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บทคัดย่อ  

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานครมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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สุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีจ านวน 400 คน วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการใช้สูตรการ
ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ 

อาชีพ รายได ้แตกต่างกนั ท าให้มีการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์     

ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ผลต่อ   

การตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่ านช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การยอมนรับเทคโนโลย,ี สุขภณัฑใ์นหอ้งน ้า 

ABSTRACT  

 Research subject Marketing mix and technology adoption affect the decision to buy 

sanitary ware in the bathroom through online channels of people in Bangkok. The objectives 

were 1) to study the decision to buy toilet sanitary ware through online channels of people 

in Bangkok 2) To study the demographic factors affecting the decision to buy toilet sanitary 

ware through online channels of people in Bangkok 3) To study the factors of marketing 

mix and technology acceptance that affect the decision to buy toilet sanitary ware through 

online channels of people in Bangkok, the sample group used in this research consisted of 

400 people. Method of calculating the sample size by using Taro Yamane's computational 

formula at 95% confidence level using Convenience Sampling. 

 The hypothesis testing results showed that Demographic factors such as gender, age, 

status, occupation, and income are different, resulting in a decision to purchase sanitary 

ware through online channels. different and marketing mix factors and technology 



acceptance. It was found that the effect on the decision to buy toilet sanitary ware through 

online channels of people in Bangkok was statistically significant at 0.05 

Keyword : Marketing Mix, Technology Acceptance Model , Sanitary ware 

บทน า 

  ห้องน ้ า เป็นองค์ประกอบส าคญั และมีความจ าเป็นในบ้านส าหรับผูอ้ยู่อาศยั ใน

ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์อนัดบัแรกของทุกๆ วนั ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเขา้นอน คือ การเขา้

มาท าภารกิจกบัพื้นท่ีภายในห้องน ้า อาทิ การขบัถ่าย อาบน ้า ช าระลา้งส่ิงสกปรกจากร่างกาย 

เพื่อสุขอนามยัท่ีดีของผูใ้ช ้ทั้งรูปแบบความสวยงามและขนาดภายในห้องนา้ มีผลต่อความ

สะดวกสบาย ความปลอดภยั และความพึงพอใจของผูใ้ช ้“สุขภณัฑ”์ จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้ง

ค านึงถึงเป็นพิเศษตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกสรร ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชง้านและ

พื้นท่ีใชส้อย  

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้และพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ใน
การด ารงชีวิตในปัจจุบนัลว้นมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการใช้
ชีวิต ท าให้เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูค้นในสังคมปัจจุบัน
ประกอบกบัความสามารถในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ข้ึน ผูบ้ริโภคมี
ช่องทางในการเข้าถึงสินคา้และบริการบนอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ท าให้มีการซ้ือขายสินค้า
ออนไลน์ เกิดข้ึน ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากกลายเป็นช่องทางการซ้ือขายท่ี ไดรั้บความ
นิยมเป็นอยา่ง ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัความสามารถในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ี
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและ มีเสถียรภาพทาให้การติดต่อส่ือสารและท าธุรกรรมออนไลน์ทั้งใน
ดา้นการซ้ือและการขายมี ประสทธิ ภาพมากข้ึน ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้และ
บริการบนอินเทอร์เน็ตมากข้ึน การซ้ือ สินคา้ออนไลน์ (Online Shopping) กลายเป็นช่องทาง
การซ้ือขายท่ี ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิ่งใน ผูป้ระกอบการจึงหันมาเพิ่ มช่องทางการขายผ่าน
ทางออนไลน์มากข้ึนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ี



เปล่ียนแปลงไป เม่ือส่ือออนไลน์เป็นตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจเลือกหรือซ้ือสินคา้และ
บริการต่าง ๆ ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางในการน าเสนอสินคา้ท่ีสะดวกสบาย ดงันั้น ดว้ยเหตุน้ี
ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร   

วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1.เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชน
ใน เขตกรุงเทพมหานคร  
  2.เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้า
ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร  
  3.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย  

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ต่างกัน น่าจะมีการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  2. ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. เพื่อทราบถึงการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑห์อ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อทราบถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้า
ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร  



  3. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย   

 ผูวิ้จยัก าหนดขอบเขตการวิจยัโดยเลือกปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑห์้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์
มาใช้เป็นกรอบแนวความคิด ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตจังหวดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยเป็นการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการใชแ้บบสอบถาม มี
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ - เมษายน 2565 

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด เป็น เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทัใชใ้นการสร้างความพึง
พอใจและความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงค์ทางด้าน
การตลาด มีอิทธิพลและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ  ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
ปัจจยัท่ีควบคุมได ้นกัการตลาดจะ ปรับปรุงแกไ้ขทิศทางไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายใน ภายนอกขององค์กร และวตัถุประสงค์ขององค์กร (ศศิพร บุญชู, 2560)  ส่วนประสม
ทางการตลาดจะประกอบดว้ย ดงัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ เป็นส่ิงน าเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น 
บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ ผลิตภณัฑอ์าจเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือ
ความคิด โดยผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ 
จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑ ์สามารถขายได ้(อิสริยพร โกฐเชียงเจริญ, 2561) 



 ดา้นราคา เป็นคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบเงินตรา ราคาเป็นทุนของลูกคา้ ลูกคา้จะ 
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกว่าราคาจะตดัสินใจ
ซ้ือ ราคา ต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ี 
เหมาะสมสู่กิจการ (อิสริยพร โกฐเชียงเจริญ, 2561) 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ย ส่งต่อของผลิตภณัฑแ์ละการ
บริการ จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือผูใ้ชท้างธุรกิจให้เกิดคุณค่า คุณประโยชน์ ต่อ
ธุรกิจ (อิสริยพร โกฐเชียงเจริญ, 2561) 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  เป็นเคร่ืองมือใช้ในการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
รับรู้ ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจในผลิตภณัฑ์โดย
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือหรือเป็นการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ (อิสริยพร โกฐ
เชียงเจริญ, 2561) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี  

  การยอมรับเทคโนโลยี คือ  การท่ีบุคคลมี การรับรู้ และการยอมรับเกิดข้ึนจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง แลว้จะไดผ้ลต่อเม่ือไดน้ าไปปฏิบติัหรือใช ้งานจนแน่ใจว่าเทคโนโลยนีั้น
ท าให้เกิดประโยชน์ รู้สึกดีจึงตดัสินใจในการลงทุนยอมรับเทคโนโลยีนั้นๆ โดยบุคคล
สามารถเรียนรู้การใชง้าน เทคโนโลยใีหม่ไดด้ว้ยตนเอง (เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์, 2559) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

   การตดัสินใจซ้ือ เป็นการเลือกบนทางเลือก ตอ้งใชเ้หตุผลในการพิจารณา มี

เป้าหมายท่ีชดัเจนวาการตดัสินใจ ปัจจยัท่ี เขา้มาในระบบตดัสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจยัน้ีมาจาก 2 แหล่ง คือ ปัจจยัทางการตลาด และ ปัจจยัทาง
สังคมวฒันธรรม  (เปรมกมล หงษย์นต, 2562) 



กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

  การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร 



ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวน

ประชากร5,527,994 คน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี โดยอา้งอิงจาก

สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 

คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อท่ีจะน า

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความ

น่าเช่ือถือ ไดมี้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 

ท่าน และความเช่ือมัน่(Reliability)โดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาความถูกตอ้ง

และความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) จากนั้นปรับแกแ้บบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.889  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis  

ผลการวิจัย  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 24-40 ปี มี

สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 15,001-35,000 บาท มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่ านช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่น

ช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก



ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.464 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นราคาและ นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

  การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่นช่องทาง

ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.35 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.526 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ รองลงมา คือ ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
และ นอ้ยท่ีสุด คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ต่างกนั ท าให้มีการ
ตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้า ผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั  

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการทางการตลาดและแนวคิดทฤษฎี

การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการทาง

การตลาดและแนวคิดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ใน

หอ้งน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 



ปัจจัยส่วนประสม
ทางการทางการตลาด
และการยอมรับ
เทคโนโลย ี

 
b 

 
Std. 

Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

 
F 

 
Sig. 

Constant 1.896 0.216  8.768 0.000* 103.057 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.348 0.037 0.343 9.532 0.000*   

ดา้นราคา -0.577 .045 -.603 -12.789 0.000*   

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

-0.197 .051 -.178 -3.878 0.000*   

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

-0.097 .040 -.094 -2.443 0.015*   

การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.545 .047 .547 11.655 0.000*   

การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใชง้าน 

0.420 .055 .455 7.582 0.000*   

ทศันคติท่ีมีต่อการใช้
งาน 

0.147 .045 .183 3.247 0.001*   

R=0.805a, R2=0.648, Adjusted R Square =0.642, SEE=0.284 

*sig<0.05 

  จากตารางท่ี 1  จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบว่า ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี

ทุกดา้น มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   



ตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์มากท่ีสุดคือ ดา้นราคา เท่ากบั 0.577 และดา้นอ่ืนๆ 

รองลงมาตามล าดบั โดยภาพรวมร้อยละ 64.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 64.8 และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ±0.642 ดงัสมการน้ี  

Y = 1.896+ (-0.577) (ดา้นราคา) +0.545 (การรับรู้ถึงประโยชน์) + 0.420 (การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใชง้าน) + 0.348 (ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.147 (ทศันคติที่มีต่อการใชง้าน) + 

(- 0.097) (ดา้นการส่งเริมการตลาด) + (-0.197) (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย)  

อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นราคา มีผลต่อการต่อ

การตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่ านช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัดีไซน์ มีราคาถูกและตอ้งมีตวัเลือกในการช าระเงินจะท าให้ตดั

ซ้ือสินใจซ้ือเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ วรางคณา ประดิฐวรา (2555) ไดศึ้กษา

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการจดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองเซรามิคของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุง

แทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัดสินใจซ้ือกระเบ้ืองมาก

ท่ีสุด คือปัจจยัทางดา้นราคา คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ความทนทาน การรับประกนั ของ

กระเบ้ือง  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์

มีผลต่อการต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใชเ้ทคโนโลยี 

ท าให้ไดท้ราบขอ้มูล วิธีการใช ้การติดตั้งของผลิตภณัฑ ์ ท่ีครบถว้นชดัเจน ซ่ึงส่งผลโดยตรง

ต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ณัฐสพนัธ์ เผ่าพนัธ์ 

(2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่าน



ออนไลน์ โดยศึกษาความตั้งใจของผูบ้ริโภคต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการ เพื่อทดสอบปัจจัยท่ีท าให้ผูบ้ริโภคใช้เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการ จากการส ารวจผูบ้ริโภคออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้

ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตว่าอินเทอร์เน็ตง่ายต่อการใชง้าน และรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีผลเชิงบวกต่อ

ทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายใน

การใช้งาน มีผลต่อการต่อการตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงความง่าย ไม่

ยุง่ยาก มีขั้นตอน รายละเอียด วิธีการติดตั้ง ชดัเจน  ท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลครบถว้น และซ้ือสินคา้

ไดทุ้กท่ีทุกเวลา  ท่ี ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยั ของ (สุธาสินี ตุลานนท ์, 2562) ไดศึ้กษาวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ และความ ไวว้างใจ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอายุ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ศึกษาความ

เช่ือมัน่และความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวดันครสวรรค์และศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล  ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั จงัหวดันครสวรรค์ 

ข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ควรท่ีจะมีรายละเอียดบอกถึงท่ีมาของสินค้าท่ี
ครบถว้นท าใหผู้บ้ริโภคมีความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตวัในการเลือกสินคา้ 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการ
รับรู้ถึงถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่าน



ช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ควรท่ีจะมีการเขา้เลือกซ้ือท่ีง่าย 
ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก มีรายละเอียด วิธีการใช้งานชัดเจน และใช้งานได้ทุกท่ีๆมีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าย  

จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง 
ไดรั้บการนับถือ ผลิตภณัฑ์ไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากน้ีตอ้งมีการบริการหลงัการ
ขาย คอยช่วยเหลือและแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้  

จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
ทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น การท่ีเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่ือกลาง 
ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการใชง้านไม่ก่อให้เกิดความยากล าบากต่อ
การใชง้าน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑใ์นห้องน ้ าผา่นช่องทางออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการตลาด อาทิ การ
ประชาสัมพนัธ์ ในการบริการขอ้มูลสินคา้ โปรโมชัน่ ส่วนลด ท าใหมี้การตดัสินใจซ้ือท่ีลดลง 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น การมีช่องทางออนไลน์ท่ีหลากหลายสวยงาม ท า
ใหก้ารตดัสินใจซ้ือลดลง  

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ช่องราคา 
พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุขภณัฑ์ในห้องน ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น การท่ีตั้งราคา เหมาะสมกบัดีไซน์ ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือลดลง 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีขอบเขตการวิจยัในดา้นประชากรเฉพาะกลุ่ม ผูต้ดัสินใจซ้ือเพียง
อยา่งเดียว จึงไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเพียงดา้นเดียว คร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการศึกษาในแง่มุม
อ่ืน ๆ เช่น ศึกษาในแง่มุมของตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่ายร่วมดว้ย หรือเก็บขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและมีขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจยัท่ีกวา้งข้ึน แต่ในท่ีน้ี
ตอ้งใชเ้วลามากข้ึนพอสมควรในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าวิจยัคร้ังต่อไป  
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