
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการซ้ือ

สินค้าด้วยโมบายแอพพลิเคชันและเวบ็ไซต์ของเจนเนอเรชัน X 
และ Y และศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยกีารพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นประชากรในจังหวดัภูเกต็ อายรุะหว่าง 17-52 ปี ท่ี
เคยซ้ือสินค้าผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 67 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ 
สถิติท่ีใช้เป็นสถิติเชิงพรรณา  

จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน
ธุรกิจพาณิชย์เลก็ทรอนิกส์ของเจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน 
Y ระหว่างแอปพลิเคชันและเวบ็ไซต์พบว่า ท้ัง 2 เจนเนอเรชัน มี
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์มากท่ีสุด โดย
ปัจจัยด้านการยอมรับทางเทคโนโลยเีวบ็ไซต์โดยรวมของท้ังสอง
เจนเนอเรชันอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเจนเนอเรชัน  X จะให้
ความส าคักกับด้านการน าไปใช้จริงมากท่ีสุด และประเดน็ท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเวบ็ไซต์มากท่ีสุดคือการ
ซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ท าให้สามารถซ้ือสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ส าหรับเจนเนอเรชัน Y กจ็ะให้ความส าคักกับด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์มากท่ีสุด และประเดน็ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือการซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ท าให้ประหยดัเวลาในการซ้ือ
สินค้า  

ค ำส ำคญั: ความพึงพอใจ เวบ็ไซต ์ แอปพลิเคชนั เจนเนอเร
ชนั X เจนเนอเรชนั Y 

 

Abstract 

This research is satisfaction comparison to the product 

purchasing with mobile application and website of 

generation X and Y and studying the factor acceptance of 

electronic commerce technologies which affect purchase 

decision making. Sample population 67 peoples are 

population in Phuket province who used electronic 

commerce and the age between 17 and 52 year olds. The 

research instrument is a questionnaire analyzed.  

The results of the study shows that the most influential 

factors affecting trust is the elements of website because 

the most of them will bought the products and services 

through the website. Over all, the Generation X will trust 

to product purchasing with electronic commerce more than 

Generation Y. The Generation Y will trust in word of 

mouth more than the Generation X because the most of the 

Generation X is a group of worker, they will analysis 

reliability information before decide to buy. Conversely, 

most people in the Generation Y will make a decision by 

rating or reviewing of the website from social media. 

Keyword: Satisfaction, website, application, generation x, 

generation Y. 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ า วนั

ของมนุษย ์ ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัในการท าธุรกรรมหรือ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งดา้นการศึกษา การเรียนการสอนดว้ย
ระบบออนไลน์การคน้ควา้หาขอ้ขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์ เน็ต
ดา้นการบนัเทิง ดา้นสงัคม การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นผา่น
อินเทอร์เน็ตท าใหส้ะดวก และง่ายท่ีจะเขา้ถึงกนัมากยิง่ข้ึน  โดย
จากผลการส ารวจของเวบ็ไซตแ์อมทูบีมาเก็ตติง้ [1] กล่าววา่ 
ปัจจุบนัมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกจ านวน 3,773 ลา้นคน ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด และจากผลการส ารวจ
พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 โดย 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ [2] พบวา่คนไทยมี
แนวโนม้การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน 3.06 ชัว่โมง/วนั คิดเป็นร้อย
ละ 61.1 กิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 86.0 การ
คน้หาขอ้มูล คิดเป็น ร้อยละ 86.5  การรับส่งอีเมล ์คิดเป็น ร้อยละ 
70.5  การดูทีวแีละฟังเพลงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 60.7  และ
การซ้ือสินคา้ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 50.8 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ี การ
ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์เขา้มาเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมยอดนิยมของ
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การท าธุรกิจ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยเป็นท่ียอมรับมากยิง่ข้ึน [3] 
(จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) โดยเจนเนอเรชนั X คิดเป็นร้อยละ 
52.4 จากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ท่ีเป็น เจนเนอเรชนั X ทั้งหมด และใน
เจนเนอเรชนั Y มีการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ คิดเป็นร้อย
ละ 62.2 คิดจากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ท่ีเป็น เจนเนอเรชนั Y ทั้งหมด  

เพ่ือความสะดวกสบายและง่ายต่อการเขา้ถึงของผูบ้ริโภคใน
การซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ
ส่วนใหญ่จึงมีทั้งแอปพลิเคชนัและเวบ็ไซต ์ หรือส าหธุรกิจอาจมี
แค่อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงจากผลการส ารวจการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัโดยเวบ็ไซต ์ บิสสิเนส อินไซต์
เดอร์พบวา่การซ้ือขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซตเ์ป็นท่ีนิยมมากกวา่ใน
แอปพลิเคชนั 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
การเลือกซ้ือสินคา้ ผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ของเจน

เนอเรชนั X และ เจนเนอเรชนั Y  ระหวา่งแอปพลิเคชนัและ
เวบ็ไซต ์ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในการด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายสินคา้และบริการออนไลน์ หรือ ธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการท าวจิยัใน
คร้ังน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างช่องทางหรือปรับปรุงช่อง
ทางการส่ือสารออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายขององคก์ร 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจเพ่ือใหส้ามารถ
เขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุด 

เจนเนอเรชนั X (Generation X) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิด
ระหวา่งปี พ.ศ. 2508-2523 หรือคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 37-52 ปี  

เจนเนอเรชนั Y (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิด
ระหวา่งปี พ.ศ. 2524-2540 หรือคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 17-36 ปี 

1.1 วตัถุประสงค์ 
1.   เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น

ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของ เจนเนอเรชนั X และ 
เจนเนอเรชนั Y ระหวา่งแอปพลิเคชนัและเวบ็ไซต ์

2.    เพ่ือศึกษาปัจจยัการยอมรับทางเทคโนโลยท่ีีมีผลตอ่
ความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ผา่นธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

1.2 สมมตฐิำนกำรวจิยั 
1. คนส่วนใหญ่มีการซ้ือขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซตม์ากกวา่

แอปพลิเคชนั 
2. เจนเนอเรชนั X มีการซ้ือขายสินคา้ผา่นธุรกิจพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตม์ากกวา่แอปพลิเคชนั 
3. เจนเนอเรชนั Y มีการซ้ือขายสินคา้ผา่นธุรกิจพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตม์ากกวา่แอปพลิเคชนั 
4. ปัจจยัการยอมรับทางเทคโนโลยทุีกดา้น ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของเจนเนอเรชนั X และเจน
เนอเรชนั Y ผา่นแอปพลิเคชนัแตกต่างกนั 

5. ปัจจยัการยอมรับทางเทคโนโลยทุีกดา้น ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของเจนเนอเรชนั X และเจน
เนอเรชนั Y ผา่นเวบ็ไซตแ์ตกต่างกนั 

 
 



 

1.3 กรอบแนวคดิ 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยจะศึกษาและ

เปรียบเทียบความพึงพอใจการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของ เจนเนอเรชนั X และ เจนเนอเรชนั 
Y  ระหวา่งแอปพลิเคชนัและเวบ็ไซต ์ โดยมีกรอบแนวคิด
ดงัต่อไปน้ี 

 
ภำพที ่1 กรอบแนวคิด 

2. ทฤษฏีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กำรยอมรับเทคโนโลย ี
การยอมรับเทคโนโลย ี [3] หมายถึง เป็นการน าเทคโนโลยท่ีี

ยอมรับมาใชง้านซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติ และการใช้
งานเทคโนโลยท่ีีง่ายข้ึน นอก จากน้ีการน าเทคโนโลยมีาใชง้าน
ท าใหแ้ต่ละบุคคลมีประสบ-การณ์ความรู้และทกัษะในการใช้
งานเพ่ิมเติม ลกัษณะของการยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ ความง่ายในการใชง้าน ความตั้งใจท่ีจะใช ้การรับรู้ถึง
ความเส่ียง ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ และการน ามาใชง้านจริง เป็น
ตน้ 

2.2 พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce) คือระบบท่ี

เป็นส่ือกลางในการสัง่ซ้ือสินคา้และบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ 
ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่บุคคล องคก์รของรัฐและเอกชนโดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานทางธุรกิจตั้งแต่การน าเสนอขอ้มูลสินคา้
และบริการ การท าธุรกรรมทางการเงินและต่อเน่ืองไปถึงการ
บริการหลงัการขาย โดยกระท าผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เช่น 
อินเทอร์เน็ตเป็นตน้ [4] 

2.3 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจิยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation 

Y ซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล [5] จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามสดัส่วนเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั โดยส่วน
ใหญ่มีอายใุกล ้26 – 29 ปี มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 25,000 บาท 
ในส่วนของอาชีพประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด สถานภาพโสด และพกั
อาศยับา้นตนเอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริโภค Generation Y เลือก
ซ้ือสินคา้ประเภทแฟชัน่ (เคร่ืองแต่งกาย, เคร่ืองประดบั) มากสุด 
โดยส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. ท่ีความถ่ี
เดือนละ 1 คร้ัง แหล่งเวบ็ไซตท่ี์ซ้ือส่วนใหญ่ คือเวบ็ไซตซ้ื์อขาย
สินคา้ เพราะสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด  24 ชม. และทุก
สถานท่ี  โดยซ้ือใหต้นเองมากสุด  โดยไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน 
และวธีิการช าระเงินค่าสินคา้ส่วนใหญ่คือวธีิโอนเงินเขา้บญัชี
ผูข้าย  ปัจจยัดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล
ต่อการซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก มีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นโปรโมชัน่  ซ่ึงส่วนใหญ่พึง
พอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นโปรโมชัน่มีระดบัความพึงพอใจ
มาก 

งานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล [3] เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม
ออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 405 คน ผลการวจิยัพบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
จ านวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการยอมรับเทคโนโลย ี2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยั
และความน่าเช่ือถือ 3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและความ
หลากหลายของสินคา้ในแอปพลิเคชนั และความตรงต่อเวลาใน
การจดัส่งสินคา้ 4) ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ การส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของแอปพลิเคชนั ในส่วนของความ



 

แตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลวจิยัพบวา่อาชีพท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์

3. ขั้นตอนวธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
3.1 ประชำกร 
เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบค่าแน่นอนของจ านวนประชากรท่ีมี

อายรุะหวา่ง 17 – 52 ปี ท่ีเคยซ้ือสินคา้ธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั ผูว้จิยัจึงใชจ้ านวน
ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 17 – 52 ปี ซ่ึงมีจ านวน 219,275 คน 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559)  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 56 จาก
ประชากรในจงัหวดัภูเก็ตทั้งหมด เป็นสดัส่วนในการค านวณ
กลุ่มตวัอยา่งในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

3.2 กลุ่มตวัอย่ำงและกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ประชากรใน

จงัหวดัภูเก็ต อายรุะหวา่ง 17 – 52 ปี ท่ีเคยซ้ือสินคา้ธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั จ านวน 67 คน ซ่ึง
แบ่งเป็น เจนเนอเรชนั X จ านวน 33 คน และเจนเนอเรชนั Y 
จ านวน 34 คน โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และ
ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร Cochran, 1977  

 
ภำพที ่2 สูตร Cochran 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้าง

ข้ึน ประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็น

ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็น

ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นธุรกิจอิเลกทรอ
นิกส์ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ใหค้ะแนนความส าคญัในการพิจารณาปัจจยั
ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการ
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
3.4 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจิยั 

3.4.1 คน้ควา้ ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.4.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยปรับปรุงจาก
แบบสอบถามงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.3 น าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบ 
3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวธีิการเชิงสถิติ ซ่ึงใชว้ธีิการ

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4. ผลการด าเนินการวจัิย 
4.1 สมมตฐิานข้อที ่1 คนส่วนใหญ่มกีารซ้ือขายสินค้าผ่าน

เวบ็ไซต์มากกว่าแอปพลเิคชัน 
จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ทั้ง 2 เจนเนอเรชนัมี

ความพงึพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตม์ากกวา่แอป
พลิเคชนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี ทั้ง 2 เจนเนอเร
ชนั มีความพึงพอใจในส่วนของการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ ท่ีท า
ใหส้ะดวกและสามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง อีกปัจจยั
หน่ึงท่ีกลุ่มเจนเนอเรชนั Y ใหค้วามส าคญัคือเวบ็ไซตจ์ะเป็น
ช่องทางท่ีเจนเนอเรชนั Y ส่วนใหญ่มกัเลือกใชง้าน เม่ือตอ้งการ
คน้หาหรือซ้ือสินคา้ออนไลน ์

4.2 สมมตฐิำนข้อที ่ 2 เจนเนอเรชัน X มกีำรซ้ือขำยสินค้ำ
ผ่ำนธุรกจิพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ผ่ำนเวบ็ไซต์มำกกว่ำแอปพลเิค
ชัน 

จากการทดสอบสมมตฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ เจนเนอเรชนั X มี
การซ้ือขายสินคา้ผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซต์
มากกวา่แอปพลิเคชนั คิดเป็นร้อยละ 51 จากกลุ่มตวัอยา่งของเจน
เนอเรชนั X ทั้งหมด ปัจจยัการยอมรับทางเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตม์ากท่ีสุดของ



 

เจนเนอเรชนั X โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นการ
น ามาใชจ้ริง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยและมีความพึงพอใจระดบั
มากในการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ ท าใหรู้้สึกเสมือนไดซ้ื้อสินคา้
จากหนา้ร้านปกติ และเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ในการซ้ือ
สินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

4.3 สมมตฐิำนข้อที ่ 3 เจนเนอเรชัน Y มกีำรซ้ือขำยสินค้ำ
ผ่ำนธุรกจิพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ผ่ำนเวบ็ไซต์มำกกว่ำแอปพลเิค
ชัน 

จากการทดสอบสมมตฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ เจนเนอเรชนั Y มี
การซ้ือขายสินคา้ผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซต์
มากกวา่แอปพลิเคชนั คิดเป็นร้อยละ 53 จากกลุ่มตวัอยา่งของเจน
เนอเรชนั Y ทั้งหมด ปัจจยัการยอมรับทางเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตม์ากท่ีสุดของ
เจนเนอเรชนั X โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยและมีความพึงพอใจ
ระดบัมาก ในการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตช่์วยใหท่้านประหยดัค่า
เดินทาง และเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ในการซ้ือสินคา้ผา่น 
เวบ็ไซต ์ท าใหป้ระหยดัเวลาในการซ้ือสินคา้  

4.4 สมมตฐิำนข้อที ่4 ปัจจยักำรยอมรับทำงเทคโนโลย ีส่งผล
ต่อควำมพงึพอใจ ในกำรซ้ือสินค้ำของเจนเนอเรชัน X และเจน
เนอเรชัน Y ผ่ำนแอปพลเิคชันแตกต่ำงกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัการยอมรับ
ทางเทคโนโลย ี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของเจน
เนอเรชนั X และเจนเนอเรชนั Y ผา่นแอปพลิเคชนัไม่แตกต่างกนั 
(Sig = 0.106) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และเม่ือพิจารณาใน
รายปัจจยัพบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Sig = 0.214) ดา้น
ความง่ายในการใชง้าน (Sig = 0.464) ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน 
(Sig = 0.234) ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง (Sig = 0.473) และดา้น
การน ามาใชง้านจริง (Sig = 0.116) มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซ้ือสินคา้และบริการผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไม่แตกต่าง
กนั และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ผา่นแอป
พลิเคชนัต่างกนัคือปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Sig = 
0.022) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 

โดยจากผลการวจิยัพบวา่ เจนเนอเรชนั X มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก เช่นเดียวกบัเจนเนอเรชนั Y เม่ือพิจารณาในรายดา้นท่ี
ส่งผลต่อทั้งสองเจนเนอเรชนัมากท่ีสุดเหมือนกนั คือ ดา้นรับรู้ถึง
ประโยชน์ ซ่ึงส าหรับเจนเนอเรชนั X ส่งผลอยูใ่นระดบัมาก และ
เจนเนอเรชนั Y อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4.5 ปัจจยักำรยอมรับทำงเทคโนโลยส่ีงผลต่อควำมพงึพอใจ
ในกำรซ้ือสินค้ำของเจนเนอเรชัน X และเจนเนอเรชัน Y ผ่ำน
เวบ็ไซต์แตกต่ำงกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัการยอมรับทาง
เทคโนโลยส่ีงผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ของเจนเนอเร
ชนั X และเจนเนอเรชนั Y ผา่นเวบ็ไซต ์ ไม่แตกต่างกนั (Sig = 
0.155) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้น
การรับรู้ถึงประโยชน ์ (Sig = 0.214) ดา้นความง่ายในการใชง้าน 
(Sig = 0.464) ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Sig = 0.234) ดา้นการ
รับรู้ถึงความเส่ียง (Sig = 0.473) และดา้นการน ามาใชง้านจริง 
(Sig = 0.116) มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้และบริการ
ผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัต่างกนัคือ
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Sig = 0.022) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 

โดยพิจารณาระดบัความพึงพอใจ ทั้งสองเจนเนอเรชนัมีความ
พึงพอใจในระดบัมาก เจนเนอเรชนั X ดา้นการน ามาใชง้านจริง 
ส่งผลต่อการยอมรับทางเทคโนโลยใีนการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต์
มากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ เจนเนอเรชนั Y ดา้นท่ีส่งผลมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 
คือดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ซ่ึงส่งผลอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

5. สรุป 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากร เจนเนอเรชนั  X 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 37 – 46 ปี มีสถานภาพ
สมรส โดยส่วนมากการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีรายไดต้่อเดือนเฉล่ีย 20,001 - 
30,000 บาท เจนเนอเรชนั  Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 17 - 26 ปี สถานภาพโสด โดยส่วนมากมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือนเฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท และ
ประกอบอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา  



 

ส าหรับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์โดย
เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั ของแต่ละเจนเนอเรชนั  พบวา่ ส่วน
ใหญ่เจนเนอเรชนั  X เลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตม์าก
ท่ีสุด  เวบ็ไซตท่ี์ใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ Lazada TH ในดา้นของ
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง/เดือน  ส าหรับเจนเนอเร
ชนั  X ซ้ือสินคา้และบริการฯ ราคาเฉล่ีย 501 – 1,000 บาท  

ในส่วนของเจนเนอเรชนั  Y เลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น
เวบ็ไซตม์ากท่ีสุดเช่นกนั เวบ็ไซตท่ี์ใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ Lazada 
TH ในดา้นของความถ่ีในการซ้ือสินคา้ นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง/เดือน ซ่ึง
นาน ๆ คร้ัง เช่นเดียวกบัเจนเนอเรชนั X อีกทั้งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y [5] พบวา่ 
เจนเนอเรชนั  Y ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการ
ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีความถ่ีเดือนละ 1 คร้ัง  และส าหรับเจนเนอเร
ชนั Y ซ้ือสินคา้และบริการฯราคาเฉล่ีย 1 - 500 บาทมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเจนเนอเรชนั  X ส่วนใหญ่จะเป็นคนวยัท างานท าใหมี้
อ านาจในการซ้ือ มากกวา่เจนเนอเรชนั  Y ท่ีส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นวยั
เรียนและยงัไม่มีรายได ้จึงมีอ านาจในการซ้ือนอ้ยกวา่  

การศึกษาระดบัความพึงพอใจการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นธุรกิจ
พาณิชยเ์ลก็ทรอนิกส์ของเจนเนอเรชนั X และ เจนเนอเรชนั Y 
ระหวา่งแอปพลิเคชนัและเวบ็ไซตพ์บวา่ ทั้ง 2 เจนเนอเรชนั มี
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด โดย
ปัจจยัดา้นการยอมรับทางเทคโนโลยขีองเวบ็ไซตโ์ดยรวมของ
เจนเนอเรชนั X และเจนเนอเรชนั Y อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายดา้น เจนเนอเรชนั  X จะใหค้วามส าคญักบัดา้น
การน าไปใชจ้ริงมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการยอมรับ
เทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท่ี์มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร [6] ผลการวจิยัพบวา่การยอมรับเทคโนโลย ี
ดา้นการน ามาใชง้านจริงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
ส าหรับเจนเนอเรชนั X ประเด็นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการเวบ็ไซตม์ากท่ีสุดคือการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ ท าให้
สามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ส าหรับเจนเนอเรชนั Y ก็
จะใหค้วามส าคญักบัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มากท่ีสุด และ

ประเด็นท่ีส่งผลต่อพึงพอใจมากท่ีสุดคือการซ้ือสินคา้ผา่น 
เวบ็ไซต ์ท าใหป้ระหยดัเวลาในการซ้ือสินคา้ เช่น ไม่ตอ้งเดินทาง
ไปท่ีหา้งสรรพสินคา้เพ่ือซ้ือสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวจิยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่ม      Gen Y  ซ้ือ
สินคา้ผา่นระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
[5]  โดยผลการวจิยัพบวา่ แหล่งเวบ็ไซตท่ี์ซ้ือส่วนใหญ่ คือ
เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้ เพราะสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด  24 ชม. 
และทุกสถานท่ี โดยเจนเนอเรชนั X ใหค้วามส าคญักบัความ
สะดวกสบาย การประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือและประหยดัเวลา
ในการเลือกชม 
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