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อิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงที่มีตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา 
และบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 

The Influences of Attitude and Subjective Norm on Online Shopping Behaviors among on  
the Early Working – aged Consumers  

 
บงกช รัตนปรีดากุล1  และสมพล วันตะเมล 1 

 Bongkoch Rattanapreedagul1 and Somphol Vantamay1  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน

ตอนตน 2) ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน
ตอนตน  3) ศึกษาอิทธิพลบรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของ
ผูบริโภควัยทํางานตอนตน 4) ศึกษาอิทธิพลรวมของทัศนคติและ บรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจกับบุคคลวัยทํางาน
ตอนตนที่มีอายุระหวาง20-29ปในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจง
ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยอยางงายและการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเลือกใชเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส www.pantipmarket.com มากที่สุด 
สินคาที่ซื้อผานเว็บไซดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ เครื่องสําอาง มูลคาในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเฉลี่ยตอครั้ง 500 – 1,000 บาท ความถี่ในการซื้อ คือ สัปดาหละครั้ง สาเหตุที่เลือกซื้อสินคาและ
บริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตเนื่องจากไมตองการเดินทางออกไปซื้อสินคาออนไลน ผลการวิเคราะหถดถอย
พบวา ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัย
ทํางานตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
Abstract 

The aim of this study is 1) to study online shopping behaviors on the early working – aged 
consumers, 2) to study the influences of attitude on online shopping behaviors among the early working 
– aged consumers, 3) to study the influences of subjective norm on online shopping behaviors among 
the early working – aged consumers, 4) to study the influences of attitude and subjective norm on online 
shopping behaviors among the early working – aged consumers. The study is a quantitative research 
using survey research with 400 early working – aged consumers (20-29 years) in Bangkok. 
Statistics used in this study are frequency, percentage, mean, standard deviation, simple regress 
analysis [SRA] and multiple regression analysis [MRA]. The result found that most of the samples 
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choose shopping online at website www.pantipmarket.com.  The most popular product is cosmetics.  
The cost for shopping on online was between 500 – 1,000 baht, Mean of Buying Frequency is one week 
a time, Reason and the for choosing online shopping was consumers didn’t want to go shopping 
themselves. The results of regression analysis found that attitude and subjective norm affect online 
shopping behaviors among the early working – aged consumers at the 0.05 statistical significance. 

 
คํานํา 

 ในปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทและความจําเปนอยางมากตอชีวิตประจําวันของเรา จึง
สงผลใหปจจุบันในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตดานการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยในป 2552 สงผล
ใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอยางสูงเชนเดียวกันดวยเหตุนี้เองทําใหเกิดการซื้อขายสินคาและบริการผาน
ระบบอินเทอรเน็ตขึ้น การซื้อ ขายสินคาจะถูกเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาผสมผสานอยางกลมกลืน ดวยเหตุผลนี้
เองจึงสงผลใหการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตกําลังเปนที่นิยมอยางมากทั้งในและนอกประเทศ 
ปริมาณการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตของผูซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตในป 2552 เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคในวัยทํางานตอนตน อายุระหวาง 20 – 29 ป (ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2552:77) นอกจากนี้ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล( Theory  of  Reasoned  Action ) 
ของ Ajzen and Fishbein (1980: 84)  ไดกลาววาปจจัยที่สําคัญที่เปนตัวกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรม
ผูบริโภคคือ บรรทัดฐานของกลุมอางอิงและทัศนคต ิ1 กลาวคือบรรทัดฐานของกลุมอางอิงเปนแรงจูงใจที่จะทําตาม
ความคาดหวังของกลุมอางอิงตางๆ เชน ครอบครัว เพื่อน ดารา นักรอง หัวหนางาน สมาชิกในชุมชนออนไลน เปน
ตนสวนทัศนคติเปนความรูสึกของบุคคลที่มีประสบการณการซื้อสินคาและบริการออนไลน (ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต,ิ 2552) ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภค  
โดยทัศนคติของผูที่มีประสบการณการซื้อสินคาและบริการออนไลนจะกอใหเกิดการตัดสินใจซื้ออีกดวย ดวยเหตุนี ้
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ 2 ตัวแปรดังกลาววาจะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลน
ของผูบริโภควัยทํางานตอนตนหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัย

ทํางานตอนตน  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลบรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของ

ผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
4.เพื่อศึกษาอิทธิพลรวมของทัศนคติและ บรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ

บริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
 
 1บรรทัดฐานของกลุมอางอิง หมายถึง  กลุมที่มีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
2 ทัศนคติ หมายถึง  ความคิดเห็นและความรูสึกของผูบริโภควัยทํางานตอนตนที่มีตอการซ้ือสินคาและบริการออนไลน 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
2. บรรทัดฐานกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัย

ทํางานตอนตน 
3. ทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภค

วัยทํางานตอนตน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ กลุมบุคคลที่เคยซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต วัยทํางาน

ตอนตนที่มีอายุระหวาง 20 – 29 ป  ที่พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุม
ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตจํานวน 400 คน ซึ่งทั้งนี้ผูวิจัยไดคํานวณมาจากตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (Yamane, 1970: 866) ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี ้แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจํานวนทั้งหมด 400 ชุด 

ทัศนคติของผูบริโภคที่
มีตอการซ้ือสินคาและ
บริการออนไลน 

บรรทัดฐานของกลุม
อางอิง  
- หัวหนางาน   
- เพื่อนรวมงาน  
- เพื่อนสนิท  
- เพื่อนบาน 
- สมาชิกในชุมชน
ออนไลน 
- สมาชิกในครอบครัว  
- ศิลปนที่ชื่นชอบ    
- นักการเมืองที่ชื่นชอบ 
- นักกีฬาที่ชื่นชอบ 

 
 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา
และบริการออนไลน
ของผูบริโภค 
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการออกแบบสอบถาม
ประเภทกรอกเองแบงเขตการปกครองของจังหวัดกรุงเทพมหานครพบวา ประกอบไปดวย 50 เขต ( โดยท้ัง 50 เขต
ไดแบงออกเปน 10 ผูวิจัยไดทําการเลือกเฉพาะพื้นท่ีพาณิชยกรรม หลังจากนั้นก็จะใชวิธีแบบกําหนดโควตา (Quota  
Sampling) แลวเก็บขอมูลท้ังนี้ผูวิจัยกําหนดเขตละ 40 คน ตามสถานท่ีทํางานตางๆท่ีคาดวานาจะพบกลุมตัวอยางท่ี
กําหนดไว10 เขตจนครบท้ัง400ตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพ1. หาความเที่ยงตรง  (Validity) โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคําถาม 2. หาความเชื่อมั่น  (reliability) ผูวิจัยจะนําเสนอ
แบบสอบถามไปทําการทดลองใชกับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะทําการวิจัยจํานวน 
30 คนแลวทําการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหมีความชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัยผูวิจัยใชการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาและ
บริการออนไลน และใชการวิเคราะหถดถอยแบบงาย และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
ตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 
 
 1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
หญิง    
ชาย 

 
256 
144 

 
64.00 
36.00 

2. อายุ 
25 - 29 
20 - 24 

 
289 
111 

 
72.25 
27.75 

3. ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตรี 

 
94 

269 
37 

 
23.50 
67.30 
9.30 

4. อาชีพ 
รับจางทั่วไป 
พนักงานเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว     
ขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  

 
127 
95 
69 
57 
52 

 
31.80 
23.80 
17.30 
14.30 
13.00 
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ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 
5. รายได 
25,000 บาทขึ้นไป 
20,001 – 25,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
10,000 – 15,000 บาท 
ต่ํากวา10,000 บาท 

 
26 
26 
67 

226 
55 

 
6.50 
6.50 

16.75 
56.50 
13.75 

รวม                                                                          400                                              100.00 
 

 ผลการวิจัยพบวา ผูที่ซื้อสินคาและบริการออนไลน เพศหญิงจํานวน 256 คนหรือคิดเปนรอยละ 64 เพศ
ชาย 144คน หรือคิดเปนรอยละ 36 มีอายุระหวาง 25 – 29ป 289 คนหรือ รอยละ72.25 อายุระหวาง 20 -24ป 111
คนหรือรอยละ 27.75 ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 94 คน หรือรอยละ  23.50 ปริญญาตรี 269 คนหรือ รอย
ละ67.3 สูงกวาปริญญาตรี 37 คน หรือรอยละ 9.30  อาชีพ รับจางทั่วไป127 หรือคิดเปนรอยละ31.8พนักงาน
เอกชน 95 หรือคิดเปนรอยละ23.8  ธุรกิจสวนตัว 69 คนหรือคิดเปนรอยละ 17.3  ขาราชการ 57 คน  หรือคิดเปน
รอยละ  14.3  รัฐวิสาหกิจ 52 หรือคิดเปนรอยละ13 รายได 25,000 บาทขึ้นไป 26 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.50  
20,001 – 25,000 บาท 26 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.50 15,001 – 20,000 บาท 67 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.75 
10,000 – 15,000 บาท 226 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.5  ต่ํากวา10,000 บาท 55 คน หรือคิดเปนรอยละ13.75 

2. พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางซื้อสินคาและบริการออนไลนในเว็บไซต www.pantipmarket.com มาก

ที่สุดคิดเปนรอยละ 46.25 สินคาที่ซื้อผานเว็บไซดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ เครื่องสําอาง คิดเปนรอยละ
72 มูลคาในการซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉลี่ยตอครั้ง 500 – 1,000 บาท ความถี่ในการซื้อโดย
เฉลี่ย คือ สัปดาหละครั้ง สาเหตุที่เลือกซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตเนื่องจากไมตองการเดินทาง
ออกไปซื้อสินคาออนไลน ผลการวิเคราะหถดถอยพบวา ทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. อิทธิพลทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัย
ทํางานตอนตน 
ตารางที่  2  ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายเพื่อแสดงอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิาร

ออนไลน (n = 400) 
 

ตัวแปรอิสระ b β 
 

t Sig. t 

ทัศนคติ .225 .613 15.485 .000** 
R = 0.613, Adjusted R2 =.374, F = 239.796, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ ** หมายถึง มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 

 จากการวิเคราะหอิทธิพลทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของกลุมตัวอยาง
ซึ่งผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานโดยทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลน 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาและบริการออนไลนไดรอยละ 37.4 (Adjusted R2 = .374) โดยมีคาอิทธิพล .613 (β = .613 ) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยในอดีตของ (Ajzen and Fishbein, 1980:84;  Henerson, Morris, and Gibbon, 1978; วิไลพร 
จิตตจุฬานนท , 2543) กลาวคือ ทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลน นั่น
หมายความวาผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาและบริการออนไลนมีทัศนคติในเชิงบวกกับการซื้อสินคาและบริการออนไลน
สงผลใหการซื้อสินคาและบริการออนไลนมีแนวโนมวาจะมีปริมาณสูงขึ้น  

4. อิทธิพลของบรรทัดฐานกลุมอางอิงมอิีทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ
ออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหบรรทัดฐานกลุมอางอิงที่มีตอพฤติกรรมการซื้อซื้อสินคาและบริการออนไลน (n = 400) 
 

ตัวแปรอิสระ b β t Sig. t 
สมาชิกในชุมชนออนไลน .128 0.398 6.372 .000**. 
เพื่อนรวมงาน .072 0.252 4.214 000* 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากการวิเคราะหอิทธิพลของบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
ออนไลนของกลุมตัวอยางผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ(Schiffman 
and Kanuk, 2000;  Solomon, 2002;  Kotler, 2000)โดยบรรทัดฐานกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาและบริการออนไลนสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนไดรอย
ละ 35 (Adjusted R2 = .350) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 2 
ตัวที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Sig F=.000) 
ไดแก สมาชิกในชุมชนออนไลน โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ  0.398 ((β = .398 ) และเพื่อนรวมงาน 
โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ 0.252 ((β = .252) กลาวคือ บรรทัดฐานของสมาชิกในชุมชนออนไลน 
และเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลน นั่นหมายความวาสมาชิกใน
ชุมชนออนไลนและเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนมาก  

5. อิทธิพลรวมของทัศนคติและบรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
และบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติอิทธิพลรวมของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงที่มีตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลน (n = 400) 
 

ตัวแปรอิสระ b β t Sig. t 
ทัศนคติ .138 .378 4.949 .000** 
สมาชิกในชุมชนออนไลน .041 .142 2.281 .023* 
เพื่อนรวมงาน .056 .024 2.315 .021* 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 



 

 

 

1530 

จากการวิเคราะหอิทธิพลรวมของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
และบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตนผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ในอดีตของ (Hyman,1942;  Assael,1998;  ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546) โดยอิทธิพลรวมของทัศนคติและบรรทัดฐาน
ของกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของ
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนไดรอยละ38.70 (Adjusted R2 = .387) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรอิสระตัวอื่น ๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัวที่ทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
ออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ทัศนคต ิโดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .378 (β 
= .378) ขณะที่สมาชิกชุมชนออนไลน มีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .142 (β = .142 ) และเพื่อนรวมงาน 
มีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .024 (β = .024) กลาวคือ ทัศนคต ิสมาชิกชุมชนออนไลน และเพื่อนรวมงาน
มีอิทธิพลในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลน สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ
การซื้อสินคาและบริการออนไลนและมีแรงจูงใจที่ปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุมอางอิงในระดับสูงแสดงวามี
แนวโนมที่จะซื้อสินคาและบริการออนไลนสูงขึ้นดวยเชนกัน  ดังนั้นขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้คือควรที่จะมี
การประชาสัมพันธเว็บไซตในเว็บไซต www.pantipmarket.com ผูประกอบการควรจะเนนขายเครื่องสําอางและ
ราคาสินคาไมควรมีราคาสูงมากผูประกอบการควรที่จะนํากลุมสมาชิกในชุมชนออนไลน และเพื่อนรวมงานมาใชใน
การโฆษณาการขายสินคา และโฆษณาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวย เชน การโพสขอความโปรโมตรานคา
ของผูประกอบการหรือเว็บไซตพาณิชอิเล็กทรอนิกสลงในเว็บบอรดตาง เปนตน รวมไปถึงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากกลุมตัวอยางไปแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรองเพื่อใหผูบริโภคพึงพอใจมากที่สุด สําหรับการวิจัย
ครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังตอไปนี้ควรจะมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณเจาะลึกกลุมผูขายสินคาและ
บริการออนไลนและเจาของเว็บไซต (Webmaster) ควบคูไปกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งหนาควรมี
กลุมตัวอยางที่หลากหลายและชวงอายุกวางกวานี้ ควรที่จะมีการศึกษาตัวแปรในสวนของสมมตฐานการวิจัย 
สุดทายควรที่จะมีผูที่ชํานาญในเรื่องของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใหคําแนะนําแกผูวิจัยเพื่อใหไดงานวิจัยที่
มีคุณภาพที่สุด 
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