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บทคัดย่อ 

ชือเรืองงานวิจยั กลยทุธ์ทางการตลาดและเทคโนโลยทีีมีผลต่อการตดัสินใจซือ 

สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ผูว้ิจยั    ณฐัพร จุลมุสิ 

ชือปริญญา   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา   การบญัชี 

ปีการศึกษา   2563 

  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ (2) เพอืศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา (3) เพือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดและเทคโนโลยทีีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ (4) เพือศึกษา

สถานการณ์ Covid-  ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ กลุ่มประชากรใน

การวิจยัครังนีคือประชากรทีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีเคยใชบ้ริการซือ

สินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชค้่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน

มาตรฐานทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD และใช้

สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชากรทีมี อาย ุอาชีพ รายไดต้่อเดือน แตกต่างกนั ทาํ

ให้มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีแตกต่างกนั และ นอกจากนี ปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลย ีดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นกระบวนการ มี

ผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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ABSTRACT 

This research has the objective (1) to study the factors affecting  buying to through online 

channels (2) study the factors affecting the decision of online shopping by gender, age, 

occupation status, income and education level. (3) study the marketing mix and technology that 

affect the decision to purchase products through online channels. (4) study the Covid-19 situation 

that affects online shopping decisions. The population group in this research are people who live 

in Bangkok and its vicinity, who used to use the online shopping service. The sample size was 

400 people by using questionnaires as a tool for data collection. And using frequency, percentage, 

mean and standard deviation, hypothesis was tested with t-test, one-way statistical variance(One-

way ANOVA)  and if it has any differences, will be compared individually by using the LSD 

method and multiple regression statistics. 

The results of the hypothesis testing revealed that the population of different age, 

occupation, and monthly income affect online purchasing decision. Difference while population 

of different sexes and educational levels. Had on difference in online purchasing decision on 

online purchasing decisions. In addition, the marketing mix and technology in terms of 

promotional prices and process aspects affect the decision to buy products through online 

channels of the population in Bangkok and vicinity covid-19 impact.  
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บทนํา 

 

. ปัญหาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัระบบการสือสารส่วนใหญ่ของคนทวัโลกจะอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ ซึงส่งผล

ให้ระบบธุรกิจทีใหบ้ริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตตอ้งมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคส่งผลใหเ้จา้ของเครือข่ายตอ้งมีการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนือง และขยายการ

ให้บริการใหค้รอบคลุม เกือบทุกพืนที รวมทงัมีความเสถียรและรวดเร็วมากกวา่ในอดีต จาก

เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหเ้ปลียนแปลงตามไปดว้ย  

 สงครามระหว่างมนุษยชาติและ COVID-  นนัหนกัหนาและยดืเยอืกวา่ทีนกัวเิคราะห์เคย

คาดไวม้าก จากทีคิดวา่การระบาดจะจาํกดัเฉพาะในจีน แตก่ลบัระบาดกระจายเป็นวงกวา้งไปทวั

โลก ขณะทีผลต่อเศรษฐกิจนนัรุนแรงกวา่ทหีลายฝ่ายคาด ล่าสุดองคก์รการเงินระหวา่งประเทศ 

(IMF) คาดวา่วิกฤต COVID-  จะทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกปีนีหดตวั % รุนแรงกวา่วิกฤตการเงินโลกปี 

 –  ทีหดตวัเพียง . % 

สถานการณ์Covid-  ทาํให้คนไทยอยูบ่า้นมากขึน และใชเ้วลาไปกบัอินเทอร์เน็ตมากขึน

เช่นกนั และ เชือวา่ในปีนีอตัราการใชอิ้นเทอร์เนต็อาจจะเติบโตอยา่งกา้วกระโดดจากปี  

ในช่วงทีผา่นมา ตลาด E-commerce ในไทย มีความคึกคกั เพราะการดาํรงชีวิตจบัจ่ายใช้

สอยในปัจจุบนัทาํไดส้ะดวกและรวดเร็วมากขึน ผูบ้ริโภคสนใจสิงไหนก็สามารถเขา้อินเทอร์เนต็

ผา่นโทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ หรือคอมพิวเตอร์เพือคน้หาขอ้มูล พร้อมเปรียบเทียบราคาสินคา้

ออนไลน์ ตกลงสังซือและรับของไดภ้ายในไม่กีชวัโมงอย่างง่ายดาย ทงัหมดนีทาํให้สามารถชอ้ปปิง

ไดโ้ดยทีไม่ตอ้งออกเดินทางไปยงัหนา้ร้าน และจากปัจจยัเสริมต่าง ๆ ทีเขา้มาเป็นตวัเร่ง ทาํใหย้งิ

เป็นตวัเสริมให้ตลาด E-commerce เติบโตขึนอยา่งมาก 

. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพอืศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

2. เพอืศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ จาํแนกตาม 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

3. เพอืศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยีทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้

ผา่นช่องทางออนไลน์ 
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4. เพอืศึกษาสถานการณ์ Covid-19 ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน์ 

. สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที 1 เพศ ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีต่างกนั 

สมมติฐานที 2 อาย ุต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีต่างกนั 

สมมติฐานที 3 อาชีพ ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีต่างกนั 

สมมติฐานที 4 รายได ้ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีต่างกนั 

สมมติฐานที 5 ระดบัการศึกษา ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ที

ต่างกนั 

สมมติฐานที 6 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน์ 

สมมติฐานที 7 ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

สมมติฐานที 8 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน์ 

สมมติฐานที 9 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน์ 

สมมติฐานที 10 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

สมมติฐานที 11 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

สมมติฐานที 12 สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

สมมติฐานที 13 พฤติกรรมการซือสินคา้ของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ 

. ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรทีจะทาํการศึกษา คือ กลุ่มของประชากรในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ทีเคยใชบ้ริการสังซือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์ โดยจะใชต้ารางสาํเร็จรูป

ของ Yamane ณ ค่าระดบัความเชือมนั 95% และความคลาดเคลือนที 5% ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ประชากรทีจะทาํการสุ่มศึกษาอยูที่ 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นวิธีการศึกษา การวิจยัฉบบันีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึงเพียงครังเดียว โดยใชเ้ครืองมือการวิจยัคือแบบสอบถาม  
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3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา จะทาํการสาํรวจโดยแบบสอบถามในช่วง เดือนตลุาคม - 

พฤศจิกายน 2563 

. นิยามศัพท์ 

Covid-19 หมายถึง ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสทีก่อให้อาการ

ป่วยตงัแต่โรคไขห้วดัธรรมดาไปจนถึงโรคทีมีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ

ตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS-CoV) เป็น

ตน้ ซึงเป็นสายพนัธุ์ใหม่ทีไม่เคยพบมาก่อนในมนุษยก่์อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจใน

คน และสามารถแพร่เชือจากคนสู่คนได ้โดยเชือไวรัสนีพบครังแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮนั 

มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 

กลยทุธ์ทางการตลาด หมายถึง การวางแผนปฏิบติังานเพือมุ่งสู่กาํไรหรือเป้าหมายทาง

ธุรกิจทีวางไว ้ซึงถือเป็นเทคนิคในการทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจเขา้มาเป็นลูกคา้เพือซือ

สินคา้/บริการ และทาํใหเ้กิดความประทบัใจในสินคา้นันๆ จนกลายเป็นลูกคา้ประจาํ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง  ก็คือสินคา้หรือบริการทีตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค 

2. ดา้นราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้หรือการบริการ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางการขายหรือบริการ เป็นช่องทางทีลูกคา้

จะสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของเราได ้

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย หมายถึง  การสือสารการตลาดเพือทาํใหธุ้รกิจสามารถสือสาร

ไปยงักลุ่มเป้าหมาย และนาํไปสู่การโนน้นา้วใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซือสินคา้และ

บริการ 

5. ดา้นกระบวนการ หมายถึง รูปแบบการแลกเปลียนทตีอบสนองความสะดวกสบายของ

ลูกคา้ ดา้นธุรกิจคือการให้บริการก็จะมีรายละเอียดตงัแต่ การตอ้นรับลูกคา้ การ

ใหบ้ริการ จนถึงการบริการหลงัการขาย 

พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการซือสินคา้

ออนไลน์ของผูบ้ริโภค และยงัหมายความรวมถึงขนัตอน ความคิด ประสบการณ์ ในการซือการใช้

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ทีเป็นเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทาง

ประชากรทีอยูใ่นตวับุคคลนนัๆ  เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา ขนาด

ครอบครัว เชือชาติ สัญชาติ เป็นตน้ 

 

. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
. ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

1. เพอืศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัการตดัสินใจซือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ และ

สามารถนาํผลจากการวิจยัไปต่อยอดเกียวกบัธุรกิจออนไลน์ 

2. เพอืศึกษาสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบนัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน
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ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 

. แนวคิดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 ศูนยพ์ฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ( ) ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่ “พาณิชย ์

อิเลก็ทรอนิกส์ คือ การดาํเนินธุรกิจโดยใชสื้ออิเลก็ทรอนิกส์” ส่วนองคก์ารการคา้โลก (World 

Trade Organization: WTO, ) ไดก้ล่าวว่า “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย 

การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยใชสื้ออิเลก็ทรอนิกส์” 

พาณิชย ์อิเลก็ทรอนิกส์มี 4 ประเภทหลกั ๆ คือ 

1. พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกบัธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B) 

หมายถึงการซือขายระหวา่งผูผ้ลิตดว้ยกนั  

2. พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกบับริโภค (Business-to-Consumer หรือ 

(B2C) คือ การทีธุรกิจขายสินคา้หรือบริการโดยตรงให้กบัผูบ้ริโภค 

3. พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกบัรัฐบาล (Business-to-Government หรือ  

(B2G)หมายถึง การสร้างระบบใหรั้ฐบาลสามารถติดต่อกบัธุรกิจผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4. พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer-to-Consumer  

หรือ (C2C)พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทนีผูบ้ริโภคอาจทาํการซือขายกนัโดยตรง 

. แนวคิดประสบการณ์ในการซือสินค้าออนไลน์ 

 ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ ( ) อา้งใน กิตติวฒัน์ จิตรวตัร ( ) ใหค้าํจาํกดัความว่า 

ประสบการณ์ คือ สิงทีบุคคลไดเ้รียนรู้จากการกระทาํของตนเองหรือไดพ้บเห็นจากการกระทาํของ

ผูอื้น และประสบการณ์เป็นสิงทีมีคุณค่าในการเรียนรู้ทุกๆ ดา้น ทีซึงแบ่งไดเ้ป็น  ลกัษณะ ) 

ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ทีเราไดส้ัมผสัดว้ยตวัเอง กระทาํเอง ไดย้นิไดฟั้งเอง และ ) 

ประสบการณ์ทางออ้ม คือ ประสบการณ์ทีไดรั้บการ ถ่ายทอดหรือรับรู้มาอีกทอดหนึง 

. แนวคิดแรงจูงใจในการซือสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Motivation) 

 Lovell (1980, p.  อา้งใน พรทิพย ์วานิชจรูญเกียรติ, 2553, หนา้ ) อา้งใน กิตติวฒัน์ 

จิตรวตัร ( ) ใหค้วามหมาย ของแรงจูงใจไวว้า่ เป็นกระบวนการทีชกันาํ โนม้นา้วใหบุ้คคลเกิด

ตอ้งการเพอืทีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ และ Domjan (1996) 
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อธิบายวา่ การจูงใจ เป็นภาวะในการเพิมพฤติกรรมการกระทาํกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ

กระทาํพฤติกรรมนนั เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ 

 

. ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 

 ส่วนผสมทางการตลาด คือเครืองมือกลยทุธ์ทางการตลาด เป็นปัจจยัทางการตลาดที

สามารถ ควบคุมไดซึ้งองคก์รสามารถใชเ้พือช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดเป้าหมาย    ( Philip Kotler and Gary Armstrong, ) เป็นองคป์ระกอบโดยตรงทีเกียวขอ้ง

กบัสินคา้และบริการ โครงสร้างราคาระบบการจดัจาํหน่าย กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ที

นาํเสนอต่อผูบ้ริโภค (สุดาพร กุณฑลบุตร, ) ซึงส่วนผสมทางการตลาดหรือทีเรียกว่า  Ps 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานที (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

และส่วนประสมทางการตลาดเป็น เครืองมือทีแสดงถึงมุมมองจากผูผ้ลิต ซึงเป็นเครืองมือทีใช้

กระตุน้ผูซื้อ (องอาจ ปทะวานิช, ) ซึงเป็นชุดเครืองมือทางการตลาดทีธุรกิจใชด้าํเนินงานเพือ

บรรลุวตัถุประสงคใ์นตลาดเป้าหมาย (Philip Kotler and Gary Armstrong, 2012) 

. แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการทีบุคคลหนึงหรือกลุ่มบุคคล ทาํการ

เลือกซือสินคา้ หรือบริการ เพือประโยชน์ในนการใชส้อย เพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

ให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด (วนัดี รัตนกายแกว้, 2554)   

. แนวคิดและทฤษฎเีกียวข้องกบัการตัดสินใจซือ 

 นอกจากนี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( ) อา้งใน กิตติวฒัน์ จิตรวตัร ( )  ขนัตอนการ

ตดัสินใจซือ (Buyer’ s Decision Process) เป็นลาํดบัขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

ประกอบไปดว้ย  ขนัตอน ดงันี 

1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) 

2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation Of Alternative) 

4) การตดัสินใจซือ (Purchase Decision) 

5) พฤติกรรมหลงัการซือ (Post-Purchase Behavior) 

. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
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 วรรณิกา จิตตินรากร ( ) กล่าววา่ การยอมรับหรือการตดัสินใจทีจะใชเ้ทคโนโลยหีรือ

นวตักรรมใหม่ (The Technology Acceptance Model: TAM) เป็นปัจจยัทีส่งผลโดยตรงต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived 

Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) โดยปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อความตงัใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลย ี(Behavioral Intention) มีทงัสิน  ปัจจยั

ไดแ้ก่  

. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  

. การรับรู้ประโยชนท์ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness)  

. ทศันคติ (Attitude) 

. แนวคิดสถานการณ์ Covid-19 

 สกนธ์ วรัญ ูวฒันา ( ) อา้งใน ฑิตาพร รุ่งสถาพร ( ) ซึงเป็นประธานกรรมการ

การแข่งขนัทางการคา้ ไดก้ล่าววา่ จากสภาวการณ์การระบาดของโรค Covid-  ทีมีการกระจายใน

เกือบทุกจงัหวดัของประเทศไทยอยา่งต่อเนืองนี นอกจากจะส่งผลกระทบตอ่ระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทยแลว้ ยงัส่งผลกระทบไปยงัเศรษฐกิจ ในทุกภาคธุรกิจอยา่งรุนแรง องคก์ร ต่าง ๆ ที

เกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจก็มีการปรับตวัเลขและการประมาณการตา่ง ๆ ทางเศรษฐกิจ และคาดวา่จะมี

การหดตวัลงอยา่งรวดเร็วเป็นวงกวา้ง โดยเฉพาะธุรกิจภาคการบริการ ทาํใหต้อ้งมีการปรับตวัใน

การดาํเนินธุรกิจในทุกขนาดธุรกิจ รวมไปถึงส่งผลกระทบตอ่รูปแบบการดาํเนินชีวิตของประชาชน 

และคาดวา่หลงัภาวะวกิฤต Covid-  ทุกภาคธุรกิจยงัคงตอ้งมีการปรับตวัรูปแบบใหม่ และ เพอืลด

การสัมผสัและการเผชิญหนา้โดยตรงใหน้้อยทีสุดทาํใหเ้กิดสินคา้หรือธุรกิจใหม่มากบนโลก

ออนไลน์จากอุปสงคท์ีมากขึน บนแอปพลิเคชนั 

. แนวคิดทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ( , น. - ) อา้งใน  ปิยมาภรณ ์ช่วยชูหนู ( ) กล่าววา่

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้เป็น

เกณฑที์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด โดยมีรายละเอียดดงันี 

. เพศ (Sex) เพศหญิง และ เพศชายจะมีความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย 

ดา้นจิตใจ ดา้นความคิด หรือแมแ้ต่ในดา้นอารมณ์ ดา้นความรู้สึก  

. อายุ (Age) อายจุะเป็นสิงทีกาํหนดวา่บุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์การใชชี้วติมากนอ้ย

เพียงใด  
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. ระดบัการศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาเป็นอีกสิงหนึงทีมีอิทธิพลต่อความคิดหรือทศันคติ

ของตวับุคคล  

. รายได ้(Income) ระดบัรายไดจ้ะเป็นสิงทีกาํหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการใชชี้วิต การเลือก

ซือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ  

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

 

. การออกแบบ 

 การศึกษาวิจยัในเล่มนีเป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการ

วิจยัทีมีการศึกษาตามสภาพทีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเปลียนแปลงหรือควบคุมตวัแปรใด 

ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) เป็นการเก็บ

ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึงเพียงครังเดียว โดยใชเ้ครืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถาม

อิเลก็ทรอนิกส์ และใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติโดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรในการวิจยัครังนีคือประชากรทีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทีเคยใชบ้ริการซือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึงผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากรที

ชดัเจน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงไดม้าจากการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro 

Yamane ( ) เพือกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยทาํการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจาํนวน

ทีแน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากระดบัความเชือมน ั %  และค่าความคลาดเคลือน % ที ไดข้นาด

ของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน  ซึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกโดยการส่ง link 

แบบสอบถามเขา้ไปในไลน์กลุ่ม และ Post link บนหนา้ Facebook 

. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจยัครังนีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพอืกาํหนดตวัแปรและ

สรา้งกรอบแนวความคิดสาํหรับงานวิจยั และนาํไปสู่การสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะ เพือนาํมาซึงการ

สรา้งแบบสอบถามสาํหรับการวจิยั การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจทีใชแ้บบสอบถามทงั

แบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วน 
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สรุปผล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามกลยุทธ์ทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจยัได้

ดงันี 

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ โดยภาพรวมมีระดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบัแหล่งทีมาเกียวกบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตของคน

ไทนทีเติบโตขนึส่วนหนึงเป็นผลมาจาก E-Marketplace ช่องทางทีผูซื้อเลือกใชเ้พือซือสินคา้มาก

ทีสุดจากผลส ารวจของ EDTA คือ อีมาร์เก็ตเพลสและ Shopee เป็นช่องทางทีไดรั้บความนิยม

สูงสุดถึง . % รองลงมาคือ Lazada . % และSocial Media ไดแ้ก่ Facebook Fan page 47.5% 

Line . % และ IG 21.8% 

อา้งอิงขอ้มูลจาก : รายงานผลสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี  

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตามปัจจยัประชากร สามารถสรุปผลการ

วจัยัไดด้งันี 

.  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมี อายตุ่างกนั อาชีพตา่งกนั รายได้

ต่อเดือนต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีต่างกนั  

.  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมี เพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทีไม่ต่างกนั 

. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี มีผลต่อการ 

ตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี  

.  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น

กระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

.  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นเทคโนโลย ีไม่มีผลต่อตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลนข์องประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ Covid-  มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่น 

ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปไดด้งันี ปัจจยั

ดา้นสถานการณ์ Covid-  มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงสอดคลอ้งกบัแหล่งทีมาเรือง ปัจจยัต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการ

ขยายตวัของ E-commerce ในไทย ปัจจยัหนึงทีเกียวขอ้งคือ การแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-

 : ในส่วนของปัจจยันีคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึน แต่เมือมีการแพร่ระบาดจริง ๆ แลว้ ผลกระทบ

ของมนัต่อธุรกิจก็เกิดขึนอยา่งมหาศาล รายไดจ้ากหนา้ร้านคา้ลดลงฮวบฮาบ จนร้านคา้ตอ้งปิดตวัลง

ทงั แบบชวัคราว และ แบบถาวร หลายกิจการจึงหันมาพึงพาช่องทางดิจิทลั เปิ ดร้าน E-Commerce 

สรา้งช่องทางท ารายได ้ต่อยอดธุรกิจแมใ้นยามสถานการณ์ไม่เป็นใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัในครังนี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพือใชเ้ป็นประโยชน์และแนวทาง

สาํหรับผูท้ีทาํธุรกิจออนไลน์อยู่แลว้ หรือ กาํลงัจะเริมตน้ทาํธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจยัในครังนีแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นประชากร โดย

แบ่งเป็น  ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ที

ต่างกนั ร้านคา้ออนไลน์ควรเลือกทาํการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะกบัสินคา้ของตน

ตามแต่ละช่วงอาย ุและการโฆษณาควรจะมีรูปแบบทีน่าสนใจและเป็นทีจดจาํของผูบ้ริโภค  

 ส่วนปัจจยัประชากรดา้นเพศ และระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ทีไม่ต่างกนั ดงันนัการทาํโฆษณาหรือปรชาสัมพนัธ์ร้านคา้ออนไลน์ไม่

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง เพศ และระดบัการศึกษา เพราะทุกเพศ และทุกระดบัการศึกษา มีการตดัสินใจ

ซือตามรายไดอ้ยูแ่ลว้ 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี มีขอ้เสนอแนะดงันี 

. ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันันร้านคา้ออนไลนจ์ึงจาํเป็นตอ้งตงัราคาทีเหมาะสม เพราะใน

ปัจจุบนัสินคา้ทางเลือกมีค่อนขา้งมาก ผูบ้ริโภคมกัจะเปรียบเทียบราคาก่อนทาํการตดัสินใจซือก่อน

เสมอ 

. ดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้านคา้ออนไลน์ควรจะมีโปรโมชนัเพือเป็น



14 
 

แรงจูงใจในการตดัสินใจซือใหง้่ายขึน เพราะการซือสินคา้จากช่องทางออนไลน์ ผูบ้ริโภคจะไม่ได้

เห็นสินคา้จริง การมีโปรโมชนัเขา้มาช่วย ทาํใหเ้ป็นการดึงดูดลูกคา้ไดเ้ป้นอยา่งดี 

. ดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้านคา้ออนไลน์จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการทีรวดเร็วเนืองจาก

ผูบ้ริโภคทีสนใจในตวัสินคา้มกัจะสอบถามจากผูข้ายก่อนซือเสมอ หากผูข้ายตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ล่าชา้ ก็จะทาํใหพ้ลาดการขายสินคา้รายการนนัๆไป เพราะผูบ้ริโภคทีซือสินคา้

ผา่นช่องทางออนไลน์มกัจะเปลียนใจเร็ว เพราะในโลกออนไลน์มีตวัเลือกสินคา้ค่อนขา้งมาก 

 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรปัจจยัดา้นเศรฐกิจเพิมเติม เพราะผูว้ิจยัคิดวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

เป็นอีกตวัแปรสาํคญัทีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค เนืองจากหากเศรฐกิจดีก็จะทาํให้

ผูบ้ริโภคมีความสามารถในการซือทีดีตามไปดว้ย 

2. ควรกระจายแบบสอบถามในทุกกลุ่มอาชีพ และทุกกลุ่มช่วงอายุ ใหม้ีปริมาณที 

เท่า ๆ กนั ซึงกลุ่มตวัอยา่งในการแจกแบบสอบถามมีส่วนสําคญัมากต่อผลการวิจยั 


