 

แรงจูงใจ (ศรัณยา หวงัเจริญตระกูล 2553 อ้างถึงใน กันตพล บันทดัทอง,  2557) ได้นิยาม

แรงจูงใจไวว้่า แรงซึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษยอ์นัเกิดมาจากความตอ้งการ พลงักดดนัและความ

ปราถนาทีจะพยายามจะทาํเพือให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยทีพฤติกรรมของคนจะถูกกาํหนดและ

ควบคุมโดยการจูงใจ และการจูงใจเหล่านีนนัจะมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปสาํหรับคนแต่ละคน 

การรับรู้ ปิยะนันท ์บุญณะโยไทย (2556)  สรุปไวว้่า การรับรู้คือการแสดงออกถึงความรู้สึกนึก

คิด ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองต่าง ๆ ซึงเกิดขึนในจิตใจของแต่ลละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความ

หรือแปลความหมายของขอ้มูลสิงเร้าจากอวยัวะรับความรู้สึกแลว้จึงแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจจาก

การตีความนนั  อนัจะนาํไปสู่การตอบสนองต่อไป 

การเรียนรู้ วุฒิ สุขเจริญ (2559) อธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการของบุคคลทีไดม้าและ

บริโภคความรู้และประสบการณ์ ซึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมทีเกียวข้องในอนาคต 

กระบวนการของการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมเมือไดค้วามรู้ใหม่ ๆ องค์ประกอบ

พืนฐานของการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคประกอบไปด้วย แรงจูงใจ (Motivation) ร่องรอย (Cues) การ

ตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง (Rienforcement) โดยมีรายละเอียด 
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ทัศนคต ิ(กมัปนาท ปานสุวรรณ, 2558 อา้งถึงใน วิชญพ์ล อุไรวรรณชยั, 2561) ทศันคติ หมายถึง 

ความรู้สึกภายในของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง อาจจะเป็นบุคคล กลุ่มคน วตัถุสิงของ สถาบนัเหตุการณ์ 

และสถานการณ์ต่าง ๆ อนัมีพฤติกรรมแสดงออกมาในรูปการประเมินค่า ซึงอาจเป็นไปในทางยอมรับ

หรือปฏิเสธ หรือแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ ซึงเมือมีทัศนคติไปในทางใดทางหนึงแล้วการทีจะ

เปลียนแปลงใหรู้้สึก ไปอีกทางหนึงกระทาํไดย้าก 

บุคลิกภาพ (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และ วีนัส อัศวสิทธิถาวร 2550) สรุปว่า บุคลิกภาพ 

หมายถึง กระบวนการสร้าง หรือการรวมคุณลักษณะทงัทางดา้นร่างกาย และจิตใจของบุคคล ตลอดจน

ความสามารถตามความโนม้เอียง นิสัย กิริยา ท่าทางของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ และบุคลิกภาพจะเป็นครื

องกาํหนดปฏิกิริยาของบุคคลทีมีต่อตนองและต่อผูอื้นเป็นผลต่อความรู้สึกนึกคิดทีมีต่อสิงแวดลอ้ม วตัถุ 

บุคคลและวฒันธรรมของสงัคมทีเขาอาศยัอยู ่

แนวคดิและทฤษฎีเกยีวกับสังคม 

กลุ่มอ้างอิง  เพญ็ศิริ โชติพนัธ์ (2551) กล่าวว่า กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึงบุคคล

ตงัแต่สองคนขึนไปทีมีการเกียวขอ้งและต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซึงกนัและกนับุคคลมกัใชก้ลุ่มอา้งอิง

เป็นเครืองมือสาํหรับการใหค้าํแนะนาํและชีแนวทางเกียวกบัความคิดหรือการกระทาํเช่นการเลือกซือมือ

ถือของกลุ่มวยัรุ่นเป็นตน้กลุ่มอา้งอิงสามารถแสดงแบบของกลุ่มซึงเกิดจากการจดัประเภทความตอ้งการ

เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกและการมีอิทธิพลดา้นบวกหรือลบ 

ครอบครัว (เกียรติ วิริยะกิจพฒันา และ วีนัส อัศวสิทธิถาวร 2550) ได้ให้ความหมายของ

ครอบครัว ไว้ว่า ครอบครัว (Family) หมายถึง การทีคนตังแต่สองคนขึนไป มาอยู่ร่วมกันโดยมี

ความสัมพนัธ์กนัดว้ยการแต่งงานหรือมีความผกูพนักนัทางสายโลหิต หรือดว้ยการรับเป็นบุตรบุญธรรม 

บทบาทและสถานะ ค็อตเลอร์, ฟิลลิป (2547) หน้า 271 ไดอ้ธิบายถึงบทบาทการซือ (Buying 

Roles) ว่าผลิตภณัฑ์หลาย ๆ สามารถระบุผูซื้อไดโ้ดยง่าย โดยปกติผูช้ายจะเป็นผูเ้ลือกซืออุปกรณ์โกน

หนวด ในขณะทีผูห้ญิงเป็นผูเ้ลือกซือถุงน่อง แต่ ณ เวลานี นกัการตลาดตอ้งระมดัระวงัการตดัสินใจของ

กลุ่มป้หมาย เพราะว่าบทบาทในการซือไดเ้ปลียนไป ไอซีไอ บริษทัเคมีภณัฑ์ เครือยกัษใ์หญ่ขององักฤษ

คน้พบสิงประหลาดวา่ ผูห้ญิงจาํนวน 60% เป็นคนตดัสินใจซือสีทาบา้ ดงันนั  จึงทาํโฆษณาสรตรา DuLux 

กบัผูห้ญิง โดยเราสามารถจาํแนกบทบาทของคนทีตดัสินใจซือออกเป็น 5 บทบาท ดงัต่อไปนี 

1. ผูริ้เริม (Initiator) คือ บคุคลแรกทีเสนอความคิดเกียวกบัการซือผลิตภณัฑแ์ละบริการ 



7 

 

 

 

2. ผูมี้อิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลทีเป็นเจา้ของความคิด หรือขอ้แนะนาํทีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซือ 

3. ผูต้ดัสินใจ (Decider) คือ บคุคลทีทาํการตดัสินใจในการซือ เช่น ควรซือหรือไม่ ควรซืออะไร ซือ

อยา่งไรและซือทีไหน เป็นตน้ 

4. ผูซื้อ (Buyer) คือ บคุคลทีกระทาํการซือหรือลงมือซือ 

5. ผูใ้ช ้(User) คือ บคุคลทีเป็นผูใ้ชห้รือบริโภคผลิตภณัฑ ์

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัการตดัสินใจซือ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2552 อา้งถึงใน อรอนงค ์ทองกระจ่าง, 2560) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

การจะเลือกกระทาํสิงใดสิงหนึงนนัโดยจะเลือกตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์เป็นการตดัสินใจที

สําคัญอยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภคแมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างในความตอ้งจะมีรูปแบบการตดัสินใจที

คลา้ยคลึงกนั ซึงการตดัสินใจแบ่งออกเป็น 5 ขนัตอน ดงันี 

1) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 

2) การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

4) การตดัสินใจซือ (Decision Making) 

5) พฤติกรรมหลงัการซือ (Post Purchase Behavior) 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นสังคม 

2. ตวัแปรตาม การตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

วธีิดาํเนนิการวจิยั 

ในการวิจยัครังนี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยทีมี

การศึกษาตามสภาพทีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึงเพียงครังเดียวโดยใชเ้ครืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปให้อาจารยท์ีปรึกษาตรวจความเทียงตรง

เชิงเนือหา วา่แบบสอบถามใชภ้าษาและลกัษณะของขอ้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูวิ้จยันาํขอ้มูลทีได้มาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงันี 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าความถี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั

แปรปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ดา้นช่องการซือสินคา้ออนไลน์ และช่องทางการชาํระค่าสินคา้ 

1.2 ใชค้่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปร

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ และบุคลิกภาพ ตวัแปรปัจจยัดา้น

สังคม ประกอบดว้ย บคุคลอา้งอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานะ และการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์

ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติทีใชว้เิคราะห์ถึงลกัษณะของตวัแปรอิสระทีมี

ผลต่อตวัแปรตามโดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและวิธีการวิเคราะห์ ดงันี 

สมมติฐานข้อท ี1 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน ช่องทางการซือสินคา้ออนไลน ์และช่องทางการชาํระสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ

สินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Chi-Squareเพอืหา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

สมมติฐานข้อท ี2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และ ปัจจยัดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้

ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple 

Linear Regression) 

สรุปผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.8 อาย ุ

60 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.8 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ50.5 รายไดเ้ฉลียต่อเดือน คิดเป็น

ร้อยละ 24.3 ช่องทางการซือสินคา้ออนไลน์คือเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 39.5 และชาํระค่าสินคา้โดยการ

ชาํระเงินปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

1. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้สูงว ัยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.26   และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.600 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจ



9 

 

 

 

ซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามลาํดบั ได้แก่ การ

เรียนรู้ แรงจูงใจ ทศันคติ การรับรู้ บุคลิกภาพ และ ปัจจยัดา้นสังคมมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์

ของสูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ได้แก่ บทบาทและสถานะ 

ครอบครัว บคุคลอา้งอิง 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ  การศึกษา  และรายไดเ้ฉลียต่อ

เดือนมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นจิตวิทยาและปัจจัยดา้นสังคม ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินค้า

ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งันี  

  3.1 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ในดา้นการรับรู้ และ ปัจจยัดา้นสังคม ในดา้นของ บทบาทและ

สถานะ มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทรีะดบั 0.05  ทาํให้ตวัแปร ดา้นการรับรู้ และ บทบาทและสถานะนี สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 30.8 หรือมีอาํนาจ

พยากรณ์ร้อยละ 30.8 และมีค่าความคาดเลือนของการพยากรณ์ที + 0.349 

อภปิรายผล 

ผลการวิ จัย  เ รือง ปัจ จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใ จ ซือสินค้าอ อนไล น์ขอ งผู ้สู งว ัยในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี  

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซือสินคา้ออนไลนข์องผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตาม

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ช่องการทางซือ

สินคา้ออนไลน์ และ ช่องทางการชาํระค่าสินคา้ สามารถสรุปไดด้งันี  

 1.1 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครทีมีปัจจยัดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือสินคา้

ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูสู้งวยัเพศหญิงและเพศชาย ต่างมี

ความตอ้งการในการซือสินคา้ออนไลน์ทีแตกต่างกนั ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฑารัตน ์เกียรติรัศมี 

(2558) ไดศ้ึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการซือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชนัออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซือ และ

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ บุษตรี วีระสิทธิ (2560) ไดศึ้กษาเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ

สินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชนัออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยั

ส่วนบคุคลดา้นเพศต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชนัออนไลน ์และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ธัญลกัษณ์ สุมนานุสรณ์ (2561) ทีศึกษา  เรือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้ผ่าน



10 

 

 

 

เครือข่ายสังคมออนไลน ์ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบูมเมอร์”  พบว่า  ผูสู้งอายุทีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การตดัสินใจซือผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบูมเมอร์แตกต่างกนั 

1.2 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครทีมีปัจจยัดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการซือสินคา้ออนไลน ์

ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าผูสู้งวยัในแต่ละช่วงวยั ทงักลุ่มผูสู้งอายุวยัตน้คือมีอายุ 60-69 ปี กลุ่มผูสู้งอายุวยั

กลางคือมีอายุ 70-79 ปี หรือ กลุ่มผูสู้งอายุวยัปลายคือมีอายตุงัแต่ 80 ปีขึนไป (สํานกังานสถิติเศรษฐกิจ

สังคมและประชามติ1, สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2550, หน้า 17) ต่างมีความตอ้งการซือสินคา้ออนไลน์ที

แตกต่างกนัออกไป ตามความตอ้งการของแต่ละช่วงอายุ ซึงผลการวิจยัของบุษตรี วีระสิทธิ (2560) ได้

ศึกษาเรือง “ปัจจัยทีส่งผลต่อความตงัใจและการซือสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสตรีใน

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์

ต่างกัน ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธัญลกัษณ์ สุมนานุสรณ์ (2561) ทีศึกษา  เรือง “พฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบูมเมอร์” พบว่า ผูสู้งอายุทีมีอายุ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบูมแตก

ต่างกนั 

 1.3 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครทมีีปัจจยัดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าผูบ้ริโภคทีเป็นกลุ่มผูสู้งวยั 

ในแต่ละช่วงระดับการศึกษาทีต่างกัน ย่อมส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ทีแตกต่างกัน

ออกไป ตามประสบการณ์ของการศึกษาทีไดเ้รียนรู้หรือศึกษามา ดงันนั จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติ

วฒัน์ จิตรวตัร (2559) ได้ศึกษาเรือง “ปัจจยัการซือสินคา้ออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ทีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซือสินคา้จากเว็บไซต์ลาซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ทีผลการศึกษาพบว่า ระดับ

การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้จากเว็บไซต์ลาซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัลกัษณ์ สุมนานุสรณ์ (2561) ทีศึกษา เรือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้

ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบูมเมอร์” พบว่า ผูสู้งอายุทีมีระดบัการศึกษาทีแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบูมเมอร์แตกต่าง

กนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษตรี วีระสิทธิ (2560) ไดศึ้กษาเรือง “ปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจ

และการซือสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลนข์องสตรีในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

ระดบัการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ออนไลน์ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ ชัยอานาจ และกฤษฎา มูฮมัหมดั (2563) ไดศึ้กษาเรือง “ปัจจยัทีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซือสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัน SHOPEE ของคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้

ออนไลน์ไม่ต่างกนั   
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1.4 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครทีมีปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัพิจารณาวา่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน

ของแต่ละผูสู้งวยัทีแตกต่างกนัส่งผลให้การซือสินคา้ออนไลนแ์ตกต่างกนั เนืองจาก กาํลงัในการซือของผู ้

สูงวยัแต่ละบุคคลย่อมเป็นผลมาจากรายได้เฉลียต่อเดือนนนัเอง ซึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ธัญลกัษณ์ 

สุมนานุสรณ์ (2561) ทีศึกษา  เรือง “พฤติกรรมกาตดัสินใจซือสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ

ผูสู้งอายุกลุ่มเบบีบูมเมอร์” พบว่า ผูสู้งอายุทีมีรายไดต้่อเดือนทีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ

สินคา้ผา่นเครือข่าย สังคมออนไลน์ของผูสู้งอายกุลุ่มเบบีบมูเมอร์แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ดลวฒัน์ วงษจ์นัทร (2561) ไดศึ้กษาเรือง “ปัจจยัในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของพลเมืองยุค

ดิจิทลั” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดือน ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์

ต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงกชกร กลูพฤกษี (2560) ไดศึ้กษาเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือก

ซือสินคา้ออนไลนข์องกลุ่มผูบ้ริโภคทีใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์” พบวา่ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้

เฉลียต่อเดือนต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ต่างกนั  

1.5 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครทีมีปัจจยัดา้นช่องทางการซือสินคา้ออนไลน์ มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูว้ิจยัเห็นว่า ในปัจจุบนัช่องทาง

ในการซือสินคา้ออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Shopee เป็นตน้ ถึงแมจ้ะใชง้านเพือใช้ในการซือสินคา้

ออนไลน์ไดท้งัหมด แต่ในแต่ละช่องทาง ก็มีความยากความง่ายในการใช้งานทีแตกต่างกนั  ประกอบกบั

กลุ่มสังคมเพือนทีมีการใช้งานในช่องทางต่าง ๆ ย่อมมีผลหรือมีอิทธิพลให้ผู ้สูงวยัหันไปใช้งานใน

ช่องทางนนั ๆ มากกว่า จึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละช่องทาง ซึงสอดคลอ้งกบั ธัญลกัษณ์ สุมนา

นุสรณ์ (2561) ทีศึกษา  เรือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์ของผูสู้งอายุ

กลุ่มเบบีบูมเมอร์” พบวา่พฤติกรรมการตดัสินใจซือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของของผูสู้งอายกุลุ่มเบ

บีบูมเมอร์ส่วนใหญ่นิยมสังซือสินคา้ผ่านทางเฟซบุ๊กเนืองจากความสะดวกสบาย วิธีการดาํเนินการไม่มี

ความยุง่ยากและประหยดัเวลารวมถึงค่าใชจ่้าย 

1.6 ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครทีมีปัจจยัดา้นช่องทางการชาํระค่าสินคา้  มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูว้ิจยัเห็นว่า ช่องทางการชาํระค่า

สินคา้ เช่น โอนผา่นธนาคาร บตัรเครดิต หรือ ชาํระเงินปลายทาง เป็นตน้ ต่างก็เป็นช่องทางทีผูสู้งวยัเลือก

บริการไดต้ามสะดวก แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละช่องทางการชาํระค่าสินคา้และบริการ ต่างมีขอ้ดีและ

ข้อจาํกัดทีแตกต่างกัน ดังนนั จึงมีความสัมพนัธ์ทีจะทาํให้ผูสู้งว ัยเลือกใช้ช่องทางใดและจะเกิดการ

ตดัสินใจซือไดม้ากนอ้ยเพียงใด ยอ่มมีความสัมพนัธ์กนั ทงันี มีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาํนกังานพฒันา

ธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (2558) ที
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พบวา่ สาํหรับช่องทางการจ่ายเงินทีนิยมมากทีสุดคือ การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึงชีให้เห็นว่าผู ้

ซือสินคา้และบริการทางออนไลนย์งัคงกลวัการจ่ายเงินผา่นช่องทางออนไลน์ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านสังคมทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินค้า

ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งันี 

2.1 ปัจจยัดา้นสังคม ดา้นบทบาทและสถานะ มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซึง ในส่วนของบทบาทและสถานะ พบว่าโดยรวม

ของขอ้มูล สามารถวิเคราะห์ไดว้่า ผูสู้งวยัให้ความสาํคญักบัการทีไดด้าํเนินการในการซือของออนไลน์ได้

ดว้ยตนเองในทุกบทบาท ไม่วา่จะเป็นบทบาทของการเป็นผูห้าขอ้มูลเกียวกบัสินคา้ การมีบทบาททีเป็นผูมี้

อาํนาจในการตดัสินใจซือของออนไลน ์รวมถึง การเป็นผูที้ไดซื้อและไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ทีตนเองเป็นผูส้ังซือ

มาเอง ซึงแสดงให้เห็นว่า การได้จัดการในทุกบทบาทด้วยตวัเองของผูสู้งวยันัน จะทาํให้ผูสู้งวยัดูเป็น

บุคคลทีทนัสมยัและกา้วทนัต่อเทคโนโลยี ซึงในส่วนของบทบาทต่าง ๆ นีทีทางผูสู้งวยัไดใ้ห้ความสาํคญั 

เป็นหนึงในแนวคิดทีสอดคลอ้งกบัแนวคิดบทบาทในกระบวนการซือของครอบครัวของ Blythe (2008, 

pp. 248-249 อา้งถึงใน วฒิุ สุขเจริญ, 2559) ทีระบุว่า บทบาทมี 8 ประเภท ไดแ้ก่ ผูมี้อิทธิพล (Influencers) 

ไดแ้ก่สมาชิกในครอบครัวทีหาขอ้มูลกียวกบัสินคา้หรือบริการคนเฝ้าประตู (Gatekeepers) ไดแ้ก่สมาชิก

ในครอบครัวทีควบคุมการส่งผ่านขอ้มูล คนตดัสินใจ (Deciders) ได้แก่สมาชิกในครอบครัวทีเป็นผูลื้อก

ขนัสุดทา้ย ผูซื้อ (Buyers) ไดแ้ก่สมาชิกในครอบครัวทีทาํหนา้ทีซือสินคา้หรือบริการ ผูเ้ตรียม (Prepare) 

ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัวทีทาํหนา้ทีทาํสินคา้ให้พร้อมใชง้าน ผูใ้ช้ (Uses) ไดแ้ก่สมาชิกในครอบครัวที

ใช้สินคา้หรือบริการ ผูบ้าํรุงรักษา (Maintainers) ได้แก่สมาชิกในครอบครัวทีทาํหนา้ทีซ่อม หรือดูแล

สินคา้หรือบริการ ผูทิ้ง (Disposes) ไดแ้ก่สมาชิกในครอบครัวทีกาํหนดให้เลิกใช ้หรือทิงสินคา้หรือบริการ  

2.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา พบว่า ดา้นการรับรู้  มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   ซึงผู ้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สูงวัยในเขต

กรุงเทพมหานคร จะใช้กระบวนการรับรู้และเลือกสรร ตามประสบการณ์ ความเชือ ทศันคติ ในการซือ

สินคา้ออนไลน์ จึงนาํไปสู่การตดัสินใจซือ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  งานวิจยัของ อรวิสา งามสรรพ ์

(2553) เรือง “ปัจจยัทีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซือสินคา้ออนไลน์ (E-shopping) ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร” พบวา่การรับรู้ถึงประโยชนท์ีไดรั้บและความง่ายในการใชง้านส่งผลทาํให้เกิดทศันคติ

ดา้นบวกทีมีต่อการใชแ้ละง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยี นอกจากนี ยงัสอดคลอ้งกบัรังสรรค ์สุธีสิริมงคล 

(2562) ทีได้ศึกษา ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคยุคดิจิทัลใน

กรุงเทพมหานคร ทีศึกษาแลว้พบว่า ดา้นการรับรู้ มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัใน

กรุงเทพมหานคร ในทงั 5 ดา้นของการตดัสินใจซือ อนัไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 
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ด้านการหาข้อมูลของผู้บริโภค ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือผูบ้ริโภค และด้าน

พฤติกรรมหลงัการซือ 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะการนาํไปใช้ 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือน ดา้นช่องทางการซือสินคา้ออนไลน์ และช่องทางการชาํระสินคา้ออนไลน์ มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน นักการตลาดหรือผูป้ระกอบการ

ร้านคา้ควรทาํการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบกบัการวางแผนการทาํธุรกิจหรือการตลาด เพราะ

ปัจจยัส่วนบุคคลเหล่านีมีความสัมพนัธ์กบัการซือสินคา้ออนไลน ์ 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ดา้นการรับรู้มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้

ออนไลน์ของผูสู้งวยั ซึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์และขอ้ดี มีค่าเฉลียสูงทีสุด 

รองลงมาเป็นเรืองของการรับรู้ด้านราคาถูกและยุติธรรม และต่อมา คือ การรับรู้ว่าสินคา้และบริการที

ไดรั้บนนัมีคุณภาพ ดงันนั นกัการตลาด หรือ ผูป้ระกอบการ ควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัภายในของแต่ละ

บุคคล ในเรืองของการสร้างการรับรู้ให้กบัผูสู้งวยั ให้ได้ทราบและรับรู้ถึงขอ้ดีและประโยชน์ทีผูสู้งวยัจะ

ไดรั้บจากการซือสินคา้ออนไลน ์หรือ สินคา้และบริการต่าง ๆ ของผูป้ระกอบการเอง  

ปัจจัยด้านสังคม จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทางดา้นสังคม ในดา้นบทบาทและสถานะ  

มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลนข์องผูสู้งวยัในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณาจากขอ้มูลจะ

พบว่า บทบาทของการเป็นผูมี้อาํนาจในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์มีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมา 

บทบาทของการเป็นผูซื้อและใชสิ้นคา้เอง และบทบาทของการเป็นผูห้าขอ้มูลก่อนการซือสินคา้ออนไลน ์

ตามลาํดบั ซึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ การทีผูสู้งวยัสามารถซือของออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง 

จะทาํใหผู้สู้งวยัดูเป็นผูที้ทนัสมยั ทนัตอ่เทคโนโลยี ดงันนั นกัการตลาด หรือ ผูป้ระกอบการ อาจจะมีการ

ให้ความรู้หรือคาํแนะนาํในวิธีการซือของออนไลน์ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยวิธีการทีง่ายและ

เขา้ถึงผูสู้งวยัได ้ก็จะทาํให้ผูสู้งวยัเกิดทศันคติทีดีทงัต่อตวัเองและต่อผลิตภณัฑน์นั ๆ  

ข้อเสนอแนะเพือการวจิัยครังต่อไป  

1. ควรศึกษาตวัแปรอืนๆทีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งวยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยทางด้านสุขภาพ เพือให้ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งวยัได้อย่าง

เหมาะสม 

2. การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานครเท่านนั ดงันนั ควรขยาย

ขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมากยิงขึน เพือให้ไดค้วามแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และได้

ผลการวิจยัทีหลากหลายมากยงิขึน 
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