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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้จากอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในฝ่ังธนบุรี และ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้จากอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในฝ่ังธนบุรี จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวม
ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการ
วิ เค ราะ ห์ ความแป รปรวนท างเดี ยว  (One-way Analysis of Variance: F-test) และทดสอบ
ความสัมพนัธ์โดยใชว้ธีิของเพียร์สัน (Pearson Correlation)     
 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพท างานบริษทัเอกชน มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท นอกจากน้ี ผูว้ิจยั
พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากอินเตอร์เน็ตของ
ผูบ้ริโภคในฝ่ังธนบุรี สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี (1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (2) ดา้นผลิตภณัฑ ์
(3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) ดา้นราคา ส าหรับ ระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือสินคา้จากอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในฝ่ังธนบุรี สามารถเรียงล าดบัได้ดงัน้ี (1) ด้านปัจจยัทาง
วฒันธรรม (2) ดา้นปัจจยัทางจิตวทิยา  (3) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (4) ดา้นปัจจยัทางสังคม 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานไม่พบว่า เพศ ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น แต่พบวา่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการทางอินเตอร์เน็ต แตกต่างกนัในภาพรวม ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี        
ยงัพบดว้ยว่า ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้จากอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 This research aimed at 1) studying demographic characteristics of customers that affected 
their purchase decision behavior in online shopping in Thonburi Area and 2) studying factors 
affecting purchase decision behavior of customers in online shopping in Thonburi Area.            
The research had a sample size of 400 and used questionnaires as research tools. The data 
received were analyzed by Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. The hypothesis 
tests were done by One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA: F-test) and Pearson 
Correlation.    
 The research found that the majority of the respondents were female, 30-39 years old, 
bachelor’s degree graduates, private company employees, and had income lower than 10,000 
Baht per month. In addition, the research found that the opinion level of marketing factors that 
affected purchase decision of customers in online shopping in Thonburi Area could be sorted 
from the highest level to the lowest level as 1) Promotion, 2) Product, 3) Distribution Channel, 
and 4) Price. For the opinion level of purchase decision behavior of customers in online shopping 
in Thonburi Area, the level could be sorted from the highest level to the lowest level as 1) Culture 
Factor, 2) Psychology Factor, 3) Personal Factor, and 4) Social Factor.     
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 The hypothesis testing revealed that in both generality and sub categories there was no 
evidence of that differences in customers’ gender had different purchase decision behavior in 
online shopping. However, in general, differences in age, education level, occupation, and income 
had different purchase decision behavior in online shopping at a significance level of 0.05. 
Furthermore, the research found relationship between marketing factors, product, price, 
distribution channels, and promotion, and customers’ purchase decision behavior in online 
shopping at a significance level of 0.05.   


