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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริ ญญา
โท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาระดับความ
คิดเห็นของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ โดยการเก็บข้อมูลด้วย
จานวน 400 ชุ ด ผ่านแบบสอบถามออนไลน์และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวัตถุ ประสงค์
ของงานวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ผลการวิจยั พบว่าในส่ วนของการศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ
อายุ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริ ญญาโท
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์(ครั้ง/เดือน) และจานวนเงินที่
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ (บาท/ครั้ง) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ ในด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์(ครั้ง/เดือน) แต่มีความสัมพันธ์ในด้านจานวนเงิน
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ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์(บาท/ครั้ง) และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในด้านความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์(ครั้ง/เดือน)และจานวนเงินในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
(บาท/ครั้ง)
คาสาคัญ : พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ , สิ นค้าออนไลน์
Abstract
The Research is factors related to online shopping behavior of M.B.A. students of
Ramkhamhaeng University. The objective of this research is to study the relationship between of opinion
level of demographic factors and marketing mix factors with online shopping behavior. By collecting 400
sets of data via online questionnaires and using the data obtained to analyze the statistical value according
to the research objectives with the finished program.
The results of the study showed that in the study of the differences in demographic factors,
sex, age, and different incomes. There is a relationship between online shopping behavior of students in
the Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University. In terms of frequency of online
purchases (times / month) and amount of online purchases (baht / time), demographic factors, age No
relationship with online shopping behavior In terms of the frequency of online purchases (times / month)
but there is a relationship between the amount of online purchases (baht / time) and the marketing mix
factors There is a relationship between online shopping behavior of students in the Master of Business
Administration, Ramkhamhaeng University. In terms of the frequency of online purchases (times / month)
and the amount of online purchases (baht / times)
Keywords: electronic commerce, online products
บทนา
ปั จจุบนั นี้ ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมตาม กระแสโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการหาข้อมูล
สนับสนุ นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ การจับจ่ายใช้สอย ซื้ อขายแลกเปลี่ยนออนไลน์ ช่องทางการเสนอซื้ อขายหรื อเสพข้อมูลทางการค้า โดยเฉพาะในช่ องทาง social media ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่เผยแพร่ ขอ้ มูลไปถึง
ผูบ้ ริ โภคหรื อคนจานวนมากได้อย่างง่าย และมีอิทธิ พลต่อสังคมปั จจุบนั อย่างยิ่ง การค้าบนโลกออนไลน์
ตอนนี้เติบโตไปอย่างมาก มีหลากหลายปั จจัยสนับสนุนที่เป็ นส่ วนประกอบทาให้ ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจและ
ใช้ บ ริ ก ารการค้า การซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นออนไลน์ ม ากขึ้ น รวมทั้ง ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ECommerce) ที่เริ่ มมีมากขึ้นเรื่ อยๆ

3

บทบาทสาคัญของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือทาให้ผซู ้ ้ื อผูข้ ายลดต้นทุนลง เช่น
ลดต้นทุนในเรื่ องเวลา ลดขั้นตอนในการซื้ อ-ขายลง ลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องสิ นค้าคงคลัง เก็บรายละเอียดของ
การซื้ อขายและเพิ่มการผลิตเฉพาะสิ นค้าที่มีการซื้ อ-ขายเป็ นจานวนมาก การบริ การหลังการขายสามารถทา
ได้ดีข้ ึนและสามารถตอบสนองผูซ้ ้ื อได้ในเวลาอันรวดเร็ วทันต่อการแข่งขันในปั จจุบนั และในอนาคต
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจว่าปั จจัยใดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ไม่วา่ จะ
เป็ นปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการค้าบน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึ งปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ และนาผลที่ ได้ไ ปปรั บปรุ งแก้ไ ขและพัฒนาพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ใ ห้ตรงสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนผสมทางด้านการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ และนาผลที่ ได้ไ ปปรั บปรุ งแก้ไ ขและพัฒนาพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ใ ห้ตรงสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุ งปั ญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ สาหรับการใช้
บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย
4.เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนาผลงานครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งการบริ หารจัดการและพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของประชากร คือ นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขต
หัวหมาก และการกาหนดกลุ่มตัวอย่างต้องเปิ ดตารางกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่ งทางผูว้ ิจยั ได้
กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5% จึงทาให้มีระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และ
จากการเปิ ดตารางที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%ซึ่ งได้พบว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจานวน 400 ตัวอย่าง
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2. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หาและประเด็ น ในการศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ใดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ โดยการจาแนกตามปั จจัยต่างๆซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร
ต้นดัง ต่ อไปนี้ ด้า นปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ด้า นปั จจัย ส่ วนผสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และ ตัวแปรตาม
ได้แก่ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
สมมติฐานงานวิจัย
1.ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อ
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึ กษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขต
หัวหมาก
2.ปั จจัย ด้า นส่ วนผสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นสถานที่ จดั
จาหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก
นิยามศัพท์
1.พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึง การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Internet
กับการจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ โดยสามารถนาเสนอข้อมู ลที่เกี่ ยวข้องกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทาง
Internet สู่ คนทัว่ โลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ทาให้การดาเนิ นการซื้ อขายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอันสั้น
2.สิ นค้าออนไลน์ หมายถึ ง สิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคทัว่ ไปที่การซื้ อขายผ่านระบบอินเทอร์ เน็ ต
เช่น เครื่ องประดับ เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ธนัสถ์เกษม ไชยานนท์ (2554) กล่าวว่าตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่สาคัญที่นิยมนามาศึกษา
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อมีดงั ต่อไปนี้
1. เพศ (Sex) จากการวิจยั ทางจิตวิทยาหลายเรื่ องแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่าง
กันอย่า งมากในเรื่ องความคิ ดค่ านิ ย มและทัศ นคติ ท้ งั นี้ เพราะวัฒนธรรมและสั ง คมกาหนดบทบาทและ
กิจกรรมของหญิงชายไว้ต่างกันจึงส่ งผลให้พฤติกรรมการสื่ อสารของหญิงและชายต่างกัน
2. อายุ (Age) โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารต่าง
จากบุคคลที่มีอายุน้อยและบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารเปลี่ ยนไปเมื่อ
ตนเองมี อายุ ม ากขึ้ นในประเด็ น นี้ ปริ ม าณและแบบแผนการใช้สื่ อจะสั ม พัน ธ์ ก ับ ช่ ว งชี วิต ที่ เ ปลี่ ย นไป
เนื่องจากในแต่ละช่วงชีวติ คนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้เวลาอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่
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3. การศึกษา (Education) นักวิชาการสื่ อสารพบว่าการศึ กษาเป็ นตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์
ค่อนข้างสู งกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและใช้สื่อการศึกษาของผูร้ ับสารทาให้ผรู ้ ับสารมีพฤติกรรมการ
สื่ อสารต่างกันไปโดยคนที่มีการศึกษาสู งจะเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเนื่องจากมีความรู ้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่ องและ
สามารถเข้าใจสารได้ดีจึงส่ งผลให้คนที่ มีระดับการศึ กษาสู งจะเลื อกใช้สื่อมากประเภทกว่าคนที่ มีระดับ
การศึกษาต่า
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยดูจากรายได้ อาชี พ เชื้ อชาติภูมิหลังของครอบครัวเป็ นต้น
เช่ น คนที่ มี ฐ านะดี อ าศัย อยู่ใ นเมื องอาจมี โอกาสเลื อกสื่ อ ได้หลากหลายประเภทกว่า และบ่ อ ยครั้ งกว่า
โดยเฉพาะสื่ อที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้ง วัฒนา (2542) กล่ าวไว้ว่าการส่ งเสริ ม การตลาดท่องเที่ ยว (Promotion of
Tourism) เป็ นส่ วนผสมทางตลาดท่ องเที่ ย วที่ สาคัญและนักวิชาการส่ วนใหญ่ก็ มกั ใช้ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4P 's ซึ่ งประกอบด้วย สิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของ
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การก็เป็ นได้
1. สิ นค้าหรื อบริ การ (Products Element) เราต้องเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลักรวมถึงการ
บริ การที่สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าและสามารถแข่งกับคู่แข่งขันได้
2. สถานที่ (Place) ตามหลักการของการจัดส่ งสิ นค้าถึงลูกค้านั้นส่ วนใหญ่มกั จะเกี่ยวข้องกับ
เรื่ องของสถานที่ และเวลาซึ่ งการที่ จะสามารถกระจายสิ นค้า ให้ไปถึ งลู กค้านั้นเราจาเป็ นต้องทาการวาง
หลักการของการบริ การก่ อนการบริ การด้านข้อมูลและการให้ขอ้ มู ลผ่านอินเตอร์ เน็ตจะทาให้เกิ ดการลด
ช่องว่างในการติดต่อกับลูกค้าได้การยืนยันการจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้านั้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าได้ซ่ ึ งทั้งนี้จะเป็ นผลดีแก่องค์กรเนื่องจากลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับสิ นค้าตามกาหนดเวลาและตรงเวลา
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่มีนักการตลาดคนไหนที่ จะละเลยการส่ งเสริ ม
การตลาดเนื่องจากการส่ งเสริ มการตลาดสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าทาการซื้ อสิ นค้าได้ซ่ ึ งนับว่าเป็ น
ข้อ ดี ที่ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ นั้น มัก จะท าการส่ ง เสริ ม การตลาดไปยัง ลู ก ค้า ไม่ ว่ า จะผ่ า นสื่ อ โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบว์ชวั ร์ และอินเตอร์เน็ต
4. ราคา (Price) ราคาเป็ นสิ่ งที่ท้ งั องค์กรและลูกค้าต่างให้ความสาคัญซึ่ งทางองค์กรเองก็ตอ้ ง
ทาให้ต้นทุ นในการผลิ ตต่ าที่ สุ ดเท่ า ที่ จะท าได้และทางด้า นลู ก ค้า เองนั้นก็ ต้องการที่ จะซื้ อในราคาที่ ถู ก
เช่นเดียวกันบางครั้งองค์กรอาจจะต้องเพิ่มรายได้โดยอาจจะมีการสร้างลูกค้าที่เป็ นการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ
หรื อไม่วา่ จะเป็ นการให้ส่วนลดราคา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึงผูท้ ี่มีความต้องการซื้ อ (Need) มีอานาจซื้ อ (Purchasing Power)
ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using Behavior)
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการได้
ใช้บริ การและสิ นค้า โดยรวมไปถึ งกระบวนการตัดสิ นใจที่มีอยู่และมีส่วนร่ วมในการกาหนดให้เกิ ดการ
กระทาดังกล่าว Engel Kollat & Blackwell (1968)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรัญญา โพธิ์ ไพรทอง (2556) ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์
จากร้านค้าออนไลน์พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์แตกต่างกันโดยเพศหญิงมีแนวโน้มซื้ อมากกว่าเพศชาย
เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
แฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นผ่านทางระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่ารายได้ต่อเดื อนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม
วัยรุ่ นผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิ ตินัน ท์ วารี วนิ ช (2551) ได้ก ล่ า วว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
ตอบสนองความความต้อ งการของลู ก ค้า โดยสร้ า งการความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ า หมายได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่เหมาะสมจัดจาหน่ายในสถานที่
และวิธีการที่ลูกค้าจะเกิดความสะดวกสบายและใช้สิ่งกระตุน้ ให้ลูกค้ารับรู ้อยากใช้และทาการซื้ อด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม
ธัญวรรณ เยาวสังข์ (2554) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่สาคัญในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในด้านปั จจัยทางการตลาดมีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ และปั จจัยที่ ส าคัญในการติ ดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าทางเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์
ประเภท Facebook ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด การให้บริ การแบบเจาะจง และการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว
ณัฐ ฉันทพริ ยพ์ นั ธ์ (2541) ความต้องการซื้ อสิ นค้า และบริ การผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตของ
ผูใ้ ช้บริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต สรุ ปว่าผูบ้ ริ โภคมีประสบการณ์ ในการซื้ อสิ นค้าและมีแนวโน้มที่จะซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต โดยส่ วนใหญ่ที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การจะเป็ นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนทางาน
แล้ว ยังพบว่าปั จจัยที่มีผลกับความต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตภาพลักษณ์ของสิ นค้าและ
บริ การรวมทั้งวิธีการชาระเงินความหลากหลายและรู ปแบบการนาเสนอ
จันทนา สวนพฤกษา (2551) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าชายวัยทางาน
ในกรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคใช้วยั ทางานในกรุ งเทพมหานครอายุระหว่าง 15 ถึง 59 ปี ที่เคย
ซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับตนเองจานวน 405 คนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าสถานที่ซ้ื อความถี่ ใน
การซื้ อปริ มาณในการซื้ อต่อครั้งช่ วงราคาที่ซ้ื อตราสิ นค้าที่ซ้ื อเพศของพนักงานขายมีความสัมพันธ์กบั อายุ
ระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนราคาผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด
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กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรต้น
- ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ
- ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง เขตหัวหมาก
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ค วามสัมพันธ์ ต่อพฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก โดยการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) และใช้วิธีวิจยั เชิ งสารวจ (Survey) ซึ่ งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป ผูว้ ิจยั
ได้ทางานทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ของแบบสอบถามก่อนนา
แบบสอบถามไปหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อช่ วย
พิจารณาความพอเพียงของเนื้อหาในแบบสอบถามทั้งฉบับ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไข
แล้วไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามกาหนดไว้จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความ
เข้าใจที่ตรงกันในข้อคาถามต่าง ๆ และวัดความสม่าเสมอสอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยใช้วิธี
ทดสอบ Cronbacht’s Alpha วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.868
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้ทา การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากแบบสอบถามแล้ว จึ ง ได้นาข้อมู ลนั้นมาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ งกลุ่ม
ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ งปริ มาณ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด และพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าออนไลน์
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน
คือ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใช้ทดสอบกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ และปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่ง ออกเป็ นเพศหญิง
74.5% และเพศชาย 25.5% โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ น 34.3 % อาชี พส่ วนใหญ่ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 67.5% และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับ 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ น 36.5%
ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้ า ออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโท
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมากสามารถสรุ ปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้ ความถี่
ในการซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์โดยเฉลี่ย (จานวนครั้ง/เดือน) ของกลุ่มผูซ้ ้ื อสิ นค้าออนไลน์
ที่ซ้ื อ 1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ น 41% จานวนเงินในการซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อ
ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง ที่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อเฉลี่ยต่อครั้งคือ 300-500 บาท คิดเป็ น
25% สิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้ อออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้ อผ้า/เครื่ องแต่งกาย คิดเป็ น 38.4%
และผลการการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก ที่แตกต่างกัน
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก ในด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ แ ละจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ซ้ื อ สิ น ค้า ออนไลน์ โ ดยเฉลี่ ย แต่ ไ ม่ สั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์ ใ นด้า นสิ น ค้า ที่ นิ ย มประเภทเสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัย ด้า นส่ วนผสมทาง
การตลาด 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านรายได้ ด้านอาชีพ สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึ กษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก ในด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์และจานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
ออนไลน์โดยเฉลี่ย แต่ไม่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ในด้านสิ นค้าที่นิยมประเภทเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกาย
การอภิปรายผล
ผลการศึกษางานวิจยั นี้ปัจจัยที่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตหัวหมาก
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับงานวิจยั ธนัสถ์เกษม ไชยานนท์ (2554) กล่าวว่า ผูห้ ญิงกับ
ผูช้ ายมี ความแตกต่ างกันอย่างมากในเรื่ องความคิ ดค่ านิ ย มและทัศ นคติ ท้ งั นี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิ จกรรมของหญิ งชายไว้ต่างกันจึ งส่ งผลให้พฤติ กรรมการสื่ อสารของหญิ งและชาย
ต่างกัน
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อายุ อาชี พ และรายได้ที่ แตกต่ า งกัน มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับงานวิจยั วรัญญา โพธิ์ ไพรทอง (2556)
ทาการศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์จากร้ านค้าออนไลน์พ บว่าเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ที่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
แฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นผ่านทางระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่ารายได้ต่อเดื อนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม
วัยรุ่ นผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย ด้า นส่ วนผสมทางการตลาด สรุ ป ผลว่า ปั จจัย ส่ วนผสมทางการตลาดมี
ความสัม พันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ข องนัก ศึ ก ษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง เขตหัวหมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าวไว้วา่ สิ่ งที่
จะสนองความต้องการของลูกค้ามี 4 ประการคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ ง
ผู บ้ ริ โ ภคในเขตจัง หวัด สงขลาที่ ซ้ื อ สิ น ค้า ผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ ค วามส าคัญ ส่ ว นประสมการตลาดด้า น
ผลิ ตภัณฑ์มากที่สุด และยังสอดคล้องในปั จจัยด้านราคา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ฑามาศ จันทร
ถาวร และณกมล จันทร์ สม (2556) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้กล่ าวไว้ว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้า น
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภครองลงมาคือด้านราคาที่มีความหลากหลายและถูกกว่าร้านค้า
หรื อห้างสรรพสิ นค้า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทนา สวนพฤกษา (2551) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า ชายวัย ท างานในกรุ ง เทพมหานครกลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ ผู บ้ ริ โ ภคใช้ว ยั ท างานใน
กรุ งเทพมหานครอายุระหว่าง 15 ถึง 59 ปี ที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับตนเองจานวน 405 คน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า สถานที่ซ้ื อ ความถี่ ในการซื้ อ ปริ มาณในการซื้ อต่อครั้งช่วงราคาที่ซ้ื อ ตราสิ นค้าที่
ซื้ อ เพศของพนักงานขาย มีความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อเดือน ราคาผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องในอนาคต
1. ควรศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมในด้านอื่น ๆ จากการค้าออนไลน์
2. ควรศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค เช่น ในเรื่ องความปลอดภัยในการชาระเงิน
ความปลอดภัยในการสั่งซื้ อ ความปลอดภัยในข้อมูลส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค ความปลอดภัยของสิ นค้าเมื่อถึ ง
มือลูกค้า
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3. ควรให้ความรู ้หรื อประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการทาธุ รกรรมออนไลน์ควรนาเสนอในด้านจูงใจ
ทัศนคติการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการทาธุรกรรมออนไลน์
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