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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 

ตวัแปรตน้ คือลกัษณะประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม คือการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านทางออนไลน์ กลุ่มตวัอย่าง คือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน 

โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวม

ข้อมูลแบบสอบถามท่ีได้จดัเตรียมไว ้วิธีทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ oneway ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 3 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

 ในส่วนของการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน ประมาณ 20,001-30,000 บาท โดย

อายุท่ีแตกต่างกนั และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are to study factors influencing purchasing online of consumer in 

Bangkok and perimeter in order to study Demographic and marketing mix. The independent variable are 

Demographic and marketing mix. The dependent variable is online purchasing decision. The sample 

consisted of 400 people in Bangkok and perimeter. The Convenience Sampling method is used to collect 

data via questionnaire. The statistical analysis methods are percentage , mean , standard deviation , t-test , 

oneway ANOVA and multiple regressions. 

The results showed that the factors influencing purchasing online of consumer in Bangkok and 

perimeter with statistical significance at the level of 0.05, there are 3 factors as follows: price process and 

people  

In the study of demographic factors. The results showed that most respondents were female. With 

the age range between 21-30 years, having a single status, having a bachelor's degree. Occupation of 

private company employees. And have a monthly income of about 20,001-30,000 baht by different ages 

and different occupations influencing purchasing online of consumer in Bangkok and perimeter. 
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บทน า 

 สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเขา้

มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน ท าให้เกิดประโยชน์และนวตักรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีถูก

น ามาใชป้ระโยชน์อีกทางในการส่ือสารทางสังคมออนไลน์ ท าใหม้นุษยเ์ช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวก และ

รวดเร็วผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

 การส่ือสารทางสังคมออนไลน์มากข้ึน ท าให้หลายธุรกิจหันมาท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ เรียกว่า 

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ซ่ึงธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขาย

สินคา้และค่าใชจ่้ายในการบริหาร รวมทั้งค่าเช่าพื้นท่ีขายหรือการลงทุนในการสร้างร้าน ซ่ึงจะช่วยให้ตน้ทุน

ของธุรกิจต ่าลง ประหยดัเวลาและขั้นตอนทางการตลาด สามารถให้บริการ 24 ชัว่โมง และให้บริการไดท้ัว่

โลก มีช่องทางการจดัจ าหน่ายมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถท าก าไรไดม้ากกวา่ระบบการ

ขายแบบเดิม เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตและการจ าหน่ายต ่ากว่า ท าให้ได้ก าไรจากการขายต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 

สามารถส่ือสารกับลูกค้าได้ในลกัษณะ Interactive Market สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูซ้ื้อหรือ

ลูกคา้ อาทิ ช่ือ ท่ีอยู ่พฤติกรรม การบริโภค สินคา้ท่ีตอ้งการ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการท าวิจยัและวางแผน

การตลาด เพื่อผลิตสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดมากข้ึน สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั

ธุรกิจหรือองคก์ร ในเร่ืองของความทนัสมยัและเป็นโอกาสท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือบริการเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่

โลก และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดเ้ร็วและเสียเวลานอ้ย  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นเครือข่ายและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลูกคา้และธุรกิจ สภาพแวดลอ้มด้านนโยบายและ

กฎหมาย และปัจจยัสนบัสนุนอ่ืนๆ โดยจะพบว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้มีความพร้อมดา้นอิเล็กทรอนิกส์สูง

กว่าประเทศท่ีก าลงัพฒันา ส าหรับดชันีความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Readiness) สามารถวดัได้จาก 

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและเทคโนโลยี (Connectivity and Technology Infrastructure) สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ (Business Environment) ลูกค้าหรือกลุ่มผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต (Consumer) สภาพแวดล้อมด้าน

นโยบายและกฎหมาย (Legal and Policy Environment) ดา้นวฒันธรรมและสังคม (Social and Culture) และ

ปัจจยัสนบัสนุนธุรกิจดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Supporting E-Services) เม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกบั

ประเทศในกลุ่มท่ีพฒันาแลว้ จะพบวา่ประเทศไทยยงัขาดความพร้อมในเกือบทุกดา้น 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมติฐานงานวจิยั 

1. ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
ขอบเขตงานวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 10.8 

ลา้นคน ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากร โดยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม จึงค านวณจากสูตรไม่ทราบตวัอยา่งของ Yamane (อา้งอิงใน ธานินทร์ 

ศิลป์จารุ , 2552 , หนา้ 56) ผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิงานวจิัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด (closed-ended question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบให้เลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด มี

ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6. อาชีพ 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 
6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ตวัแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 



 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นทางออนไลน์ โดยมีเน้ือหา จ านวน 7 ขอ้ใหญ่ 31 ขอ้ยอ่ย โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใชม้าตรวดั

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามทัศนคติของการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยมีเน้ือหา 

จ านวน 3 ขอ้ โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใช้มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบ

ของ Likert 

 การแปลผลคะแนนของส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 ผูว้ิจยัไดป้ระเมินระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั ดงัน้ี  

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจยั

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล   

 ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถาม

ใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  

 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  

 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  

 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอต่อ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่  (1) ผศ.

ดร. ดวงเดือน จนัทร์เจริญ (2) นายกฤตภาส เหมาะชาติ และ (3) นางสาวสุชาดา นกหงษ ์ตรวจสอบความถูก

ตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ี

หรือไม่  โดยวิธีการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดัชนีความสอดคล้องท่ี  0.5  ข้ึนไป 

หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กบักลุ่ม

ประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะวิจัย จ  านวน 30 คนซ่ึงได้แก่ผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธี

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได้ แสดงถึงระดับ

ความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก 



 หลงัจากผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาและวจิยัคร้ังน้ีอยา่งขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีจะท า

การเก็บขอ้มูล 

 2. ผูว้ิจยัไดท้  าการช้ีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการตอบแบบสอบถาม

เพื่อให้ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเขา้ใจในขอ้ค าถาม และความตอ้งการของ

ผูว้จิยั 

 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปแจกแก่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไดเ้ลือกไว ้

 4. น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และตรวจสอบความถูกตอ้งกบัคะแนน

ผลการปฏิบติังานกบัรายช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไวเ้พื่อน ามาประมวลผล 

 5. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

 ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการแจกแบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ใช้เวลาเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงค ์

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 

 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เพื่อวดัลกัษณะการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ส่วนบุคคล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงค ์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั จะมีการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ต่างกนั 



  ผูว้ิจยัจะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent 

sample t test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีความ

แตกต่างทางดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ซ่ึงในกรณีท่ีมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible comparisons) 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงค ์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน(Inference Statistics)  ทดสอบส่วนประสมทาง

การตลาด  (7Ps)  ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ระหวา่งตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกตใ์ช้ในงานวิจยัเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 จากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย อายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาท และส่วน

ใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัเป็นกลุ่มตวัอยา่งวยัท างาน มีความรู้และมี

รายไดท่ี้อยูใ่นระดบัปานกลาง การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

ทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวรรณ ชยัทววีฒิุกุล (2555) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรม 

การซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างกนั ทั้งในดา้นราคาเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 



 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้น

กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัการให้บริการส่วนบุคคล ซ่ึงมีจ านวน 3 

ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีส่งผล

บวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี

รายละเอียดผลของตวัแปรอิสระ ทั้ง 3 ตวัแปรท่ีท าการศึกษาตามสมมติฐาน ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นราคา 

 ปัจจยัด้านราคาส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดบัมาก ทั้งในเร่ืองการจดัส่งสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม สินคา้ทาง

ออนไลน์มีการระบุราคาท่ีชดัเจน การไดรั้บส่วนลด หรือสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือผา่นทางออนไลน์ ท าให้สามารถ

ซ้ือสินคา้ได้ในราคาถูกกว่าร้านอ่ืน และสินคา้ทางออนไลน์มีความคุม้ค่าด้านราคา ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับ

ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) และ อิทธิกร ขาเดช. (2554)  

ศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความส าคญัเร่ืองปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุดวา่สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพหรือไม่และเร่ือง

ความคุม้ค่า เช่นราคาท่ีซ้ือผา่นแอพพลิเคชัน่เม่ือรวมค่าจดัส่งแลว้มีราคาถูกกวา่ซ้ือจากช่องทางอ่ืน  

 2. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในเร่ืองการมีขั้นตอนการเลือกซ้ือท่ีง่าย 

ไม่ซับซ้อน มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย  สามารถเปล่ียนคืน

สินคา้ได้ หากสินคา้ช ารุด หรือไม่ตรงกบัท่ีระบุไว ้และสามารถติดต่อผูข้ายสินคา้ได้อย่างสะดวก ท าให้

ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนิตานนัท ์องัคสกุลเกียรติ 

(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของผูห้ญิงจากร้านคา้

ในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยมีความครบถว้นของขอ้มูลในการสั่งสินคา้ ความครบถว้นของเง่ือนไขการ

ช าระเงิน 

 



 3. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

 ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคลส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในเร่ืองการร้านคา้ออนไลน์มีการติดตาม

หลังการขายอย่างสม ่าเสมอ ร้านค้าออนไลน์มีช่องทางในการให้ค  าแนะน าลูกคา้อย่างเหมาะสม ร้านค้า

ออนไลน์มีช่องทางช่วยแก้ปัญหาให้ลูกคา้ทนัที กรณีเกิดความผิดพลาด  และร้านคา้ออนไลน์มีช่องทาง

ติดต่อกบัลูกคา้เป็นรายบุคคลไดส้ะดวก รวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทาง

ออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐปรียา ทพัมาลี (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์ผา่น

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนมากใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการ ติดตามสอบถามหลงัการ

ขาย เน่ืองจากจะท าให้ร้านคา้ออนไลน์มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจจาก

การท่ีสามารถสอบถามผา่นทางหนา้เวบ็ไซตห์รืออีเมลไ์ด ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัเห็นว่าธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ 

สามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชไ้ด ้ดงัน้ี 

 1. จากผลการศึกษาดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 20,001-30,000 บาท โดยอายุท่ีแตกต่างกัน และอาชีพท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไป

ท าการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ เพื่อด าเนินการทางการตลาดต่อไป เช่น การน าขอ้มูลไปท าการส่งเสริม

การขายหรือการตั้งราคาให้เหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้เกิดยอดขายท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจจะ

เร่ิมท าธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ สามารถน าขอ้มูลขา้งตน้ไปประกอบการพิจารณาเลือก

ประเภทสินคา้ท่ีจะน ามาขายให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงพิจารณาถึงราคาท่ีจะท าให้สินคา้

สามารถขายได ้หรืออาจจะน าไปใชเ้พื่อวางแผนพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต 

 2. จากผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัในเร่ืองของราคาการจดัส่งท่ีเหมาะสม ขั้นตอนการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีง่าย และมีการติดตามหลงั



การขายอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีคือปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นกระบวนการให้บริการ 

และปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัดา้นน้ีเป็นพิเศษ 

จากผลการศึกษาพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้นปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดก็มี

ความส าคญัไม่แพก้นั ดงันั้นผูป้ระกอบการและนกัการตลาดควรเห็นถึงความส าคญัขอ้น้ีดว้ยเช่นกนั 
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