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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ ด้านส่ วนประสมทาการตลาด ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถาม
ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิ ติความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression)
หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีขอ LSD
ผลการวิจยั พบว่าประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 227 คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.8 เพศชาย จานวน 173 คิ ดเป็ นร้อยละ 43.30 ส่ วนใหญ่มีอายุ 25 - 30 ปี จานวน
169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30 รองลงมาอายุ 36 - 45 ปี จานวน 140 คนคิดเป็ นร้อยละ 35.0 และ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 ส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จานวน 179 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 44.8 รองลงมา
คือสถานภาพโสด จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 59 คน
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คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.8 สอบถามส่ วนใหญ่ มี เงิ นเดื อนต่ ากว่า 20,000 บาทจ านวน 109 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.3
รองลงมาคือเงิ นเดื อน 20,000 - 30,000 บาท จานวน 101 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 25.3 เงิ นเดือน 30,001 - 40,000 บาท
จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 เงินเดือนสูงกว่า 40,000 บาท จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 ตามลาดับ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงตามลาดับ ได้แก่
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate online purchase decision process of working-age
people in Bangkok, classified by gender, age, marital status and income and to study marketing mix, including
price, product, place, and promotion influencing online purchase decision process of working-age people in
Bangkok. The sample was 400 working-age people in Bangkok. A questionnaire was used as a research
instrument for data collection. Data collected were then analyzed using a computer software package for
determining frequency, percentage, mean, standard deviation as well as t-test and One-way ANOVA for
hypothesis testing and multiple regression analysis. When the differences were found, a pairwise comparison
was conducted using LSD.
The results of this study indicated that the respondents mostly were females (n =227, 56.8 percent), males
( n= 173, 43.30 percent), 25-30 years (n=169 , 42.30 percent), followed by those aged 36 - 45 years (n= 140 , 35.0
percent), and 45 and over (n= 91 people, 22.8 percent). Most of them had married status (n=179, 44.8 percent),
followed by singles (n= 162 , 40.5 percent), and widowed / divorced / separated people (n=59, 14.8 percent). Most
of the respondents earned their salary less than 20,000 baht (n= 109 , 27.3 percent), followed by 20,000 - 30,000
baht (n= 101 , 25.3 percent), 30,001 - 40,000 baht (n= 98 , 24.5 percent), higher than 40,000 baht (n= 92 , 23.0
percent), respectively.
The overall online purchase decision process of the respondents was at the high level. When
individual aspects were considered, the most influential marketing mix factor was place, promotion, price,
and product, respectively.
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บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีของอินเตอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญในสังคมและการดาเนิ นธุ รกิ จทั้ง
เป็ นเครื่ องมื อและฐานข้อมูลให้ความรู ้ แ ละความบันเทิ งการทาธุ รกรรมต่ า ง ๆ การซื้ อขายสิ นค้า ทาง
อินเตอร์ เน็ตได้ตลอด 24 ชัว่ โมงตลอดจนเป็ นแหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ วและง่าย
ยิ่งขึ้ นดังนั้นไม่อาจปฏิ เสธได้ว่าอิ นเตอร์ เน็ตเข้ามามี บทบาทสาคัญอย่างมากในทุ ก ๆ ส่ วนของวิถีชีวิต
มนุ ษย์และด้วยเทคโนโลยีของอิ นเตอร์ เน็ตที่ พฒ
ั นาไปอย่างต่ อเนื่ องทาให้มนุ ษย์สะดวกสบายมากขึ้ น
อินเตอร์ เน็ตจึงเข้าถึงกลุ่มคนจานวนมากและ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันทาให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้
ทุกเวลาทัว่ โลกทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนยุคใหม่ (life style) ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจเป็ นอย่างยิ่งที่จะทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมต่อการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ ส่ งผลให้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่นิยมซื้ อสิ นค้าจากร้านทัว่ ไป มาเป็ นการซื้ อขายผ่านระบบ
ออนไลน์หรื ออินเตอร์ เน็ต กันมากขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าการเติ บโตของตลาดออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ทุกปี เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ปัจจัยที่สาคัญมาจากการที่ธุรกิจต่าง ๆ เห็นว่า ตลาดสิ นค้าออนไลน์เป็ น
ช่องทางการจาหน่ายหลักๆ ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค ได้อย่างรวดเร็ วและต้นทุนต่า จึงทาให้เกิดการแข่งขัน
ด้านการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุดทั้งการมีรูปแบบการชาระเงิน
ออนไลน์ (Online Payment) ผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ ที่พฒั นาไปอย่างมากทั้งในด้านความปลอดภัยและความ
น่ าเชื่ อถื อ หรื อการมี ระบบจัดการสิ นค้าส่ งถึ งบ้านฟรี ประเทศไทยประจาปี 2559 พบว่า ประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร มีการใช้งานจานวนชั่วโมงอินเตอร์ เน็ตสู งกว่าคนในต่างจังหวัด การที่ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
สามารถเชื่ อมต่ อกับอินเตอร์ เน็ตได้และการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตสามารถทาได้ทวั่ โลกทาให้การประกอบ
ธุ รกิจบนอินเตอร์ เน็ตเป็ นช่ องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้
โดยตรงอย่างรวดเร็ วไร้ขีดจากัดของเรื่ องเวลาและสถานที่ (สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกลุ , 2555) ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพราะส่ วนประสมการตลาดเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่าน
เว็บไซต์ได้ เป็ นการนาเสนอสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการยังสามารถนา
ผลการวิจัย มาใช้เ ป็ นแนวทางในการเพิ่ มช่ องทางการตลาดในการทาการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ใ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากร วัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้
3. เพื่ อ ศึ กษาปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มีผ ลต่ อกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่า น
ช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่ งเน้นเพื่ อ หาความเข้า ใจเรื่ องกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นช่ องทางออนไลน์ ของ
ประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปรในการศึกษา ดังนี้
1.ตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 รายได้
2. ตัวแปรตามคือ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.1 ด้านราคา
2.2 ด้านผลิตภัณฑ์
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.4 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ไม่สามารถที่จะ
ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึ งเลื อกใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการทาการเปิ ด
ตารางของ Taro Yamane (1973) โดยทาการเลือกตารางแบบไม่ทราบจานวน หรื อ ∞ (Infinity) โดยขนาด
ความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยจากการเปิ ดตารางการสุ่ มตัวอย่างได้ขนาดของกลุ่ม
ประชากร 400 คนและใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling )
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงระดับความต้องการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานครว่ามีความต้องการแบบไหนบ้าง
2. เพื่อนาผลการวิจยั ส่ วนประสมทางการตลาดที่ได้มาเป็ นแนวทางด้านความต้องการในการซื้ อ
สิ นค้านั้นทั้งด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (X)
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Y)
(Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
รายได้
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-

ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่นเพศ อายุ สถานภาพ และระดับรายได้มีความสาคัญต่อนักการ
ตลาดเป็ นอย่างมากเพราะสิ่ งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในตัวสิ นค้าและการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ กจ็ ะทาให้มีการเกิดตลาดใหม่ๆขึ้นมาและทาให้ตลาดอื่นดับไปหรื อลดความสาคัญลงได้
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543 อ้างอิงใน นางสาวเปรมกมล หงษ์ยนต์, 2562)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด หรื อ Marketing Mix หมายถึงตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ซึ่ งกิจการจะผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย โดยแต่เดิ มนั้นส่ วนประสมทางการตลาดมีเพี ยงแค่ 4 ตัวแปร หรื อ
“4Ps” ได้แก่ ด้านราคา (Price) ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) และ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) นอกจากนี้ (ปฏิ ภาณ สว่างเมฆ, 2553) ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด
สาหรับตลาดบริ การ หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภค
โดยมีส่วนประสมการตลาดเป็ นตัวสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อที่มีศกั ยภาพเพื่อชักจูงทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้ อหมายถึง สิ่ งที่เสนอขายเพื่อสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมี
ตัวตน หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ Kotler,1997 อ้างอิงใน ชุติมณฑน์ เช้าเจริ ญ, 2559)
ด้า นราคา (Price) หมายถึ ง การก าหนดราคาบริ การ Pricing the Services มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จของการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดบริ การของบริ ษทั เนื่ องจากราคาเป็ นส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การประเภทเดี ยวที่ สามารถสร้ างรายได้ให้กบั บริ ษทั และมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการรับรู ้ของ
ลูกค้าในเรื่ องของคุณค่าและคุณภาพของบริ การที่บริ ษทั นาเสนอ (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)หมายถึง เครื่ องมือพื้นฐานของส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งอาจจะหมายถึง สิ นค้า
หรื อ บริ ก ารก็ ไ ด้ ส่ ว นของสิ น ค้า ส าเร็ จรู ปจะหมายถึ ง คุ ณ ภาพของสิ นค้า รู ปแบบ ความหลากหลาย
คุณลักษณะ ตราสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงการบริ การต่าง ๆ ที่เสนอร่ วมไปกับสิ นค้า เช่น การฝึ กอบรม
การขนส่ ง และการซ่ อมแซมดูแล เป็ นต้น ส่ วนของบริ การเสริ มนี้ จะสามารถเพิ่ มความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดปัจจุบนั ได้ดีข้ ึน (อภิสิทธิ์ ฉัตราทนานนท์, 2547 อ้างอิงใน เชียน ไป๋ , 2556)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้ผลิตภัณฑ์มีไว้พร้อม
จาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อ
ทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่ องทางที่ นาเสนอ อาจก่อให้เกิดอิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์
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ของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่ มีของแถมในร้ านเสริ มสวยชั้นดี ในห้างสรรพสิ นค้า ทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยง
มากกว่านาไปวางไว้บนชั้นในซุปเปอร์มาร์เก็ต (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543 อ้างอิงใน เชียน ไป๋ , 2556)
ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การสื่ อ สารการตลาดบริ การ (Marketing
Communication ) มี ป ระโยชน์ คื อ ให้ ข ้อ มู ล ที่ จ าเป็ นต่ า ง ๆ แก่ ลู ก ค้า (To Inform) ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ (To Educate) ชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ (To Persuade) และช่ วยเตือนความจาแก่
ลู ก ค้ า (To Remind) การสื่ อสารการตลาดเป็ นกระบวนการที่ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบคื อ
1) ผูส้ ่ งสารหรื อแหล่งสาร 2) ข่าวสาร 3) สื่ อที่ใช้ในการส่ งข่าวสาร 4) ผูร้ ับข่าวสารซึ่ งกระบวนการสื่ อสาร
จะจบลงเมื่ อผูร้ ั บสารมี การตอบสนอง (Feedback) โดยเครื่ องมื อส าคัญของการสื่ อสารทางการตลาด
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานการส่ งเสริ มการขายการประชาสัมพันธ์การสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากและการตลาดทางตรง (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์
การตัดสิ นใจซื้ อคื อ เมื่อทาการประเมินแล้ว จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถกาหนดความพอใจระหว่าง
สิ นค้าต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสิ นใจก็จะนามาสิ้ นสุ ดที่การซื้ อสิ นค้าโดยพิจารณาจาก
3 ปั จจัย คือ สถานที่ ซ้ื อ เงื่อนไขการซื้ อ และความพร้อมที่ จะจาหน่ าย กล่าวคือ ในเรื่ องสถานที่ซ้ื อ อาจจะซื้ อที่
ร้านจาหน่ าย ซื้ อที่ ทางาน หรื อซื้ อที่ บา้ นก็ได้ เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติ กรรมในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การภายในบ้านสู งขึ้น ส่ วนเงื่ อนไขในการซื้ อได้แก่ การซื้ อเป็ นเงิ นสด เงิ นผ่อน ซื้ อทางไปรษณี ย ์ โดยการ
ชาระผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้น ส่ วนความพร้อมที่จะจาหน่าย หมายถึง ความพร้อมการส่ งมอบหรื อให้บริ การ ซึ่ ง
ขึ้ นอยู่กบั สิ นค้าว่ามีอยู่ในสต็อกพร้ อมเพี ยงพอที่ จะส่ งสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคได้ทนั ที หรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั ต้อง
คานึงถึงความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าด้วย (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างอิงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ ศิริ, 2559)
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้ อขายกองทุนรวมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของนัก
ลงทุ นในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่านักลงทุนที่ มีรายได้แตกต่างกันนั้นมี แนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อขาย
กองทุนรวมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและในเรื่ องการแนะนาบุคคลอื่นมาใช้บริ การแตกต่างกัน (สุ ภชั นี ย ์ จง
รักษ์ลิขิต,2551)
ปั จจัยที่ ส่งผลให้มีการใช้อินเตอร์ เน็ตเพิ่มขึ้ นได้แก่ มีการพัฒนาโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ให้รองรับการ
ให้บริ การโมบายล์อินเตอร์ เน็ ตเพิ่ มขึ้ นตอบสนองผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ตได้ทุ กที่ ทุ กเวลาแนวโน้มราคาของ
อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งที่ ปรับตัวลดลงเช่ น notebook router และ air card เป็ น
ต้นความนิยมในการใช้งาน social network ทาให้ผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการดาวน์
โหลด/อัพโหลดข้อมูลซึ่ งจาเป็ นต้องใช้อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง application ที่ มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ
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ให้ประสบการณ์การใช้งานแบบ real-time เช่ นการให้บริ การvideocallและเทคโนโลยีเกมออนไลน์ประเภท
3D และนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิ ดการสร้างโครงข่ายความเร็ วสู งจากแผนแม่บท ICT ได้มีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าจะต้องมี การพัฒนาโครงข่ ายอิ นเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งและต้องให้ประชาชนเข้าถึ งอิ นเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสูงได้อย่างทัว่ ถึง (กฤธชัย งดงาม, 2545 อ้างอิงใน กรรณิ การ์ ง่วนชู, 2559)
กระบวนการตัดสิ นใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เรื่ อง ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์ จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006). วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
ศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ ศึ กษา บัณฑิ ต วิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่ น.(ศักดิ์
อนันต์ อนันตสุ ข,2554)
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าระบบพาณิ ชอิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
กรุ งเทพโดยผูว้ ิจยั ใช้ประชากรจากนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ปี 2548
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คนโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจากการสารวจพบว่า
นักศึ กษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยู่ในช่ วงอายุ 21-22 ปี คณะนิ เทศน์ศาสตร์ มีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 5,00110,000 บาทใช้อินเทอร์ เน็ต 2-4 ชั่วโมงต่อวันและใช้อินเตอร์ เน็ตที่ บา้ นซึ่ งในการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า
รายได้ต่อเดื อนระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ตต่ อวันสถานที่ ที่ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นประจาการรู ้ จกั การซื้ อ
สิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ตการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและบริ การจากเว็บไซต์ของต่างประเทศชนิ ดของสิ นค้าและ
บริ การที่ เคยสั่งซื้ อผ่านอินเตอร์ เน็ตราคาเฉลี่ ยของสิ นค้าและบริ การที่ ซ้ื อในแต่ ละครั้ งวิธีการที่ ชาระเงิ นค่ า
สั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตและปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ พบจากการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน
อินเตอร์ เน็ตของนักศึ กษาแตกต่างกันจะมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การทางอิ นเตอร์ เน็ตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การทางอิ นเตอร์ เน็ ตอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05ใน 3 ด้านได้แก่ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ ายและปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2553) (พิชญธิ ดา ลิม้ สวัสดิวงศ์, 2551 อ้างอิงใน สุ ภาวรรณ ชัยทวีกลุ , 2555)
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของคนวัยทางานใน กรุ งเทพมหานครให้ความนิ ยมเว็บ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ ค (facebook) ในการเป็ นสมาชิ ก มากที่ สุ ด และพบว่ าพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั เพศอายุ สถานภาพ และรายได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างของ
คนทางานใน เขตกรุ งเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเข้า
ใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน (ปณิ ชา นิติพรมงคล, 2554 อ้างอิงใน สุ ภาวรรณ ชัยทวีกลุ , 2555)
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วิธีดาเนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั โดยใชการศึกษาแบบเชิ งปริ มาณ (Quantitative -Research) โดยวิธีการศึกษาแบบสารวจ
(Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีการรวบรวมข้อมูลที่
ได้ท้ งั หมดนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการสรุ ปผล
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ไม่สามารถที่จะทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึ งเลือกใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการทาการเปิ ดตารางของ
Taro Yamane (1973) โดยท าการเลื อ กตารางแบบไม่ ท ราบจ านวน หรื อ ∞ (Infinity) โดยขนาดความ
คลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยจากการเปิ ดตารางการสุ่ มตัวอย่างได้ขนาดของกลุ่มประชากร
400 คนและใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก(Convenience Sampling )
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ผ่านทางออนไลน์
โดยใช้ Google Form
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยมสาหรับการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
การทดสอบวัดค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability)
การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ต้องมีค่ามากกว่า 0.7
จึงสามารถสรุ ปได้ว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่ อถือได้ ซึ่ งถ้าค่าในแต่ละด้านของตัวแปร ไม่ถึง 0.7 ต้อง
ทาการทบทวนข้อคาถามใหม่โดยวิธีตดั ข้อคาถาม หรื อปรับปรุ งข้อคาถามใหม่
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุน
2.ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับวิเคราะห์ส่วนปั จจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนและกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกอง ทุนรวมเพื่อการออม
(SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

10

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
2. ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามที่ มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อนต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า คนวัยทางานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันก็ยอ่ มมีแนวคิดและการตัดสิ นใจที่ต่างกัน เพราะคนวัยทางานที่มีรายได้สูงบาง
กลุ่ ม ก็ไ ม่ ส นใจการลงทุ น แต่ กลับกันคนมี ร ายได้เ พี ย งเล็กน้อยก็ ย งั สนใจการซื้ อสิ นค้า ผ่ า นช่ องทาง
ออนไลน์ มากกว่า ซึ่ งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั (Armstrong, G.,& Kotler, P.,2003 และ Blackwell,
Miniard and Engel., 2006) พบว่า เป็ นสิ่ งที่ กาหนดความรู ้สึกนึ กคิ ด และความต้องการเกี่ ยวกับสิ่ งต่าง ๆ
และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน
ด้า นกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ ของคนวัย ท างานในกรุ ง เทพมหานคร อยู่ใ นระดับ มากโดย
ประชากรวัยทางานในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกในการซื้ อ เนื่องจาก
มีช่องทางการซื้ อที่หลากหลาย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ที่ว่า การตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหลังจากการประเมินผูป้ ระเมินหาทางเลือกจะทาให้ทราบถึงข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละ
ทางเลื อกหลังจากนั้น บุ ค คลจะต้อ งตัด สิ นใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ในการแก้ปั ญหาผูบ้ ริ โ ภคมักใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ซ่ ึ งประสบการณ์น้ ี อาจะมาจากตนเองหรื อผูอ้ ื่นในการตัดสิ นใจซื้ อแต่ละ
ครั้งของผูบ้ ริ โภคจะคานึ งถึงในเรื่ องต่าง ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างอิงใน
วิลาวัณย์ ฤทธิ์ ศิริ, 2559) ที่ว่า กระบวนการตัดสิ นใจก็จะนามาสิ้ นสุ ดที่การซื้ อสิ นค้าโดยพิจารณาจาก 3 ปั จจัย
คื อ สถานที่ ซ้ื อ เงื่ อนไขการซื้ อ และความพร้อมที่ จะจาหน่ าย กล่าวคื อ ในเรื่ องสถานที่ ซ้ื อ อาจจะซื้ อที่ ร้าน
จาหน่าย ซื้ อที่ทางาน หรื อซื้ อที่บา้ นก็ได้ เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การภายในสู งขึ้น
2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถสรุ ปการ
วิจยั ได้ดงั นี้
คนวัย ทางานในกรุ งเทพมหานครที่ มีเ พศต่ า งกัน ทาให้กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อสิ นค้า ผ่า น
ช่ อ งทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่ างกัน ซึ่ งผูว้ ิจัย มี
ความเห็ น ว่ า คนวัย ท างานในปั จจุ บัน มี ท้ ัง เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ ง ก็ ต่ า งท างานสร้ า งรายได้ใ ห้กับ
ครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน จึงทาให้เพศชายและเพศหญิงมีความต่างกันเพื่อนาไปใช้ซ่ ึ งไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ Armstrong, G., & Kotler, P. (2003) และ Blackwell, Miniard and Engel. (2006) พบว่า ข้อมูล
ส่ ว นตัว ทางด้า นเพศผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมี ค วามคิ ด ค่ า นิ ย ม และทัศ นคติ แ ตกต่ า งกัน เนื่ องจากสังคมและ
วัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดบทบาทและกิ จกรรมของผูห้ ญิงและผูช้ ายไว้แตกต่างกัน ซึ่ งผูห้ ญิงนั้นถูกจูงใจ
ง่ายกว่าผูช้ าย รวมทั้งผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ มีจิตใจอ่อนไหวหรื อเจ้าอารมณ์ (Emotional) มีความโอนอ่อนผ่อน
ตาม (Submissive) มีความเป็ นแม่บา้ น และหยัง่ ถึงจิตใจของคนได้ดีกว่าผูช้ าย ในขณะที่ผชู ้ ายมักใช้เหตุผล
มากกว่าและจดจาข่าวสารได้มากกว่าผูห้ ญิง เพศจึงเป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการเลือกใช้บริ การ
3. ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อสามารถสรุ ปการ
วิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ในแต่ละช่วงอายุมีเป้ าหมายใน
ชี วิตที่แตกต่างกันออกไป คนวัยทางานวัยรุ่ นก็จะเน้นสร้างรายได้เพื่อผลประโยชน์ให้กบั ตัวเอง คนวัย
ทางานวัยกลางคนเริ่ มวางแผนเก็บเงินเพื่อมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) พบว่า อายุส่งผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคในประเด็นด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดอายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
แตกต่างอีกทั้งความชอบและรสนิ ยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตัวอย่างเช่ นวัยรุ่ นมักจะสนใจ
สิ นค้าตามสมัยนิ ยมหรื อแฟชัน่ ส่ วนผูส้ ู งอายุมกั จะสนใจสิ นค้าเกี่ยวกับสุ ขภาพ เป็ นต้นและไม่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Blackwell, Miniard and Engel. (2006) พบว่า อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้คนมี
ความคิดและพฤติกรรมที่เหมือนหรื อแตกต่างกันและเนื่องจากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุแตกต่างนักการตลาดจึ งจะใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างของส่ วนตลาดนักการตลาดได้คน้ หาความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนลึ ก
(Niche market) โดยมุ่งความสาคัญตลาดอายุ
3.2 ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อ ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า คนวัยทางานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันก็ยอ่ มมีแนวคิดและการตัดสิ นใจที่ต่างกัน เพราะคนวัยทางานที่มีรายได้สูงบาง
กลุ่มก็ไม่สนใจการลงทุน แต่กลับกันคนมีรายได้เพียงเล็กน้อยกลับสนใจการลงทุนมากกว่า ซึ่ งผลที่ได้ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั (Armstrong, G.,& Kotler, P. ,2003และ Blackwell, Miniard and Engel, 2006 ) พบว่า
เป็ นสิ่ งที่กาหนดความรู ้สึกนึกคิดและความต้องการเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน
3.3 ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ทาให้กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร นโยบายการ
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บริ หาร หรื ออัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังจากกองทุ นที่ ดี เป็ นสิ่ งที่ สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการ
ตัดสิ นใจของคนวัยทางานในการลงทุน ซึ่ งผลที่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อภิสิทธิ์ ฉัตราทนานนท์ ,
2547 อ้างใน เชี ยน ไป๋ , 2556) พบว่าเครื่ องมือพื้ นฐานของส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งอาจจะหมายถึ ง
สิ นค้า หรื อบริ การก็ได้ ส่ วนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปจะหมายถึงคุณภาพของสิ นค้า รู ปแบบ ความหลากหลาย
คุณลักษณะ ตราสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงการบริ การต่าง ๆ ที่เสนอร่ วมไปกับสิ นค้า เช่น การฝึ กอบรม
การขนส่ ง และการซ่ อมแซมดูแล เป็ นต้น ส่ วนของบริ การเสริ มนี้ จะสามารถเพิ่มความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดปั จจุบนั ได้ดีข้ ึ นและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างอิง
ใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ ศิริ, 2559) ที่วา่ ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบต่อพฤติกรรม
การซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค คื อ ความใหม่ ความสลับ ซับ ซ้อ นและคุ ณ ภาพที่ บุ ค คลรั บ รู ้ ไ ด้ข องผลิ ต ภัณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่อาจจะต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าบุคคลรู ้เรื่ องเหล่านี้แล้วในฐานะนักการตลาด
3.4 ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ของประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า การตั้งราคาหรื อการ
กาหนดราคาคื อสิ่ งจาเป็ นอย่างหนึ่ งสาหรับการตัดสิ นใจ การตั้งราคาขายที่ ต่า ย่อมได้เปรี ยบในเรื่ องของ
กลุ่มลูกค้าที่ เพิ่มมากขึ้ น การตั้งราคาที่ สูงไปอาจทาให้คนวัยทางานที่ มีความต้องการมาก ๆ ไม่ให้ความ
สนใจ ซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552) กับ พบว่าการกาหนดราคาบริ การ
Pricing the Services มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของการดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดบริ การของบริ ษทั
เนื่ องจากราคาเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การประเภทเดียวที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั และมี
อิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการรับรู ้ของลูกค้าและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างอิงใน
วิลาวัณย์ ฤทธิ์ ศิริ, 2559) ที่วา่ ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือก
และทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดผลิตภัณฑ์ที่ราคาน้อย
3.5 ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางจัดจาหน่ ายมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่า นช่ องทางออนไลน์ของประชากรวัย ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั มีค วามเห็นว่า การมี
ช่ อ งทางในการซื ้ อ หาที ่ ห ลากหลาย ช่ ว ยให้ก ลุ ่ม คนวัย ท างานได้ร ับ ความสะดวกสบายมากขึ้ น
โดยเฉพาะช่ องทางทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผลที่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ( ธี รกิ ติ นวรัตน ณ อยุธยา,
2552) พบว่ากิ จการจะต้องคานึ งถึงหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 2 ประการคื อการเข้าถึงได้ (Accessibility) และ
ความพร้อมที่ จะให้บ ริ ก าร (Availability) การเข้า ถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ความง่า ยและความ
สะดวกในการซื้ อในการใช้หรื อในการบริ การเนื่ องจากบริ การมีลกั ษณะพิเศษที่ สาคัญประการหนึ่ งคื อ
การผลิต และการบริ โภคบริ การจะเกิ ด ขึ้ นพร้อม ๆ กันและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ศิ ริวรรณ เสรี
รัต น์แ ละคณะ,2556 อ้า งอิง ใน เชี ย นไป๋ ) ที ่ ว ่า การจัด จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง
โครงสร้างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิ จกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้า ยสิ นค้าและบริ การจาก
องค์กรไปยังตลาด สถานบันที่ นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคื อสถาบันการตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่
ช่ วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
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3.6 ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่า นช่ องทางออนไลน์ข องประชากรวัย ท างานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิ จัย มี ค วามเห็ น ว่า การ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่ อโฆษณาต่าง ๆ และความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี มีส่วนช่วยต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุ นกับลูกค้า ซึ่ งผลที่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อภิ สิทธิ์ ฉัตราทนานนท์, 2547 อ้างใน
เชี ยน ไป๋ , 2556) พบว่า การรวบรวมทุกกิจกรรมของบริ ษทั ที่ทาให้เพื่อสื่ อสาร และส่ งเสริ มการซื้ อสิ นค้า
ไปยังกลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมาย ซึ่ ง สามารถใช้ส่ ว นประสมทางการส่ งเสริ ม (PromotionMix Marketing
Communication) คือ การส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา การใช้ทีมขาย การประชาสัมพันธ์ และการใช้การ
ขายตรง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543 อ้างอิงใน เชี ยน ไป๋ , 2556) พบว่า การ
ส่ งเสริ มการตลาดสามารถมีอิทธิ พลต่ อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อข่ าวสาร ที่
นักการตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้
และมันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้องจากการศึ กษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึ กษา
ตามแนวคิด ทฤษฎี ส่ วนประสมทางการตลาด 4P หมายถึง รู ปแบบของการบริ หารข้อมูลและการบริ หาร
องค์กร โดยใช้ หลักการ 4 ประการ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษาตัวแปรด้านรายได้ ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มคนวัยทางานผูท้ ี่มีในเขตกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น ดังนั้นควรมีความเข้าใจถึงความต้องการขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ประชากรที่
มีรายได้มากก็มีกาลังซื้ อมากขึ้ น ความต้องการซื้ อสิ นค้าก็มากขึ้ นตามรายได้ สิ นค้าที่ นามาขายผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ย่อมมี ราคาที่ สามารถเข้าถึงผูม้ ี รายได้ ในทุกระดับเงิ นเดื อนให้มากยิ่งขึ้ น เพราะฉะนั้นงานวิจยั ที่
หลากหลายและก็จะทาให้ผขู ้ ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ควรมีความเข้าใจผูบ้ ริ โภคได้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น
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