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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการซื ้อ
สิ นค้ าด้ วยโมบายแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ ของเจนเนอเรชัน X
และ Y และศึกษาปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยีการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อ โดยกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ใน
การศึกษาเป็ นประชากรในจังหวัดภูเก็ต อายุระหว่ าง 17-52 ปี ที่
เคยซื ้อสิ นค้ าผ่ านธุรกิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 67 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้
สถิติที่ใช้ เป็ นสถิติเชิ งพรรณา
จากการศึกษาพบว่ าความพึงพอใจการเลือกซื ้อสิ นค้ าผ่ าน
ธุรกิจพาณิ ชย์ เล็กทรอนิกส์ ของเจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน
Y ระหว่ างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ พบว่ า ทั้ง 2 เจนเนอเรชัน มี
ความพึงพอใจในการเลือกซื ้อสิ นค้ าผ่ านเว็บไซต์ มากที่สุด โดย
ปั จจัยด้ านการยอมรั บทางเทคโนโลยีเว็บไซต์ โดยรวมของทั้งสอง
เจนเนอเรชันอยู่ในระดับมาก ซึ่ งเจนเนอเรชัน X จะให้
ความสาคักกับด้ านการนาไปใช้ จริ งมากที่สุด และประเด็นที่
ส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริ การเว็บไซต์ มากที่สุดคือการ
ซื ้อสิ นค้ าผ่ านเว็บไซต์ ทาให้ สามารถซื ้อสิ นค้ าได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
สาหรั บเจนเนอเรชัน Y ก็จะให้ ความสาคักกับด้ านการรั บรู้ ถึง
ประโยชน์ มากที่สุด และประเด็นที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือการซื ้อสิ นค้ าผ่ านเว็บไซต์ ทาให้ ประหยัดเวลาในการซื ้อ
สิ นค้ า

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เจนเนอเร
ชัน X เจนเนอเรชัน 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.

1.

บทนำ

ปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจา วัน
ของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็ นหนึ่งปัจจัยสาคัญในการทาธุรกรรมหรื อ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การเรี ยนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์การค้นคว้าหาข้อข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ด้านการบันเทิง ด้านสังคม การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นผ่าน
อินเทอร์เน็ตทาให้สะดวก และง่ายที่จะเข้าถึงกันมากยิง่ ขึ้น โดย
จากผลการสารวจของเว็บไซต์แอมทูบีมาเก็ตติง้ [1] กล่าวว่า
ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้อินเทอร์เน็ตทัว่ โลกจานวน 3,773 ล้านคน ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด และจากผลการสารวจ
พฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 โดย
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [2] พบว่าคนไทยมี
แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึ้น 3.06 ชัว่ โมง/วัน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.1 กิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5
อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดีย คิดเป็ นร้อยละ 86.0 การ
ค้นหาข้อมูล คิดเป็ น ร้อยละ 86.5 การรับส่งอีเมล์ คิดเป็ น ร้อยละ
70.5 การดูทีวแ
ี ละฟังเพลงออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 60.7 และ
การซื้อสิ นค้าออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 50.8 ซึ่งเป็ นครั้งแรกที่ การ
ซื้อขายสิ นค้าออนไลน์เข้ามาเป็ น 1 ใน 5 กิจกรรมยอดนิยมของ
ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าการทาธุรกิจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับมากยิง่ ขึ้น [3]
(จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) โดยเจนเนอเรชัน X คิดเป็ นร้อยละ
52.4 จากผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต ที่เป็ น เจนเนอเรชัน X ทั้งหมด และใน
เจนเนอเรชัน Y มีการซื้อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ คิดเป็ นร้อย
ละ 62.2 คิดจากผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต ที่เป็ น เจนเนอเรชัน Y ทั้งหมด
เพื่อความสะดวกสบายและง่ายต่อการเข้าถึงของผูบ้ ริ โภคใน
การซื้อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ส่วนใหญ่จึงมีท้ งั แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ หรื อสาหธุรกิจอาจมี
แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจากผลการสารวจการซื้อสิ นค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยเว็บไซต์ บิสสิ เนส อินไซต์
เดอร์พบว่าการซื้อขายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์เป็ นที่นิยมมากกว่าใน
แอปพลิเคชัน
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
การเลือกซื้อสิ นค้า ผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเจน

เนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน Y ระหว่างแอปพลิเคชันและ
เว็บไซต์ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่สนใจในการดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายสิ นค้าและบริ การออนไลน์
หรื อ
ธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนาผลการศึกษาที่ได้จากการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างช่องทางหรื อปรับปรุ งช่อง
ทางการสื่ อสารออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร
รวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุด
เจนเนอเรชัน X (Generation X) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 หรื อคนที่มีอายุระหว่าง 37-52 ปี
เจนเนอเรชัน Y (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2540 หรื อคนที่มีอายุระหว่าง 17-36 ปี
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการเลือกซื้อสิ นค้าผ่าน
ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ เจนเนอเรชัน X และ
เจนเนอเรชัน Y ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าผ่านธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
1.2 สมมติฐำนกำรวิจยั
1. คนส่วนใหญ่มีการซื้อขายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์มากกว่า
แอปพลิเคชัน
2. เจนเนอเรชัน X มีการซื้อขายสิ นค้าผ่านธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์มากกว่าแอปพลิเคชัน
3. เจนเนอเรชัน Y มีการซื้อขายสิ นค้าผ่านธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์มากกว่าแอปพลิเคชัน
4. ปั จจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีทุกด้าน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของเจนเนอเรชัน X และเจน
เนอเรชัน Y ผ่านแอปพลิเคชันแตกต่างกัน
5. ปั จจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีทุกด้าน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของเจนเนอเรชัน X และเจน
เนอเรชัน Y ผ่านเว็บไซต์แตกต่างกัน

1.3 กรอบแนวคิด
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยจะศึกษาและ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ เจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน
Y
ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยมีกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิด

2. ทฤษฏีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กำรยอมรับเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยี [3] หมายถึง เป็ นการนาเทคโนโลยีที่
ยอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั บุคคลหรื อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติ และการใช้
งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอก จากนี้การนาเทคโนโลยีมาใช้งาน
ทาให้แต่ละบุคคลมีประสบ-การณ์ความรู ้และทักษะในการใช้
งานเพิ่มเติม ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจที่จะใช้ การรับรู ้ถึง
ความเสี่ ยง ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และการนามาใช้งานจริ ง เป็ น
ต้น
2.2 พำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) คือระบบที่
เป็ นสื่ อกลางในการสัง่ ซื้อสิ นค้าและบริ การทางธุรกิจทุกรู ปแบบ
ระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่บุคคล องค์กรของรัฐและเอกชนโดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานทางธุรกิจตั้งแต่การนาเสนอข้อมูลสิ นค้า
และบริ การ การทาธุรกรรมทางการเงินและต่อเนื่องไปถึงการ
บริ การหลังการขาย
โดยกระทาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เช่น
อินเทอร์เน็ตเป็ นต้น [4]

2.3 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation
Y
ซื้อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล [5] จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดยส่วน
ใหญ่มีอายุใกล้ 26 – 29 ปี มีรายได้อยูท่ ี่ 10,001 – 25,000 บาท
ในส่วนของอาชีพประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน
มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด สถานภาพโสด และพัก
อาศัยบ้านตนเอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภค Generation Y เลือก
ซื้อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ (เครื่ องแต่งกาย, เครื่ องประดับ) มากสุด
โดยส่วนใหญ่ซ้ือสิ นค้าในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. ที่ความถี่
เดือนละ 1 ครั้ง แหล่งเว็บไซต์ที่ซ้ือส่วนใหญ่ คือเว็บไซต์ซ้ือขาย
สิ นค้า เพราะสามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชม. และทุก
สถานที่ โดยซื้อให้ตนเองมากสุด โดยได้รับคาแนะนาจากเพื่อน
และวิธีการชาระเงินค่าสิ นค้าส่วนใหญ่คือวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ผูข้ าย ปั จจัยด้านส่วนแบ่งทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านโปรโมชัน่ ซึ่งส่วนใหญ่พึง
พอใจด้านผลิตภัณฑ์และด้านโปรโมชัน่ มีระดับความพึงพอใจ
มาก
งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อสิ นค้าผ่านทางแอป
พลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล [3] เครื่ องมือที่ใช้ในการครั้งนี้คือแบบสอบถาม
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมี
จานวน 4 ปั จจัย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านความปลอดภัย
และความน่าเชื่อถือ 3) ปั จจัยด้านราคา คุณภาพและความ
หลากหลายของสิ นค้าในแอปพลิเคชัน และความตรงต่อเวลาใน
การจัดส่งสิ นค้า 4) ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารกับ
ผูบ้ ริ โภค และความมีชื่อเสี ยงของแอปพลิเคชัน ในส่วนของความ

แตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจยั พบว่าอาชีพที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเค
ชันออนไลน์

3. ขั้นตอนวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
3.1 ประชำกร
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบค่าแน่นอนของจานวนประชากรที่มี
อายุระหว่าง 17 – 52 ปี ที่เคยซื้อสิ นค้าธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผูว้ จิ ยั จึงใช้จานวน
ประชากรที่มีอายุระหว่าง 17 – 52 ปี ซึ่งมีจานวน 219,275 คน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 56 จาก
ประชากรในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด เป็ นสัดส่วนในการคานวณ
กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั ในครั้งนี้
3.2 กลุ่มตัวอย่ ำงและกำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
ได้แก่ประชากรใน
จังหวัดภูเก็ต อายุระหว่าง 17 – 52 ปี ที่เคยซื้อสิ นค้าธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน จานวน 67 คน ซึ่ง
แบ่งเป็ น เจนเนอเรชัน X จานวน 33 คน และเจนเนอเรชัน Y
จานวน 34 คน โดยเป็ นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Cochran, 1977

ภำพที่ 2 สูตร Cochran
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็ น
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็ น
คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าผ่านธุรกิจอิเลกทรอ
นิกส์

ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ให้คะแนนความสาคัญในการพิจารณาปั จจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเกี่ยวกับการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.4 ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่ องมือในกำรวิจยั
3.4.1 ค้นคว้า ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3.4.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง โดยปรับปรุ งจาก
แบบสอบถามงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 นาแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบ
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการเชิงสถิติ ซึ่งใช้วธิ ีการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ

4. ผลการดาเนินการวิจัย
4.1 สมมติฐานข้ อที่ 1 คนส่ วนใหญ่ มกี ารซื้อขายสินค้ าผ่าน
เว็บไซต์ มากกว่ าแอปพลิเคชัน
จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ทั้ง 2 เจนเนอเรชันมี
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์มากกว่าแอป
พลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ ทั้ง 2 เจนเนอเร
ชัน มีความพึงพอใจในส่วนของการซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ ที่ทา
ให้สะดวกและสามารถซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง อีกปั จจัย
หนึ่งที่กลุ่มเจนเนอเรชัน Y ให้ความสาคัญคือเว็บไซต์จะเป็ น
ช่องทางที่เจนเนอเรชัน Y ส่วนใหญ่มกั เลือกใช้งาน เมื่อต้องการ
ค้นหาหรื อซื้อสิ นค้าออนไลน์
4.2 สมมติฐำนข้ อที่ 2 เจนเนอเรชัน X มีกำรซื้อขำยสินค้ ำ
ผ่ำนธุรกิจพำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ผ่ำนเว็บไซต์ มำกกว่ ำแอปพลิเค
ชัน
จากการทดสอบสมมตฐานข้อที่ 2 พบว่า เจนเนอเรชัน X มี
การซื้อขายสิ นค้าผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์
มากกว่าแอปพลิเคชัน คิดเป็ นร้อยละ 51 จากกลุ่มตัวอย่างของเจน
เนอเรชัน X ทั้งหมด ปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์มากที่สุดของ

เจนเนอเรชัน X โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านการ
นามาใช้จริ ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและมีความพึงพอใจระดับ
มากในการซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ ทาให้รู้สึกเสมือนได้ซ้ือสิ นค้า
จากหน้าร้านปกติ และเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ในการซื้อ
สิ นค้าผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
4.3 สมมติฐำนข้ อที่ 3 เจนเนอเรชัน Y มีกำรซื้อขำยสินค้ ำ
ผ่ำนธุรกิจพำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ผ่ำนเว็บไซต์ มำกกว่ ำแอปพลิเค
ชัน
จากการทดสอบสมมตฐานข้อที่ 3 พบว่า เจนเนอเรชัน Y มี
การซื้อขายสิ นค้าผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์
มากกว่าแอปพลิเคชัน คิดเป็ นร้อยละ 53 จากกลุ่มตัวอย่างของเจน
เนอเรชัน Y ทั้งหมด ปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์มากที่สุดของ
เจนเนอเรชัน X โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านการ
รับรู ้ถึงประโยชน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในการซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ช่วยให้ท่านประหยัดค่า
เดินทาง และเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ในการซื้อสิ นค้าผ่าน
เว็บไซต์ ทาให้ประหยัดเวลาในการซื้อสิ นค้า
4.4 สมมติฐำนข้ อที่ 4 ปัจจัยกำรยอมรับทำงเทคโนโลยี ส่ งผล
ต่ อควำมพึงพอใจ ในกำรซื้อสินค้ ำของเจนเนอเรชัน X และเจน
เนอเรชัน Y ผ่ำนแอปพลิเคชันแตกต่ ำงกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า ปั จจัยการยอมรับ
ทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของเจน
เนอเรชัน X และเจนเนอเรชัน Y ผ่านแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกัน
(Sig = 0.106) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาใน
รายปั จจัยพบว่า ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ (Sig = 0.214) ด้าน
ความง่ายในการใช้งาน (Sig = 0.464) ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน
(Sig = 0.234) ด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยง (Sig = 0.473) และด้าน
การนามาใช้งานจริ ง (Sig = 0.116) มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่าง
กัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าผ่านแอป
พลิเคชันต่างกันคือปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Sig =
0.022) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10

โดยจากผลการวิจยั พบว่า เจนเนอเรชัน X มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับเจนเนอเรชัน Y เมื่อพิจารณาในรายด้านที่
ส่งผลต่อทั้งสองเจนเนอเรชันมากที่สุดเหมือนกัน คือ ด้านรับรู ้ถึง
ประโยชน์ ซึ่งสาหรับเจนเนอเรชัน X ส่งผลอยูใ่ นระดับมาก และ
เจนเนอเรชัน Y อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4.5 ปัจจัยกำรยอมรับทำงเทคโนโลยีส่งผลต่ อควำมพึงพอใจ
ในกำรซื้อสินค้ ำของเจนเนอเรชัน X และเจนเนอเรชัน Y ผ่ำน
เว็บไซต์ แตกต่ ำงกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ปั จจัยการยอมรับทาง
เทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าของเจนเนอเร
ชัน X และเจนเนอเรชัน Y ผ่านเว็บไซต์ ไม่แตกต่างกัน (Sig =
0.155) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน
การรับรู ้ถึงประโยชน์ (Sig = 0.214) ด้านความง่ายในการใช้งาน
(Sig = 0.464) ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน (Sig = 0.234) ด้านการ
รับรู ้ถึงความเสี่ ยง (Sig = 0.473) และด้านการนามาใช้งานจริ ง
(Sig = 0.116) มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าและบริ การ
ผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน และปั จจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการซื้อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันต่างกันคือ
ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Sig = 0.022) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10
โดยพิจารณาระดับความพึงพอใจ ทั้งสองเจนเนอเรชันมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เจนเนอเรชัน X ด้านการนามาใช้งานจริ ง
ส่งผลต่อการยอมรับทางเทคโนโลยีในการซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์
มากกว่าด้านอื่น ๆ เจนเนอเรชัน Y ด้านที่ส่งผลมากกว่าด้านอื่น ๆ
คือด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ ซึ่งส่งผลอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน

5. สรุ ป
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของประชากร เจนเนอเรชัน X
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 37 – 46 ปี มีสถานภาพ
สมรส โดยส่วนมากการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 20,001 30,000 บาท เจนเนอเรชัน Y ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 17 - 26 ปี สถานภาพโสด โดยส่วนมากมีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาท และ
ประกอบอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา

สาหรับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าผ่านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดย
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของแต่ละเจนเนอเรชัน พบว่า ส่วน
ใหญ่เจนเนอเรชัน X เลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์มาก
ที่สุด เว็บไซต์ที่ใช้บริ การมากที่สุดคือ Lazada TH ในด้านของ
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน สาหรับเจนเนอเร
ชัน X ซื้อสิ นค้าและบริ การฯ ราคาเฉลี่ย 501 – 1,000 บาท
ในส่วนของเจนเนอเรชัน Y เลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์ผา่ น
เว็บไซต์มากที่สุดเช่นกัน เว็บไซต์ที่ใช้บริ การมากที่สุดคือ Lazada
TH ในด้านของความถี่ในการซื้อสิ นค้า น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน ซึ่ง
นาน ๆ ครั้ง เช่นเดียวกับเจนเนอเรชัน X อีกทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y [5] พบว่า
เจนเนอเรชัน Y ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสิ นค้าและบริ การ
ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง และสาหรับเจนเนอเร
ชัน Y ซื้อสิ นค้าและบริ การฯราคาเฉลี่ย 1 - 500 บาทมากที่สุด
เนื่องจากเจนเนอเรชัน X ส่วนใหญ่จะเป็ นคนวัยทางานทาให้มี
อานาจในการซื้อ มากกว่าเจนเนอเรชัน Y ที่ส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นวัย
เรี ยนและยังไม่มีรายได้ จึงมีอานาจในการซื้อน้อยกว่า
การศึกษาระดับความพึงพอใจการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านธุรกิจ
พาณิ ชย์เล็กทรอนิกส์ของเจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน Y
ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์พบว่า ทั้ง 2 เจนเนอเรชัน มี
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์มากที่สุด โดย
ปั จจัยด้านการยอมรับทางเทคโนโลยีของเว็บไซต์โดยรวมของ
เจนเนอเรชัน X และเจนเนอเรชัน Y อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายด้าน เจนเนอเรชัน X จะให้ความสาคัญกับด้าน
การนาไปใช้จริ งมากกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร [6] ผลการวิจยั พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี
ด้านการนามาใช้งานจริ งส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด
สาหรับเจนเนอเรชัน X ประเด็นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การเว็บไซต์มากที่สุดคือการซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ ทาให้
สามารถซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สาหรับเจนเนอเรชัน Y ก็
จะให้ความสาคัญกับด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์มากที่สุด และ

ประเด็นที่ส่งผลต่อพึงพอใจมากที่สุดคือการซื้อสิ นค้าผ่าน
เว็บไซต์ ทาให้ประหยัดเวลาในการซื้อสิ นค้า เช่น ไม่ตอ้ งเดินทาง
ไปที่หา้ งสรรพสิ นค้าเพื่อซื้อสิ นค้านั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ซื้อ
สิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
[5] โดยผลการวิจยั พบว่า แหล่งเว็บไซต์ที่ซ้ือส่วนใหญ่ คือ
เว็บไซต์ซ้ือขายสิ นค้า เพราะสามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชม.
และทุกสถานที่ โดยเจนเนอเรชัน X ให้ความสาคัญกับความ
สะดวกสบาย การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อและประหยัดเวลา
ในการเลือกชม
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