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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได ้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด การตลาด (7PS) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัลกัษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
ประชากรในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-
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Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ประชากรอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีเคยท าการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.83 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และ
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีช่วงรายไดร้ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือ
ออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็น
รายดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ และรายได ้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินออนไลน์ต่างกัน อย่างมีมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
ประชากรอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ ; สินคา้ออนไลน์ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study personal factors such as sex, age, 

marriage status, degree of study, career and average monthly income that affected to 
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decision making online shopping of The population in Bang Phli Samutprakarn. 2) to study 

marketing mix factors which related to decision making such as product, price, place, 

promotion people, Physical Evidence and Process that related to  decision making online 

shopping of The population in Bang Phli Samutprakarn. Is research Non-Experimental 

Design. The sample group was 400 people of the population in Bang Phli Samutprakarn 

who used to shop online. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data with 

the total Cronbach’ s Alpha 0.83 The data collected were analyzed by using the frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent 

Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different 

testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 

which pair are different and Multiple Regression Analysis. The results of study showed that 

the most of the respondents are female, aged between 20-30 years old, have bachelor’s 

degree, with single marital status, work as 
 employee of private company, have salary between 10,001 – 20,000 baths. Decision 
to purchase are at the high level, when focus in a part showed that price has the highest 
mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that personal factors of consumers 
in Bang Phli Samutprakarn with age, degree of study, marriage status, and average monthly 
income make the decision to purchase Second-hand goods differently at statistical 
significance of 0.05 levels. Futhermore, marketing mix factors such as product, place and 
people had related to decision making online shopping of the population in Bang Phli 
Samutprakarn at statistical significance of 0.01 level 
Keywords : Buying decision ; Online Products 
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บทน า 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัน้ี “ออนไลน์” นั้นเขา้มาเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษยภ์ายใน

สังคมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีและโลกของอินเทอร์เน็ตสามารถท่ีจะเช่ือมต่อกันอย่าง

ง่ายดายเพียงแค่การคลิก ส่งผลใหม้นุษยเ์ปล่ียนแปลงลกัษณะของการใชชี้วิต มีความสะดวก

สบายมากยิ่งข้ึน นอกจากจะติดต่อส่ือสารผ่านทางออนไลน์ การคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้

ต่างๆ ส่ิงหน่ึงท่ีพบไดม้ากท่ีสุดเลยก็คือ การซ้ือขายของออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ต่างๆท่ี

เติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา สั่งซ้ือ จดัส่ง ช าระเงินไดอ้ย่างสะดวกและ

รวดเร็วทนัใจ 

จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ือง การตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

ประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอ

ในของผูบ้ริโภคจนน ามาสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ เพื่อน าผลงานวิจยัน้ี

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

 อาชีพและรายได ้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด การตลาด (7PS) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น 
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

1. ประชากรอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเคยท าการซ้ือสินคา้ผา่น 
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ จ านวน 400 คน 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มตวัแปรดงัน้ี ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น 
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7PS) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของประชากรอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

3. ระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2563 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของประชากรอ าเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 



6 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือส้ินคา้ออนไลน์ของประชากร

ในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์และผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลแนวคิดจากงานวิจยัน้ี
ไปต่อยอดธุรกิจและใหเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

4. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์และผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลแนวคิดจากงานวิจยัไป
ใชป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและวางแผนการตลาดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องภายในประเทศ  

กติติวฒัน์ จติรวตัร (2561) ปัจจยัการซ้ือสินคา้ออนไลน์และคุณภาพเวบ็ไซต์ท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท นอกจากน้ี ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ คุณภาพการบริการช็
อปป้ิงออนไลน์ และคุณภาพเวบ็ไซต์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเว็บไซต์ลาซาดา้
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในขณะท่ีปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
การแสดงตนในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และการประมูลสินคา้ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตล์าซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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จุฑารัตน์ เกียรติ รัศมี  (2558)  ศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  าานวน 4 ปัจจยั 
โดยเรียงลาดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาหน่าย และการยอมรับเทคโนโลย ี
2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 
3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ในแอพพลิเคชัน่ และ

ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 
4) ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารกับผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของ

แอพพลิเคชัน่ 
วัชราภรณ์ เจียงของ (2559) การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

สินคา้ออนไลน์โดยมุ่งเน้นปัจจยัดา้นช่องทางการรับสินคา้ โดยผลการวิจยั ปรากฏดังน้ี
พบว่า เพศหญิงซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 26-35 ปี 
เลือกช่องทางการรับสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในปัจจุบนั ควรมีการตั้งศูนยรั์บสินคา้ หรือ Pick-up store ใกลพ้ื้นท่ีข้ึน 
 สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ผูว้ิจัยมองเห็นถึงปัญหาและโอกาส  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(E-Marketplace) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น
ช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) ของผูบ้ริโภคจากการทาการวิจยั
ในคร้ังน้ี สามารถระบุความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และส่งผลกระทบต่อความ
คาดหวงัของลูกคา้ได ้
 ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจการขายสินคา้ผา่น
ทางสังคมออนไลน์สามารถนาขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชว้างแผนปรับปรุงหรือพฒันาธุรกิจต่อไปได้
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 วิภาวรรณ  มโนปราโมทย์ (2556) การศึกษาวิจัยเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 23-
30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
ต่อเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ือง
แต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ี
ในการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500-1,000 
บาท ปัจจยัดา้นทศันคติปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้น
ทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ผลของการศึกษาพบว่าประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและคุณภาพของ
สินคา้ ดา้นราคาดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้และร้านคา้ และดา้น
ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลสินคา้และกระบวนการให้บริการ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์ 
 ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 7 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรมของผูบ้ริโภค และเพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุค๊และอินสตาแกรมของผูบ้ริโภค 
เพื่อการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊ค
และอินสตาแกรม มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
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และความมีช่ือเสียงของแบรนด ์และปัจจยัดา้นการนาเสนอขอ้มูลสินคา้และความสะดวกใน
การสั่งซ้ือและช าระเงินในส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น
เพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่แตกต่าง
กนั  
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องต่างประเทศ 

Stolle, Hooghe, & Micheletti (2005) ไดท้  าการส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึงมี
พฤติกรรมในการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัท่ีแฝงไปดว้ย
การใหค้วามส าคญักบัจริยธรรม เละเหตุผลทางการเมืองอยา่งมีนยัส าคญั  

Bostrom, Folesdal, Klintman, Micheletti & Sorensen (2004) ได้ท  าการ ศึกษา

พบว่า พฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้อุปโภคบริโภคของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบันใน

ประเทศนอร์เว และ  พื้นท่ีใกล้เคียงนั้ น ไม่เพียงแค่คิดเร่ือง เก่ียวกับสุขภาพท่ีดีหรือ

ผลประโยชน์ของตนเองท่ีจะไดรั้บจาก สินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ในขณะท่ี พวกเขา

จบัจ่ายซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริโภคจ านวนมาก ให้ความส าคญกบัคุณค่าสินคาหรือ

บริการท่ีไดรั้บซ่ึงไม่ใช่คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าท่ีเป็นตวัเงินท่ีสามารถค านวณได้

ชดัเจน 

Shaouf and Kevinand, Xiaoying (2016) ได้ศึกษาผลกระทบของการออกแบบ

โฆษณาท่ี ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า 

เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้โฆษณาเพื่อสร้างความสนใจในในการซ้ือสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั และการออกแบบ เวบ็ไซต์ส่งผลต่อการับรู้ตราสินคา้ การซ้ือสินคา้ ทศันคติต่อ

ตราสินคา้ และความสนใจในการซ้ือสินคา้ ผา่นออนไลน์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) มุ่งเน้น ในการ

พิสูจน์ปัจจยั คน้หาปัจจยั ท่ีเป็นเหตุ (Cause) น ามาสู่ผล (Consequences) เป็นการวิจยัท่ีมี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ ขอ้มูลท่ีศึกษาเป็นสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบภาคสนามเป็นเชิงปริมาณจะใชก้ารส ารวจแบบตดัขวาง (Cross-

sectional Survey) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้

เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดข้ึน จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากร

ในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ ทั้งเพศชายและหญิง ช่วง

อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 51 ปีข้ึนไป โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยเลือกแจกแบบสอบถาม

ให้ประชากรในอ าเภอบางพลีท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์เท่านั้น โดยจะแจกแบบสอบถาม

ทั้งหมด ในเขตโรงงานอุตสาหกรรมถนนก่ิงแก้ว บางพลี เพราะมีประชากรท่ีมีความ

หลากหลายตามปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลงัจากรวบรวมขอ้มูลครบแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS 

เพื่อหาค่าสถิติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการ

ทดสอบสมมติฐาน ผู ้วิจัยได้ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t – test โดยปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของประชากรอ าเภอบางพลี จังหวดั

สมุทรปราการต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 
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ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Multiple 

Comparisons (LSD) ในส่วนของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (7Ps) ใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย  
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ 

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบt-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี 
LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีช่วงรายไดร้ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีการ
ตดัสินใจซ้ือออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นรายดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีอายุ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได ้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินออนไลน์
ต่างกนั อย่างมีมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของประชากรอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีระดบัความมีนยัส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 
 

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของประชากรอ าเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 
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2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย

ลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
อภปิรายผลการวจิัย 
 1.ผลส ารวจประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 400 คน พบว่า 

ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50  มีช่วง

อายรุะหว่าง 20-30  ปี จ  านวนทั้งส้ิน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75  มีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี จ  านวนทั้งส้ิน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75  มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน 246 คน คิด

เป็นร้อยละ 61.5 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ  านวนทั้งส้ิน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.25 มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 152 คน คิด

เป็นร้อยละ 38 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ พบว่า ประชากรในอ าเภอบาง

พลี จังหวดัสมุทรปราการ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม

ทั้งหมดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.15  ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.10 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.08 ปัจจัย

ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.97 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 
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เท่ากบั 3.96 ปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.92 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.71 ตามล าดบั 

 การตัด สินใจ ซ้ือสินค้าออนไลน์ของประชากรในอ า เภอบางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่าประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการมีการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และเม่ือพิจารณาเป็นราย

หัวขอ้ พบว่าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยรวมค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ หัวขอ้การไดรั้บ

ค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้จากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือผา่นแอพพลิเคชัน่และเวป็ไซตอ์อนไลน์มีส่วนช่วย

ในการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.06  รองลงมาไดแ้ก่หัวขอ้ท่ีกล่าวว่าท่านคน้หาขอ้มูล

เก่ียวกบัสินคา้ออนไลน์ท่ีสนใจดว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.92 และหัวขอ้การตดัสินใจ

โดยรวม ท่านจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แน่นอน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.70  ตามล าดบั 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
ผูว้ิจัยเสนอแนะจากผลการวิจัยว่าผูป้ระกอบการควรปรับปรุงส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ และ

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ให้สอดคลอ้งกับเพศและอายุของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัก็จะเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อให้สินคา้มีคุณค่าเหมาะสมและมี

คุณค่าในสายตาผูบ้ริโภคโดยสอดคลอ้งตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่าผูป้ระกอบการควรปรับปรุงส่วนประสม

ทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ และ
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ปัจจยัดา้นกระบวนการ ให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัก็จะเป็นส่วน

หน่ึงท่ีจะช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อใหสิ้นคา้มีความเหมาะสมและมีคุณค่า

ในสายตาผูบ้ริโภคตามสถานภาพ เช่น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ควรจะมีการแสดงรูปสินคา้

สวยงามชดัเจน สร้างแบรนด์ให้มีช่ือเสียง รวมถึงมีการรับประกันของสินคา้ มีการบอก

ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ครบถว้นและสินคา้ตอ้งมีให้เลือกหลากหลาย โดยท่ีสินคา้ตอ้งมี

คุณภาพและบริการหลงัการขายเทียบเท่ากบัสินคา้ท่ีวางขายหนา้ร้านหรือห้างสรรพสินคา้  

ในส่วนปัจจยัดา้นราคา สินคา้ควรมีการแจง้ราคาอยา่งชดัเจน และมีราคาท่ีขายออนไลน์ตอ้ง

เป็นราคาท่ีต ่ากว่าทอ้งตลาด และมีการให้ส่วนลดกบัลูกคา้ถา้ซ้ือในปริมาณมาก รวมถึงมี

สินคา้ท่ีมีราคาให้เลือกหลากหลาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีความรวดเร็ว

ของการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่และสินคา้ท่ีสนใจ ผูบ้ริโภคสามารถสอบถามรายละเอียดสินคา้

เพิ่มเติมโดยผูข้ายตอ้งตอบค าถามอยา่งรวดเร็ว สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดม้ากกว่าหน่ึงช่องทาง

ออนไลน์ มีหน้าร้านและช าระเงินไดห้ลายช่องทาง โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ์

สั่งซ้ือและสถานการณ์จดัส่งสินคา้ได ้และมีหน้าเวปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นออนไลน์ท่ี

สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดักิจกรรมชิงของรางวลั

หรือของแถม และมีการ Update มีการ Update ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ใหลู้กคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มีบริการส่งสินคา้ฟรี แมส้ั่งสินคา้เพียงช้ินเดียวและแจกสินคา้

ทดลอง เม่ือมีสินคา้ตวัใหม่หรือสินคา้ร่วมรายการ รวมถึงมีโปรโมชัน่เง่ือนไขส่วนลดพิเศษ

และของขวัญในเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก ปัจจัยด้านบุคคล ควรมีมีช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารกับเจา้หน้าท่ี (Contact Center) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงและเจา้หน้าท่ี (Contact 

Center) สามารถตอบกลบั และมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทนัที  มีการเก็บรักษาขอ้มูลความลบั

ของลูกคา้ เช่น ช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ ท่ีอยู ่ขอ้มูลการจ่ายช าระไดอ้ยา่งปลอดภยั และเวป็ไซต์

หรือแอพพลิเคชัน่ออนไลน์มีการช้ีแจงนโยบายความเป็นส่วนตวัอยา่งชดัเจน ปัจจยัลกัษณะ
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ทางกายภาพ โดยเคร่ืองมือต่างๆ บนหน้าเวปไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ออนไลน์เขา้ใจง่าย

สะดวกต่อการท ารายการต่อ มีเคร่ืองมือในการคน้หาแบบแยกประเภท (Sort) ท่ีหลากหลาย 

เช่น ยีห่อ้ สี ขนาด สร้างเวปไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ใหมี้ช่ือเสียงและทนัสมยั ปัจจยั

ดา้นกระบวนการ ส่ิงท่ีควรมีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนในการสั่งซ้ือไม่ซบัซอ้น มี

การตรวจสอบการสั่งซ้ือและการจดัส่งท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง รวมถึงแอพพลิเคชัน่ออนไลน์มี

ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้เพื่อการท าธุรกรรมทางการคา้ใหส้ าเร็จเท่านั้น เช่น 

การส่งสินคา้ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในอ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการเท่านั้นดงันั้น ในการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้

กวา้งและครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น อาจส ารวจไปยงัพื้นท่ีครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล 

เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงอาจมีความ

แตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 
 2.  ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ของประชากรในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เช่น ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยั

ดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจัยดา้นพฤติกรรมและน าขอ้มูล ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ

ปรับปรุง พฒันาสินคา้ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
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