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บทคัดยอ 

 การศกึษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน และผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกายภาพและการนําเสนอ ดานชอง
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การจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; สินคาออนไลน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study a decision purchasing online products of 

consumer in Bangkok area 2) to study a decision purchasing online products of consumer in 

Bangkok area separated by personal characteristics 3) to study marketing mix affecting a decision 

purchasing online products of consumer in Bangkok area 

 The sample group was 400 people of consumers in Bangkok area. 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 consumers in Bangkok area with factor 

gender was different, making the decision purchasing online products of consumer in Bangkok 

area was no different. But the results of hypothesis testing showed that consumers in Bangkok 

area with factor include age, education level, career and income per month was different, 

making the decision purchasing online products of consumer in Bangkok area was different. 

Moreover, marketing mix included physical and presentation place product and promotion 

affect to the decision purchasing online products of consumer in Bangkok area. 

 

Keywords: Decision; Online Products 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐาน

การดํารงชีวิตไดเปนอยางดี สามารถติดตอสื่อสารกันอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น จากความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหระบบการคาในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทําธุรกิจ เรียกวา 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) โดยการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางการคาระหวางผูคากับกลุมลูกคาทํา
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ใหเปนธุรกิจการคาที่ไรพรมแดน ไมมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง

และรวดเร็ว 

 ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีอัตราการเตบิโตของ B2C (Business to Consumer) สูงเปนอับดบัที่ 

1 ของอาเซียน สวนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ระบบ e-Payment ที่สะดวกมากขึ้น การขนสงที่

รวดเร็วทําใหผูบริโภคหันมาใหความนิยมซื้อของออนไลนอยางตอเนื่อง โดยในป 2561 พฤติกรรมการใชงาน

อินเทอรเน็ตของคนไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ เนื่องจากเห็นวาธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยปจจุบันมีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับ

ผูประกอบการที่จะตอยอดและพัฒนาธุรกิจของตนเองใหมีความแข็งแกรง เพ่ือใหสามารถเขามาแขงขันในตลาดที่

กําลังเติบโตนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล รวมถึงเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่ตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครที่แนนอน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการเปดตารางหาขนาด

กลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 

0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวา จํานวนกลุม

ตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง 

 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัย 

คือ แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ไดทราบถึงปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนไดใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธในการดําเนิน

และพัฒนาธุรกิจตอไป 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับบทความทางวิชาการตางๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับหัวขอที่ทํา

การวิจัยจากหลากหลายแหลงที่มา สามารถจําแนกเปนหัวขอไดดังตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 วันดี รัตนกาย (2554) พฤติกรรมของผูบริโภค (Customer Behavior) หมายถึงการกระทําหรือการ

แสดงออกของมนุษยซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุนภายใน เชน ความคิด ทัศนคติ และคานิยม นอกจากนี้การแสดงออก

นั้นๆ อาจมาจากการกระทบของปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม และสังคม 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2554: 6) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดสวนที่เหลือของสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของตน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 ขนิษฐา เก้ือหนุน (2552: 5) การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูบริโภคเรียงลําดับทางเลือกตางๆ แลว

ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยตัดสินใจซื้อในทางเลือกที่ดีที่สุดของตัวผูบริโภคเอง 

 Schiffman & Kanuk (2002, อางถึงใน อุบลรัตน ชมรัตน , 2558: 21) การตัดสินใจ หมายถึง 

กระบวนการในการตัดสินใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีทางเลือกในการตัดสินใจตั้งแตสองทางเลือกข้ึนไป ซึ่ง

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวของกับดานความรูสึกนึกคิด ดานจิตใจ หรือพฤติกรรมทางกายภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีดานปจจัยสวนบุคคล 

 Hanna and Wozniak (2001, อางถึงใน ศิรประภา นพชัยยา, 2558) ลักษณะทางดานสวนบุคคล 

หมายถึง ตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ศาสนาและเชื้อชาติ ที่มีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลวนักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาสําหรับใชในการแบงสวนตลาด (Market 

Segmentation) โดยนํามาเชื่อมโยงกับความตองการ ความชอบและอัตราการใชสินคาของผูบริโภค 

 ภัทธีรา ประพฤติธรรม (2559) ลักษณะทางดานสวนบุคคล หมายถึง การแบงสวนการตลาดตามกลุม

ผูบริโภคโดยอาศัยตัวแปรศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได เชื้อชาติ ศาสนา ขนาด

ครอบครัวหรือวงจรชีวิตครอบครวันั้นนํามาวางแผนกําหนดกลยุทธสรางความตองการหรือจูงใจ ใหผูบริโภคอยาก

ใชผลิตภัณฑหรือบริการที่บริษัทนําเสนอเพื่อใหเขาถึงและตรงกับกลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุด เพราะจะทําให

นักการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเปาหมายไดตามสัดสวนที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

 Payne (อางถึงใน วาสนา ใจโต, 2554: 26-28) ใหแนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการไว

วา จะมีความแตกตางออกไปจากสวนประสมทางการตลาด กลาวคือ นอกจากพื้นฐาน 4 ตัวของสวนประสมทาง

การตลาดแลว จะตองมีการเนนถึง พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้ง 3 

สวนนั้นเปนปจจัยในการสงมอบบริการ ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 7P’s 

ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558: 5) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การใชกลยุทธเพื่อเปนเครื่องมือทาง

การตลาดที่องคกรธุรกิจไดนํามาใชเพื่อทําตามเปาหมายทางการตลาดที่ไดวางไวหรือที่เรียกวา 4P ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย และการสงเสริมการขาย สงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กรีฑาพล ปนทวังกูร (2552) ทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครอืขาย

อินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  

 1. ผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนเพศหญิง ที่มีอายุ 15-24 ป มีระดับการศึกษา

ระดับมัธยมปลาย มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

 2. ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในดานเพศ เพศชายจะมีการใชเงินและระยะเวลาในการ

ใชอินเทอรเน็ตในการซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตมากกวาเพศหญิง  

 3. ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป มีระยะเวลาในการใช

อินเทอรเน็ตในการซื้อสินคาตอครั้ง (ชม.) มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ 24 ป 
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 4. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และทัศนคติของผูบริโภคที่สามารถทํานายพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดดังตอไปนี้ 

     4.1 จํานวนครั้งที่ซื้อสินคาไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตของผูบริโภค 

ราคาและการสงเสริมการขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไดรับอิทธิพลจากชองทางการจัด

จําหนาย และเว็บไซตที่ใหบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

     4.2 จํานวนเงินที่ซื้อสินคาไดรับอิทธิพลจากระยะเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหของผูบริโภค และ

ผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคม

ออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 23 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยภาคสนามโดยไมมีการทดลองแบบ

ตัดขวาง คือ การเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากหลายๆ หนวยศึกษา เมื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลแลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนได ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมแบบไมอาศัย

ความนาจะเปน โดยการสุมแบบบังเอิญ 

 กลุมตัวอยาง เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ในการหาขนาดกลุมตัวอยางจึงไดทํา

การเปดตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1973) ผลจากการเปดตาราง ไดขนาดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

     1.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ  

     1.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพและการนําเสนอ และดานกระบวนการการ 

มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 28 ขอ เปนขอคําถามในลักษณะประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) 
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โดยกําหนดให 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสําคัญมาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 

= ระดับความสําคัญนอย, 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

     1.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวย

คําถาม ดานการรับรูปญหาหรือความตองการ ดานแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ

ซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ เปนขอคําถามในลักษณะประเมินคา

ความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดให 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสําคัญ

มาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสําคัญนอย, 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

     1.4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามที่เก่ียวของกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนขอคําถาม 1 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะ

คําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงกลุมซึ่ง ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดาน การศึกษา ดานอาชีพ ดาน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะหตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงประมาณ ซึ่งไดแก ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ จะใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

  2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ดาน การศึกษา ดานอาชีพ ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน จะใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากการวิเคราะหพบความแตกตางจะนําไป

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพและการนําเสนอ ดานกระบวนการ 
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ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการประเมินทางเลือก มีระดับความคดิเห็นมากที่สุด และดาน

การรับรูปญหาหรือความตองการ ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ และดานแสวงหาขอมูล มี

ระดับความคิดเห็นมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

  2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 

โดยภาพรวมไมตางกัน 

  2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปวิจัย ไดดังนี้ 

  3.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด และดานกายภาพและการนําเสนอ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของ

ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานบุคคล และดานกระบวนการ ไมมีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

  1.1 ดานการรับรูปญหาหรือความตองการ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับ

มาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา โดยสวนใหญผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความตองการซื้อสินคาผานชองทาง
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ออนไลนเนื่องจากมีความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นําพงศ ตรงประสิทธิ์ (2554, อางถึงใน           

สุจินดา เยาวกุลพัฒนา, 2560) กลาววา กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูซื้อมีความตองการ ซึ่งความตองการ

อาจเกิดข้ึนไดโดยมีแรงกระตุนจากภายในหรือภายนอก แรงกระตุนภายในเกิดข้ึนเองจากภายในตัวบุคคลเอง 

สวนแรงกระตุนภายนอกจะมาจากสิ่งเราภายนอก 

  1.2 ดานแสวงหาขอมูล ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาที่สนใจดวย

ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558: 20) กลาววา การแสวงหาขอมูล คือ ผูบรโิภคจะ

เริ่มทําการหาขอมูลของตัวผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใชในการชวยตัดสินใจและทําใหไดขอมูลในวงกวาง โดย

แหลงที่มาของขอมูลสามารถแบงไดเปน 3 แหลง คือ แหลงบุคคล แหลงทางการคา และตนเอง 

  1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการพิจารณาประเมินทางเลือกโดยการ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑความเหมาะสมของราคาแตละรานคาออนไลนกอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ (2560) กลาววา การประเมินทางเลือก คือ ขั้นตอนที่ผูซื้อจะทําการรวบรวม

ขอมูลกําหนดเกณฑตางๆ ข้ึนเพื่อใชวัดและเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสีย เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีมีความคุมคาและ

เปนที่พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งการประเมินทางเลือกมีดังตอไปนี้ คอื การประเมินในเรื่องคุณสมบัติของสินคา การให

ความสําคัญสําหรับคุณสมบัติสินคาที่แตกตาง ทัศนคติของการเลือกตราสินคา 

  1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนเพราะมีความสะดวก

รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล ขําลวน (2553) กลาววา ผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานอินเทอรเน็ต ตามแหลงตัดสินใจซื้อจากดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับความสะดวกในการ

เขาถึงราน คนหางาย เว็บไซตมีความนาเชื่อถือ การตกแตงหนารานสวยงาม มีรายละเอียดสินคาบอกชัดเจน และ

การตดิตอผานผูขายไดโดยตรง เปนตน 

  1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา โดยสวนใหญผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อไดรับความพึงพอใจภายหลังการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลน ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะยังคงซื้อสินคาออนไลนอีกครั้งในโอกาสตอไป สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิวิศน ใจตาบ (2556: 43) พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง หลังจากที่ผูบริโภคซื้อและใชสินคาแลว 

การประเมินผลหลังจากการใชสินคาจะเกิดข้ึน ซึ่งแสดงออกเปนความรูสึกของผูบริโภคและเปนสิ่งสําคัญที่ควร

ศึกษา เพราะความรูสึกของผูบริโภคจะมีผลตอการบอกตอกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการซื้อซ้ําในครั้งถัดไป ทั้งนี้ตอง

เปนการพิจารณาจากคุณภาพและการใหบริการหลังการขายวาดีตามที่ผูบริโภคตองการหรือไม นักการตลาดจึง

ควรพยายามลดความรูสึกในทางลบของสินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อไป 
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 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปไดดังนี้ 

  2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง ตางมีความตองการซื้อสินคาออนไลน เนื่องจากมีความสะดวกสบาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพเรศ พิริย

พลพงศ (2557) ไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจใชโมบายแอปพลิเคชันซื้อสินคาผานทาง

สมารทโฟนและแท็บเล็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศชาย และเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจ

ใชโมบายแอปพลิเคชันซื้อสินคาออนไลน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 

  2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาทุกชวงอายุมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรีฑาพล ปนทวังกูร (2552) ทําการวิจัยเรื่อง 

ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูบรโิภคที่ซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนเพศหญิง ที่มีอายุ 15-24 ป 

  2.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนของผูบรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่คนมีระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน ยอมทําใหความคิดและทัศนคติแตกตางกันตามไปดวย ทําใหมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส เกตุประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตร ีมีสถานภาพโสด 

  2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคมีทัศนคติใน

การซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน จึงทําใหมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน

ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มี

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน ทั้งในดานราคาเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อ และความถี่ในการซื้อสินคา 

  2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคที่มีรายได

ตางกัน จะแสดงถึงพฤติกรรมการใชจาย ความสามารถในการซื้อสินคาออนไลนที่แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากผูที่

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย อาจมีการพิจารณาดานราคาของผลิตภัณฑอยางรอบคอบ ซึ่งตางจากผูบริโภคที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่อาจจะตัดสินใจซื้อโดยทันทตีามความชื่นชอบสวนบุคคล และมีกําลังในการซื้อเยอะ ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนพบวา

รายไดที่ตางกันมีผลตอการตดัสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแตกตางกัน กลุมที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาท

ขี้นไป เปนกลุมที่ซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนมากที่สุด 

 3. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

  3.1 สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับเรื่องของ

สินคาที่มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน 

(อินสตาแกรม) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สินคาที่ขายผานอินสตาแกรมจะตองเปนสินคาที่มีคุณภาพ มี

ความหลากหลาย และเปนที่ตองการของลูกคา 

  3.2 สวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อสินคาออนไลนใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพรอมที่จะจายเงินซื้อสินคา ถา

หากคุณภาพของสินคามีความคุมคาเมื่อเทียบกับราคาที่จะตองจายซื้อสินคา รวมถึงผลประโยชนและคุณคาที่

ลูกคาจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพเรศ พิริยพลพงศ (2557) ไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอ

การตัดสินใจใช โมบายแอปพลิเคชันซื้อสินคาผานทางสมารทโฟนและแท็บเล็ตของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอการตัดสินใจใชโมบายแอป

พลิเคชันซื้อสินคาผานทางสมารทโฟนและแท็บเล็ต 

  3.3 สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ

กับเรื่องของการบริการจัดสงสินคาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิวาวรรณ จันทรเชื้อ 

(2553) พบวา การสงสินคาจากเว็บไซตมีผลตอการตอบสนองความตองการของลูกคา เนื่องจากเปนการชวย

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา สามารถทํารายการไดทุกที่ทุกเวลา และทราบระยะวันเวลาจัดสงสินคาที่แนนอน 

  3.4 สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ

กับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่ตรงตามความตองการ มีสวนลดใหลูกคาเมื่อซื้อสินคาในปริมาณที่มาก มีจัด

โปรโมชั่นแถม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลน พบวา การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม หรือการ

จัดโปรโมชั่นประจําเดือน สงผลตอการตดัสินใจซื้อของผูบรโิภค 
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  3.5 สวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ถึงแมวาพนักงานขายจะมีความรู ความสามารถในการแนะนําให

ขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการไดเปนอยางดี แตก็ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพราะผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครสามารถศึกษาหาขอมูลไดดวยตนเองจากทางสื่อสังคมออนไลนตางๆ บุคลากรจึงไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) พบวาปจจัยดานชอง

ทางการติดตอกับลูกคา และการใชงานของเว็บไซต มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลน 

  3.6 สวนประสมทางการตลาด ดานกายภาพและการนําเสนอ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ

กับภาพถายของสินคาที่มีความคมชัดเห็นรายละเอียดครบถวน มีภาพสินคาที่สวยงาม โดยสินคาและ

ภาพประกอบมีความเชื่อมโยงถึงกันทําใหภาพมีความนาสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิศตา สุกก่ํา 

(2552) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ อุปกรณที่ทันสมัย

หรือแมกระทั่งปายประชาสัมพันธองคกร เปนตน เพราะนั่นหมายถึง เปนอีกแรงกระตุนหนึ่งที่เปนปจจัยใหลูกคา

เลือกที่จะเขามาใชบริการกับเราในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ทางรานควรมีอุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย 

มีบรรยากาศที่ดีเพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใชบริการของทางรานอีก 

  3.7 สวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ถึงแมวาจะมีการรบัประกันความพึงพอใจของสินคา แต

ก็ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ถาหากสินคาที่นําเสนอตรงกับสินคาที่ลูกคาไดรับจริง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

โสภิศตา สุกก่ํา (2552) ดานกระบวนการ คือ กระบวนการเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะตองอาศัยพนักงานที่มี

ประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการ และขั้นตอนที่สามารถสงมอบสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคาได 

 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยดานสวนบุคคล 

 จากผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา 

 1. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมตางกัน ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจควรตองใหความสนใจกับปจจัยสวนบุคคล

ขางตน ควรจัดสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายดังกลาว 

 2. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานสวนบุคคล ดานเพศ โดยรวมไมตางกัน ดังนั้น 

ผูประกอบการธุรกิจไมตองสนใจปจจัยสวนบุคคลดานเพศ เพราะไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 
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ผูประกอบการธุรกิจควรจะไปพัฒนาปจจัยดานอื่นๆ ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของ

ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ดังนั้น นักการตลาด หรือผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ

ของความทันสมัย ความหลากหลาย และติดตามเทรนดแฟชั่นอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางรวดเร็วและเหมาะสม 

 2. ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง

การจัดจําหนายมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ดังนั้น นักการตลาด หรือผูประกอบการ ควรให

ความสําคัญในการบริการจัดสงที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย เพ่ือใหผูบริโภค

ไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

 3. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดานการ

สงเสริมการตลาดมีผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อสินคาออนไลน ดังนั้น นักการตลาด หรือผูประกอบการ ควรให

ความสําคัญในการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยูอยางตอเนื่อง ทําใหผูบริโภคเขามาเลือกซื้อสินคาในรานคา

ออนไลนและทําการตัดสินใจซื้อ เชน การลดราคาหรือฟรีคาจัดสง ใหสวนลดตามเทศกาลตางๆ เปนตน 

 4. ดานกายภาพและการนําเสนอ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาด ดาน

กายภาพและการนําเสนอมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ดังนั้น นักการตลาด หรือผูประกอบการ 

ควรใหความสําคัญในการนําเสนอขอมูลตางๆ ทั้งรูปสินคา ขอมูลเก่ียวกับสินคา และการโฆษณาสินคาที่มีการ

แสดงตัวอยางสินคาชัดเจน ภาพของสินคามีความสวยงาม ก็สามารถทําใหผูบริโภคสนใจไดมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร เชน การรับประกันสินคา การสรางความนาเชื่อถือ คุณภาพของสินคา เปนตน 
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