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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน 
ภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความไว้วางใจต่อตราสินค้า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ และรายได้ต่อเดือน 15,001 - 

25,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (�̅� = 4.45) สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.25) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

(�̅� = 4.46) ภาพลักษณ์ตราสินค้า อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20)  ความไว้วางใจต่อตราสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.37) และกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวง
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สาธารณสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.27) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

ขั้นการรับรู้ปัญหา (�̅� = 4.39) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่มีสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (2) ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจำหน่าย 
ด้านราคา และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) สภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านเพื่อนบ้าน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(4) ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความไว้วางใจต่อตราสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine the influence, online marketing mix internal 
environment brand image and trust affects the decision-making process to purchase residence in 
Bangkok and Metropolitan area of personnel in Ministry of Public Health factors include 
demographic factors, online marketing mix, internal environment, brand image and trust. The 400 
sample were drawn from personnel in Ministry of Public Health. Data were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data from questionnaires with T-Test, 
F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that the most personal in Ministry of Public Health of the respondents 
were female, under 30 years old , single , received Bachelor’s Degree, government officer and received 

monthly income 15,001 – 25,000 bath. Online marketing mix were at highest level (�̅� = 4.30). When 

each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were privacy ( �̅� = 4.45). Internal 

environmental were at highest level (�̅� = 4.25). When each aspect, it was found that the aspect has the 

highest mean was convenient (�̅� = 4.46). Brand image was at high level (�̅� = 4.20). Trust was at highest 

level (�̅� = 4.37). The decision-making process to purchase residence in Bangkok and Metropolitan 

area of personnel in Ministry of Public Health was rated at the highest level (�̅� = 4.27 ). When each 

aspect, it was found that the aspect has the highest mean was problem recognition (�̅� = 4.39). 
 The results of hypothesis test show that (1) the personnel in Ministry of Public Health with 
different status, age, education, occupation and income had different overall decision-making process to 
purchase residence. (2) Online marketing mix; personalization, product, place, price and privacy had 
effect the decision-making process to purchase residence in Bangkok and Metropolitan area of 
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personnel in Ministry of Public Health at statistical significance of 0.05 levels. (3) Internal environmental; 
social network, convenient and neighborhood had effect the decision-making process to purchase 
residence in Bangkok and Metropolitan area of personnel in Ministry of Public Health at statistical 
significance of 0.05 levels. (4) Brand image and trust had effect the decision-making process to 
purchase residence in Bangkok and Metropolitan area of personnel in Ministry of Public Health at 
statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Decision-Making Process to Purchase 
 
บทนำ 
          จากสภาวการณ์ปัจจุบันการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับ
แผนการกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันเพื่อความอยู่
รอดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ทราบกันโดยทั่ วไปว่าหนึ่งในความต้องการพื้นฐานขั้นแรกของมนุษย์ทุกคน คือ 
ที่อยู่อาศัย การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจึงถือเป็นเร่ืองที่สำคัญ ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยตอบสนองความต้องการในเชิง
ของความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ แต่ยังรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินในแง่ของการมองบ้านเป็นหนึ่ ง
ในการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือครองได้ในวันข้างหน้า ต่างจากการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความผันผวน 
การซื้อบ้านจึงสามารถช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ของทุกคน ที่อยู่อาศัย ยังเป็นทรัพย์สินราคาสูงจึงต้อง
คำนึงถึ งปัจจัยหลายด้าน เช่น ราคาที่เหมาะสม การบริการ การให้คำแนะนำ การพิจารณาทำเล ที่ตั ้ ง โครงการ 
แบบบ้าน การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน ความสะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและทรัพย์สินในอนาคต การเลือกกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากแบรนด์หรือภาพลักษณ์ 
ที่สามารถไว้วางใจได้ เป็นต้น แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยมากข้ึน (วีณา ถิระโสภณ, 2559) 

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตมีความไม่แน่นอน เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ไม่เพียงแต่สร้างความวิตกกังวลด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหลือขายเป็นจำนวนมาก แล้วยังต้องเผชิญกับภาระหนี้ครัวเรือนในประเทศ และการ
อนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่าสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีบทบาทมากขึ้นใน
การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีการปรับตัวด้านการตลาดออนไลน์ 
และวางแผนกลยุทธทางธุรกิจเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มยอดขาย
อย่างต่อเนื่อง  
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึงอิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะ เป็นประโยชน์
ในการนําไปใช้พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรใน

กระทรวงสาธารณสุข 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรใน

กระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามปัจจัยบุคคล 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์และความไว้วางใจ

ต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
         งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องอิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์และ
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข มีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทราบจำนวน ใช้วิธีการ
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน          
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์  
สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข โดยทางผู้วิจัยจะทำการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อตรา
สินค้า ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขต่างกัน  
 สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์  ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 
 สมมติฐานที่ 3 สภาพแวดล้อมภายใน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 
 สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 

สมมติฐานที่ 5 ความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อนำข้อมูลไปใช้กับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภค เกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า ปัจจัยความไว้วางใจต่อ
ตราสินค้า เพื่อนำไปพิจารณาและประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่สนใจนำไปปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดออนไลน์ให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 

3. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 

Kotler and Keller (2006) ทฤษฎีนี้ เป็นการอธิบายจิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจว่าผู้บริโภคมี
กระบวนการตัดสิน ใจในการซื้ออย่างไร ซึ่งนักการตลาดควรที่จะพยายามเข้า ใจในพฤติกรรมดังกล่าวของลูกค้า 
แต่อย่างไรก็ตามไม่เสมอไปที่ลูกค้าจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอนแต่อาจจะข้ามขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งไปหรืออาจจะย้อนกลับมาที่ขั้นตอนใดซ้ำก็ได้ก่อนที่จะซื้อสินค้านั้น ซึ่งกระบวนการตัดสินใจในการซื้อนั้น
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลของทางเลือก (4) การ
ตัดสินใจซื้อ และ(5) พฤติกรรมหลังการซื้อ  
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
 Kotler and Keller (2006) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย 7 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดย
กระบวนการจะเป็นตัวแปรทางด้านการตลาดที่บริษัทสามารถควบคุมได้และนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการบริการได้ 
ปัจจัยเหล่าเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2550) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่
นำเสนอต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (2) ราคา คือ สิ่งที่กำหนดมูลค่าของสินค้า (3) ช่องทางการ
จัดจำหน่าย คือ กระบวนการส่งมอบจากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค เป็นการจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์ 
(4) การส่งเสริมการตลาด คือ เครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าให้ลูกค้าได้จดจำและเกิดความต้องการ 
(5) การรักษาความเป็นส่วนตัว คือ ความน่าเชื่อถือโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองข้อมูล และจะไม่มีการนำไปเผยแพร่
ก่อนได้รับอนุญาต (6) การให้บริการส่วนบุคล คือ บริการที่นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการและตรงใจลูกค้า อำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน 

Mann (1970) กล่าวว่า เพื่อนบ้าน คือสังคมขนาดเล็ก อาศัยในพื้นที่ใกล้กัน เพื่อนบ้านที่ดีจะแบ่งปันสิ่งดีๆ 
ให้กัน ช่วยเหลือกันในยามที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรึกษาหารือกันในเร่ืองต่างๆได้  

Millit (1954) กล่าวว่า สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการสร้างความต้องการกับผู้บริโภค ดังนี้  การให้บริการ
อย่างเสมอภาค การให้บริการที่ทันเวลา การให้บริการอย่างพอเพียง การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า  
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Kaplan and Haenlein (2010) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีการใช้ที่
เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ปรากฏการณ์เครือข่ายเป็นการปฏิวัติทางการสื่อสารที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างในทุกองค์กร เป็น
ระบบที่สื่อสารพูดคุยกันได้ สื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา  
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

 Kotler and Armstrong (2016) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นความคิด ความเชื่อ และความประทับใจที่เรามีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนี่ง พฤติกรรมหรือทัศนคติจะมีความผูกพันอย่างมากต่อภาพลักษณ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิด และยัง
หมายความรวมถึงภาพที่อยู่ในใจที่บุคคลมีรู้สึกนึกคิดและฝั่งใจต่อสิ่งนั้น 

เนตรชนก คงทน (2551) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ ภาพในจิตใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นมานานจน
ได้รับการปลูกฝังอย่างแน่นหนาในด้านความคิดที่มีต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีจะ
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้บริโภค  
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อตราสินค้า 

Morgan and Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจต่อตราสินค้า คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตรา
สินค้า เป็นความไว้วางใจที่ต้องการตราสินค้านั้นๆ ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นเกิดจากประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารที่สามารถสร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภคได้  

ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) กล่าวว่า ความไว้วางใจต่อตราสินค้า คือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตรา
สินค้า ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้รับจะตรงกับความคาดหวังของตนเอง โดยการวัดความไว้วางใจของผู้บริโภควัด
จากการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า  

 
วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ  
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่ เลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่สามารถรู้จำนวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตร
การคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 
เพื่อกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิด เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผล
จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 
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3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะนำเอา
ข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
กำหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกำหนด โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 23 ข้อ           
 ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในที่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน ได้แก่ เพื่อนบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 13 ข้อ 
 ส่วนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภาพลักษณ์ตรา
สินค้า มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ 
           ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความไว้วางใจ
ต่อตราสินค้า มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสิน ใจซื้อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ขั้นการรับรู้
ปัญหา ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นประเมินทางเลือก ขั้นการตัดสินใจซื้อ และขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจำนวนข้อคำถาม
ทั้งหมด 15 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการนำแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กับตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความไว้วางใจต่อตราสินค้า และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ทำขึ้นเพื่อทำให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ  
 3. นำนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมดที่จะใช้ในการดำเนินการวัดผล 
 4. จัดทำร่างแบบสอบถาม  
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 5. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่า
แบบสอบถามมีการใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัย 
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยดำเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนนำแบบสอบถามไป
ดำเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยนำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะ
นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนนำไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดทำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) Cronbach (1974)  โดยค่าความเชื่อมั่นของส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์โดยภาพรวมเท่ากับ 0.923 ด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.762 ด้านราคาเท่ากับ 0.761 ด้านช่องทางการจำหน่าย
เท่ากับ 0.709 ด้านการส่งเสริมการตลาดเท่ากับ 0.806 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวเท่ากับ 0.733 และด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคลเท่ากับ 0.833 สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมเท่ากับ 0.862 เพื่อนบ้านเท่ากับ 0.729 สิ่ง
อำนวยความสะดวกเท่ากับ 0.726 และเครือข่ายสังคมออนไลน์เท่ากับ 0.820 ภาพลักษณ์ตราสินค้าเท่ากับ 0.769 
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า เท่ากับ 0.784 และค่าความเชื่อมั่นของกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมเท่ากับ 0.922 ขั้นการรับรู้ปัญหา
เท่ากับ 0.797 ขั้นการค้นหาข้อมูลเท่ากับ 0.760 ข้ันประเมินทางเลือกเท่ากับ 0.780 ข้ันการตัดสินใจซื้อเท่ากับ 0.708 
ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อเท่ากับ 0.783 
 3. เมื่อผู้วิจัยนำข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอคำปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ตามที่ได้กำหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 400 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง คือกลุ่มที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข โดย
การสุ่มแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบ จำนวน 400 ชุดแล้วผู้วิจัยได้ดำเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยทำการนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์คำนวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน   
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           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความไว้วางใจ
ต่อตราสินค้า 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การ
เปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Least-Significant Different (LSD) 

2.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
ความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องอิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายใน 
ภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
สถานภาพโสด มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ และรายได้
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดออนไลนข์องบุคลากรในกระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจำหน่าย และด้านการให้บริการส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และด้านราคาอยู่ในระดับ
มาก สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สิ่งอำนวยความสะดวก 
เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด และเพื่อนบ้านอยู่ในระดับมาก ภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความไว้วางใจต่อตราสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นประเมิน
ทางเลือก ขั้นการตัดสินใจซื้อ ขั้นการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และขั้นพฤติกรรมหลังการซื้ออยู่ใน
ระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการ
วิจัย ได้ดังนี้ บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสถานภาพ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลโดยภาพรวมต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ด้านการให้บริการ
ส่วนบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านราคา และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข  และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งอำนวย
ความสะดวก และเพื่อนบ้าน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข  

ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข  

ผลการวิ เคราะห์ความไว้วางใจต่อตราสินค้า  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ความไว้วางใจต่อ
ตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรในกระทรวง
สาธารณสุข 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ 
ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ รองลงมาคือ ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นการตัดสินใจซื้อ ขั้นประเมินทางเลือก  และขั้นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นการรับรู้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยารักษ์ ขวัญแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษา 
ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชั้น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชั้น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยารักษ์ ขวัญแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษา  ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
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กระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

2.2 บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสถานภาพ และอายุต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าสถานภาพ และอายุมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหงสา ปลาทอง 
(2563) ได้ทำการศึกษา ส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้หญิงวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ และอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกันใน
ทุกๆ ด้าน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยารักษ์ 
ขวัญแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชั้น  ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยพบว่าระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในภาพรวมแตกต่างกัน  

3. ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่
อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ให้
ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ของปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบนัการเงินโดยพบว่า สภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้าน
การส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้
การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงิน 
  3.2 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และ
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุโณทัย ปัญญา (2562) ได้ทำการ
วิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ผา่น สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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4. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 สภาพแวดล้อมภายใน ด้านเพื่อนบ้าน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อ
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านเพื่อนบ้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา ถิระโสภณ (2559) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยที่ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายใน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยพบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายใน ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ได้ทำการศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อย
สินเชื่อบ้านของสถาบันการเงินโดยพบว่า สภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร 
ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงิน 

5. ผลการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1 ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้ าน
จัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี  

6. ผลการศึกษาความไว้วางใจต่อตราสินค้ามีผลต่อ กระบวนการตัดสิน ใจซื้อที่ อยู่ อาศัย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี้ 

6.1 ความไว้วางใจต่อตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อความไว้วางใจต่อตราสินค้า 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ความไว้วางใจต่อตราสินค้า มี
อิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง 
การประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดออนไลน์ และการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองและครอบคลุม
โดยตรงต่อความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านให้บริการ
ส่วนบุคคล จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญในการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพ มีการดูแลบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความ
สะดวก มีการตั้งราคาให้มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจ่ายได้ มีการออกแบบเว็ปไซต์หรือสื่อออนไลน์ให้มี
ความน่าสนใจ มีการรักษาความเป็นส่วนตัวในด้านความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจ
ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยผ่านระบบออนไลน์ มีพนักงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้า
ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชม.  
สภาพแวดล้อมภายใน 
 เพื่อนบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น 
องค์กรควรให้ความสำคัญด้านเพื่อนบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยมีผลในระยะยาว สิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ดี มีความเป็นส่วนตัว มีถนนกว้างขวางและที่จอดรถเพียงพอ มี
วิวทิวทัศน์และสวนสำหรับพักผ่อน มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน การรีวิวที่อยู่อาศัยในสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นจริง 
เข้าถึงง่าย ชัดเจน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น และมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมาก  
ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญด้านภาพลักษณ์
ตราสินค้าเป็นอย่างมาก จะต้องทำให้ลูกค้าที่ได้เข้าชมที่อยู่อาศัยแล้วทำให้รู้สึกว่าที่อยู่อาศัยแห่งนี้มีความคุ้มค่ากับ
ราคาที่จ่าย มีความมั่นใจในคุณภาพ ใช้วัสดุที่ดี มีมาตรฐาน เพราะลูกค้าจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวภาพลักษณ์ตราสินค้า 
และต้องการลงทุนด้วย 
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า 

ความไว้วางใจต่อตราสินค้า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญด้านความ
ไว้วางใจต่อตราสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความสุขเมื่อได้เข้าอยู่อาศัย และได้รับการบริการอย่างดี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับความพึงพอใจส่วนบุคคล ดังนั้นการวิจัยซ้ำในเร่ืองนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระทำโดย
มีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ทราบถึงความคิดเห็น
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ของลูกค้า เข้าใจปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า ปัจจัย
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า และนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มี
ความหลากหลาย ตอบโจทย์ตามยุคสมัยมากข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาอสังหาริมทรัพย์แต่ต่างพื้นที่หรืออาจเป็น ระบุ
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสมารถนำผล
การศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 
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