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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน 

จําแนกตาม ปจจัยประชากร 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคณุภาพของเว็บไซต ที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพ จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายไดตางกัน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานครตางกัน และสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานความมีประสิทธิภาพ และดานความพรอมใชงานของระบบ มีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสนิใจ; อุปกรณไอท ี
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ABSTRACT 

  The purpose of this research is 1) To study the purchasing decision process that affects 

the decision to purchase IT equipment through websites. 2) To study the decision making 

process to purchase IT equipment through websites classified by population factors. 3) To study 

the marketing mix factors and the quality of the website that affects the decision-making process 

of buying IT equipment through websites. 

The sample used in this research is 400 people in Bangkok, using questionnaires as a 

tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviation. Test the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics 

(One-way ANOVA).If differences are found will be compared in pairs by using LSD method and 

using multiple regression analysis. 

The hypothesis test found that population in Bangkok with different gender, age, 

education level and income affecting the decision-making process of buying IT equipment 

through websites of different populations in Bangkok and marketing mix factors and website 

quality factors products, price, distribution channels efficiency and the availability of the system 

affecting the decision to buy IT equipment through online websites of the population in Bangkok 

 

Keywords: Decision process; IT Accessories 

 

บทนํา 

ในปจจุบันโลกของธุรกิจประเภทตางๆ นั้นตางนําเอาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการทําธุรกิจสวนใหญ

ทั้งสิ้น และยังพบวายังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันนั้นมี

ความเปลี่ยนแปลงไปจากการนําเอาเทคโนโลยีเขามามีบทบาท จึงทําใหการตลาดการคาอิเล็กทรอนิกสเปนสวน

หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ผูประกอบการจะตองบริหารจัดการเชื่อมโยงธุรกิจแตละชองทางเขาดวยกัน

อยางเหมาะสม และตองปรับตัวเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมของ

ผูบรโิภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาผูประกอบการจึงตองปรับตัวเพื่อใหแตกตางจากคูแขงขันรายอื่นๆ  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน ซึ่ง

จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ 

การศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได วามีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดและปจจัยคุณภาพเว็บไซตวามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
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ออนไลนหรือไม โดยขอมูลที่ได จากการศึกษาจะเปนโอกาสใหกับผูประกอบการสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อ

กําหนดเปาหมายและกลยุทธสรางจุดแข็งใหกับการประกอบธุรกิจการคาออนไลน ใหตรงกับกลุมเปาหมายและ

ลดชองโหวดานตางๆใหนอยลงเพ่ือใหเกิดความมั่นใจกับผูซื้อมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอการตดัสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตาม ปจจัยประชากร 

3.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพของเว็บไซต ที่มผีลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศกึษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของประชากร ทําการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลายในหลายๆดาน เชน ดานความคิด ดานความรูสึก ดาน

ทัศนคติ เปนตน ซึ่งจากความแตกตางกันในหลายๆดาน จึงทําใหมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อศึกษากระกวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของ 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยประชากร รวมถึงเพื่อศึกษาคนควาปจจัยที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยตัว

แปร ดังตอไปนี้ 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทาง

การตลาด ดานความเปนสวนตัว และดานการบริการแบบเจาะจง ปจจัยดานคุณภาพเว็บไซต ไดแก ดานความมี

ประสิทธิภาพ ดานการตอบสนองตอความตองการ ดานความพรอมใชงานของระบบ ดานความเปนสวนตัว ดาน

การตอบสนองตอการใชบรกิาร ดานความสามารถในการชดเชย และดานการติดตอ 

 ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ไดแก การรบัรูปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

หลังการซื้อ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน 

กรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน 

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

3.เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณภาพเว็บไซตที่มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

ดานการรับรูปญหา 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการรับรู ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดโดยของการรับรู

ปญหา ไดวา เปนสิ่งที่เกิดจากผูบริโภคนึกถึง ตระหนักถึง สิ่งที่ตนเองตองการหรือขาด ซึ่งจะมีความแตกตางไปใน

แตละบุคคล ทําใหผูบริโภคตองการนั้นพยายามสรรหา คนหาในสิ่งที่ตนเองนั้นขาดไป ไมวาจะเปนสินคาหรือ

บริการตางๆ เพื่อนํามาตอบสนองตอความตองการในขณะนั้น ซึ่งเปนกระบวนการของกระบวนการตดัสินใจ 

ดานการแสวงหาขอมูล 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการแสวงหาขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

แสวงหาขอมูลไดวา เปนการหาขอมูลจากแหลงอางอิงตางๆ เชน บุคคลในครอบครวั เพ่ือน อินเตอรเน็ต โฆษณา 

ของผลิตภัณฑหรือบริการหรือสิ่งที่ตองการนั้นๆ เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณา  

ดานการประเมินทางเลือก 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการประเมินทางเลือกผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของ

การประเมินทางเลือก ไดวา เปนการกําหนดเกณฑตางๆขึ้นมา เพื่อนํามาใชกําหนด เปรียบเทียบคุณคา ความ

เหมาะสม คุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ 

ดานการตัดสินใจซื้อ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการตัดสินใจซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

ตัดสินใจซื้อ ไดวา การตัดสินใจซื้อนั้น เกิดจากการผานกระบวนการตางๆ จนผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ และใน

การตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะพิจารณาเลือกซื้อจากขอมูลหลังจากการประเมินทางเลือก ที่ไดหลักจากการ

เปรียบเทียบแลว 

ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของ

พฤติกรรมหลังการซื้อ ไดวา เปนการสรุปประสบการณในการซื้อสินคาหรือบริการวาเปนไปตามความคาดหวัง
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หรือไม ซึ่งพฤติกรรมหลังการซื้อนั้น จะนําไปสูกระบวนการซื้อซ้ํา หรือกระบวนการบอกตอได หากคุณภาพสินคา

หรือบริการเปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวัง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การหาขนาดของกลุม

ตัวอยางไดใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการ เปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) 

เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทําการเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน จากคา

ความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตาราง Yamane (1973) ไดขนาดของกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1.แบบสอบถามปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามลักษณะประชากร ซึ่งจะประกอบ

ไปดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ซึ่งจะเปนคําถามแบบปลายปดแบบ

ตรวจสอบรายการ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรืออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการรับรูปญหา ดานการ

แสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังซื้อ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอ

คําถามทั้งหมด 19 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = 

ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็น

นอยที่สุด 

  1.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผาน

เว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 6 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานการ

ใหบริการแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ และขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพ

เว็บไซตกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบ

ไปดวยคําถามทั้งหมด 7 ดาน คือ ดานความมีประสิทธิภาพ ดานการตอบสนองตอความตองการ ดานความพรอม

ใชงานของระบบ ดานความเปนสวนตัว ดานการตอบสนองตอการใชบริการ ดานความสามารถในการชดเชย 
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ดานการติดตอ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคําถามทั้งหมด 22 ขอ จะใชเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 

5 = ระดับความสําคัญมาก, 4 = ระดับความสําคัญมาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสําคญั

นอย, 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

1.4 เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรืออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งจะมีขอคําถามทั้งหมด 1 ขอ 

1.5 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินแบงออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมาย 

ดังตอไปนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.80 - มีระดับความสําคัญในระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 - มีระดับความสําคัญในระดับ

นอย, 2.61-3.40 - มีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง, 3.41-4.20 - มีระดับความสําคัญในระดับมาก, 4.21-

5.00 – มีระดับความสําคัญในระดับมากที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด 

เชิงกลุม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ 

อธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดาน

คุณภาพเว็บไซต และกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

2.1 กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ ไอทีผ าน เว็บ ไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test และในสวนของอายุ รายได ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หาก

พบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณภาพเว็บไซตที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซต

ออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ผลการวิ เคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเ ว็บไซตของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการ
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ตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก โดยเรียง

ตามลําดับไดแก ดานการรบัรูปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซอ ดาน

พฤติกรรมหลังการซื้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน และ

รายไดตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน 

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ

ไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและปจจัยคณุภาพเว็บไซตที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานความมีประสิทธิภาพ และดานความพรอมใชงานของระบบ มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานการสงเสรมิทางการตลาด 

ดานความเปนสวนตัว ดานการบริการแบบเจาะจง ดานการตอบสนองตอความตองการ ดานความเปนสวนตัว 

ดานการตอบสนองตอการใชบริการ ดานความสามารถในการชดเชย และการติดตอ ไมมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

1.1 ดานการรับรูปญหา อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การรบัรูถึง

ปญหาเปนสิ่งที่ประชากรสวนใหญนั้นรับรูถึงความตองการในสิ่งที่ไมสามารถสนองตอความตองการในขณะนั้นได 

ซึ่งสอดคลอง ปพน เลิศชาคร (2559) วิจัยเรื่องคุณภาพของเว็บไซต ความไววางใจ การรบัรูถึงคุณคา และการจัด

อันดับ และความคิดเห็นที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน eBay ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

1.2 ดานการแสวงหาขอมูล อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การ

คนหาขอมูลของสิ่งที่ประชากรสวนใหญนั้นมีความตองการ และทําการคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาใช
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ในการกําหนดเกณฑเพื่อประเมินความคุมคาและประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พงศกร 

พฤกษไพรผดุง (2559) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจ และการสื่อสารแบบปากตอ

ปากบน อินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นผานอินสตาแกรมของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ดานการแสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคเองจากแหลงขอมูล ซึ่งอิทธิพลของขอมูลนั้นจะแตกตางกันตามประเภทของ

สินคา 

1.3 ดานการประเมินทางเลือก อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การ

ประเมินทางเลือกของประชากรสวนใหญนั้น จะทําการเปรียบเทียบระหวางความคุมคาเหมาะสมของสินคาใน

ดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยการซื้อสินคาออนไลนและ

คุณภาพเว็บไซตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนการ

ขอมูลที่ผูบรโิภคไดรับมา เพื่อวิเคราะหหาขอดี ขอเสีย ของสินคาหรือบริการที่สนใจอยูเพื่อ เปนประโยชนในการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การ

ตัดสินใจซื้อนั้นเปนสิ่งที่ประชากรสวนใหญนั้นไดตัดสินใจซื้อหลังจากเปรยีบเทียบความคุมคาในดานตางๆมาแลว 

เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการและมีความคุมคามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัสส

ราณัฐ รวยธนาสมบัติ (2558) วิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลใหเกิดความตั้งใจซื้อสินคาผาน

อินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชั่น วาความตั้งใจซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต ปจจัยความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพในระดับมาก ความคาดหวังในความพยายามในระดับมาก อิทธิพลทางสังคมในระดับปานกลาง 

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมาก แรงจูงใจในระดับมาก ความเคยชินในระดับปานกลาง การรับรูความ

เสี่ยงในระดับมาก ความเชื่อมั่นและการไววางใจในระดับปานกลาง ความตั้งใจซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งลวน

แลวแตมีผลในการตัดสินใจซื้อ  

1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

พฤติกรรมหลังการซื้อนั้น จะทําใหเกิดการซื้อซ้ําหรือการแนะนําตอหากวา ผลิตภัณฑที่ทําการซื้อนั้นมีความตรง

ตามความตองการ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ที่

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน  

2. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีสินผานเว็บไซตออนไลน 

จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอ

ทีสินผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ประชากรมี

เพศที่แตกตางกันนั้น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ จากปจจัยดานตางๆ นั้นมีกระบวนการติดที่แตกตางกัน ซึ่งไม
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สอดคลองกับสุณิสา ตรงจิตร (2559) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง

ตลาดกลาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) พบวา เพศที่แตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)  

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอ

ทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ชวงอายุที่แตกตางกันนั้นมีผลทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อที่เหมือนและคลายคลึงกัน ซึ่งชวงอายุไมไดเปน

ตัวกําหนดวาตองตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะสอดคลองกับ ปุลณัช เดชมานนท (2556) วิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

สื่อเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลาจํากัด พบวาลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน โดยอายุที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดความสัมพันธที่

แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริมการขาย 

2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ประชากรสวนใหญนั้นมีระดับการศึกษาแตกตางกันในหลายระดับ ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร หรือการคนหา

ขอมูลที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ จิตราพร ลดาดก (2559) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผล

ตอการเลือกใชสายการบินตนทุนต่ําของผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ผลการ

วิเคราะหการเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลทางดานระดับการศึกษา ตอความตั้งใจซื้อบรกิารสายการบินตนทุนต่ํา 

โดยภาพรวม ดานระดับการศึกษา อยูที่ Sig.=0.00  

2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ความ

ตองการของแตละบุคคลนั้นไมมีผลตออาชีพที่ประชากรสวนใหญนั้นประกอบอยู ซึ่งสอดคลองกับวรรณา วันหมัด 

(2558) ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจ ซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต พบกวาปจจัยสวนบุคคล

ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกันกับดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตโดยมีคา phi มากกวา 0.7 ขึ้นไป อยูในระดับมาก  

2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดแตกตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาในการ

ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลหรือครอบครัวนั้น มีความแตกตางกันทําใหการ

ตัดสินใจซื้อจะพิจารณาถึงความคุมคามากที่สุดหรือนําไปใชซื้อสินคาที่มีความจําเปนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับ

สุภาวดี รัตนพงศพันธ (2561) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ของกลุมผูบริโภคตลาดเฉพาะกลุม พบกวารายไดที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการ กอนตัดสินใจซื้อ และ

ขั้นตอนในการซื้อจริง  
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3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพของเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผาน

เว็บไซตออนไลน 

3.1 สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอที

ผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

เรื่องตราสินคาเปนที่ยอมรับ คุณภาพของสินคามีมาตรฐาน สินคามีคุณสมบัติตรงตามที่ผลิตภัณฑนําเสนอเปนสิ่ง

ที่ประชากรสวนใหญใหความสําคัญ ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับชนิตา เสถียรโชค (2560) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจของผูซื้อสินคา ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสบน Lazada ที่มีการทดสอบสมมติฐานปจจัยดาน

ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูซื้อสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสบน Lazada  

3.2 สวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผาน

ทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยดานราคา ในเรื่องการตั้ง

ราคาของสินคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับความคุมคา และคุณสมบัติของสินคา ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ

สุณิสา ตรงจิตร (2559) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ที่มีการทดสอบคาทางสถิติวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนของสินคาและ

การตอรองราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 

3.3 สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องของการที่สามารถหาซื้อไดอยาง

งาย มีความสะดวกรวดเร็ว มีการใหขอมูลขาวสารจากผลิตภัณฑนั้นอยูเสมอๆ ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับเสาวลกัษณ 

สมานพิทักษวงค (2560)วิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของ

ผูบรโิภคในเขตจังหวัดสงขลา สวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย พบวาผูบรโิภคที่มีอายุ อาชีพ รายได

และการศึกษาที่แตกตางกันใหความสําคัญตางกัน 

3.4 สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมทางการตลาด มีไมผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นในการ

สงเสริมการขาย ทําใหเกิดการกระตุนทําใหเกิดความตองการซื้อเกิดข้ึน ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับอิสรีย อนันต

โชคปฐมา (2558) เรื่องสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินคาใน Line Gift-shop พบกวาการ

สงเสริมการขาย มีบทบาทสําคัญอยางมากในการตัดสินใจซอสินคาใน LINE Gift-shop โดยการใหสวนลด เปน

กิจกรรมการขายที่กลุมตัวอยางสนใจมากที่สุดจึงทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อไดงายและรวดเร็วขึ้น 

3.5 สวนประสมทางการตลาด ดานความเปนสวนตัว ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ยังไมไดใหความสําคัญกับการรักษาขอมูลความเปนสวนตัว ขอมูลทางดานธุรกรรมทางการเงนิ 
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ในระหวางที่มีการซื้อสินคามากเทาที่ควร ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับกิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) ไดศึกษาเร่ืองปจจัย

การซื้อสินคาออนไลนและคุณภาพเว็บไซตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาการแสดงตนในการซื้อสินคาออนไลนไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซต

ลาซาดาของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการซื้อสินคาออนไลนไมไดสงผลตอความรูสึกตอผูบรโิภค  

3.6สวนประสมทางการตลาด ดานการบริการแบบเจาะจง ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับการนําเสนอสินคาที่อยูในหมวดหมูเดียวกันอยางครบถวน ทําใหสามารถซื้อ

สินคาไดอยางงาย ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ สุภาวดี รัตนพงศพันธ (2561) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกลุมผูบริโภคตลาดเฉพาะกลุม พบวา การใหบริการแบบเจาะจง

นั้น มีผลตอขั้นตอนหลังการซื้อซึ่งผูบริโภคนั้นจะทําการเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑที่

คาดหวังไว  

3.7 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานความมีประสิทธิภาพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ

ไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับความสะดวกสบาย ในการใชงานที่งาย และไมซับซอน และยังสามารถที่จะ

เขาใชงานไดตลอดเวลา ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ กิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยการซื้อสินคา

ออนไลนและคุณภาพเว็บไซตที่ส งผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากเว็บไซตลาซาดาของผูบริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวาคุณภาพเว็บไซตสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซต ในการใชงาน ไมวาจะเปน

ความสะดวกและงายตอการใชงานแมจะเขาใชงานเปนครั้งแรกก็ตาม  

3.8 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานการตอบสนองตอความตองการ ไมมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นหากมีความตองการในการซื้อและเมื่อพบวาเว็บไซตนั้นมีสินคาเปนที่ตองการอยู 

ก็จะไมมีผลโดยตรงตอกระบวนการตัดสินใจ ผูบริโภคก็ยังมีความตองการอยูเชนเดิม ซึ่งผลที่ไดไมสอดคลองกับ

สุณิสา ตรงจิตร (2559) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ที่ไดศึกษาปจจัยประสิทธิภาพเว็บไซตและการนําเสนอสินคาสงผลตอ

การตดัสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) 

3.9 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานความพรอมใชงานของระบบ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการตอบสนอง

ที่รวดเร็วสามารถเขาใชงานไดตลอดเวลาทําใหเกิดความตองการกลับเขามาใชงานอีกในทางกลับกันถาหากวา

ระบบนั้นมีขอติดขัดระหวางใชงานก็จะทําใหผูบริโภคนั้นไมอยากลับมาใชงานอีก ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ จารณุี 

ศรีปฏิมาธรรม (2558) ที่ศึกษาคุณภาพเว็บไซตรานคาออนไลนที่มีผลตอความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของ
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ผูบริโภค พบวาความสําคัญของคุณภาพเว็บไซตรานคาออนไลนมีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.10 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานความเปนสวนตัว ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ

ไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร มีความมั่นใจในการใชงานไมวาจะเปนการเก็บรักษาขอมูล การที่ผูใชงานสามารถแกขอมูล

ตางๆไดเพียงผูเดียว ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับสุณิสา ตรงจิตร (2559) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยดาน

การรักษาความเปนสวนตัวและการใหบริการสวนบุคคลสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง

ตลาดกลาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)  

3.11 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานการตอบสนองตอการใชบริการ ไมมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีความมั่นใจตอระบบการทํางานตางๆภายในเว็บไซต การใหคําแนะนําตางๆ

จากเว็บไซต ที่สามารถตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นกับผูที่เขามาใชบริการ ซึ่งผลที่ไมไดสอดคลองกับกับปพน 

เลิศชาคร (2559)วิจัยเรื่องคุณภาพของเว็บไซต ความไววางใจ การรับรูถึงคุณคา และการจัดอันดับ และความ

คิดเห็นที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน eBay ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ไดมีการศึกษาคุณภาพ

เว็บไซต ดานคุณภาพของการบริการ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน eBay ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ระดับ β= 184 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.12 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานความสามารถในการชดเชย ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานครนั้น ยอมรับผลจากความผิดพลาดของระบบ หากวาไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม ซึ่งผลที่ได

สอดคลองกับสุณิสา ตรงจิตร (2559)ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผาน

ชองทางตลาดกลาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) พบวาปจจัยดานความสามารถในการหาสิ่ง

ทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดสงสินคา และการรักษาภาพลักษณของเว็บไซตไมสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)   

3.13 ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานการติดตอ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอที

ผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานครนั้นสามารถที่จะติดตอสื่อสารกับผูใหบริการในการสั่งซื้อสินคาและไดรับการแกไขปญหาไดอยาง

รวดเร็วจึงทําใหผูที่เขามาใชบริการเกิดความมั่นใจ ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ ปพน เลิศชาคร (2559)วิจัยเรื่อง

คุณภาพของเว็บไซต ความไววางใจ การรบัรูถึงคุณคา และการจัดอันดับ และความคดิเห็นที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผาน eBay ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ไดทําการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณภาพเว็บไซต ดาน

คุณภาพสวนติดตอผูใชงาน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน eBay ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  



13 

 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยสวนบุคคล 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงเปน ดานเพศ ดานอายุ 

ดานระดับการศึกษา ดานรายได ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญในการใหขอมูลขาวสาร การนําเสนอ 

การโฆษณาเพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมคนแตละกลุมไดอยางงาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเพศหญิง

จะไมคอยรับรูขาวสารทางดานอุปกรณไอที หรือแมกระทั่งอายุของผูบริโภคโดยรวมนั้น ระหวางกลุมคนที่อายุ

นอยกับกลุมคนที่มีอายุมาก ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารใหม หรือแสวงหาขอมูลนั้น แตกตางกัน ผูประกอบการ

จึงควรใหความสําคัญกับการนําเสนอ เพื่อใหผูบริโภคเขาใจไดอยางงาย ไมซับซอน สามารถเขาถึงกับคนไดทุก

เพศทุกวัย สวนดานอาชีพ ของประชากรที่ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครไมตางกัน ผูประกอบการอาจจะไมตองเนนประเด็นดานอาชีพ  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมทางการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ทําใหนักการตลาดนั้นสามารถที่จะสรางกลยุทธทางธุรกิจใหตรงจุดมากยิ่งข้ึน โดยสามารถที่จะ

เลือกใชดานตางๆที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร เชน การทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักกอนการออกจําหนายผลิตภัณฑใหม ดวยการการโฆษณา 

ประชาสัมพันธผานทางชองทางตางๆทั้งออฟไลนและออนไลน และสรางคุณภาพของสินคาตองมีความเหมาะสม

กับราคาขาย รวมทั้งควรมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการขาย มีการลด แลก แจก แถม หรือแมกระทั่งการแจก

ใบปลิว เพื่อทําใหกลุมผูบริโภครบัรูรบัทราบถึงการมีผลิตภัณฑนี้อยู  

ปจจัยคุณภาพเว็บไซต  

ปจจัยคุณภาพเว็บไซต ดานความมีประสิทธิภาพและดานความพรอมใชงานของระบบ มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการ

ศึกษาวิจัยทําใหนักการตลาดหรือผูประกอบการสามารถที่จะ พัฒนาประสิทธิภาพใหระบบการใหบริการนั้นควรมี

ความพรอมใชงานอยูตลอดเวลาและการพัฒนาระบบตางๆภายในเว็บไซต เชนระบบการสั่งซื้อ การชําระเงิน ใหมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน เพื่อลดระยะเวลาในการรอของผูบริโภคที่เขามาใชงาน และสราง

ความมั่นใจใหกับผูบริโภคที่เขามาใชงานภายในเว็บไซต 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอ่ืนๆเพิ่มเติม เชน ปจจัยดานการรับรูถึงแบรนด ปจจัยดานความพึง

พอใจ ปจจัยดานแรงจูงใจ เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงหรือสรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ ใหมีความตรงตอ

ความตองการของลูกคาและสามารถเขาถึงลูกคาไดหลายกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

2.ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มี

ความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุมประชากรในการศึกษาครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาด

ของกลุมประชากร จากเดิมที่เปนเพียงกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเปนประชากรในระดับภาค เพื่อใหไดรับ

ขอมูลที่มีความแตกตางกัน 

3.การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะนําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดวย 

เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุมตัวอยางจากเดิมเปนการสุม

แบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเปนการสุมแบบเจาะจง เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งข้ึน 
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