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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2)  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชากร ไดแก นักเรียน นักศึกษาท่ีเลือกซ้ือสินคา

ออนไลน มีอายุต้ังแต 15-21 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

(Multi Stage Random Sampling) จํานวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยแบง

ออกเปน 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลน ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และตอนท่ี 4 

แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลน ผลการวิจัยพบวา 1. การเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอ

เรช่ันแซด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากขอรายการ

ท่ีอยูในระดับมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังน้ี ดานชองทางการจัดจําหนายมีความนาสนใจ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ และดานผลิตภัณฑและการบริการ 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอ

เรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดวยตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ดานกระบวนการ ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 

คําสําคัญ: การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลน  เจเนอเรช่ันแซด จังหวัดอุบลราชธานี 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study online purchasing decision of 

generation Z consumers in MaungUbonRatchathani and 2) to study factors influencing online 

purchasing behavior of generation Z consumers in MaungUbonRatchathani. The populations 

were students lived in MaungUbonRatchathani, age between 15-21, and purchased products 

online. The sample were 400 students. Tool used in this research was 4 parts of 

questionnaires which were 1) demographics factors2) behavior of online purchasing3) 

marketing mix factors and 4) decision to purchase goods online.The research results show as 

follow:1) the overall result of online purchasing decision of generation Z consumers in 

MaungUbonRatchathani were at high level, sorted in descending order in the following; the 

marketing channel was interesting, product presentation and goods and service.2) the factors 

influencing online purchasing behavior of generation Z consumers in MaungUbonRatchathani 

consisted of 4 factors that were process, product presentation, price and channel. 

Keywords: Online Purchasing Behavior, Generation Z, UbonRatchathani 
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บทนํา 

  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การส่ือสารขอมูลของมนุษยไดมีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอยูตลอดเวลา โดยส่ิงสําคัญท่ีทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงตาง  ๆอยางมากน่ันก็คือ เทคโนโลยี และในปจจุบันน้ีประเทศไทยเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 เทคโนโลยีไดเขา

มาเปนส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวันของคนไทยอินเตอรเน็ตเขามามีสวนรวมกับชีวิตประจําวันของเรามากข้ึน โดยคนสวนใหญจะ

ใชอินเตอรเน็ตในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและการติดตอส่ือสารผานอุปกรณตาง  ๆไมวาจะเปนคอมพิวเตอร โนตบุคและ

สมารทโฟนท่ีถูกพัฒนามารองรับกับการใชอินเตอรเน็ตอยางหลากหลายซ่ึงเทคโนโลยีกับอินเตอรเน็ตถูกผสมผสานกันมากข้ึน 

ทําใหการซ้ือสินคาออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมากโดยจะมีการนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับสินคาหรือบริการผานชอง

ทางการจัดจําหนายบนอินเตอรเน็ตออกมาก็จะสามารถสงขอมูลไปสูคนท่ัวโลกภายในระยะเวลาอันส้ัน ในการคนหาขอมูล

เก่ียวกับสินคา เลือกซ้ือสินคาในเว็บไซต ทําการเปรียบเทียบราคาสินคาจากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหงกอนตัดสินใจซ้ือ (Belch 

and Belch 1998: 25) 

 ธุรกิจการคาผานสังคมออนไลนหรือท่ีเรียกกันวา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce เปนชองทางการ

ทําธุรกิจท่ีทําใหผูประกอบการสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วมากข้ึน โดยการใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลาง ซ่ึงธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน เริ่มไดรับความสนใจในประเทศไทยมากข้ึนในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา เน่ืองจาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการส่ือสาร ทําใหผูคนเร่ิมมีชองทางในการเขาถึงสินคาและบริการตาง  ๆบนอินเทอรเน็ตไดมาก

ข้ึน ไมวาจะเปนชองทาง Facebook, Line,Instragramหรือเว็บไซตรานคาอ่ืน  ๆดังน้ันผูประกอบการในยุคปจจุบันจําเปนตอง

รูจักใชสังคมออนไลนใหเปนประโยชนตอธุรกิจของตน โดยการใชเปนเครื่องมือในการสรางยอดขายใหมากข้ึน หากใชใหถูกวิธี

ก็จะกลายเปนชองทางท่ีสามารถทําใหธุรกิจเติบโตไปได ในปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายไดเริ่มขยับขยายธุรกิจของตัวเอง

จากท่ีมีหนารานในแบบออฟไลนเพียงอยางเดียวมาเปนการทําหนารานแบบออนไลนควบคูไปดวย ในขณะท่ีเจาของธุรกิจรุน

ใหมสวนใหญจะมีหนารานเฉพาะชองทางออนไลนเทาน้ัน เน่ืองจากชองทางออนไลนน้ีไมตองใชเงินลงทุนสูงเหมือนการทําหนา
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รานแบบออฟไลน และยังสามารถเปดขายไดตลอด 24 ช่ัวโมงอีกดวย ซ่ึงส่ิงท่ีชวยทําใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ

ไทยสามารถเติบโตข้ึนไดอยางรวดเร็ว คือ การพัฒนาดานการส่ือสารโทรคมนาคม การพัฒนาความเร็วของอินเทอรเน็ต ทําให

การส่ือสารขอมูลระหวางกันผานทางอินเทอรเน็ตทําไดสะดวกรวดเร็วกวาในอดีตมาก ประกอบกับอุปกรณท่ีใชในการเขาถึง

อินเทอรเน็ต เชน สมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร มีราคาท่ีถูกลง ทําใหผูบริโภคสามารถหาซ้ือ สามารถเปนเจาของไดงาย สงผล

ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา ส่ิงเหลาน้ีทําใหตลาดของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมี

แนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง 

 ท้ังน้ี ศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวา ป พ.ศ. 2560 ตลาด E-Commerce สินคาจะมีมูลคาตลาดประมาณ214,000 ลานบาท 

และจะคาดวาเพ่ิมข้ึนเปนกวา 470,000 ลานบาทในปพ.ศ. 2565 โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGRป พ.ศ. 2560-2565) 

ประมาณรอยละ 17.0 ตอป เม่ือเทียบกับภาพรวมของธุรกิจคาปลีกคาสงท้ังระบบท่ีคาดวาจะขยายตัวเฉล่ีย (CAGR ปพ.ศ. 

2560-2565) รอยละ 5.0 ตอป สงผลใหคาดวา E-Commerce จะมีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.7 ในปพ.ศ. 2558 

เปนรอยละ 8.2 ของมูลคาตลาดคาปลีกคาสงท้ังระบบ ในปพ.ศ. 2565 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย2560: 1) 

ผูบริโภคกลุม Generation Z หรือท่ีเรียกยอ  ๆวา Gen Z เปนประชากรรุนใหมท่ีเกิดในชวงปพ.ศ. 2540 ข้ึนไปซ่ึงเปนชวงท่ีส่ือ

สังคมออนไลนเปนท่ีแพรหลาย ท้ังน้ี Gen Z ถือเปนกลุมผูบริโภคท่ีกําลังกาวเขามามีบทบาทตอการคาโลกมากข้ึนเปนลําดับ 

ปจจุบันผูบริโภคกลุม Gen Z ท่ัวโลกมีอยูราว 2 พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 27 ของประชากรโลก ขณะท่ีบริษัทท่ีปรึกษา

ดานกลยุทธการตลาดประมาณการวาในปพ.ศ. 2563 ผูบริโภคกลุม Gen Z จะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 40% ของประชากรโลก 

และจะกลายเปนกลุมผูบริโภคขนาดใหญท่ีสุดของโลก (ฝายวิจัยธุรกิจ EXIM 2558: 1) 

 การปรับตัวของธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปนับเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจให

เติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว ซ่ึงท่ีผานมามีตัวอยางของหลายธุรกิจท่ีไมสามารถปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงของผูบริโภค

ไดจนตองเลิกกิจการไป อาทิ กิจการฟลมถายรูปของบริษัทยักษใหญของโลกท่ีตองปดกิจการไปในปพ.ศ. 2555 ขณะเดียวกันก็

มีหลายบริษัทท่ีจับกระแสผูบริโภคใหม  ๆไดจนสามารถกาวข้ึนมาอยูแถวหนาของตลาดโลกไดในปจจุบัน ดังน้ัน ผูประกอบการ

จําเปนตองติดตามการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคอยางใกลชิด โดยเฉพาะความตองการของผูบริโภคกลุม Gen Z ท่ี

กําลังกาวเขามามีบทบาทสําคัญในตลาดโลก 

 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยมีความตองการทราบถึงปจจัยท่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจ

เนอเรช่ันแซด โดยใชกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในชวงอายุ 15-21 ป และการทําวิจัยในคร้ังน้ีคาดวา

จะเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีสนใจการทําธุรกิจผาน E-Commerce ซ่ึงสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

บริหารธุรกิจของตนเอง และวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย 4 ดาน ดังน้ี 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ไดแก นักเรียน นักศึกษาท่ีเลือกซ้ือสินคาออนไลนมีอายุต้ังแต 15-22 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  
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  กลุมตัวอยางไดแก ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคาออนไลนมีอายุต้ังแต 15-22 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) และผูวิจัยใชเทคนิคการสุม

แบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Random Sampling)(ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2557: 63) จํานวน 400 ราย 

2.ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  

 2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

    2.1.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคาออนไลนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานีไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 

    2.1.2 ปจจัยดานพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน ไดแก ชองทางการเลือกซ้ือ ประเภทของสินคา ความถ่ี

ในการซ้ือสินคา และจํานวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา 

    2.1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑและการบริการดานราคาดานชองทางการจัด

จําหนายดานการสงเสริมการตลาดดานบุคคลดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  

 2.2  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิรน มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดชาง

อุบลราชธานี โรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

           4.ขอบเขตดานเน้ือหา 

  ผูวิจัยศึกษาไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับธุรกิจออนไลน แนวคิดปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 

วิธีการดําเนินการวิจัย  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ัน

แซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล

โดยสอบถามจากนักเรียน นักศึกษาท่ีเลือกซ้ือสินคาออนไลนมีอายุต้ังแต 15-21 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบงออกเปน 4 ข้ันตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล จํานวน 4 ขอ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนจํานวน 4 ขอ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑและการบริการดานราคาดาน

ชองทางการจัดจําหนายดานการสงเสริมการตลาดดานบุคคลดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการ จํานวน 40 ขอ 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนจํานวน 10 ขอ 

 หลังจากเก็บรวมรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามมาลงรหัสและวิเคราะห

ผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติตอไปน้ี 
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 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาจะใชการหาคาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ

และการบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติจะนําขอมูลท่ีไดจากวิธีการสํารวจ 

โดยใชแบบสอบถามนํามาวิเคราะหทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและการตัดสินใจเลือกซ้ือซ้ือสินคาออนไลนของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ กําหนดคาระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 

ผลงานวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากจํานวนท้ังหมด 

400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต้ังแต 18-20 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีระดับรายไดนอยกวา 5,000 บาท  

 พฤติกรรมการซ้ือสินคาของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามจากจํานวน

ท้ังหมด 400 คน สวนใหญซ้ือสินคาโดยผานชองทางเฟสบุคประเภทของสินคาท่ีซ้ือสวนใหญจะเปน เส้ือผา/เครื่องประดับ 

ความถ่ีในการซ้ือสวนใหญ 2-6 เดือน/ครั้ง และมูลคาท่ีซ้ือสวนใหญนอยกวา 500 บาท   

 ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวาดานปจจัยสวนผสมทาง

การตลาด โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกดังน้ี ดานชองทางการ

จัดจําหนายมีความนาสนใจ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑและการบริการ เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน สามารถอธิบายได ดังน้ี 

   1. ดานผลิตภัณฑและการบริการ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป

นอย 3 ลําดับแรกดังน้ีสินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ สีสัน ขนาด ช่ือเสียงของรานคาออนไลน และสินคามีคุณภาพได

มาตรฐาน ผานการรับรอง เชน ไดรับ อย. ISO 

   2. ดานราคาโดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก

ดังน้ีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา  มีราคาหลายระดับใหเลือกซ้ือ และราคาสินคาเหมาะสมกับปริมาณ  

   3.ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 

ลําดับแรกดังน้ีสามารถเขาถึงรานคาออนไลนไดงาย มีชองทางการติดตอซ้ือสินคาหลากหลายชองทาง และมีชองทางการชําระ

เงินท่ีหลากหลาย 

   4.ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 

ลําดับแรกดังน้ีมีการประชาสัมพันธรานคาออนไลนตามส่ือตาง ๆ อยางท่ังถึง สมํ่าเสมอมีการโฆษณาบนอินเทอรเน็ตท่ี 

นาสนใจชวยกระตุนการตัดสินใจ (x ̅ = 4.16) และมีการรับประกันสินคาหลังการขาย  

   5.ดานบุคคล โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกดังน้ี

พนักงานตอบรับมีความรู ความสามารถในตัวสินคาและบริการพนักงานส่ือสารผานชองทางดวยคําสุภาพ เปนมิตร และมี

พนักงานคอยใหคําปรึกษา ตอบคําถาม เก่ียวกับสินคาอยูตลอดเวลา  
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    6.ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกดังน้ีรานคาออนไลนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว บงบอก ความเปนตัวตน งายตอการ

จดจําการปรับปรุงขอมูลและบริการบนอินเทอรเน็ตใหทันสมัยอยูเสมอรานคาออนไลนมีความนาเช่ือถือและมีการเปรียบเทียบ

สินคาและราคาระหวางผลิตภัณฑ  

   7.ดานกระบวนการ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับ

แรกดังน้ีระบบการใหบริการท่ีถูกตองแมนยํา เชน การส่ังซ้ือ การสงสินคา การชําระเงินท่ีไมผิดพลาดมีการแจงรายละเอียดการ

ชําระเงินท่ีชัดเจน งายตอการชําระเงินและการชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือ อินเทอรเน็ตแบงกก้ิงท่ีปลอดภัย จัดสงสินคาท่ี

รวดเร็ว ตรงเวลาท่ีกําหนดและการจัดสงสินคามีความปลอดภัย สินคาไมชํารุด เสียหาย หรือสูญหายระหวางการขนสง  

 ดานการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกดังน้ีการเลือกซ้ือสินคาออนไลนเพราะมีความสะดวก และประหยัดเวลาในการ

เดินทางข้ันตอนในการซ้ือสินคาออนไลนมีความงาย ไมซับซอน และการซ้ือสินคาออนไลนท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปจจุบัน  

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานีดวยตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ดานกระบวนการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานราคา และ

ดานชองทางการจัดจําหนาย มีตัวแปรตามคือ ดานการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซด คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีคาเทากับ 0.790 (R = 0.790) แสดงวาตัวแปรอิสระทุกตัว

สามารถพยากรณตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 62.0 (R2adj = 0.620) 

 

อภิปรายผล 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ันแซดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานีสามารถอภิปรายผลโดยเรียงลําดับ 4 ลําดับแรกในประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 

 1. ดานกระบวนการ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากขอรายการท่ีอยูในระดับมากไปหานอย 

ดังน้ี ระบบการใหบริการท่ีถูกตองแมนยํา เชน การส่ังซ้ือ การสงสินคา การชําระเงินท่ีไมผิดพลาดมีการแจงรายละเอียดการ

ชําระเงินท่ีชัดเจน งายตอการชําระเงินและการชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือ อินเทอรเน็ตแบงกก้ิงท่ีปลอดภัย และจัดสงสินคา

ท่ีรวดเร็ว ตรงเวลาท่ีกําหนดและการจัดสงสินคามีความปลอดภัย สินคาไมชํารุด เสียหาย หรือสูญหายระหวางการขนสง ท้ังน้ี

อาจเกิดจากกระบวนการท่ีมีความถูกตองแมนยํา มีการแจงขอมูลการชําระเงินท่ีชัดเจน ตลาดจนการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็ว เปน

ส่ิงสําคัญท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดสินคาท่ีถูกตองและรวดเร็วตามท่ีลูกคาตองการน้ันเองสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วรรณา วันหมัด (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจ ซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต 

พบวา วิธีท่ีชําระคาสินคาท่ีส่ังซ้ือทางอินเทอรเน็ต คือโอนเงินเขาบัญชีผูขาย โดยวิธีการส่ังซ้ือท่ีสะดวกเปนเหตุผลท่ีตัดสินใจท่ี

ส่ังซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิริณฎา หลวงเทพ และประสพชัย พสุนนท (2557) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการผานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ นักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวาดานกระบวนการ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ สินคาและบริการผานธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเรียงลําดับจากขอ

รายการท่ีอยูในระดับมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังน้ี รานคาออนไลนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว บงบอก ความเปนตัวตน 

งายตอการจดจําการปรับปรุงขอมูลและบริการบนอินเทอรเน็ตใหทันสมัยอยูเสมอ รานคาออนไลนมีความนาเช่ือถือและมีการ

เปรียบเทียบสินคาและราคาระหวางผลิตภัณฑ ท้ังน้ีอาจเกิดจากการนําเสนอรูปแบบรานคาออนไลนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวจะ

เปนส่ิงท่ีสรางความแตกตางและความนาสนใจใหกับผูบริโภค รวมท้ังการท่ีรานคามีการปรับปรุงขอมูลรานคาออนไลนใหมี
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ความทันสมัย ตลอดจนการทําใหรานคามีความนาเช่ือถือเปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคาจากรานคาน้ันสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนผานชองทาง

ตลาดกลาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)  ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน

ผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) คือ ปจจัยประสิทธิภาพของเว็บไซตและการนําเสนอสินคา 

 3. ดานราคาโดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับจากขอรายการท่ีอยูในระดับมากไปหานอย 3 

ลําดับ ดังน้ี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีใหเลือกหลายหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ และราคาสินคาเหมาะสมกับปริมาณ 

ท้ังน้ีอาจเกิดจากราคาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคา ดังน้ันถาราคาสินคามีความเหมาะสม มีใหเลือกหลากหลาย

ระดับราคาตามท่ีลูกคาตองการก็จะชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายย่ิงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรินียพรพิสุทธ์ิ 

(2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนมากท่ีสุดก็คือ ปจจัยดาน

ราคา สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา ศรีออน และอภิชัย อภิรัตนพิมลชัย (2560)ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือเบเกอรี่ออนไลนของลูกคาในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือเบเกอรี่ออนไลน คือ ดานราคา ซ่ึงลูกคาจะดูราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและ

ปริมาณของสินคา และการมีตัวเลือกเปนระดับราคาตาง  ๆท่ีหลากหลาย การบงบอกราคาในการขายใหชัดเจนในส่ือออนไลน 

เปนตน 

 4. ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากขอรายการท่ีอยูในระดับ

มากไปหานอย 3 ลําดับ ดังน้ี สามารถเขาถึงรานคาออนไลนไดงาย มีชองทางการติดตอซ้ือสินคาหลากหลายชองทาง และมี

ชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีอาจเกิดจากชองทางการจัดจําหนายท่ีสะดวก และสามารถส่ังซ้ือสินคาไดหลากหลาย

ชองทาง เปนส่ิงท่ีจะชวยใหผูบริโภคน้ันตัดสินใจซ้ือสินคาไดสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ มัญชุตา 

ก่ิงเนตร (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ต ของลูกคาธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ชองทางการใหบริการเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ธนาคารบนอินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับทางทางในการพัฒนาปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจเนอเรช่ัน

แซด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

  1. ดานผลิตภัณฑและการบริการ จากผลการวิจัยพบวาสินคามีคุณสมบัติตามท่ีลูกคาตองการมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

ดังน้ันธุรกิจจึงควรท่ีจะทําการศึกษาความตองการของผูบริโภคมากข้ึนวามีความตองการสินคาเปล่ียนแปลงไปอยางไร เพ่ือให

สามารถนําเสนอสินคาใหตอบสนองความตองการของสินคาไดมากย่ิงข้ึน  

  2. ดานราคาจากผลการวิจัยพบวา สามารถปรับเปล่ียนราคาตามรูปแบบสินคาได มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ดังน้ันธุรกิจ

จึงควรท่ีจะมีการนําเสนอราคาของสินคาใหหลากหลายและปรับไดตามรูปแบบของสินคาท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือเปนการกระตุน

และจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนไดมากย่ิงข้ึน 

  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการวิจัยพบวามีการจัดหมวดหมูสินคาท่ีงายตอการเลือกซ้ือ มีคาเฉล่ียนอย

ท่ีสุด ดังน้ันธุรกิจจึงควรท่ีจะมีการออกแบบการจัดจําหนายใหมีการจัดหมวดหมูสินคาท่ีสะดวกและหางายมากย่ิงข้ึน เพ่ือชวย

ใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาไดอยางรวดเร็วและงายย่ิงข้ึน 

  4. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบวามีการใหดารา/เน็ตไอดอล รีวิวสินคาเปนท่ีนาสนใจ มีคาเฉล่ีย

นอยท่ีสุด ดังน้ันธุรกิจจึงควรท่ีจะใหความสําคัญกับการนําเสนอสินคาโดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมการตลาด โดยใหผูท่ีมี

ช่ือเสียงรีวิวสินคามากข้ึน เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีมีอิทธิพลใจการจูงใจใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซ้ือสินคา 
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      5. ดานบุคคล จากผลการวิจัยพบวา พนักงานตอบรับมีความรู ความเช่ียวชาญในการแกปญหามีคาคาเฉล่ีย

นอยท่ีสุด ดังน้ันธุรกิจจึงควรท่ีจะมีการฝกอบรมใหพนักงานท่ีใหบริการในรานคาออนไลนมีความเขาใจเก่ียวกับสินคาและ

กระบวนการในการซ้ือขายสินคาออนไลน และการแกปญหาในกรณีท่ีลูกคาตองการเพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคามากข้ึน และชวยใหลูกคาบอกตอและหันกลับมาซ้ือซํ้าเพ่ิมมากข้ึนน้ันเอง 

   6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจัยพบวาทางรานเสนอภาพสินคาตรงตาม

ความเปนจริงของสินคา (ไมหลอกลวงผูบริโภค) มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ดังน้ันธุรกิจจึงควรท่ีจะท่ีจะมีการนําเสนอภาพสินคาใหตรง

กับสภาพจรงิของสินคามากท่ีสุดเพ่ือเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการซ้ือสินคาแลวไดตรงตามภาพท่ีนําเสนอบน

หนารานคาออนไลน 

  7. ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยพบวามีการติดตามความพึงพอใจหลังการขาย มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ดังน้ัน 

ธุรกิจจึงควรท่ีจะมีการใหพนักงานหรอืผูประกอบการเองในการติดตามความพึงพอใจจากการซ้ือสินคาไปแลววาลูกคามีความ

พึงพอใจเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลหลังการขายมาปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคไดมากย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  1. ควรทําการศึกษาคนควาจากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเจ

เนอเรช่ันแซด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยใชเทคนิคอ่ืนๆ เชน การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมาก

ย่ิงข้ึน 

  2.ควรมีการวิจัยและพัฒนาในการนําเอาผลการวิจัยในครั้งน้ีไปบูรณาการถายทอดใหกับผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการ เชน การจัดฝกอบรมใหกับผูประกอบการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ

ทําการตลาดสินคาออนไลน   
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