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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร2)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนก ปัจจัยดา้นประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยัครั้งนี้คือประชากรใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใช้สถติิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และการศึกษาตา่งกัน มีกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตา่งกัน ส่วนปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
(4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสนิใจซื้อ; สินค้าออนไลน์
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study Decision to buy online shopping of Worker 

in Bangkok. 2) to study a decision to buy online shopping of Worker in Bangkok separated by 
demographic factors 3) to study marketing mix affecting a decision to buy online shopping of 
Worker in Bangkok. 

The sample group was 400 people of worker in Bangkok the questionnaire was used to 
be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the Frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by One-way ANOVA (F-
tests) and Multiple Regression. 

The results of hypothesis testing showed that worker in Bangkok with demographic 
factors include gender, age, income per month and education level was different, making the 
decision to buy online shopping of Worker in Bangkok was no different. Moreover, marketing mix 
included Product, Price and Promotion affect to the decision to buy online shopping of Worker 
in Bangkok. 

 
Keyword: Decision; online shopping 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทัง้
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรบัตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทา่มกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สงัคมความรู้(Knowledge 
Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้
ความรู้และนวตักรรม (Innovation) เปน็ปัจจยัในการพฒันาและการผลิตมากกวา่การใช้เงินทนุและแรงงาน 
(ไพรัช ธชัยพงษ์และพิเชษ,2541 อ้างใน คุณนรินทร์, 2015 ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโต อย่างก้าวกระโดด
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)  

ปัจจุบนัคนไทยใช้ "มือถือ" เสพสื่อออนไลน์กว่า 91% เฉลี่ย 4.2 ชั่วโมงต่อวัน อีกทั้งใช้เวลาอยู่กับ"โซ
เชียล มีเดีย" สงูเป็น 2 เทา่ เมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย Rattiya Angkulanon, 2561 และคงปฏิเสธไม่ได้
ว่า ปัจจุบนันีพ้ฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้ว  หนีไม่พ้นการวิ่งตามกระแสโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการหา
ข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ การจับจ่ายใชส้อย  โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้แล้ว และก าลังการซื้อ 
แต่ไม่อยากออกไปใช้จ่ายนอกบา้น ท าให้เกิดธุรกิจขายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยเฉพาะในช่องทาง social 
media ซึ่งเป็นช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลไปถึงผู้บรโิภคหรือคนจ านวนมากเพียงไม่กี่คลิกสินค้าและบริการมากมาย
หลั่งไหลมาให้ลูกค้าเลือกสรรค์ถึงหน้าจอ และเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อสังคมปัจจบุันอยา่งยิง่ การค้าบนโลก
ออนไลน์ตอนนี้เติบโตไปอย่างมาก มีหลากหลายปัจจัยสนับสนุนที่เปน็ส่วนประกอบท าให้ ผูบ้ริโภคหันมาสนใจ
และใช้บริการการค้า -การจบัจา่ยผ่านออนไลน์มากข้ึน รวมทั้งผู้ให้บริการ E-Commerce ที่เร่ิมมีมากข้ึนเร่ือยๆ 
เพราะใครก็ต่างมองเห็นแนวโนม้และทิศทางของกระแสการค้าออนไลนน์ี้   ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย - ผู้ซื้อ หรือเป็นผู้
ให้บริการกลาง ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่ากระแสนีน้ับวนัยิ่งเติบโตทวีคณูขึ้นเรื่อยๆผลส ารวจการใช้เทคโนโลยีและการซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนกรุง พบวา่ อุปกรณ์เทคโนโลยดีิจิตอลที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัของคนกรุงเทพฯ ส่วน
ใหญ่ คือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 82.75)  
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ดังที่กล่าวมาข้างตน้จากการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้กับชีวิตประจ าวนัมากข้ึน และอ านวยความ
สะดวกต่างๆ จึงท าให้ผู้ท าวิจัยจงึมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับความแตกต่างด้านประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันที่สง่ผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยดา้น
ราคา (Price) ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจาหนา่ย (Place) ปจัจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่มี
ความแตกต่างกันที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างชัดเจนมาก
ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกปัจจัย

ด้านประชากร 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของ

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจยันี้เปน็การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ท าวิจัยจะท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้  

1.ประชากรในการศึกษา คือ คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสินค้า ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง  

2.การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ดา้น ซึง่ได้แก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหา
ความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และศึกษาปัจจัยดา้น
ประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด . 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ระดับ
การศึกษา และ ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นสง่เสริมการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสนิใจซื้อ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหา
ความรู้ ด้านการพิจารณาทางเลอืก ด้านการตัดสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.เพื่อให้ทราบกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการเปิดธุรกิจของสินค้าออนไลน์ ได้น าผลวิจัยในปจัจัยด้านประชากรและ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ใช้เปน็แนวทางและสร้างกลยุทธ์การบริหารร้านขายสินค้าออนไลน์ ต่อไป 
 
บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดดังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543, อ้างถึงใน วิวิศน์ ใจตาบ, 2556: 43) อธิบายแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับกระบวนการตัดสนิใจ มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 

1.ด้านการตระหนักถึงความต้องการ คือ กระบวนการในการตดัสินใจของผู้บริโภค ซึ่งจะเร่ิมขึ้นเมื่อมี
ความรู้สึกถึงความต้องการ โดยอาจเกิดจากความต้องการภายใน เชน่ ความหิว ความต้องการของร่างกาย หรือ
อาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น การโฆษณาตามช่องทางตา่งๆ ที่เข้ามากระตุ้นผูบ้ริโภคให้เกิดความรับรู้หรือ
ตระหนักถึงความต้องการนัน้ๆ 

2.ด้านการค้นหาข้อมูล คือ ผูบ้ริโภคที่ตระหนักถึงความต้องการแล้ว ผูบ้ริโภคจะคน้หาวิธีท าให้ความ
ต้องการนั้นได้รับความพอใจ โดยการค้นหาจะเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณหรืออาจต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความพยายาม ซึ่งข้อมูลที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่จะหา ความพอใจในการได้รับข้อมูล และผลที่
เกิดขึ้นภายหลังเมื่อไม่ได้รับข้อมูล 

3.ด้านการประเมินทางเลือก คือ การประเมินทางเลือกต่างๆ หลังจากขั้นตอนการค้นควา้ข้อมูลจะเข้า
ไปสู่กระบวนการการท าการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่เปน็ไปได้ก่อนด าเนินการตัดสินใจ ซึง่ขั้นนี้ผูบ้ริโภคต้อง
ก าหนดเกณฑ์ในการใช้ส าหรับประเมินผล ซึง่จะมีความเก่ียวข้องกับเหตุผลที่มองเห็น คือ ความคงทน ราคา 
คุณสมบัติ ลักษณะของผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ หรืออาจเป็นเร่ืองเก่ียวกับความพอใจส่วนตัว เชน่ แบบ สี รปูทรง 
ชื่อเสียงตราสนิค้า เป็นต้น ทั้งนี้จึงท าให้สามารถทราบถึงความเป็นไปได้ของทางเลือกที่เกิดขึ้น และผูบ้ริโภคต้อง
เลือกทางเลือกที่ท าให้เกิดความพอใจสูงสุด 

4.ด้านการตัดสนิใจซื้อ คือ หลังจากการประเมินทางเลือกจะท าการตัดสนิใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ถ้าหาก
ประเมินทางเลือกเป็นที่นา่พอใจจะเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการตดัสินใจซื้อต้องค านงึถึงเรื่องของตรายี่ห้อ ร้านค้าที่
จะซื้อ ราคา สีสนั เปน็ต้น 

5.ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ คือ หลังจากที่ซื้อและใช้สินค้าแลว้การประเมินผลหลังจากการใช้
สินค้าจะเกิดขึ้น ซึ่งแสดงออกเป็นความรู้สึกของผู้บริโภคและเป็นสิง่ส าคัญที่ควรศึกษา เพราะความรู้สึกของ
ผู้บริโภคจะมผีลต่อการบอกต่อกับบุคคลอื่น รวมถึงการซื้อซ้ าในครั้งถัดไป ทั้งนี้ต้องเป็นการพิจารณาจากคุณภาพ
และการให้บริการหลังการขายวา่ดีตามทีผู่้บริโภคต้องการหรือไม่ นักการตลาดจึงควรพยายามลดความรู้สึก
ในทางลบของสนิค้าทีผู่้บริโภคตดัสินใจซื้อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากร 

เฉลิมพล รัตนลาโภ. (2558). ได้อธิบายลักษณะทางประชากรนั้นประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา 
รายได้ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1). อายุ (Age) นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองอายุ  
2). เพศ (Sex) จ านวนสตรี สมรสหรือโสดที่ท างานนอกบ้านเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง นักการตลาดต้อง

ค านึงวา่ปัจจบุันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่แทนอดีตที่ผู้ชายเป็นผู้ตัดสินใจ  
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3). การศึกษา และรายได ้(Education and Income) การศึกษาและรายได้เปน็สิง่ที่ส าคัญ เพราะแผน
ในการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคลที่ได้รบัจากการท างาน ซึ่งการจะได้รับรายได้ตอ้งขึ้นอยู่กับระดับ
การศึกษา 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ณัฐณิช สุริยะฉาย, 2558 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสว่นประสมทางการตลาด ว่าประกอบด้วย
เครื่องมือ 4 อย่าง มีดังนี ้

1.ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งในรูปแบบที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เชน่ ตัวสนิค้า ตราสนิค้า สี บรรจุภัณฑ ์ คุณภาพ บริการ 
สถานที่ บุคคล เปน็ต้น 

2.ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา คือ จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายไปในการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้
สิ่งนัน้ๆ มาตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรปูแบบตัวเงิน โดยผู้บริโภคจะท า
การเปรียบเทียบราคาระหว่างผลิตภัณฑ์กับคุณค่าที่ได้รบั ถ้าการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นเป็นที่พอใจก็จะท าให้
ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อ 

3.ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ เป็นกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
จากแหล่งผลิตหรือจากองค์กรการค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย 
4.ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด คือ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อจูงใจ สร้างความพงึพอใจต่อตราสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินคา้มากข้ึน 
ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคให้สร้างทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมการซื้อ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจยัของ นภสร ทวีปญัญายศ (2557) ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกบริโภคร้าน
ขนมหวาน ในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวานของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการไม่มีอิทธพิลต่อการเลือกบริโภคร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็การวิจัยแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปน็การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คอื เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทาง
สถิต 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แนน่อน จึงก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับได้คือ 5% 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ 400 ตัวอย่าง และ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเปน็เครื่องมือหลักที่ผู้ท าวิจัยใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้ท าวิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดที่เป็นแนวทางในการพฒัน าแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวธิีวิจัยเชิงส ารวจเป็น
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ลักษณะแบบค าถามปลายปิด โดยผู้ท าวิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็น 4 ส่วนดงันี้  

ส่วนที่ 1 ปัจจัยดา้นประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 4 ข้อ คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา และ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเปน็ค าถามเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหนา่ย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีจ านวน 12 ข้อค าถาม ก าหนดให้ 5 = ให้ความส าคัญมาก
ที่สุด, 4 = ให้ความส าคัญมาก, 3 = ให้ความส าคัญปานกลาง, 2 = ให้ความส าคัญน้อย, 1 = ให้ความส าคัญน้อย
ที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นค าถามเก่ียวกับ ดา้นการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 19 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ให้ความส าคัญมากที่สุด, 4 = ให้
ความส าคัญมาก, 3 = ให้ความส าคัญปานกลาง, 2 = ให้ความส าคัญน้อย, 1 = ให้ความส าคัญน้อยที่สุด 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามลักษณะ
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดบั

การวัดเชิงกลุ่มซึ่งได้แก่ ปัจจัยดา้นประชากร ที่ประกอบด้วย ดา้นเพศ ด้านอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่ระดับ
การวัดเชิงประมาณ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
2.1 เพือ่ศึกษากระบวนการตดัสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากร ด้านเพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากร ได้แก่ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธขีอง LSD  

2.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ดา้นผลติภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทาง
การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้
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ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญระดับมาก ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ด้านการพิจารณาทางเลอืก ด้านการตัดสินใจซื้อ ให้ความส าคัญระดบัปานกลาง ดา้นพฤติกรรมหลังการซื้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากร คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ดา้นรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

2.1 คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ที่มเีพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลนไ์ม่ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ่กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดังนี ้

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท าวิจัยท า
การสรุปตามวัตถปุระสงคไ์ด้ดังนี้ 
 

1.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

1.1 ด้านการรับรู้ปัญหา ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ท าวิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ในปัจจุบนัผู้บริโภคมีความตระนักถึงปัญหาและความต้องการของตนเองชดัเจนมากข้ึน (ลลิตวด ี
คงขวัญ, 2559) ท าให้มีการรับรู้และเป็นแรงขับดนัให้เร่ิมที่จะค านึงถึงความต้องการสนิค้าหรือบริการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเอง หรือ อาจจะมีปัจจัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอกล้วนเปน็สิง่
กระตุ้นท าให้ผู้บรโิภคเกิดการรับรู้ทั้งสิน้ (ณัฐภทัร วัฒนถาวร, 2558) โดยปัจจัยภายในที่เป็นตัวกระตุ้นในการรับรู้
ถึงปัญหาเช่น อุปสรรคในการท าความสะอาดบ้านที่ปจัจุบนัทัง้ผู้หญิงและผู้ชายต่างออกไปท างานนอกบ้านและไม่
มีเวลาดูแลท าความสะอาดบ้าน แต่ต้องการให้บ้านสะอาดจะเริ่มหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาด 
จึงเร่ิมคิดที่จะหาเครื่องท าความสะอาดพืน้อัตโนมัติ เพื่อลดภาระหน้าที่  

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ท าวิจัย
มีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบนัคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรับรู้ปัญหาและความต้องการของตนเอง
มากข้ึน ท าให้เกิดการค้นหาสินค้าและบริการเพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง โดยการค้นหาจะ
เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณหรืออาจต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและความพยายาม ซึ่งข้อมูลที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
จ านวนข้อมูลที่จะหา ความพอใจในการได้รับข้อมูล และผลที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อไม่ได้รบัข้อมูล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ 2543, อ้างถึงใน วิวิศน์ ใจตาบ, 2556) แหล่งข้อมูลข่าวสารทีผู่้บริโภคส่วนใหญ่ใช้คือ การดูรีวิวจากตาม
เว็บไซต์ทีน่่าเชื่อถือต่างๆ การสอบถามบุคคลที่เคยซื้อสินคา้ประเภทเดียวกับที่ผูบ้ริโภคต้องการ หรือ จาก
ประสบการณ์เดิมที่ผู้บรโิภคเคยซื้อจากที่ต่างๆ เช่นกบัที่ Krikelas 1983, อ้างถึงใน ลลิตวดี คงขวัญ, 2559 อธิบาย
ว่า การแสวงหาข้อมูล คือ กิจกรรมที่บุคคลกระท าการเสาะหาค้นหา เพื่อให้ได้มาซึง่สารนิเทศและข่าวสารที่จะ
สามารถสนองความต้องการของตน คลายความสงสัย ให้ความรู้ ในส่วนทีบุ่คคลนัน้มีความสนใจ 
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1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือก ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึง่
ผู้ท าวิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบนั มีร้านคา้ออนไลน์มากมายให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร ท าให้ผู้บริโภค
ต้องมีการพิจารณาสนิค้าตา่งๆกอ่นเลือกซื้อ โดยผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สดุ 
วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่
ละสนิค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว หรืออาจ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บรโิภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วย 
(ราช ศิริวัฒน์, 2017) ผู้บริโภคจะมีการก าหนดความต้องการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อต่างๆ ที่ได้รับข้อมูลมาท าการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติตา่งๆ
ของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้ตั้งไว้ โดยจะมีเร่ืองของ ความเชื่อต่อตรายี่ห้อและเร่ืองของทัศนคติต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และคลา้ยกับที่ จตพุร ลิขิตทัศชูวงศ์ (2560) 
อธิบายว่า การประเมินทางเลือก คือ ขั้นตอนที่ผู้ซื้อจะท าการรวบรวมข้อมูล ก าหนดเกณฑ์ตา่งๆ ขึ้น เพื่อใช้วัดและ
เปรียบเทียบถึงข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีมีความคุ้มคา่และเปน็ที่พึงพอใจมากทีสุ่ด 

1.4 ด้านการตัดสนิใจซื้อ ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ท าวจิัยมี
ความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคที่ผา่นการพิจารณาทางเลือกของสินคา้แต่ละรายการจากตา่งเว็บไซต์ หรือ ต่างแอปพลิเค
ชันทีไ่ด้เลือกมาแล้ว ผู้บริโภคจะมีระดับของความพอใจในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑน์ั้นๆ และผู้บริโภคจะตัดสนิใจ
เลือกสิ่งที่ชอบมากทีสุ่ด (ชนิดาภา วรณาภรณ์ 2555, อ้างถึงใน สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์, 2556) จากการแก้ไข
ปัญหามักจะมีการใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน ซึ่งในการ
ตัดสินใจซื้อแต่ละคร้ังจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความจ าเป็นที่ต้องซื้อสินค้านั้นหรือไม่ ถ้าซือ้จะซื้อแบรนด์อะไร 
จะหาซื้อได้จากทีไ่หน จะต้องซือ้จ านวนเทา่ไหร่ แล้วจะซื้ออย่างไร (จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ์, 2560) 

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่
ผู้ท าวิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับความพงึพอใจภายหลังการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ คนส่วนใหญ่จะพูดถึงสนิค้าตา่งๆทั้งในด้านดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับสนิค้านัน้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหน เช่นการเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านคา้ออนไลน์โดยมีทั้งการคัดเลือกร้านค้าจาก
เว็บไซต์ต่างๆและมีการพิจารณาทั้งดา้นผลิตภัฒน์ ราคา จ านวนสินคา้และคุณภาพต่างๆ จนกระทั้งมีการตัดสนิใจ
ซื้อสินค้าตัวนั้นๆ หากสนิค้านัน้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ผูบ้ริโภคจะพูดถึงแต่สิ่งที่ดีมีการ
แนะน าต่อให้บุคคลที่สามรวมถึงการกลับไปซื้อซ้ า ตามที่ อดลุย์ จาตุรงคกุล (2543: 160, อ้างถึงใน ณัฐภัทร วฒัน
ถาวร, 2558: 20) อธิบายว่า พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ การท าแบบสอบถามขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในตัวสินคา้ ซึ่งขึ้นอยู่กบัความคาดหมายของผู้บริโภคกับการปฏิบัติการของสินค้า ถา้หากผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจก็จะกลับมาซื้อสนิค้าใหม่ในครั้งต่อไป แต่หากเกิดความไม่พอใจอาจไม่กลับมาซื้อซ้ าอีกคร้ัง และที่ ชนิดา
ภา วรณาภรณ์ (2555, อ้างถึงใน สิริกาญจน์ กมลปยิะพฒัน์, 2556: 16) กล่าวว่า พฤติกรรมภายหลังการซื้อ คือ 
ภายหลังจากการตัดสินใจซื้อจะเกิดประสบการณ์ในตวัสินคา้นัน้ หากสนิค้ามีคุณสมบัติตา่กว่าที่ความคาดหวังของ
ผู้บริโภค ผูบ้ริโภคจะไมบ่ริโภคซ้ า แต่หากสินคา้มีคุณสมบตัิที่สูงกว่าสิ่งที่คาดหวัง ผูบ้ริโภคจะกลับมาซื้อซ้ า 
 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปได้ดังนี ้

2.1 คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้
ออนไลน ์โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความต้องการซื้อสินค้า
ออนไลน์เหมือนกัน เนื่องจากในยุคสมัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะท าให้การด ารงชีวิตของคนง่ายข้ึน
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และมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากข้ึน ท าให้ทุกเพศสามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยุพเรศ พิริยพลพงศ 2558 ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใชโ้มบายแอพพลิเคชั่น ซื้อสินค้าผา่นทาง
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ ได้แก่ เพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสนิค้าออนไลน์ผา่นทางสมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกบังานวิจัยของ รัชนี ไพศาลวงศด์ี 2556 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิคา้เสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสว่นบุคคลที่ แตกต่างกัน มผีลต่่อการตดัสินใจซื้อ พบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสตรีใน เขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้
ออนไลน์ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่หากพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาข้อมูล 
ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของอายุที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้
ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครรายด้านต่างกัน ซึ่งผู้ท าวิจัยมีความเห็นวา่ ดว้ยช่วงอายทุี่มีความ
แตกต่างกัน ท าให้มีการรับรู้ปญัหาและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป อ้างอิงข้อมูลวิเคราะห์ว่า คนท างาน
อายุ 41 ปีขึ้นไป จะมีการรับรู้ปญัหาที่แตกต่างจากคนอายุต่ ากว่า 20 ปี, 20-30 ปี และ 31-40 ปี และท าให้มีการ
รวบรวมข้อมูลจ่างแหล่งข้อมูลตา่งกัน พร้อมทั้งยงัมีการพิจารณาที่ต่างกันจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ของ
ช่วงอายุวัย รวมถึงความพึงพอใจหลังการซื้อสินค้านั้นๆ   ซึ่งไมส่อดคล้องกับ คุณวารุณี ศรีสรรณ์ (2560) “ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บรโิภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด” ที่ชี้แจงว่าปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่เก่ียวกับอายุ ที่แตกต่างกนัมีอิทธพิลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บรโิภควัยท างานในกรุงเทพมหานครปรมิณฑลและต่างจงัหวัดโดยรวมตา่งกัน แต่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพเรศ พิริยพลพงศ 2558 ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่น ซื้อสินคา้ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยดา้น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายทุี่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสนิใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านทาง
สมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

2.3 คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึง่ผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่า คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มคีวามสามารถซื้อสินค้าออนไลนไ์ด้เช่นกัน เนื่องจากราคาสินคา้ในแต่ละร้านมีความ
ใกล้เคียงกัน ท าให้ไม่ว่าคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดบัต่างกนั สามารถซื้อสินคา้ออนไลน์ได้เชน่กัน เช่นคนท างาน
ที่มีรายได้ 45,000 บาท ขึ้นไป สามารถซื้อสินค้าออนไลนไ์ด้เหมือนกันคนท างานที่มีรายได้ ต่ ากว่า 15,000 บาท แต่
หากพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า ด้านการพิจารณาทางเลือก ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตา่งกัน ท าให้ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะ หลักการพิจารณาของคนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป มีข้อพิจารณาที่หลากหลายมากกว่า หรือ คนท างานทีม่ีรายได้น้อยอาจจะ
มีข้อจ ากัดในการพิจารณาทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ยุพเรศ พิริยพลพงศ 2558 ปัจจัยและพฤติกรรม
ที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ซื้อสินคา้ผา่นทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้
โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสนิค้าออนไลนผ์่านทางสมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ รัชนี ไพศาลวงศด์ี 2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้า
เสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยสว่นบุคคลที ่
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แตกต่างกนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลนป์ระเภทเสื้อผ้าสตรีใน เขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั หากพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า ด้านการพิจารณาทางเลือกที่ต่างกนั 
ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งผูท้ าวิจัยมีความเห็น
ว่า เนื่องจากระดับการศึกษาจะท าให้กระบวนการพิจารณาทางเลือกของแต่ละบุคคลต่างกัน ท าให้มีข้อพิจารณา
ที่หลากหลาย เชน่ มีการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ ในการรับรู้ของแต่ละระดับการศึกษาก็จะต่างกัน
ด้วย และเปรียบเทียบกบัคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑท์ี่ตนเองได้ตั้งไว้ โดยจะมีเร่ืองของความเชื่อต่อตรายี่ห้อ
และเร่ืองของทัศนคติต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ คุณวารุณี ศรีสรรณ์ (2560) “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด” ที่ชี้แจงว่าปัจจัยด้านสว่นประสมทางการตลาดทีเ่ก่ียวกับ รายได้ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยรวมต่างกัน 
 แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยพุเรศ พิริยพลพงศ 2558 ปัจจยัและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้
โมบายแอพพลิเคชั่น ซื้อสนิค้าผา่นทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตัดสนิใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสนิค้า
ออนไลน์ผา่นทางสมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ มผีลตอ่กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ท าวจิัยมคีวามเห็นว่า เนื่องจากร้านคา้ที่ขายสินคา้ทางสื่อ
ออนไลน์มีจ านวนมากและมีความหลากหลายมากข้ึนตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ไม่มีวนัสิน้สุด ท าให้มีการแข่งขันทั้งภาพลักษณ์ ตราสนิค้า คุณภาพของสินค้าให้มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายในสื่อ
ออนไลน์ ผู้บริโภคมีสทิธิ์ที่จะเลือกหรือเปลี่ยนความต้องการได้เสมอ ท าให้ผู้ประกอบการตอ้งดึงจุดเด่นของตัว
สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสะดุดตาและดึงดูดให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ คุณวารุณ ี ศรีสรรณ์ (2560) 
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด” ที่ชี้แจงว่าปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลการตัดสินใจซื้อสินคา้
ออนไลน์ของผูบ้ริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตา่งจังหวัด และสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ 
สุวิมล ข าล้วน (2553) เร่ือง กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าผ่าน อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก ทีสุ่ดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้
ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูท้ าวิจัยมีความเห็นว่า นอกจากภาพลักษณข์องตัวสินค้าที่มผีล
ต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว ด้านราคายังเปน็อีกด้านหนึ่งที่มีผลเชน่กัน เนื่องจากหากเป็นสนิค้า
ประเภทเดียวกัน รูปร่างลักษณะเหมือนกัน หรือแม้กระทั้งคุณภาพเดียวกัน การระบุราคาที่ชดัเจน สามารถท าให้
ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบกับร้านคา้อ่ืนๆและมโีอกาสที่จะตดัสินค้าเลือกสนิค้าของผู้ขายได ้ เนื่องจากการไม่
ระบุราคาที่แน่นอนท าให้ผู้บรโิภคมีความลังเลในการตัดวินค้าซือ้ด้วย หากเราศึกษารายละเอียดของสินค้าและ
คุณภาพของสินค้าเมื่อเปรียบกบัร้านของตนเองแล้ว ราคาตั้งราคาให้มีความได้เปรียบเชิงการค้า เพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจของผูบ้ริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปัจจยัที่อิทธิพลต่อ
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การตัดสินใจซื้อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองปัจจัย
ด้านราคามากทีสุ่ด วา่สนิค้ามีราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพหรือไม่ และเร่ืองความคุ้มค่า เช่นราคาที่ซื้อผ่าน
แอพพลิเคชั่นเมื่อรวมค่าจัดส่งแล้วมีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจยัของภาณุมาศ ใจ
กันทะ (2556) เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของ กลุ่มคนวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด ล าปาง 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ปัจจัยดา้นราคา 

3.3 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ท าวิจัยมีความเห็นวา่ เนื่องจากในการซื้อ
สินค้าออนไลน์เกือบทั้งหมดต้องมีการอ านวยความสะดวกในการจัดส่งถึงปลายทาง และราคาค่าจัดส่งสินค้าส่วน
จะมีเกณฑ์ก าหนดเป็นราคาที่เหมาะสมกับระยะทางและตัวของสินค้า ส่วนระยะเวลาในการจัดส่ง ผู้บรโิภค
สามารถระยะเวลาการจัดส่งให้ตามขอบเขตที่ร้านค้าแจง้ไว้ในการส่งสนิค้า ซึ่งทางผู้บริโภคต้องใช้บริการนี้อยู่แลว้ 
ท าให้ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของคุณยุพเรศ พิริยพลพงศ 2558 ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ซื้อ
สินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดที่แตกตา่งกันมผีลต่อการตัดสินใจใชโ้มบาย แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลนผ์่านทางสมาร์ทโฟน
และแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั รวมถึงด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายดว้ย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชน ี ไพศาลวงศ์ดี 2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าเสื้อผา้สตรีทาง
อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธต์่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลนป์ระเภทเสื้อผ้าสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.4 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มผีลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ท าวิจัยมีความเห็นวา่ คนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญให้ระดับมากกับ การส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น มีการจัดโปรโมชั่นกับสินค้าที่ร่วม
รายการ ตามวนัและเวลาที่รา้นค้าก าหนด การแจกคูปอง หรือการให้ร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลต่างๆ ใน
หลายเทศกาลส าคัญ มีการโฆษณาผา่นสื่อต่างๆเพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภค ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณธนา
ศักดิ์ ข่ายกระโทก 2560 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลนข์องผู้บริโภคในจังหวดอั  ุบลราชธานี พบวา่ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจมากทีสุ่ด คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของรัชนี ไพศาลวงศ์ด ี 2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้เสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลนป์ระเภทเสื้อผ้าสตรีในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นยัส าคัญที่ 0.05 คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
ปัจจัยด้านประชากร 

จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แสดง
ให้เห็นว่า 

1. คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยดา้นเพศ, ด้านอายุ, ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้าน
ระดับการศึกษาตา่งกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน 
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ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าขายสินค้าออนไลน์จงึไม่ต้องสนใจกับปัจจัยดา้นประชากร ด้านเพศ ด้าน
อายุ, ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและด้านระดบัการศึกษาข้างต้น แต่หากต้องการเจาะจงกลุ่มโดยส่วนใหญ ่
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเปน็เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ป ี  มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจัดการดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้งภาพลักษณ์ ตราสินค้า รปูแบบ ลักษณะและปริมาณที่เหมาะสมและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการ
จัดท ารีวิวสนิค้าตา่งๆ พร้อมทั้งระบุราคาให้ชัดเจนพร้อมทั้งส่วนลดตามเทศบาลเพื่อให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ ่
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภณัฑ์ มีผล
ต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาด หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาตราสนิค้าให้มีความนา่เชื่อถือ พัฒนาและ
คัดสรรภาพลักษณ์และลักษณะของสินค้าให้มีสวยงามและทนัสมัย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้บริโภค
ได้ และท าให้สินคา้เป็นที่รู้จักแพร่หลายจะให้ลูกค้ากล้าที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เพิ่มความหลากหลายของสนิค้า
ให้มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค ให้เข้าสนใจในสินคา้ โดยมีการจัดท าค าบรรยายสินคา้และรีวิวจากผูท้ี่เคย
ใช้จริงและท าให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินคา้และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อได้มากข้ึน 

2.ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาด หรือผู้ประกอบ
การธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับ การแสดงราคาขายให้ชัดเจนและราคาต้องมีความเหมาะสม
กับคุณภาพสนิค้า เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างราคากบัคุณภาพทีไ่ด้รับเมื่อลูกค้าเปรียบเทียบ
กับร้านอ่ืน ๆ หรือร้านที่ขายสินค้าแบบออฟไลน์ 

3.ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้าน
การส่งเสรมิทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น นักการตลาด หรือผู้ประกอบการธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มีรายการส่งเสริม
การขายที่มีความหลากหลาย และนา่สนใจ เช่น มีคูปองสะสมแต้ม และการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลตา่ง 
ๆ และต้องท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่ง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า เช่น การโฆษณาผา่นทางสื่อออนไลน์
ต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข่าวสารโปรโมชัน่ตา่งๆ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซือ้สินค้าออนไลน์ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านความพึง
พอใจของผู้บริโภค 
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