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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ (1) เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (2) เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา (3) เพือศึกษาปัจจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดและเทคโนโลยีทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (4) เพือศึกษา
สถานการณ์ Covid- ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มประชากรใน
การวิจยั ครังนีคือประชากรทีอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทีเคยใช้บริ การซื อ
สิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ งขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรทีมี อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ทํา
ให้มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีแตกต่างกัน และ นอกจากนี ปัจจัย
ส่ วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการขาย และด้านกระบวนการ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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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(Oneway 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
. ปัญหาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั ระบบการสื อสารส่ วนใหญ่ของคนทัวโลกจะอยูใ่ นรู ปแบบออนไลน์ ซึ งส่งผล
ให้ระบบธุรกิจทีให้บริ การสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคส่ งผลให้เจ้าของเครื อข่ายต้องมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนือง และขยายการ
ให้บริ การให้ครอบคลุม เกือบทุกพืนที รวมทังมีความเสถียรและรวดเร็วมากกว่าในอดีต จาก
เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปส่ งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้เปลียนแปลงตามไปด้วย
สงครามระหว่างมนุษยชาติและ COVID- นันหนักหนาและยืดเยือกว่าทีนักวิเคราะห์เคย
คาดไว้มาก จากทีคิดว่าการระบาดจะจํากัดเฉพาะในจีน แต่กลับระบาดกระจายเป็ นวงกว้างไปทัว
โลก ขณะทีผลต่อเศรษฐกิจนันรุ นแรงกว่าทีหลายฝ่ ายคาด ล่าสุดองค์กรการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) คาดว่าวิกฤต COVID- จะทําให้เศรษฐกิจโลกปี นี หดตัว % รุ นแรงกว่าวิกฤตการเงินโลกปี
–
ทีหดตัวเพียง . %
สถานการณ์Covid- ทําให้คนไทยอยูบ่ า้ นมากขึน และใช้เวลาไปกับอินเทอร์ เน็ตมากขึน
เช่นกัน และ เชือว่าในปี นีอัตราการใช้อินเทอร์ เน็ตอาจจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี
ในช่วงทีผ่านมา ตลาด E-commerce ในไทย มีความคึกคัก เพราะการดํารงชีวิตจับจ่ายใช้
สอยในปัจจุบนั ทําได้สะดวกและรวดเร็ วมากขึน ผูบ้ ริ โภคสนใจสิ งไหนก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรื อคอมพิวเตอร์ เพือค้นหาข้อมูล พร้อมเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า
ออนไลน์ ตกลงสังซือและรับของได้ภายในไม่กีชัวโมงอย่างง่ายดาย ทังหมดนีทําให้สามารถช้อปปิ ง
ได้โดยทีไม่ตอ้ งออกเดินทางไปยังหน้าร้าน และจากปัจจัยเสริ มต่าง ๆ ทีเข้ามาเป็ นตัวเร่ ง ทําให้ยงิ
เป็ นตัวเสริ มให้ตลาด E-commerce เติบโตขึนอย่างมาก
. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์
2. เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
3. เพือศึกษาปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยีทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์
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เพือศึกษาสถานการณ์ Covid-19 ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์
. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที 1 เพศ ต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีต่างกัน
สมมติฐานที 2 อายุ ต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีต่างกัน
สมมติฐานที 3 อาชีพ ต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีต่างกัน
สมมติฐานที 4 รายได้ ต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีต่างกัน
สมมติฐานที 5 ระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที
ต่างกัน
สมมติฐานที 6 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์
สมมติฐานที 7 ปั จจัยด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
สมมติฐานที 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์
สมมติฐานที 9 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์
สมมติฐานที 10 ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
สมมติฐานที 11 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
สมมติฐานที 12 สถานการณ์ Covid-19 ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
สมมติฐานที 13 พฤติกรรมการซือสินค้าของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์
4.

. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรทีจะทําการศึกษา คือ กลุ่มของประชากรในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล ทีเคยใช้บริ การสังซือสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะใช้ตารางสําเร็ จรู ป
ของ Yamane ณ ค่าระดับความเชือมัน 95% และความคลาดเคลือนที 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีจะทําการสุ่มศึกษาอยูท่ ี 400 คน
2. ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา การวิจยั ฉบับนี เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึงเพียงครังเดียว โดยใช้เครื องมือการวิจยั คือแบบสอบถาม
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา จะทําการสํารวจโดยแบบสอบถามในช่วง เดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2563
. นิยามศัพท์
Covid-19 หมายถึง ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็ นตระกูลของไวรัสทีก่อให้อาการ
ป่ วยตังแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคทีมีความรุ นแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุ นแรง (SARS-CoV) เป็ น
ต้น ซึงเป็ นสายพันธุ์ใหม่ทีไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่ วยระบบทางเดินหายใจใน
คน และสามารถแพร่ เชือจากคนสู่คนได้ โดยเชือไวรัสนีพบครังแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮนั
มณฑลหูเป่ ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019
กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง การวางแผนปฏิบตั ิงานเพือมุ่งสู่ กาํ ไรหรื อเป้าหมายทาง
ธุรกิจทีวางไว้ ซึงถือเป็ นเทคนิ คในการทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจเข้ามาเป็ นลูกค้าเพือซือ
สิ นค้า/บริ การ และทําให้เกิดความประทับใจในสิ นค้านันๆ จนกลายเป็ นลูกค้าประจํา
1. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ก็คือสิ นค้าหรื อบริ การทีตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
2. ด้านราคา หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าหรื อการบริ การ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางการขายหรื อบริ การ เป็ นช่องทางทีลูกค้า
จะสามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การของเราได้
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย หมายถึง การสื อสารการตลาดเพือทําให้ธุรกิจสามารถสื อสาร
ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย และนําไปสู่การโน้นน้าวให้กลุ่มเป้าหมายตัดสิ นใจซื อสิ นค้าและ
บริ การ
5. ด้านกระบวนการ หมายถึง รู ปแบบการแลกเปลียนทีตอบสนองความสะดวกสบายของ
ลูกค้า ด้านธุรกิจคือการให้บริ การก็จะมีรายละเอียดตังแต่ การต้อนรับลูกค้า การ
ให้บริ การ จนถึงการบริ การหลังการขาย
พฤติกรรมการซื อสินค้าออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับการซือสินค้า
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค และยังหมายความรวมถึงขันตอน ความคิด ประสบการณ์ ในการซือการใช้
สิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค เพือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
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ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ทีเป็ นเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทาง
ประชากรทีอยูใ่ นตัวบุคคลนันๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา ขนาด
ครอบครัว เชือชาติ สัญชาติ เป็ นต้น
. กรอบแนวคิดการวิจัย

. ประโยชน์ ทีได้ รับจากการวิจัย

1. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และ
สามารถนําผลจากการวิจยั ไปต่อยอดเกียวกับธุรกิจออนไลน์

2. เพือศึกษาสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบนั ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน
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ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
. แนวคิดพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ศูนย์พฒั นาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ( ) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดําเนิ นธุรกิจโดยใช้สืออิเล็กทรอนิกส์” ส่วนองค์การการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO,
) ได้กล่าวว่า “พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย
การตลาด การขาย หรื อการขนส่ งผลิตภัณฑ์และบริ การโดยใช้สืออิเล็กทรอนิกส์”
พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์มี 4 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business หรื อ B2B)
หมายถึงการซื อขายระหว่างผูผ้ ลิตด้วยกัน
2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทธุรกิจกับบริ โภค (Business-to-Consumer หรื อ
(B2C) คือ การทีธุรกิจขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทธุรกิจกับรัฐบาล (Business-to-Government หรื อ
(B2G)หมายถึง การสร้างระบบให้รัฐบาลสามารถติดต่อกับธุรกิจผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค (Consumer-to-Consumer
หรื อ (C2C)พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทนีผูบ้ ริ โภคอาจทําการซือขายกันโดยตรง
. แนวคิดประสบการณ์ ในการซื อสิ นค้าออนไลน์
ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ ( ) อ้างใน กิตติวฒั น์ จิตรวัตร ( ) ให้คาํ จํากัดความว่า
ประสบการณ์ คือ สิงทีบุคคลได้เรี ยนรู ้จากการกระทําของตนเองหรื อได้พบเห็นจากการกระทําของ
ผูอ้ ืน และประสบการณ์เป็ นสิ งทีมีคุณค่าในการเรี ยนรู ้ทุกๆ ด้าน ทีซึงแบ่งได้เป็ น ลักษณะ )
ประสบการณ์ตรง เป็ นประสบการณ์ทีเราได้สัมผัสด้วยตัวเอง กระทําเอง ได้ยนิ ได้ฟังเอง และ )
ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ทีได้รับการ ถ่ายทอดหรื อรับรู ้มาอีกทอดหนึง
. แนวคิดแรงจูงใจในการซื อสิ นค้ าออนไลน์ (Online Shopping Motivation)
Lovell (1980, p. อ้างใน พรทิพย์ วานิชจรู ญเกียรติ, 2553, หน้า ) อ้างใน กิตติวฒั น์
จิตรวัตร ( ) ให้ความหมาย ของแรงจูงใจไว้วา่ เป็ นกระบวนการทีชักนํา โน้มน้าวให้บุคคลเกิด
ต้องการเพือทีจะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสําเร็ จ และ Domjan (1996)
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อธิ บายว่า การจูงใจ เป็ นภาวะในการเพิมพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ
กระทําพฤติกรรมนัน เพือให้บรรลุเป้าหมายทีต้องการ
. ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด
ส่วนผสมทางการตลาด คือเครื องมือกลยุทธ์ทางการตลาด เป็ นปัจจัยทางการตลาดที
สามารถ ควบคุมได้ซึงองค์กรสามารถใช้เพือช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้ าหมาย ( Philip Kotler and Gary Armstrong,
) เป็ นองค์ประกอบโดยตรงทีเกียวข้อง
กับสิ นค้าและบริ การ โครงสร้างราคาระบบการจัดจําหน่าย กิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด ที
นําเสนอต่อผูบ้ ริ โภค (สุ ดาพร กุณฑลบุตร,
) ซึงส่ วนผสมทางการตลาดหรื อทีเรี ยกว่า Ps
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
และส่วนประสมทางการตลาดเป็ น เครื องมือทีแสดงถึงมุมมองจากผูผ้ ลิต ซึ งเป็ นเครื องมือทีใช้
กระตุน้ ผูซ้ ือ (องอาจ ปทะวานิช, ) ซึงเป็ นชุดเครื องมือทางการตลาดทีธุรกิจใช้ดาํ เนินงานเพือ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย (Philip Kotler and Gary Armstrong, 2012)
. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษากระบวนการทีบุคคลหนึงหรื อกลุ่มบุคคล ทําการ
เลือกซือสิ นค้า หรื อบริ การ เพือประโยชน์ในนการใช้สอย เพือตอบสนองความต้องการของตนเอง
ให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด (วันดี รัตนกายแก้ว, 2554)
. แนวคิดและทฤษฎีเกียวข้ องกับการตัดสิ นใจซื อ
นอกจากนี ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( ) อ้างใน กิตติวฒั น์ จิตรวัตร ( ) ขันตอนการ
ตัดสิ นใจซือ (Buyer’ s Decision Process) เป็ นลําดับขันตอนในการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
ประกอบไปด้วย ขันตอน ดังนี
1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition)
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search)
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation Of Alternative)
4) การตัดสิ นใจซือ (Purchase Decision)
5) พฤติกรรมหลังการซื อ (Post-Purchase Behavior)
. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
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วรรณิ กา จิตตินรากร ( ) กล่าวว่า การยอมรับหรื อการตัดสิ นใจทีจะใช้เทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมใหม่ (The Technology Acceptance Model: TAM) เป็ นปัจจัยทีส่งผลโดยตรงต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของผูใ้ ช้ ได้แก่ การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived
Ease of Use) และการรับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) โดยปัจจัยทีมี
อิทธิพลต่อความตังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีทงสิ
ั น ปั จจัย
ได้แก่
. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
. การรับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness)
. ทัศนคติ (Attitude)
. แนวคิดสถานการณ์ Covid-19
สกนธ์ วรัญ ูวฒั นา ( ) อ้างใน ฑิตาพร รุ่ งสถาพร ( ) ซึงเป็ นประธานกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า ได้กล่าวว่า จากสภาวการณ์การระบาดของโรค Covid- ทีมีการกระจายใน
เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างต่อเนื องนี นอกจากจะส่ งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุ ขของ
ประเทศไทยแล้ว ยังส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ ในทุกภาคธุรกิจอย่างรุ นแรง องค์กร ต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับเศรษฐกิจก็มีการปรับตัวเลขและการประมาณการต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ และคาดว่าจะมี
การหดตัวลงอย่างรวดเร็ วเป็ นวงกว้าง โดยเฉพาะธุรกิจภาคการบริ การ ทําให้ตอ้ งมีการปรับตัวใน
การดําเนินธุรกิจในทุกขนาดธุ รกิจ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชน
และคาดว่าหลังภาวะวิกฤต Covid- ทุกภาคธุรกิจยังคงต้องมีการปรับตัวรู ปแบบใหม่ และ เพือลด
การสัมผัสและการเผชิญหน้าโดยตรงให้น้อยทีสุ ดทําให้เกิดสิ นค้าหรื อธุรกิจใหม่มากบนโลก
ออนไลน์จากอุปสงค์ทีมากขึน บนแอปพลิเคชัน
. แนวคิดทฤษฎีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ ( , น. - ) อ้างใน ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู ( ) กล่าวว่า
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เป็ น
เกณฑ์ทีนิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี
. เพศ (Sex) เพศหญิง และ เพศชายจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความคิด หรื อแม้แต่ในด้านอารมณ์ ด้านความรู ้สึก
. อายุ (Age) อายุจะเป็ นสิ งทีกําหนดว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์การใช้ชีวติ มากน้อย
เพียงใด
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. ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาเป็ นอีกสิ งหนึงทีมีอิทธิ พลต่อความคิดหรื อทัศนคติ
ของตัวบุคคล
. รายได้ (Income) ระดับรายได้จะเป็ นสิ งทีกําหนดพฤติกรรมหรื อรู ปแบบในการใช้ชีวิต การเลือก
ซือสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ

ระเบียบวิธีวิจัย
. การออกแบบ
การศึกษาวิจยั ในเล่มนีเป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการ
วิจยั ทีมีการศึกษาตามสภาพทีเป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเปลียนแปลงหรื อควบคุมตัวแปรใด
ๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross sectional studies) เป็ นการเก็บ
ข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึงเพียงครังเดียว โดยใช้เครื องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
. ประชากร กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการวิจยั ครังนีคือประชากรทีอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ทีเคยใช้บริ การซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึงผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที
ชัดเจน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้มาจากการเปิ ดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane ( ) เพือกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยทําการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจํานวน
ทีแน่นอน หรื อ ∞ (Infinity) จากระดับความเชื อมนั % และค่าความคลาดเคลือน % ที ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน คน ซึงผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกโดยการส่ ง link
แบบสอบถามเข้าไปในไลน์กลุ่ม และ Post link บนหน้า Facebook
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือกําหนดตัวแปรและ
สร้างกรอบแนวความคิดสําหรับงานวิจยั และนําไปสู่การสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ เพือนํามาซึงการ
สร้างแบบสอบถามสําหรับการวิจยั การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจทีใช้แบบสอบถามทัง
แบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ส่ วน
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สรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามกลยุทธ์ทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังนี
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ด้านพฤติกรรมการซือสิ นค้าออนไลน์ โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับแหล่งทีมาเกียวกับการใช้งานอินเทอร์ เน็ตของคน
ไทนทีเติบโตขึนส่วนหนึ งเป็ นผลมาจาก E-Marketplace ช่องทางทีผูซ้ ือเลือกใช้เพือซือสิ นค้ามาก
ทีสุ ดจากผลส ารวจของ EDTA คือ อีมาร์ เก็ตเพลสและ Shopee เป็ นช่องทางทีได้รับความนิยม
สู งสุ ดถึง . % รองลงมาคือ Lazada . % และSocial Media ได้แก่ Facebook Fan page 47.5%
Line . % และ IG 21.8%
อ้างอิงข้อมูลจาก : รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี
2. ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จําแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุ ปผลการ
วัจยั ได้ดงั นี
. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทีมี อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน รายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีต่างกัน
. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทีมี เพศต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทีไม่ต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้าน
กระบวนการ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ Covid- มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถสรุ ปได้ดงั นี ปั จจัย
ด้านสถานการณ์ Covid- มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงสอดคล้องกับแหล่งทีมาเรื อง ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการ
ขยายตัวของ E-commerce ในไทย ปัจจัยหนึงทีเกียวข้องคือ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID: ในส่ วนของปัจจัยนีคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึน แต่เมือมีการแพร่ ระบาดจริ ง ๆ แล้ว ผลกระทบ
ของมันต่อธุรกิจก็เกิดขึนอย่างมหาศาล รายได้จากหน้าร้านค้าลดลงฮวบฮาบ จนร้านค้าต้องปิ ดตัวลง
ทัง แบบชัวคราว และ แบบถาวร หลายกิจการจึงหันมาพึงพาช่องทางดิจิทลั เปิ ดร้าน E-Commerce
สร้างช่องทางท ารายได้ ต่อยอดธุรกิจแม้ในยามสถานการณ์ไม่เป็ นใจ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ในครังนี มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพือใช้เป็ นประโยชน์และแนวทาง
สําหรับผูท้ ีทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้ว หรื อ กําลังจะเริ มต้นทําธุ รกิจขายสิ นค้าออนไลน์
ปั จจัยส่ วนบุคคลจากการศึกษาวิจยั ในครังนีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดย
แบ่งเป็ น ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที
ต่างกัน ร้านค้าออนไลน์ควรเลือกทําการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะกับสิ นค้าของตน
ตามแต่ละช่วงอายุ และการโฆษณาควรจะมีรูปแบบที น่าสนใจและเป็ นทีจดจําของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนปั จจัยประชากรด้านเพศ และระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ทีไม่ต่างกัน ดังนันการทําโฆษณาหรื อปรชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ไม่
จําเป็ นต้องคํานึงถึง เพศ และระดับการศึกษา เพราะทุกเพศ และทุกระดับการศึกษา มีการตัดสิ นใจ
ซือตามรายได้อยูแ่ ล้ว
ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดและเทคโนโลยี มีขอ้ เสนอแนะดังนี
. ด้านราคา มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ดังนันร้านค้าออนไลน์จึงจําเป็ นต้องตังราคาทีเหมาะสม เพราะใน
ปั จจุบนั สิ นค้าทางเลือกมีค่อนข้างมาก ผูบ้ ริ โภคมักจะเปรี ยบเทียบราคาก่อนทําการตัดสิ นใจซื อก่อน
เสมอ
. ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ร้านค้าออนไลน์ควรจะมีโปรโมชันเพือเป็ น
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แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซือให้ง่ายขึน เพราะการซื อสิ นค้าจากช่องทางออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคจะไม่ได้
เห็นสิ นค้าจริ ง การมีโปรโมชันเข้ามาช่วย ทําให้เป็ นการดึงดูดลูกค้าได้เป้นอย่างดี
. ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ร้านค้าออนไลน์จาํ เป็ นต้องมีกระบวนการที รวดเร็ วเนืองจาก
ผูบ้ ริ โภคทีสนใจในตัวสิ นค้ามักจะสอบถามจากผูข้ ายก่อนซือเสมอ หากผูข้ ายตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าล่าช้า ก็จะทําให้พลาดการขายสิ นค้ารายการนันๆไป เพราะผูบ้ ริ โภคทีซือสิ นค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์มกั จะเปลียนใจเร็ว เพราะในโลกออนไลน์มีตวั เลือกสิ นค้าค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านเศรฐกิจเพิมเติม เพราะผูว้ ิจยั คิดว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
เป็ นอีกตัวแปรสําคัญทีจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค เนื องจากหากเศรฐกิจดีก็จะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความสามารถในการซื อทีดีตามไปด้วย
2. ควรกระจายแบบสอบถามในทุกกลุ่มอาชีพ และทุกกลุ่มช่วงอายุ ให้มีปริ มาณที
เท่า ๆ กัน ซึงกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามมีส่วนสําคัญมากต่อผลการวิจยั

