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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของลักษณะทางประชากรที่สงผลตอความตั้งใจของ

ผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2) อิทธิพลของทัศนคติของผูสูงอายุที่สงผลตอความ
ตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3) อิทธิพลของบรรทัดฐานทางสังคมที่สงผล
ตอความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4) อิทธิพลของการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคา
ผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ 5) อิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากร ทัศนคติของผูสูงอาย ุบรรทัดฐาน
ทางสังคมและการรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่สงผลตอความ
ตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ  ผูสูงอายุเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนและวิเคราะหผลโดยการแจกแจงความถี ่
คารอยละ คาเฉลี่ยและการวิเคราะหถดถอย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อ
สินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ2) ทัศนคติของผูสูงอายุมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ3) บรรทัด
ฐานทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ4) การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจ
ของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ 5) ลักษณะทาง
ประชากร ทัศนคติของผูสูงอาย ุบรรทัดฐานทางสังคม และการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติปจจัย
เหลานี้ จึงนับเปนปจจัยที่เหมาะสมตอการสงเสริมการตลาดในสวนของการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเลก็ทรอนิกสของกลุมผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
คําสําคัญ :  ความต้ังใจซ้ือ  เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ผูสูงอายุ 
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Abstract 
This research aims to investigate 1) the influence of demographic characteristics on the 

willingness of the elderly to purchase products through e-commerce, 2) the influence of attitudes of the 
elderly on the willingness to purchase products through e-commerce, 3) the influence of subjective 
norms on the willingness of the elderly to purchase products through e-commerce, 4) the influence of 
the perceived behavior control on the willingness of the elderly to purchase products through e-
commerce, 5) the co-influence of the demographic characteristics, the attitudes, the subjective norms 
and the perceived behavior control, on the willingness of the elderly on purchasing products through e-
commerce in Bangkok. This study is quantitative study and uses questionnaires with 400 consumers 
aged 60 years and above living in Bangkok. The analysis is frequency, percentage and regressions at 
the 0.05 level of statistical significance. 

The results showed that 1) demographics affected purchase intention through the website e-
commerce significantly, 2) attitudes of the elderly positively affected with the purchase of goods 
through e-commerce site, 3) the subjective norms of the elderly positively affected the purchase of 
goods through e-commerce site, 4) the influence of the perceived behavior control of the elderly 
positively affected the purchase of goods through e-commerce site significantly, 5) the co-influence of 
the demographic characteristics, the attitudes, the subjective norms and the perceived behavior 
control. They are the appropriate factors to promote the marketing of e-commerce purchases through 
the site of the elderly more effectively. 

 
Keywords : purchase intention, E-Commerce, Older 
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คํานํา 
ในยุคสารสนเทศที่มีอัตราการแขงขันสูง การติดตอสื่อสารและคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการ

ดํารงชีวิตมากขึ้นขณะเดียวกันสื่ออินเทอรเน็ตก็เปนสื่อใหมที่เกิดขึ้น และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน ในยุค
สารสนเทศนี้จะเห็นไดวาการสื่อสารเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคและกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุดนั้นถือเปน
สิ่งที่สําคัญ ไมวาจะเปนการสื่อสารเพื่อใหความรู หรือการสื่อสารในแงของการทําธุรกิจก็ตองมีกลุมเปาหมายทั้งสิ้น 
ผูประกอบการจึงมีความจําเปนที่ตองใชสื่อจากชองทางตาง ๆ ใหไดมากที่สุดและชองทางที่ไดรับความนิยมใน
ขณะนี้คือเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในยุคของการแขงขันเชนนี้จะตองมีกลยุทธทางการตลาดหลากหลายที่ตอง
นํามาปรับใชเพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมผูบริโภค จึงตองสรางจุดเดนของตนขึ้นเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิด
ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคในการที่จะซื้อสินคาและตองมีการสรางใหลูกคาเกิดความตั้งใจซื้อ ทั้งนี้ความตั้งใจซื้อ
เกิดขึ้นมาจากทัศนคติที่มีตอสินคาของผูบริโภคและความมั่นใจของผูบริโภคในการประเมินสินคาที่ผานมา ความ
ตั้งใจซื้อจึงเปนสิ่งจําเปนตอการประกอบธุรกิจเปนอยางยิ่ง (Haward, 1994) ซึ่งปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอความ
ตั้งใจซื้อของผูบริโภคนั้นคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ทัศนคต ิอิทธิพลของบรรทัดฐานสังคม อิทธิพลจากบุคคล
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รอบขางเปนตน ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือกลุมผูสูงอาย ุเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีประชากร
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ลานคนเปน 14 ลานคนในป 2553 นี้ และจะเพิ่มสูงขึ้นกลายเปนสังคมผูสูงอายุมากขึ้น 
สอดคลองกับการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2553) พบวา ในป พ.ศ. 2553-2564 หรืออีกประมาณ 
11 ป จํานวนผูสูงอายุจะมากกวาเด็กเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรดานโครงสรางประชากร ดวยเหตุนี้ จึงเปนสาเหตุ
ใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของลักษณะทางประชากรที่สงผลตอความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อ
สินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร 2) อิทธิพลของทัศนคติของผูสูงอายุที่สงผลตอความ
ตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร 3) อิทธิพลของบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่สงผลตอความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร 
4) อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความ
ตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร 5) อิทธิพลรวมของ
ลักษณะทางประชากร ทัศนคติของผูสูงอาย ุบรรทัดฐานทางสังคม การรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคา
ผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่สงผลตอความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร อันจะเปนประโยชนตอการนําขอมูลมาปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
ความตองการและพฤติกรรมของผูสูงอายุ ที่ไดจากความคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูสูงอายุ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
สําหรับการพัฒนาเว็บไซตตลอดจนชองทางดานการตลาด และนําไปประยุกตใชในดานตางๆ ที่เกี่ยวของใหเกิด
ประโยชนแกผูสูงอายุตอไป 

 
สมมติฐาน 

ผูวิจัยสามารถตั้งสมมติฐานสําหรับใชในการทําวิจัยดังตอไปนี ้1) ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ 2) ทัศนคติมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผาน
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ 3) บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุ 4) การรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ5) ลักษณะทาง
ประชากร ทัศนคต ิบรรทัดฐานทางสังคม และการรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ ดัง
กรอบแนวคดิดังนี ้
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ 

แบบสอบถาม โดยใชคําถามปลายเปด และคําถามปลายปด ซึ่งผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผูสูงอายุตาม
แบบสอบถามในขั้นตอนการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้สวนที ่1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามผูวิจัยไดออกแบบคําถามในสวนของ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
กอนเกษียณ โดยศึกษาแบบใหเลือกตอบ และ อายุ รายไดจากครอบครัว โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม
และระบุตามความเปนจริง สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติสวนที ่3 คําถามที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม สวนที ่
4 คําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สวนที่ 5 
คําถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและสวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้นทําการแจกแบบสอบถามและทํา
การสัมภาษณ ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอาย ุเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ทั้งแบบที่ใชทฤษฎี
ความนาจะเปน และแบบที่ไมใชทฤษฎีความนาจะเปน ในขั้นแรกจากการแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
พบวา ประกอบไปดวยเขตการปกครองทั้งสิ้น 50 เขต (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2552) และทําการสุม
ตัวอยางแบบงาย โดยการนําชื่อของเขตตาง ๆ มาจับฉลากออกมาจํานวน 10 เขตจากทั้งหมด 50 เขต จากนั้น 
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา แลวเขาไปเก็บขอมูลทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด เขตละ 40 คน โดยเขา
ไปเก็บขอมูลตามสถานที่ตาง ๆ ไดแก สวนสาธารณะ วัด ชมรมผูสูงอายุของชุมชน คาดวาจะพบกลุมผูสูงอายุที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว จนกระทั่งครบทั้ง 400 ตัวอยาง  

ในการวิเคราะหขอมูลแบบเชิงพรรณนาใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐาน โดยใชมาตรวัดแบบมาตรประมาณคา 5 คะแนน สวนการวิเคราะหสถิติเชิง
อนุมาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหถดถอยอยางงายและพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่
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0.05 เมื่อทําการเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยจะทําการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เพื่อทดสอบความ
สม่ําเสมอ ของมาตรวัดที่ใชในการวิจัย โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา ของ Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห, 2537) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธของกลุมตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม วาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม ทั้งนี้ในการ
วิเคราะหการถดถอยมีขอกําหนดวาตัวแปรที่นํามาวิเคราะหนั้นจะตองเปนตัวแปรระดับจัดชวงขึ้นไป หากมีตัวแปร
ใดที่ต่ํากวาระดับจัดชวงจะตองแปลงคาใหเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรอิสระที่
จะตองแปลงใหเปนตัวแปรหุนจํานวน 4 ตัวแปรไดแก เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และระดับการศึกษา โดยผูวิจัย
กําหนดใหกลุมที่ผูวิจัยสนใจศึกษามีคาเทากับ 1 สวนกลุมอื่นมีคาเทากับ 0 ดังนี้ เพศ (หญิง = 1, ชาย = 0), 
สถานภาพสมรส (สมรส = 1, อื่น ๆ = 0), อาชีพกอนเกษียณ (พนักงานบริษัทเอกชน/ รัฐวิสาหกิจ = 1, อื่น ๆ = 0), 
ระดับการศึกษา (1 = ปริญญาตร,ี อื่น ๆ = 0)  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 58.30) มีอายุระหวาง 60-65 ป (รอยละ 
69) สมรสแลว (รอยละ 81) มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 68.80)มีอาชีพกอนเกษียณคือพนักงาน
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจมากที่สุด จํานวน 141 คนคิดเปนรอยละ 35.30 มีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000-
50,000 บาท (รอยละ 53.50) นอกจากนี้ผูสูงอายุมีระดับของทัศนคติตอการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.14) มีระดับของบรรทัดฐานทางสังคมโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.65)  มีระดับของการรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.18)     

 
สรุปและอภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูสูงอาย ุ
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(n=400) 
ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                          ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ β Sig. t 
1. เพศ (หญิง = 1, ชาย = 0) 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส (สมรส = 1) 
4. อาชีพ (พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  = 1) 
5. รายไดครอบครัวตอเดือน 
6. ระดับการศึกษา (ปริญญาตร ี= 1) 

.185 

.080 

.114 

.080 

.025 

.105 

.000** 
                 .114 

.043* 
                 .113 

.616 
 .036* 

R = 0.214, Adjusted R2 =.031, F = 2.050, Sig. F = .000** 

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากการวิเคราะหอิทธิพลของลักษณะประชากร ที่มีผลตอการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 
พบวาลักษณะทางประชากร ไดแกเพศ สถานภาพสมรส และ อาชีพมีความสัมพันธตอความตั้งใจซื้อสินคาผาน
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ 
.185 (β = .185) ขณะที่สถานภาพสมรส สมรสแลวมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .114 (β = .144) และ
ระดับการศึกษามีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .105 (β = .105) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (MRI, 
2009; ธนัสถ เกษมไชยานันท, 2544; กรรณิกา วุฒิภดาดร, 2552; เศรษฐพงค มะลิสุวรรณและ อุษา ศิลปเรืองวิไล, 
ม.ป.ป.) โดยอธิบายไดวา ผูสูงอายุเพศหญิงที่สมรสแลวจะมีความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มากกวาเพศชาย เนื่องจากเปนเพศที่ละเอียดออนและรักสวยรักงามมากกวาเพศชายจึงมีการสรรหาขอมูลจาก
ชองทางตาง ๆ และผูสูงอายุที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากกวาระดับอื่น  
 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูสูงอายุกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(n=400) 
ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                          ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ β Sig. t 

ทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการซื้อสินคา 
 

.762 
 

 
.000**                       

R = 0.762, Adjusted R2 =.580, F = 552.647, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากการวิเคราะหทัศนคติของผูสูงอายุที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานดังตารางที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยใน
อดีต (จาริณี ศรีประเสริฐ และคณะ, 2551; เพ็ญนภา ธนสารศิลป, 2553; สุเมศวร พิริยะวัฒนและคณะ, 2552; 
Food Magazine, 2010; Hoyer and  McInnis, 2001; Loudon and Della Bita, 1993) ที่พบวาทัศนคติของ
ผูสูงอายุสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุในการในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายไดวาผูสูงอายุที่มีทัศนคติที่ดีตอการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจะมีความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บรรทัดฐานทางสังคมของผูสูงอายุที่
สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร และสามารถ
อธิบายการแปรผันของอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุไดรอยละ 
40.3 (Adjusted R2 = .403)  
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สมมติฐานที่ 3 บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูสูงอาย ุ

จากการวิเคราะหบรรทัดฐานทางสังคมเปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ .636 (β = .636) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (Fishbein and Ajzen, 1975; นิรมล พึ่งธรรมเดช, 2551; นเรศว สังขวรรณะ, 
2552; Schiffman and Sherman, 1991; Solomon, et.al., 2004) ที่พบวา ปจจัยเสริมดานครอบครัวและเพื่อน
สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุได ซึ่งปจจัยจากความ
ใกลชิด ความเชื่อและคลอยตามเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจในทุกขั้นตอน
ของการตัดสินใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคา ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางบรรทัดฐานทางสังคมกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(n=400) 
ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                          ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ β Sig. t 

บรรทัดฐานทางสังคม 
 

. 636 
 

 
.000**                       

R = 0.636, Adjusted R2 =.403, F = 270.427, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 สมมติฐานที่ 4 การรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มี
อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางบรรทัดฐานทางสังคมกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(n=400 
ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                          ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ β Sig. t 

การรับรูความสามารถของตนเอง 
 

. 562 
 

 
.000**                       

R = 0.562, Adjusted R2 =.315, F = 184.202, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากการวิเคราะหการรับรูความสามารถของตนเองของผูสูงอาย ุสามารถอธิบายการแปรผันของอิทธิพลตอ

ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุไดรอยละ 31.5 (Adjusted R2 = .315) และการ
รับรูความสามารถของตนเองเปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูสูงอายุ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ .562 (β = .562) กลาวคือ การรับรู
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ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ผูสูงอายุ นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในระดับที่สูงกวาจะมีความตั้งใจซื้อสินคา
ผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุมากกวาผูบริโภคที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในระดับที่ต่ํา
กวา ดังนั้นจึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (Hausenblas and Symons, 
2004; Food Magazine, 2010; Kreey, Spence, and Hudec, 2000; เพ็ญนภา ธนสารศิลป, 2553) ที่พบวาการ
รับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผาน
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายได
วาการรับรูความสามารถของตนเองที่สามารถควบคุมไดมีผลตอพฤติกรรม นอกจากนี้ยังถือเปนปจจัยที่สําคัญที่
นํามาชวยทํานายความตั้งใจและพฤติกรรมของผูสูงอายุเพื่อชวยเปนแนวทางในการออกแบบโปรแกรมตาง ๆ  
ตลอดจนนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุตอไป 

สมมติฐานที่ 5 ลักษณะทางประชากร ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอาย ุ
 
ตารางที่ 5 อิทธิพลรวมของลักษณะประชากร ทัศนคต ิบรรทัดฐานทางสังคม การรับรูความสามารถของตนเองที่มี

ผลตอการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (n=400) 
ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                          ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตน β Sig. t 
1. เพศ (หญิง = 1) 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส (สมรส = 1) 
4. อาชีพ (พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ= 1) 
5. รายไดของครอบครัวตอเดือน 
6. ระดับการศึกษา (ปริญญาตร ี= 1) 
7. ทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการซื้อสินคา 
8. บรรทัดฐานทางสังคม 
9. การรับรูความสามารถของตนเอง 

 

.242 

.045 

.101 

.007 

.069 

.029 

.554 

.251 

.090 

. 000** 
                 .171 

.036* 
.820 

 .031* 
.360 

 .000** 
 .000** 
.033* 

R = 0.796, Adjusted R2 =.625, F = 74.548, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากการวิเคราะหอิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากร ทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการซื้อสินคา บรรทัด

ฐานทางสังคม และการรับรูความสามารถของตนเอง สามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของความตั้งใจซื้อสินคา
ผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุไดรอยละ 62.5 (Adjusted R2 = .625) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระตัว อื่น ๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 6 ตัวที่มีอิทธิพลกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุ ไดแก สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน และการรับรูความสามารถของตนเอง มี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่สถานภาพสมรส มีคาอิทธิพลที่ระดับ .101 (β = .101) สวนรายไดตอเดือนมี
คาอิทธิพลที่ระดับ .069 (β = .069) และการรับรูความสามารถของตนเอง มีคาอิทธิพลที่ระดับ .090 (β = .090) 
ขณะที่ เพศ ทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการซื้อสินคาและบรรทัดฐานทางสังคมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดย
ที่เพศมีคาอิทธิพลที่ระดับ .242 (β = .242) สวนทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการซื้อสินคา มีคาอิทธิพลที่ระดับ .554 
(β = .554) และบรรทัดฐานทางสังคม มีคาอิทธิพลที่ระดับ .251 (β = .251) กลาวคือ เพศ สถานภาพสมรส รายได
ตอเดือน ทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการซื้อสินคา บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรูความสามารถของตนเองมี
อิทธิพลในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุ นั่นหมายความวา 
ผูบริโภคที่มีเพศหญิง สมรสแลว มีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000-50,000 บาท มีทัศนคติที่ดีตอการซื้อสินคา
ผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีบรรทัดฐานทางสังคม และมีการรับรูความสามารถของตนเองจะมีความตั้งใจ
ซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุมากกวากลุมอื่น ๆ ดังนั้นจึงสรุปไดวาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ดังแสดงในตารางที่ 5 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (Fishbein and Ajzen, 1975; Kreey, 
Spence and Hudec, 2000; Hausenblas and Symons, 2004; Kimberlee, 2007; Food Magazine, 2010; สุร
เมศวร พิริยะวัฒน และคณะ, 2552; เพ็ญนภา ธนสารศิลป, 2553) ที่พบวาอิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากร 
ทัศนคติของผูสูงอาย ุบรรทัดฐานทางสังคม การรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิ เล็กทรอนิกส สงผลตอความตั้งใจของผูสูงอายุในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายไดวาที่พบวา ทฤษฎีความตั้งใจกระทําตามแผน
สงผลตอคาความแปรปรวนที่มีตอความตั้งใจ นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรที่ชวยทํานายผลการทดลองและสงผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแก ลักษณะทาง
ประชากร ทัศนคติของผูสูงอาย ุบรรทัดฐานทางสังคม การรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

สรุปวาโครงสรางของทฤษฎีความตั้งใจกระทําตามแผนที่ไดจากกรอบแนวคิดในการทําวิจัยนี้สามารถ
นํามาออกแบบเพื่อประยุกตใชกับผูสูงอายุได จากผลการวิจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา ลักษณะทางประชากรของ
ผูสูงอายุเพศหญิงที่สมรสแลว มีรายไดของครอบครัวตอเดือนระหวาง 20,000-50,000 บาท มีทัศนคติที่ดีตอการซื้อ
สินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และมีบรรทัดฐานทางสังคม ความเชื่อและคลอยตามเพื่อนและสมาชิกใน
ครอบครัว และมีการรับรูความสามารถของตนเองในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนปจจัยที่
สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จึงสามารถนําผลการวิจัยที่ไดนี้ไปเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใชงานในสวนของผูสูงอายุไมวาจะเปนดานการศึกษาและการรณรงคในเรื่อง
ของการใหความรูในดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแกผูสูงอายุใหมากขึ้น เพื่อใหผูสูงอายุมีความมั่นใจและเกิด
ความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ในดานการขายสินคา ผูประกอบการสามารถนํา
ผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชสําหรับเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และกําหนดกลยุทธทางการตลาด สําหรับกลุม
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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