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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานประจ าท่ีท างานอยู่ในบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 280 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และผลการวิจัยยังพบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.648) และมี
ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
อยู่ท่ีระดับอาจจะตัดสินใจซื้อ (  = 3.91, S.D. = 0.900) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.529 แสดงว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ได้ร้อยละ 52.9 และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่   
มีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคล 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด, บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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ABSTRACT 
 The objective of this study was to study the factors of marketing mix that affected 
the decision to purchase online products. 280 employees working at Syn Mun Kong 
Insurance Public Company Limited (Head Office) were selected as a sample group by 
simple random sampling. Data were collected by constructed questionnaire and analyzed 
with percentage, frequency, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
 The results showed that the characteristics of the samples were female, ages 
between 31-40 years old, had a bachelor's degree, and had a monthly income between 
20,001-30,000 baht. The respondents gave importance overall to the high level towards 
factors of marketing mix (  = 3.96, S.D. = 0.648) and the level purchasing decision was 
possibility (  = 3.91, S.D. = 0.900). 
 The hypothesis testing found that marketing factors affected the decision to 
purchase online products of 280 employees working at Syn Mun Kong Insurance Public 
Company Limited (Head Office) with statistical significance level at 0.05. The forecast 
coefficient (R2) 0.529 revealed that there were three aspects of marketing mix affecting the 
decision making on purchasing online products at the percentage of 52.9 which were 
process, place and people. 
Keywords: Decision to Purchase, Marketing Mix Factors, Syn Mun Kong Insurance Public 
Company Limited 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี การส่ือสาร และอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าอย่างมากประชากรส่วนใหญ่มีการ
ใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตแทบทุกคน ซึ่งส่งผลให้การติดต่อส่ือสารของผู้คนท่ัวโลกสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายดาย ท าให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไม่เว้นแม้แต่การส่ังซื้อสินค้าเพื่อน ามาใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ผู้บริโภคเร่ิมหันมาใช้บริการการส่ังซื้อออนไลน์เพิ่มมากข้ึนแทนการซื้อสินค้าแบบเดิมท่ีต้องไป
ถึงแหล่งขายสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการหรือแม้แต่ผู้ค้ารายย่อยหันมาท าธุรกิจการค้าแบบออนไลน์  ซึ่งมี
ต้นทุนท่ีต่ ากว่าการท าธุรกิจในรูปแบบเดิม จึงท าให้ตลาดค้าออนไลน์เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
ปัจจัยท่ีช่วยให้ตลาดค้าออนไลน์ยังคงเติบโตข้ึนอีก เนื่องจากท่ัวโลกเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 เร่ิมต้นท่ีประเทศจีน ตั้งแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศ
ท่ัวโลก องค์การอนามัยโลกประกาศโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจ านวนผู้ป่วยเพิ่ม 
ข้ึนนอกประเทศจีนเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว (ส านักงานสาธารณสุขเชียงใหม่, 2563) 
 ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเช่นกัน ภายใต้
สถานการณ์การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย 
การส่ังปิดประเทศ ปิดจังหวัด ปิดห้างร้านและศูนย์การค้า โดยขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อหยุดการแพร่
เช้ือโรคกลายเป็นแรงผลักดันให้คนไทยหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากข้ึนเนื่องจากประชาชนเร่ิมมีความ
วิตกกังวล หวาดกลัวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเล่ียงการเดินทางออกจากบ้าน
โดยไม่จ าเป็น เพื่อเป็นการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หยุดการเดินทางท่องเท่ียว หรือ
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แม้แต่การท างาน บริษัทต่างๆมีนโยบายให้ท างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) ท าให้ผู้บริโภคเร่ิม
เปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ส่งผลให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารเพิ่มข้ึนและการท าธุรกรรมทางออนไลน์เพิ่มข้ึนตามไปด้วย 
 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) เผยผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทยปี 2562 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดดกว่า 150% ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47.5 ล้านคนหรือราว 70% ของจ านวนประชาชนท้ังหมด และกิจกรรมออนไลน์ท่ีมี
การเติบโตเพิ่มข้ึนหากเทียบกับปี 2561 คือการส่ังอาหารออนไลน์ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 15.1% รองลงมาคือ
การช าระค่าสินค้าและบริการ ใช้บริการเพิ่มข้ึน 11.4% และการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารทางออนไลน์
เพิ่มข้ึน 11.0% ตามล าดับ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2563) จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าธุรกิจออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องประกอบกับปัจจัย 
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ รวมท้ังพนักงานของบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกันท่ีได้รับ
ผลกระทบนี้ บริษัทฯมีนโยบายให้พนักงานบางส่วนท างานท่ีบ้านเพื่อลดปริมาณความหนาแน่นในการท างาน
ท่ีส านักงาน ส าหรับตัวพนักงานก็มีความตระหนักต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นกัน จึงพยายามรักษาระยะห่าง
การพบปะติดต่องานระหว่างกัน เช่น ลดจ านวนรอบของการเดินส่งงานระหว่างช้ัน น างานมาวางท่ีโต๊ะรับ
งานแทนการส่งมอบด้วยตนเอง การทานอาหารกลางวันเป็นการส่ังซื้อออนไลน์แทนการออกไปรับประทาน
ข้างนอก เป็นต้น 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ จากการศึกษานี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน เตรียมพร้อมรับมือปรับปรุงแก้ไข
และน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้ขายรายใหม่ท่ีก าลังต้องการเข้าสู่ตลาดค้าออนไลน์ได้รับประโยชน์ 
ในการทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์และน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน
บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท 
สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานประจ าท่ีท างานอยู่ในบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 847 คน (บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน), 2562) โดยใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (UX RESEARCH LAB, 2561) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือน 5% จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 272 คน และเพื่อเป็น
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การป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงเก็บขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มเป็น 280 คน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และประมวลผล 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการด าเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
พนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ในการปรับกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน เตรียมพร้อมรับมือ
ปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้ขายรายใหม่ท่ีก าลังต้องการเข้าสู่ตลาดค้าออนไลน์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 พิบูล ทีปะปาล (2545) อ้างใน ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ์ (2561) ส่วนประสมทางการตลาด เป็น
แนวคิดทางการตลาดของนักการตลาด ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และมีความส าคญั
ในการตัดสินใจทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา เลือกวิธีการน าส่งถึง
ลูกค้า และวิธีการส่ือสารทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่ง
ประกอบด้วย 7P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคคล (People) กระบวนการการให้บริการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (2012) อ้างใน ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ์ (2561) การตัดสินใจซื้อของลูกค้าต้องผ่าน
กระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน คือ การตระหนักถึงปัญหา (Need Recognition) การค้นหาข้อมูล 
(Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase)  
พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) อ้างใน ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) และอรุโณทัย ปัญญา 
(2562) และ เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะของประชากรเป็นลักษณะท่ีส าคัญ
และสถิติท่ีวัดได้ของประชากรช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมท้ังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ซึ่งได้แก่  
เพศ (Sex) อายุ (Age) ระดับการศึกษา (Education) และรายได้ (Income) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ 
 สินค้าออนไลน์ คือ สินค้าและ/หรือบริการทุกประเภทท่ีมีขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือ อี-
คอมเมิร์ซ (e-Commerce) หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึงการด าเนินการซื้อขายสินค้าและบริการ
ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท่ีผู้ซื้อและผู้ขายท้ังสองฝ่ายไม่ต้องพบกัน 
(supannee1.blogspot.com, 2563) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เร่ิมเปิดด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 
2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรถยนต์เป็นหลักแห่งแรกท่ีได้รับ
ความไว้วางใจให้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 
และในปีพ.ศ. 2537 บริษัทฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว
และเพิ่มศักยภาพในการบริการของบริษัทฯให้สูงข้ึน บริษัทฯจึงได้ขยายสาขาและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง 
โดย ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯมีสาขาและศูนย์บริการรวม 169 แห่งท่ัวประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพส่วนใหญ่ท างานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ระดับ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประชากรส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) ด้วยกัน 2 ด้าน คือ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (.000) และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (.004*) โดยปัจจัยด้านราคา และปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 
 อรุโณทัย ปัญญา (2562) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟช่ันผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อเส้ือผ้าแฟช่ันผ่าน
สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตัว และปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 280 คน และ
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) วิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ 
ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ และการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน บริษัท  
สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis : MRA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.6 มีช่วงอายุระหว่าง 31-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.3 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.648) เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนกังาน
บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ท้ัง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ีย ได้ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (  = 4.08, S.D. = 0.746) ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.01, S.D. = 
0.690) ด้านราคา (  = 3.99, S.D. = 0.679) ด้านลักษณะทางกายภาพ (  = 3.98, S.D. = 0.727) ด้าน
กระบวนการ (  = 3.94, S.D. = 0.767) ด้านบุคคล (  = 3.87, S.D. = 0.802) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (  = 3.86, S.D. = 0.750) ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่าโดยส่วนใหญ่ให้ระดับการ
ตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับอาจจะตัดสินใจซื้อ (  = 3.91, S.D. = 0.900) 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลนข์อง
พนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

Beta t Sig 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.138 0.106 1.502  0.134 
2. ด้านราคา -0.073 -0.055 -0.677  0.499 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.325 0.270 3.842  0.000* 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.158 0.131 1.631  0.104 
5. ด้านบุคคล -0.289 -0.258 -2.834  0.005* 
6. ด้านกระบวนการ 0.562 0.479 4.203  0.000* 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.115 0.093 0.823  0.411 

ค่าคงท่ี 0.159  0.648  0.517 
R = 0.727, R2 = 0.529, SEE = 0.626, F = 43.610, sig = 0.000*, * = P < 0.05 
 ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ วิเคราะห์โดยใช้สมการ
ถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านบุคคล มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ร้อยละ 
52.90 (R2 = 0.529) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านบุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
พนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้ันตอนในการ
ส่ังซื้อสินค้าและบริการท่ีมีความสะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน ข้ันตอนในการส่งมอบสินค้าและบริการถูกต้องตรง
ตามความต้องการของลูกค้า และความแม่นย าในกระบวนการขายสินค้า เช่น การรับค าส่ังซื้อ การจัดส่ง
สินค้า เป็นต้น รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าและบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย และกรณีเกิดปัญหา
จากการซื้อสินค้าลูกค้าสามารถติดต่อผู้ขายได้สะดวกรวดเร็วได้รับการแก้ไขปัญหา จนได้รับความพึงพอใจนัน้ 
มีผลให้พนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 
ง่ายข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคต้องการความถูกต้อง  และความ
ปลอดภัยในการส่ังซื้อสินค้า ดังนั้นร้านค้าท่ีมีการลงข้อมูลไว้อย่างละเอียด ท้ังข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูล
การช าระเงิน จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน และผู้บริโภคยังต้องการการบริการท่ีดีจากร้านค้า ไม่ว่า
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จะเป็นการจัดส่งสินค้าท่ีตรงเวลา การมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้สามารถเปล่ียนหรือคืนสินค้าได้หาก
ได้รับสินค้าไม่ตรงตามท่ีร้านค้าระบุไว้ หรือแม้แต่การรับประกันสินค้ากระบวนการให้บริการต่างๆ  เหล่านี้ 
ล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีจะท าให้ผู้บริโภคประทับใจ และจะสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การมี
ช่องทางในการซื้อสินค้าและบริการหลากหลายช่องทางให้เลือกซื้อ ข้ันตอนการซื้อไม่ยุ่งยาก รวมถึงการ
เข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการผ่านทางช่องออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วไม่ซับซ้อน ประกอบกับผู้ซื้อได้รับความ
สะดวกสบายในเร่ืองของเวลาซื้อขายสินค้าท่ีผู้ซื้อสามารถซื้อเวลาใดก็ได้ตามต้องการ การจัดส่งสินค้าสามารถ
ก าหนดเวลารับสินค้าล่วงหน้าได้ และได้รับสินค้าตรงเวลามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กานต์ ศิลปสอน (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านตลาด
สินค้าออนไลน์ Kaidee.com ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์ Kaidee.com ของประชากร
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจาก Kaidee.com นั้นมีการออกแบบหน้า application/web page 
ให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย บุคคลท่ัวไปไม่จ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้มากก็สามารถใช้งานได้ 
ซึ่งแตกต่างจาก web page ขายสินค้าออนไลน์ท่ัวไป ท่ีค่อนข้างซับซ้อน และมีข้อมูลไม่ครอบคลุมท าให้
ผู้ใช้งานท่ัวไปเข้าถึงได้ยาก 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน
บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ซื้อสินค้าให้ความส าคัญ
กับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นความลับอย่างดีมีมาตรฐาน รวมถึงการเก็บประวัติการซื้อ
สินค้า และท่ีให้ความส าคัญอีกอย่าง คือ การมีพนักงานคอยให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ให้
ค าปรึกษา และตอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ 
ศิลปสอน (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านตลาดสินค้าออนไลน์  
Kaidee.com ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์ Kaidee.com ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เนื่องมาจาก Kaidee.com เป็น application/website ท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บน
อินเทอร์เน็ตหลายแห่ง เช่น Google, Pantip, Facebook รวมท้ังยังท าโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์ซึ่ง
เป็นสาเหตุท่ีส่งผลให้มีคนรู้จักมากและอยากทดลองใช้งาน รวมไปถึงมีระบบการสมัครสมาชิกและเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ email และยังเป็นระบบท่ีทางผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดง
ข้อมูลหรือไม่แสดงก็ได้ ดังนั้นจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
พนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีอัตราการเติบโตสูงข้ึน ท าให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายประเภท
น ามาจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าเลือกซื้อเป็นจ านวนมาก หลากหลายตราสินค้า ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้าได้ รวมท้ังสินค้าท่ีขายออนไลน์มีการอธิบายให้ข้อมูลรายละเอียด
สินค้าและบริการถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนอยู่มาก ท าให้ผู้บริโภคม่ันใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอยู่
แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ สรวงศิริ (2562) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม
กาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน อาจเป็นเพราะตราสินค้าคาเฟ่ อเมซอน เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค
เคร่ืองดื่มกาแฟอยู่แล้ว รวมถึงมาตรฐานการผลิต ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
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เคร่ืองดื่มกาแฟ ท้ังนี้ร้านคาเฟ่ อเมซอน ยังมีเคร่ืองดื่มกาแฟให้เลือกซื้อหลากหลายประเภท  จึงสามารถ
ตอบสนองตามต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน
บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ราคาสินค้าท่ีจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์จะมีหลากหลายระดับราคาให้เลือกซื้อตามความต้องการของผู้บริโภค รวมท้ังมีการแจ้ง
หรือแสดงราคาสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน ให้ความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายซื้อ และไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ออกไปหาซื้อสินค้าและบริการ จึงท าให้ผู้ซื้อรู้สึกพึงพอใจกับการส่ังซื้อผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี (2560) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ัง
อาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าราคาอาหารท่ีมีขายบนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกับการรับประทานท่ีร้าน  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงใน
ห้างสรรพสินค้าหรือจะเป็นร้านอาหารท่ัวไปท่ีตั้งอยู่ริมถนน เนื่องจากร้านอาหารก็มีการค านวณต้นทุนต่างๆ
ของอาหารไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงราคาค่าขนส่ง จะพบว่าราคาค่าขนส่งของ
ตัวกลางในการรับออร์เดอร์นั้น คิดตามระยะทางซึ่งหากเปรียบเทียบกับการท่ีผู้บริโภคจะต้องเดินทางไปซื้อ
เองก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไม่แตกต่างกัน อีกท้ังยังอาจจะต้องเจอกับการจราจรท่ีติดขัด ดังนั้น
แล้วผู้บริโภคเองจึงเลือกท่ีจะยอมจ่ายท้ังค่าอาหารและค่าขนส่ง  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจาก
ผู้ขายสินค้าออนไลน์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถม เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท าให้ผู้ซื้อ
สินค้าไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง หรือความน่าสนใจท่ีจะดึงดูดให้ผู้ซื้อสินค้าตัดสินใจซื้อ รวมท้ังการขายสินค้า
ออนไลน์มีการรับประกันสินค้าช ารุด เสียหาย หรือไม่ตรงกับคุณสมบัติท่ีเสนอขายอยู่ชัดเจนแล้ว ผู้บริโภคจึง
ไม่ได้สนใจการส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ศึกษาวิจัย
เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปป้ิงครีม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปป้ิงครีม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งกล่าวได้ว่า 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการตลาดน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมช่ันสินค้า เช่น ส่วนลด 
ของแถม การให้ข้อมูลและแนะน าสินค้า ณ บริเวณจุดขาย การรับประกันสินค้าหลังการขาย เช่น หากสินค้า
มีความเสียหายสามารถเปล่ียนสินค้าใหม่หรือรับเงินคืนได้ และการโฆษณาสินค้า เช่น การโฆษณาสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ส่ือโฆษณา ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เหตุผลท่ี
ลักษณะทางการภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เพราะผู้บริโภคได้รับข้อมูลรายละเอียดสินค้า
และบริการอย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีการแสดง
รูปลักษณ์ ขนาด และสีของสินค้าอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ผู้บริโภคจึงไม่ได้ให้ความใส่ใจด้านลักษณะทางกายภาพ
ของการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณิกา จัดเจน (2560) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมศุภาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมศุภาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงว่าการตกแต่งส านักงานขายให้มีความ
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สวยงาม การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน กระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกโครงการต้องเหมาะแก่การพักอาศัย เป็นส่ิงท่ีผู้บริโภคควรได้รับอยู่แล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคล โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามข้อค าถาม 5 ข้อ จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อสินค้าและบริการ
จะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึนถ้าข้ันตอนในการส่ังซื้อสินค้าและบริการมีความสะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ข้ันตอนในการส่งมอบถูกต้องตรงตามความต้องการและมีความแม่นย าในกระบวนการขายสินค้า เช่น การ
รับค าส่ังซื้อ การจัดส่งสินค้าเป็นต้น แต่ประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการซื้อสินค้าและ
บริการสามารถติดต่อผู้ขายได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ขายควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวกและง่ายไม่
พลาดทุกการส่ือสาร และท่ีส าคัญต้องติดตามแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากแบบสอบถามข้อค าถาม 5 ข้อ จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อให้
ความส าคัญในเร่ืองความสะดวกสบายในเร่ืองของเวลาซื้อขายสินค้าท่ีผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าเวลาใดก็ได้ 
และมีช่องทางให้การเลือกซื้อได้หลายช่องทาง โดยท่ีผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้สะดวก
รวดเร็ว ส าหรับประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การจัดส่งสินค้าสามารถก าหนดเวลารับสินค้าล่วงหน้าได้และ
ได้รับสินค้าตรงเวลา จากข้อมูลแสดงว่าผู้ซื้อสินค้าให้ความส าคัญกับช่องทางการซื้อสินค้าได้หลายช่องทาง
และไม่ถูกผูกมัดในเร่ืองของเวลาการซื้อขาย ดังนั้น ผู้ขายควรเน้นเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า และต้อง
สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
  3. ด้านบุคคล จากแบบสอบถามข้อค าถาม 5 ข้อ จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บประวัติข้อมูลในการซื้อสินค้า มีความน่าเช่ือถือในการเก็บข้อมูลเป็นความลับอย่างดีมีมาตรฐาน และ
ผู้ขายสินค้ามีอัธยาศัยดี มีความรู้ในสินค้าและบริการเป็นอย่างดี  แต่ประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ มี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการแนะน าสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น ผู้ขาย
ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อได้อย่างสะดวกและหลายช่องทาง และจัดให้มีพนักงานตอบค าถาม ให้
ค าปรึกษา แนะน าสินค้าและบริการ รวมถึงแก้ปัญหาให้ลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินม่ันคง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผลของงานวิจัยสมบูรณ์มากข้ึน จึงควรเพิ่มการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไป เช่น 
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นต้น 
  2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน
ประจ าท่ีท างานในบริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่เท่านั้น จึงควรเพิ่มขอบเขตกลุ่ม
ตัวอย่างให้กว้างข้ึน เพิ่มการเก็บแบบสอบถามไปตามสาขาต่างๆของบริษัท 
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