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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสิ นค้าออนไลน์ของ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 2)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์
ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์3)เพื่อ
ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ที่มีผลต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
จ านวน 140 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีอายุ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยภาพรวมต่างกัน ส่วนบุคลากรที่
มีเพศ  และ สถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
นอกจากน้ีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจซ้ือ; ส านักงานสรรพากร 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the purchasing decision process on 
Online platform of personnel at The Revenue Department Bangkok Area 2, 2) to study the 
purchasing decision process on Online platform of personnel at The Revenue Department 
Bangkok Area 2 classified by personal factors, 3) to study Marketing mix factors and 
Technology Acceptance affecting purchasing decision process on Online platform of 
personnel at The Revenue Department Bangkok Area 2. 

The sample group used in this research are personnel at The Revenue Department 
Bangkok Area 2 was 140 people by using questionnaires as a tool for data collection and 
use statistics to analyze data such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in 
case of its had statistical significant differences testing a pair of variables by LSD was used 
to test hypotheses for each pair in order to see which pair are different and Multiple 
Regression Analysis. 

The results of hypothesis testing showed that personnel at The Revenue 
Department Bangkok Area 2 with different age, and monthly income causing the overall 
purchasing decision process on Online platform to be different. As for personnel with 
different gender and married status causing the overall work motivation is not different. 
Besides, Marketing mix is  Product, Price, Place, Promotion and Technology Acceptance 
affecting to purchasing decision process on Online platform of personnel at The Revenue 
Department Bangkok Area 2. 
Keywords: purchasing decision process; The Revenue Department 

 

บทน า 
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยคุปัจจุบันท าใหอิ้นเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันของคนทัง้โลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย จะเห็นไดว้่าในอนาคตประเทศไทยจะมีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีในแง่มุมของธุรกิจมากขึ้น เป็นโอกาสทีด่ีในการเปลี่ยนแปลงของผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบัน
การเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์น้ัน เติบโตอย่างรวดเร็วมาก ในปี 2563 ธุรกิจช้อปปิง้ออนไลน์มีมูลค่าที่ 
220,000 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วน 4-5% ของค้าปลีกทั้งประเทศ ช้อปปิ้งออนไลน์ในปี 2563 มีการเติบโต 
35% จากป ี2562 ที่มีมูลคา่ 163,300 ล้านบาท สดัส่วน 3% ของค้าปลีกทั้งประเทศ จากข้อมูลของไพรซซ่า 
พบว่า   ในป ี2561 ช่องทางจ าหน่ายสินค้าออนไลน์มีสัดส่วนดังน้ี สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 40 % 
แพลตฟอร์มสื่อกลางส าหรับการซ้ือขายออนไลน์ (E-Market place) 35 % และ แพลตฟอร์มเฉพาะแบรนด์ 
(Brand.com) 25% และส าหรับปี 2562ช่องทางจ าหน่ายสินค้าออนไลน์มีสัดส่วนดังน้ี สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media) 38 % แพลตฟอร์มสื่อกลางส าหรับการซ้ือขายออนไลน์ (E-Market place) 47 % และ 
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แพลตฟอร์มเฉพาะแบรนด์ (Brand.com) 15%  ผู้บริโภคใหค้วามส าคญักับ แพลตฟอร์มสื่อกลางส าหรับ
การซ้ือขายออนไลน์ (E-Market place) มากขึ้น    

 ส าหรับพ้ืนที่ตัง้ของ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 อาคารพลบัพลาไชย ถนน
เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานที่ใกล้เคียงคือ  1. เสือปา่
พลาซ่า มีระยะหา่งจ านวน 500 เมตร  2. ตลาดคลองถม มีระยะห่างจ านวน 550 เมตร 3. ตลาดส าเพง็ มี
ระยะห่างจ านวน 1 กิโลเมตร 4. ถนนเยาวราช มีระยะห่างจ านวน 1.2 กิโลเมตร 5. ตลาดโบ๊เบ ๊มีระยะห่าง
จ านวน 1.4 กิโลเมตร ข้อมูลเร่ืองสถานที่ข้างต้นจะเห็นได้ว่า สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ตัง้อยู่
ท่ามกลางแหลง่สินคา้จ านวนมาก 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีประเด็นน่าสนใจในการศึกษา เน่ืองจากสินค้าออนไลน์มีแนวโน้มจะแพร่หลาย
มากขึ้น หากทราบปัจจยัในการตัดสินใจจะเป็นผลดตี่อการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจโดยรอบพื้นที่ ท าให้
ทันต่อเทคโนโลย ีเพื่อใหต้อบสนองต่อความต้องการผูบ้ริโภคมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 2  

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ที่มีผลต่อ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 โดยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี บุคคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จ านวน
ทั้งสิ้น 218 คน  (ที่มา:กรมสรรพากร) 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน  
สถานภาพสมรส ปัจจัยองค์กร ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการขาย และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
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2.  ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การศึกษาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลังการตัดสินใจ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

2. ท าให้ทราบถึง ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ที่มีผล
ต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 

 3.  เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และท าการวิจัยต่อ
ยอดเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาในเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ในสถานที่อ่ืนๆต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 
1. ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 

วันรักษ์ วงศ์ก าแหง (2557, หน้า 9) กล่าวว่า การตระหนักถึงความต้องการ เป็นการที่บุคคลรู้สึกถึง
ความต้องการ (Felt Need) ซ่ึงเรียกว่ากระบวนการเล็งเห็นปัญหา โดยผู้บริโภคต้องเล็งเห็นปัญหาก่อนที่จะ
พิจารณาตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจเกิดจากตัวผู้บริโภคเองหรือเกิดจากการกระตุ้นจากภายนอกก็ตาม 

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 8) กล่าวว่า การตระหนักถึงความต้องการ เป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ เป็นตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง โดยการรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการอาจเกิดจากตัวผู้บริโภคเอง เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

 จากการศึกษาการตระหนักถึงความต้องการ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
ของขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ ได้ว่า ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ คือ การที่บุคคลรู้ถึง
ปัญหาที่ตนเจอและรู้ถึงความต้องการของตัวเองที่จะตอบสนองปัญหาน้ันเพื่อให้ปัญหาน้ันลดลง 
2. ด้านการศึกษาข้อมูล  

วันรักษ์ วงศ์ก าแหง (2557, หน้า 13) กล่าวว่า การศึกษาข้อมูล มักเร่ิมต้นจากการแสวงหาข่าว
ภายในก่อนโดยผู้บริโภคจะพิจารณาว่าตนมีความรู้ความทรงจ าเก่ียวทางเลือกต่างๆมากพอหรือไม่ที่จะท า
การซ้ือสินค้า ถ้าข่าวสารในความทรงจ าไม่มากพอก็จะท าการเสาะหาจากแหล่งภายนอกต่อไป 

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 9) กล่าวว่า การศึกษาข้อมูล คือกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่
ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง ซ่ึงเม่ือปัญหาและความต้องการดังกล่าวถูกกระตุ้น
ในระดับที่มากพอ ผู้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการน้ันก่อนการตัดสินใจซ้ือ 
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จากการศึกษาการศึกษาข้อมูล ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของขั้นตอน
การศึกษาข้อมูล ได้ว่า ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล คือ การแสวงหาข่าวสารหรือการค้นหาข้อมูลเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาทางเลือกที่มีก่อนท าการตัดสินใจ 
3. ด้านการประเมินทางเลือก  

วันรักษ์ วงศ์ก าแหง (2557, หน้า 17) กล่าวว่า การประเมินทางเลือก คือ เป็นกระบวนที่ทางเลือก
ได้รับการประเมินและเลือกสรรให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ผูกพันกับขั้นตอน
การแสวงหาข่าวสารในระหว่างที่มีการตัดสินใจ 

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 12) กล่าวว่า การประเมินทางเลือก คือ การที่ผู้บริโภคจะท าการ
ประเมินทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดยการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและความเหมาะสม ทั้งเร่ืองราคาและ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและบริการน้ันๆ 

จากการศึกษาการประเมินทางเลือก ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ได้ว่า ขั้นตอนการประเมินทางเลือก คือการที่ผู้บริโภคจะท าการประเมิน
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดยการน าข้อมูลเฉพาะของสินค้าและบริการน้ันๆมาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและ
ความเหมาะสม ทั้งเร่ืองราคาและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและบริการน้ันๆ 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ  

Schiffman and Kanuk (2010, อ้างถึงใน วรางคณา ศิริวัฒน์, 2560, หน้า 6) กล่าวว่า การ
ตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง การกระท าของผู้บริโภคอย่างมุ่งม่ันที่จะตัดสินใจเลือกสินค้า 
เลือกตราสินค้า ส ารวจเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

ธรพร แตงขาว (2541, อ้างถึงใน วรางคณา ศิริวัฒน์, 2560, หน้า 6) กล่าวว่า การตัดสินใจซ้ือ 
หมายถึง การเลือกบนทางเลือกที่ประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจน้ัน ท าเพื่อสิ่งใด 

จากการศึกษาการตัดสินใจซ้ือที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของขั้นตอนการ
ตัดสินใจซ้ือ ได้ว่า ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ คือ การกระท าของผู้บริโภคอย่างมุ่งม่ันที่จะซ้ือสินค้า การเลือก
บนทางเลือกที่ประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง การไตร่ตรอง ตระหนักถึง ความต้องการก่อนที่จะซ้ือสินค้า 
โดยส ารวจเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 
5. ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ 

วันรักษ์ วงศ์ก าแหง (2557, หน้า 26) กล่าวว่า การประเมินผลหลังการซ้ือ คือ ความพอใจในการ
บริโภคสินค้าและการประเมินผลการใช้สินค้าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกันอย่างใกล้ชิด  

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 17) กล่าวว่า การประเมินผลหลังการซ้ือ คือ การประเมินผล
หลังการซ้ือ คือ การที่ผู้บริโภคจะประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้ตัดสินใจซ้ือไปแล้ว ว่า
เกิดการพึงพอใจหรือไม่ 

จากการศึกษาการประเมินผลหลังการซ้ือ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
ขั้นตอนการประเมินผลหลังการซ้ือ ได้ว่า ขั้นตอนการประเมินผลหลังการซ้ือ คือ ความพอใจในการบริโภค
สินค้าและบริการโดยผู้บริโภคจะประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้ตัดสินใจซ้ือไปแล้ว 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนทางประสมการตลาด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 13) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่เสนอขายให้กับผู้บริโภคเพื่อ

ตอบสนองความต้องการซ่ึงอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้า หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ 
กิตติ พงศ์ศิริสกุล (2562, หน้า 10) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Products) คือสิ่งที่ต้องมีคุณภาพและ

รูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสินค้าหรือบริการ 
 จากการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ

ผลิตภัณฑ์ ได้ว่า คือสิ่งที่น าเสนอมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ อันรวม
ไปถึงประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนๆท่ีลูกค้าจะได้รับ 
2. ด้านราคา 

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 14) กล่าวว่า ราคา คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคโดยเฉพาะขั้นตอนการประเมินทางเลือก โดยผู้บริโภคจะพิจารณา
ระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคา การก าหนดราคาเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงต้นทุนและ
ท าให้มีก าไรด้วย  

ณัฐภูมิ บัวแก้ว (2559, หน้า 9) กล่าวว่า ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดรายได้ของกิจการ และมีผล
ต่อก าไรขาดทุนของบริษัทเน่ืองจากธุรกิจอยู่ในสภาพที่มีการแข่งขัน จ าเป็นต้องน าคุณภาพมาเป็นตัวชี้วัดใน
การตอบสนองลูกค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจน้ันอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

จากการศึกษาปัจจัยด้านราคา ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของราคา ได้ว่า 
คือจ านวนเงินเพื่อช าระค่าสินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคจะใช้เพื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าของสินค้า
ประกอบการตัดสินใจ 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 14) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจาหน่าย คือ การกระจายสินค้าสู่
ผู้บริโภค โดยต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวก 

ณัฐภูมิ บัวแก้ว (2559, หน้า 10) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การน าสินค้า
จากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค การบริการช่องทางจัดจ าหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 
บริการผ่านร้านจัดจ าหน่าย บริการถึงที่บ้านลูกค้า บริการผ่านตัวแทน และบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการศึกษาปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
ของช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้ว่า คือการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค จุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559, หน้า 15) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด คือ กระบวนการด้านการ
สื่อสารระหว่างผู้ซ้ือผู้ขายและผู้เก่ียวข้องในกระบวนการซ้ือ เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการสินค้ามากขึ้น  

ณัฐภูมิ บัวแก้ว (2559, หน้า 10) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้
สื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการ โดยเน้นไปที่การกระตุ้นยอดขาย แนะน าสินค้าให้เป็นที่รู้จักและ
จดจ า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 
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จากการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
ของการส่งเสริมการตลาด ได้ว่า คือ เคร่ืองมือที่ใช้กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้ามากขึ้น และ
เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจในสินค้า 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

วัลลภ แซ่ซิว(2557, หน้า 10) กล่าวว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยีเป็นทัศนคติของแต่ละบุคคลที่
มีผลต่อเทคโนโลยี โดยจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริบท เช่น ทัศคติในแต่ละบุคคล หรือแต่ละองค์กร 

ประจักษ์ กาญจนสุวรรณ (2561, หน้า 10) กล่าวว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี คือ การตัดสินใจ
ในการยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยี ซ่ึงเกิดขึ้นโดยที่บุคคลจะต้องผ่านตั้งแต่ขั้นแรกที่เรียนรู้หรือมีความรู้
เก่ียวกับเทคโนโลยี ไปจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและในที่สุดถึงขั้นการยืนยันการ
ตัดสินใจ  

จากการศึกษา การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ได้ว่า คือ ทัศนคติที่เกิดจากการตัดสินใจโดยเร่ิมจากเรียนรู้หรือมีความรู้
เก่ียวกับเทคโนโลยี ไปจนถึงการตัดสินใจท่ีจะยอมรับ และยืนยันการตัดสินใจในที่สุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  

ประชากร คือ บุคลากรในสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่ซ้ือสินค้าออนไลน์ เน่ืองด้วยไม่
สามารถทราบจ านวนของผู้ที่ซ้ือสินค้าออนไลน์ได้อย่างแน่ชัด จึงเลือกใช้จ านวนประชากรจากบุคลากรใน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2 ทั้งหมดคือ 218 คน และใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการ
ของ W.Laurence Neuman  ดังน้ัน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) กรณีไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของประชากรใช้สูตรของ W.G.cochran ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 140  ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และ สถานภาพสมรส มีจ านวน
ข้อค าถามท้ังหมด 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การศึกษาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ และ การประเมินผลหลังการซ้ือ มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 17 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการขาย มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 8 ข้อ 

ส่วนที่ 4 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 3 ข้อ 
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ส่วนที่ 5 ท่านคิดสิ่งใดจะช่วยส่งเสริมการขายออนไลน์แก่ธุรกิจบริเวณรอบส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 1 ข้อ 

ช่วงระดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ก าหนดให้ 4.21 -5.00 =  
เห็นด้วยระดับมากที่สุด, 3.41-4.20 = เห็นด้วยระดับมาก, 2.61-3.40 = เห็นด้วยระดับปานกลาง, 1.81-
2.60 = เห็นด้วยระดับน้อย, 1.00-1.80 = เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรส  
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรท่ีมีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนัก
ถึงความต้องการ ด้านการศึกษาข้อมูล  ด้านการประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสินใจซ้ือ  และด้านการ
ประเมินผลหลังการซ้ือ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของบุคลากรในสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตาม ได้แก่ เพศและสถานภาพการสมรส (t-test) 
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของบุคลากรในสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และรายได้ต่อเดือน ส่วนทางการ
ตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (One-way ANOVA)  

2.3 เพื่อส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ( Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากร
ในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประเมินทางเลือก อยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนการตัดสินใจซ้ือ การประเมินผลหลังการซ้ือ การศึกษาข้อมูล และ การตระหนักถึง
ความต้องการ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส  สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มี เพศ  และสถานภาพสมรส 
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน 

2.2 บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มี อายุ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน 
ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยภาพรวม ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

3.1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการศึกษาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
และ ด้านการตัดสินใจซ้ือ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 

3.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงความต้องการ และด้านการ
ประเมินผลหลังการซ้ือ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายได้ดังน้ี 

1.1 ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2 มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จะมีความต้องการที่จะซ้ือสินคา้
ออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ การตระหนักถึงปัญหาเป็นสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่น้ันรับรู้ถึงความ
ต้องการในสิ่งที่ไม่สามารถสนองต่อความต้องการในขณะน้ันได้และเป็นสิ่งที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่น้ันเกิด
ความต้องการเพื่อที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559) ที่
ศึกษา การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

1.2 ด้านการศึกษาข้อมูล พบว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มี
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ด้านการศึกษาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จะค้นหาข้อมูลหลังจากที่ตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง 
ผู้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการน้ันก่อนการตัดสินใจซ้ือ เช่น คุณลักษณะทั่วไป, ตรา
สินค้า, ผู้ผลิตและสถานที่จัดจ าหน่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559) ที่ศึกษา 
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การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

1.3 ด้านการประเมินทางเลือก พบว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มี
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ผู้บริโภคจะให้ระดับความส าคัญต่อ
เกณฑ์แต่ละข้อ โดยที่ท าการน าข้อมูลของสินค้ามาเปรียบเทียบลักษณะดังกล่าว และ ผู้บริโภคอาจใช้เกณฑ์
ดังกล่าวในการจัดล าดับตรายี่ห้อต่างในกลุ่มทางเลือกที่พิจารณาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วันรักษ์ วงศ์ก า
แหง (2557) ที่ศึกษาการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือจักรยานเสือหมอบและจักรยานเสือภูเขา ของกลุ่มผู้
ปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ พบว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มี
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ผู้บริโภคมุ่งม่ันที่จะตัดสินใจเลือกสินค้า เลือกตรา
สินค้า ส ารวจเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and 
Kanuk (2010, อ้างถึงใน วรางคณา ศิริวัฒน์, 2560) พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึง
ความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

1.5 ด้านการประเมินผลหลังการซ้ือ พบว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ด้านการประเมินผลหลังการซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมากผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ผู้บริโภคจะประเมินประโยชน์ที่ได้รับ
จากสินค้าและบริการที่ได้ตัดสินใจซ้ือไปแล้ว ในแง่ของความพึงพอใจจากการซ้ือสินค้าและบริการน้ันๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559) ที่ศึกษา การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การที่บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ไม่ต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ วันรักษ์ วงศ์ก าแหง (2557) ที่ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือ
จักรยานเสือหมอบและจักรยานเสือภูเขา ของกลุ่มผู้ปั่นจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศต่างกัน 
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน 

2.2 บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีอายุต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินทางเลือก และ ด้านการ
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ตัดสินใจซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การที่บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่ มีอายุต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ วันรักษ์ วงศ์ก าแหง (2557) ที่ศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซ้ือจักรยานเสือหมอบและจักรยานเสื อภูเขา ของกลุ่มผู้ปั่นจักรยานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าอายุต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน 

2.3 บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการ ด้านการตัดสินใจซ้ือ และ การประเมินผลหลังการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับ กิตติ พงศ์ศิริสกุล (2562)  ที่ศึกษาความสัมพันธ์ท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์
ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ารายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

2.4 บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2559) ที่ศึกษา การศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพ
สมรสต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน และ  

3. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์
ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการ จนเกิดความพึง
พอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ กิตติ พงศ์ศิริสกุล (2562)  ที่ศึกษาความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทดสอบ
สมมติฐานปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลที่ได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัที่ก าหนด
ไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z  

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา ในระดับมากที่สุด ตัดสินใจซ้ือจากจ านวนเงินที่ต้องช าระ โดยเปรียบเทียบราคา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกับกิตติ พงศ์ศิริสกุล (2562)  ที่ศึกษาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
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สินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านราคา 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลที่ได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้
ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z  

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากการกระจายสินค้าที่เร็ว และ
สามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายได้สะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับกิตติ พงศ์ศิริสกุล (2562)  ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลที่ได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z  

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากมีการท าโปรโมชั่นกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการ และ มีกิจกรรมดึงดูดให้สนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ กิตติ พงศ์ศิริสกุล (2562)  ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลที่ได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าออนไลน์ของเจเนอเรชั่น Z 

3.5 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 มีความคิดเห็นต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ในระดับมาก 
ยอมรับความเสี่ยง และตัดสินใจอย่างไม่ลังเล ซ่ึงสอดคล้องกับ สุมิตตา สุขโสภี (2563) ที่ศึกษาการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการไฮเปอร์มาเก็ตทางช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไฮเปอร์มาเก็ตทางช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ผลที่ได้มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไฮเปอร์มาเก็ตทางช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริเวณรอบ ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังต่อไปน้ี 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการท าการตลาดแบบเจากลุ่มตามเพศให้กับบุคลากรที่มีเพศ
ต่างกัน เพศใดเพศหน่ึงเป็นพิเศษหรือแตกต่างกัน เพียงแต่ท าการตลาดให้แก่ทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2  มีวัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ที่ไม่ระบุตามเพศ ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือไม่ว่าจะเพศใด  

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2  ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์โดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการควรค านึงถึงปัจจัยด้านอายุ ของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย ที่อาจมีความต้องการในแต่ละด้าน
แตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการจึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย เพื่อเพื่อเจาะ
กลุ่มของลูกค้าให้ถูกต้องสร้างและเพ่ือส่งสารไปยังผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเข้าใจได้อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน 
สามารถท าความเข้าใจได้ส าหรับแต่ละช่วงวัย 

3.ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 2  ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์
โดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ัน เม่ือผู้ประกอบการต้องการจ าหน่ายสินค้าชิ้นหน่ึงในเร่ืองของการก าหนดราคา 
จะต้องค านึงว่ากลุ่มลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนที่สามารถแตะต้องราคาน้ันๆได้ มิ เช่นน้ัน หากราคาสูงเกินกว่า 
อาจท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ตามท่ีวางแผน  

4. ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2  ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์โดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ดังน้ัน เม่ือผู้ประกอบต้องการจ าหน่ายสินค้าชนิดหน่ึง ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงสถานภาพสมรสของ
ผู้บริโภค เพราะไม่ว่าอย่างไร สถานภาพสมรสก็ไม่ส่งผลใดๆต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี 

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องออกแบบสินค้าและบริการออกมา
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด และต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องก าหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของสินค้า และ
จะต้องพร้อมส าหรับการแข่งขันทางด้านราคากับ ผู้ประกอบการรายอ่ืน จะต้องมีความยืดหยุ่นในราคา ที่จะ
สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสได้ เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 
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3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังน้ัน ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นจะต้อง
ท าช่องทางให้สวยหรู หรือดึงดูดผู้บริโภค ไม่จ าเป็นจะต้องสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว เพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง
เงินทุน และอาจะไม่มีผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการมากเท่าทีค่วร เพียงแต่มีร้านตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไป เช่น ช้
อปปี้ ลาซาด้า ก็เพียงพอรถปรับและ เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์
ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องก าหนดมีการท า
การส่งเสริมการตลาด เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซ้ือสินค้า เช่น มีการรวมแคมเปญ 3.3 big brand sale 
จะท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจ หรือแม้กระทั่ง การส่งเสริมการตลาด โดยการมีนโยบาย ฟรีค่าจัดส่ง จะ
สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

5. การยอมรับเทคโนโลยี จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ตามทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และตามทันคู่แข่งทางการค้า จึง
จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ เพราะการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างบุคลากรในส่วนภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ่ือสินค้า 
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระด้านอ่ืน ๆ  เพิ่มเติม ที่อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เช่น ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัย
ด้านความเชื่อม่ัน เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลเชิงลึกให้
ผู้ประกอบการเฉพาะทาง 
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