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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญา
โท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขตหัวหมาก  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความ
คิดเห็นของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยการเก็บขอ้มูลดว้ย
จ านวน 400 ชุด ผา่นแบบสอบถามออนไลน์และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการวจิยัพบวา่ในส่วนของการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ 
อาย ุ รายได ้ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์(คร้ัง/เดือน) และจ านวนเงินท่ี
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ (บาท/คร้ัง) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ ในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์(คร้ัง/เดือน) แต่มีความสัมพนัธ์ในดา้นจ านวนเงิน



2 
 

ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์(บาท/คร้ัง) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ในดา้นความถ่ีในการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์(คร้ัง/เดือน)และจ านวนเงินในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ (บาท/คร้ัง) 

ค าส าคญั : พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์, สินคา้ออนไลน์ 

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  
 
บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตาม กระแสโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการหาขอ้มูล
สนบัสนุนจากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ การจบัจ่ายใชส้อย ซ้ือขายแลกเปล่ียนออนไลน์  ช่องทางการเสนอซ้ือ-
ขายหรือเสพขอ้มูลทางการคา้ โดยเฉพาะในช่องทาง social media ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีเผยแพร่ขอ้มูลไปถึง
ผูบ้ริโภคหรือคนจ านวนมากไดอ้ย่างง่าย และมีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบนัอย่างยิ่ง   การคา้บนโลกออนไลน์
ตอนน้ีเติบโตไปอยา่งมาก มีหลากหลายปัจจยัสนบัสนุนท่ีเป็นส่วนประกอบท าให้ ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจและ
ใช้บริการการค้า การซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์มากข้ึน รวมทั้ งผู ้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ท่ีเร่ิมมีมากข้ึนเร่ือยๆ   
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 บทบาทส าคญัของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือท าใหผู้ซ้ื้อผูข้ายลดตน้ทุนลง เช่น 
ลดตน้ทุนในเร่ืองเวลา ลดขั้นตอนในการซ้ือ-ขายลง ลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองสินคา้คงคลงั เก็บรายละเอียดของ
การซ้ือขายและเพิ่มการผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีมีการซ้ือ-ขายเป็นจ านวนมาก การบริการหลงัการขายสามารถท า
ไดดี้ข้ึนและสามารถตอบสนองผูซ้ื้อไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วทนัต่อการแข่งขนัในปัจจุบนัและในอนาคต 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจวา่ปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ไม่วา่จะ
เป็นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการคา้บน
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และพฒันากลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการการใชบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 

วตัถุประสงค์งานวจัิย   
1.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนผสมทาง 

 การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
    2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการซ้ือ 

 สินคา้ออนไลน์ 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ     

สินคา้ออนไลน์ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ออนไลน์และน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ตรงสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนผสมทางดา้นการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ออนไลน์และน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ตรงสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุงปัญหาขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ส าหรับการใช้
บริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไดง่้าย 

  4.เพื่อให้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลงานคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารจดัการและพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ขอบเขตของประชากร คือ นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขต
หัวหมาก และการก าหนดกลุ่มตวัอย่างตอ้งเปิดตารางกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผูว้ิจยัได้
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 5% จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
จากการเปิดตารางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%ซ่ึงไดพ้บวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
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 2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยใดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยการจ าแนกตามปัจจยัต่างๆซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร
ต้นดังต่อไปน้ี ด้านปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ด้านปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และ ตวัแปรตาม 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
สมมติฐานงานวจัิย 
 1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขต
หวัหมาก   

 2.ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง เขตหวัหมาก   

นิยามศัพท์ 
 1.พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึง การผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยี Internet 

กบัการจ าหน่ายสินคา้และบริการ โดยสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือบริการผ่านทาง 
Internet สู่คนทัว่โลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการซ้ือขายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 

 2.สินคา้ออนไลน์  หมายถึง สินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปท่ีการซ้ือขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
เช่น เคร่ืองประดบั เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  
ธนสัถ์เกษม ไชยานนท ์(2554) กล่าววา่ตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีนิยมน ามาศึกษา
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อมีดงัต่อไปน้ี 
  1. เพศ (Sex) จากการวจิยัทางจิตวทิยาหลายเร่ืองแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่าง
กนัอย่างมากในเร่ืองความคิดค่านิยมและทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนัจึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชายต่างกนั  
 2. อายุ (Age) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่าง
จากบุคคลท่ีมีอายุน้อยและบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือ
ตนเองมีอายุมากข้ึนในประเด็นน้ีปริมาณและแบบแผนการใช้ส่ือจะสัมพนัธ์กับช่วงชีวิต ท่ีเปล่ียนไป
เน่ืองจากในแต่ละช่วงชีวติคนเราจะเปล่ียนสถานท่ีท่ีใชเ้วลาอยูเ่ป็นส่วนใหญ่   
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 3. การศึกษา (Education) นกัวิชาการส่ือสารพบว่าการศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการรับสารและใชส่ื้อการศึกษาของผูรั้บสารท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการ
ส่ือสารต่างกนัไปโดยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นผูรั้บสารท่ีดีเน่ืองจากมีความรู้กวา้งขวางในหลาย ๆ เร่ืองและ
สามารถเขา้ใจสารได้ดีจึงส่งผลให้คนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกใช้ส่ือมากประเภทกว่าคนท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่า  
 4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยดูจากรายได ้อาชีพ เช้ือชาติภูมิหลงัของครอบครัวเป็นตน้ 
เช่น คนท่ีมีฐานะดีอาศัยอยู่ในเมืองอาจมีโอกาสเลือกส่ือได้หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยคร้ังกว่า
โดยเฉพาะส่ือท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  
แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) กล่าวไวว้่าการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว (Promotion of 
Tourism) เป็นส่วนผสมทางตลาดท่องเท่ียวท่ีส าคญัและนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มกัใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ   4P 's ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของ
ผูจ้ดัการดา้นการบริการก็เป็นได ้ 
 1. สินคา้หรือบริการ (Products Element) เราตอ้งเลือกคุณภาพของผลิตภณัฑ์หลกัรวมถึงการ
บริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้และสามารถแข่งกบัคู่แข่งขนัได ้
  2. สถานท่ี (Place) ตามหลกัการของการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้นั้นส่วนใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองของสถานท่ีและเวลาซ่ึงการท่ีจะสามารถกระจายสินคา้ให้ไปถึงลูกคา้นั้นเราจ าเป็นตอ้งท าการวาง
หลกัการของการบริการก่อนการบริการด้านขอ้มูลและการให้ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ตจะท าให้เกิดการลด
ช่องวา่งในการติดต่อกบัลูกคา้ไดก้ารยนืยนัการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้นั้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ไดซ่ึ้งทั้งน้ีจะเป็นผลดีแก่องคก์รเน่ืองจากลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บสินคา้ตามก าหนดเวลาและตรงเวลา  
 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีนักการตลาดคนไหนท่ีจะละเลยการส่งเสริม
การตลาดเน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้ท าการซ้ือสินคา้ไดซ่ึ้งนบัวา่เป็น
ข้อดีท่ีองค์กรต่าง ๆ นั้ นมักจะท าการส่งเสริมการตลาดไปยงัลูกค้าไม่ว่าจะผ่านส่ือ โทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบวช์วัร์ และอินเตอร์เน็ต 
  4. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีทั้งองคก์รและลูกคา้ต่างให้ความส าคญัซ่ึงทางองคก์รเองก็ตอ้ง
ท าให้ต้นทุนในการผลิตต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และทางด้านลูกค้าเองนั้นก็ต้องการท่ีจะซ้ือในราคาท่ีถูก
เช่นเดียวกนับางคร้ังองคก์รอาจจะตอ้งเพิ่มรายไดโ้ดยอาจจะมีการสร้างลูกคา้ท่ีเป็นการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ
หรือไม่วา่จะเป็นการใหส่้วนลดราคา 
 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรม 
 ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึงผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ (Need) มีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) 
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using Behavior)  
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการได้
ใช้บริการและสินคา้ โดยรวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยู่และมีส่วนร่วมในการก าหนดให้เกิดการ
กระท าดงักล่าว Engel Kollat & Blackwell (1968) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์
จากร้านคา้ออนไลน์พบวา่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้
ออนไลน์แตกต่างกนัโดยเพศหญิงมีแนวโนม้ซ้ือมากกวา่เพศชาย 
 เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นผา่นทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ารายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่ม
วยัรุ่นผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั  
 ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด
ตอบสนองความความต้องการของลูกค้าโดยสร้างการความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการในราคาท่ีเหมาะสมจดัจ าหน่ายในสถานท่ี
และวธีิการท่ีลูกคา้จะเกิดความสะดวกสบายและใชส่ิ้งกระตุน้ใหลู้กคา้รับรู้อยากใชแ้ละท าการซ้ือดว้ยวิธีการ
ท่ีเหมาะสม 
  ธญัวรรณ เยาวสังข ์(2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในดา้นปัจจยัทางการตลาดมีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปัจจยัท่ีส าคญัในการติดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภท Facebook ในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การให้บริการแบบเจาะจง และการรักษา
ความเป็นส่วนตวั 
 ณัฐ ฉันทพริยพ์นัธ์ (2541) ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
ผูใ้ช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต สรุปว่าผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้และมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้
หรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่ท่ีซ้ือสินคา้และบริการจะเป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนท างาน
แลว้ ยงัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกบัความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตภาพลกัษณ์ของสินคา้และ
บริการรวมทั้งวธีิการช าระเงินความหลากหลายและรูปแบบการน าเสนอ 
 จนัทนา สวนพฤกษา (2551) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ชายวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคใชว้ยัท างานในกรุงเทพมหานครอายุระหวา่ง 15 ถึง 59 ปีท่ีเคย
ซ้ือเส้ือผา้ส าหรับตนเองจ านวน 405 คนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่สถานท่ีซ้ือความถ่ีใน
การซ้ือปริมาณในการซ้ือต่อคร้ังช่วงราคาท่ีซ้ือตราสินคา้ท่ีซ้ือเพศของพนกังานขายมีความสัมพนัธ์กบัอายุ
ระดบัการศึกษาอาชีพรายไดต่้อเดือนราคาผลิตภณัฑช่์องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
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กรอบแนวคิดวจัิย 
ตวัแปรตน้  
-  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ  
- ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง เขตหวัหมาก 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขตหัวหมาก โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Research) และใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป ผูว้ิจยั
ไดท้  างานทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ของแบบสอบถามก่อนน า
แบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช่วย
พิจารณาความพอเพียงของเน้ือหาในแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ข
แลว้ไปทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามก าหนดไวจ้  านวน 30 ตวัอยา่ง เพื่อทดสอบความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัในขอ้ค าถามต่าง ๆ และวดัความสม ่าเสมอสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) โดยใชว้ิธี
ทดสอบ Cronbacht’s Alpha วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.868 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผูว้ิจยัได้ท า การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแล้ว จึงได้น าขอ้มูลนั้นมาประมวลผลด้วยการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้
 2. ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ีใชเ้พื่อทดสอบสมมติฐาน 
 คือ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใช้ทดสอบกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได ้เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได ้กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่ง ออกเป็นเพศหญิง 
74.5% และเพศชาย 25.5% โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปีคิดเป็น 34.3 % อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น 67.5% และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบั 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็น 36.5%   
 ผลการวิ เคราะห์เ ก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขตหวัหมากสามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี ความถ่ี
ในการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์โดยเฉล่ีย (จ  านวนคร้ัง/เดือน) ของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ 
ท่ีซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น 41% จ านวนเงินในการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์โดยเฉล่ียต่อ
คร้ัง กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังคือ 300-500 บาท คิดเป็น 
25% สินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย คิดเป็น 38.4%  
 และผลการการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขตหัวหมาก ท่ีแตกต่างกนั 
สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุรายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง เขตหวัหมาก ในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์และจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือสินค้าออนไลน์โดยเฉล่ีย แต่ไม่สัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ในด้านสินค้าท่ีนิยมประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาด 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นรายได ้ดา้นอาชีพ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เขตหวัหมาก  ในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์และจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้
ออนไลน์โดยเฉล่ีย แต่ไม่สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในดา้นสินคา้ท่ีนิยมประเภทเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกาย 

การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษางานวจิยัน้ีปัจจยัท่ีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง เขตหวัหมาก  

 เพศท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 สอดคลอ้งกบังานวิจยั ธนสัถ์เกษม ไชยานนท์ (2554) กล่าววา่ ผูห้ญิงกบั
ผูช้ายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิดค่านิยมและทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนัจึงส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชาย
ต่างกนั 
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 อายุ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 สอดคลอ้งกบังานวิจยั วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) 
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์พบว่าเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นผา่นทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ารายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่ม
วยัรุ่นผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด สรุปผลว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง เขตหวัหมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ท่ีกล่าวไวว้า่ส่ิงท่ี

จะสนองความตอ้งการของลูกคา้มี 4 ประการคือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

ผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัสงขลาท่ีซ้ือสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตให้ความส าคัญส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด และยงัสอดคล้องในปัจจยัด้านราคา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุฑามาศ จนัทร

ถาวร และณกมล จนัทร์สม (2556) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไวว้่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัด้าน

ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภครองลงมาคือดา้นราคาท่ีมีความหลากหลายและถูกกวา่ร้านคา้

หรือหา้งสรรพสินคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทนา สวนพฤกษา (2551) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ชายวยัท างานในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างคือ  ผูบ้ริโภคใช้วยัท างานใน

กรุงเทพมหานครอายรุะหวา่ง 15 ถึง 59 ปีท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าหรับตนเองจ านวน 405 คน ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือต่อคร้ังช่วงราคาท่ีซ้ือ ตราสินคา้ท่ี

ซ้ือ เพศของพนกังานขาย มีความสัมพนัธ์กบั อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดต่้อเดือน ราคาผลิตภณัฑ์ ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องในอนาคต 

 1. ควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมในดา้นอ่ืน ๆ จากการคา้ออนไลน์  
 2. ควรศึกษาถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค เช่น ในเร่ืองความปลอดภยัในการช าระเงิน
ความปลอดภยัในการสั่งซ้ือ ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภค ความปลอดภยัของสินคา้เม่ือถึง
มือลูกคา้ 
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 3. ควรใหค้วามรู้หรือประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการท าธุรกรรมออนไลน์ควรน าเสนอในดา้นจูงใจ
ทศันคติการเรียนรู้และการรับรู้ของผูบ้ริโภคเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการท าธุรกรรมออนไลน์  
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