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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พและรายได้ ที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการ 2) เพื่อศึ กษาปั จจัย ด้า น
ส่ วนผสมทางการตลาด การตลาด (7PS) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยลักษณะทาง
กายภาพ ปั จจัยด้านกระบวนการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ข อง
ประชากรในอ าเภอบางพลี จัง หวัด สมุ ท รปราการ เป็ นการวิ จ ัย แบบไม่ ท ดลอง (Non-
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Experimental Design) กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษา คื อ ประชากรอ าเภอบางพลี จัง หวัด
สมุ ทรปราการ ที่ เ คยทาการซื้ อสิ นค้า ผ่า นแอพพลิ เ คชั่นออนไลน์ มี ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่า ง
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้ อหา (Content
Validity) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ 0.83 เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ก ารทดสอบแบบt-test สถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และ
สถิติการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีช่วงรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสิ นใจซื้ อ
ออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ น
รายด้าน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และรายได้ ที่ต่างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นออนไลน์ ต่างกัน อย่างมี มี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการจัดจาหน่ าย และด้านบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
ประชากรอาเภอบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการ ที่ระดับความมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.01
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ ; สิ นค้าออนไลน์

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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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั นี้ “ออนไลน์” นั้นเข้ามาเป็ นสิ่ งสาคัญในการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ภายใน
สังคมเป็ นอย่างมาก เทคโนโลยีและโลกของอินเทอร์ เ น็ตสามารถที่จะเชื่ อมต่ อกัน อย่า ง
ง่ายดายเพียงแค่การคลิก ส่ งผลให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงลักษณะของการใช้ชีวิต มีความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้ น นอกจากจะติ ดต่ อสื่ อสารผ่านทางออนไลน์ การค้นคว้าหาข้อมู ลความรู ้
ต่ างๆ สิ่ งหนึ่ งที่พบได้มากที่สุดเลยก็คือ การซื้ อขายของออนไลน์ ธุ รกิ จออนไลน์ต่างๆที่
เติ บโตอย่างรวดเร็ ว ไม่ ว่าจะเป็ นการโฆษณา สั่งซื้ อ จัดส่ ง ชาระเงิ นได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ วทันใจ
จึ ง เป็ นที่ ม าของงานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาในเรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข อง
ประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอ
ในของผูบ้ ริ โภคจนนามาสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ เพื่อนาผลงานวิจยั นี้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพและรายได้ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของประชากรในอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด การตลาด (7PS) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1.
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ประชากรอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่เคยทาการซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ จานวน 400 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตัวแปรดังนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7PS) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยตัวแปรตามคือ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของประชากรอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. ระยะเวลาการดาเนินการศึกษาวิจยั เริ่ มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม
พ.ศ. 2563

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของประชากรอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านกระบวนการ มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ้ นค้าออนไลน์ของประชากร
ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสิ นค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์และผูท้ ี่สนใจนาข้อมูลแนวคิดจากงานวิจยั นี้
ไปต่อยอดธุรกิจและให้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจต่อไป
4. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์และผูท้ ี่สนใจนาข้อมูลแนวคิดจากงานวิจยั ไป
ใช้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องและวางแผนการตลาดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องภายในประเทศ
กิตติวฒ
ั น์ จิตรวัตร (2561) ปัจจัยการซื้ อสิ นค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า จากเว็บ ไซต์ ล าซาด้า ของผู บ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท นอกจากนี้ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ คุณภาพการบริ การช็
อปปิ้ งออนไลน์ และคุณภาพเว็บไซต์ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้า
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 65.1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในขณะที่ปัจจัยพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
การแสดงตนในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ และการประมู ลสิ นค้าออนไลน์ ไม่ ส่งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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จุ ฑ ารั ต น์ เกี ย รติ รั ศ มี (2558) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อสิ นค้ า ผ่ า นทาง
แอพพลิ เคชัน่ ออนไลน์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาานวน 4 ปัจจัย
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และการยอมรับเทคโนโลยี
2) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
3) ปั จจัยด้านราคา คุ ณภาพและความหลากหลายของสิ นค้าในแอพพลิ เคชัน่ และ
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
4) ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค และความมี ชื่อเสี ยงของ
แอพพลิเคชัน่
วัชราภรณ์ เจียงของ (2559) การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์โดยมุ่ งเน้นปั จจัยด้า นช่ องทางการรั บสิ นค้า โดยผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
พบว่า เพศหญิ งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง 26-35 ปี
เลื อกช่ องทางการรั บสิ นค้า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ส่ ว นในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ในปัจจุบนั ควรมีการตั้งศูนย์รับสิ นค้า หรื อ Pick-up store ใกล้พ้นื ที่ข้ ึน
สุ ณิส า ตรงจิต ร์ (2559) ผูว้ ิ จ ัย มองเห็ นถึ งปั ญ หาและโอกาส เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านช่ องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(E-Marketplace) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ น
ช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ของผูบ้ ริ โภคจากการทาการวิจยั
ในครั้งนี้ สามารถระบุความสาคัญของแต่ละปั จจัยที่มีอิทธิ พล และส่ งผลกระทบต่ อความ
คาดหวังของลูกค้าได้
ปิ ยมาภรณ์ ช่ วยชู หนู (2559) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการที่ทาธุ รกิจการขายสิ นค้าผ่าน
ทางสังคมออนไลน์สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุ งหรื อพัฒนาธุรกิจต่อไปได้
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วิ ภ าวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 2330 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้
ต่ อเดื อนที่ 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ อง
แต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบจะมีความถี่
ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ง และส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าครั้งละ 500-1,000
บาท ปั จจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสาคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้าน
ทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ปิ ยมาภรณ์ ช่ วยชู หนู (2559) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ผลของการศึกษาพบว่าประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ที่แ ตกต่ า งกันส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่า นทางสั งคมออนไลน์ ไ ม่
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของ
สิ นค้า ด้านราคาด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าและร้านค้า และด้าน
ข้อมู ลร้ านค้า ข้อมู ลสิ นค้าและกระบวนการให้บริ การ ทุกปั จจัยส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
ภัท รานิ ษ ฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) งานวิ จ ัย นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด 7 ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภค และเพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภค
เพื่อการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊ค
และอินสตาแกรม มี 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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และความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการนาเสนอข้อมูลสิ นค้าและความสะดวกใน
การสั่งซื้ อและชาระเงิ นในส่ วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่แตกต่าง
กัน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องต่ างประเทศ
Stolle, Hooghe, & Micheletti (2005) ได้ทาการสารวจพบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มหนึ่ งมี
พฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไปในชีวิตประจาวันที่แฝงไปด้วย
การให้ความสาคัญกับจริ ยธรรม เละเหตุผลทางการเมืองอย่างมีนยั สาคัญ
Bostrom, Folesdal, Klintman, Micheletti & Sorensen (2004) ได้ ท าการศึ ก ษา
พบว่า พฤติ กรรมการจับจ่ ายใช้สอยสิ นค้า อุ ปโภคบริ โ ภคของผูบ้ ริ โ ภคในยุค ปั จจุ บ ันใน
ประเทศนอร์ เ ว และ พื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งนั้น ไม่ เ พี ย งแค่ คิ ด เรื่ อง เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพที่ ดี ห รื อ
ผลประโยชน์ ของตนเองที่ จะได้รั บจาก สิ นค้า หรื อบริ การเท่ า นั้น แต่ ใ นขณะที่ พวกเขา
จับจ่ายซื้ อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน ผูบ้ ริ โภคจานวนมาก ให้ความสาคญกับคุณค่าสิ นคาหรื อ
บริ การที่ได้รับซึ่ งไม่ ใช่ คุณค่ าทางเศรษฐกิ จหรื อคุ ณค่ าที่เป็ นตัวเงิ น ที่สามารถคานวณได้
ชัดเจน
Shaouf and Kevinand, Xiaoying (2016) ได้ศึ ก ษาผลกระทบของการออกแบบ
โฆษณาที่ ส่ งผลต่อการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อการรั บรู ้ โ ฆษณาเพื่ อสร้ า งความสนใจในในการซื้ อสิ นค้าที่
แตกต่างกัน และการออกแบบ เว็บไซต์ส่งผลต่อการับรู ้ตราสิ นค้า การซื้ อสิ นค้า ทัศนคติต่อ
ตราสิ นค้า และความสนใจในการซื้ อสิ นค้า ผ่านออนไลน์
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ ทดลอง (Non-Experimental Design) มุ่ งเน้น ในการ
พิสูจน์ปัจจัย ค้นหาปั จจัย ที่เป็ นเหตุ (Cause) นามาสู่ ผล (Consequences) เป็ นการวิจยั ที่ มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ ข้อมูลที่ศึกษาเป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลแบบภาคสนามเป็ นเชิ งปริ มาณจะใช้การสารวจแบบตัด ขวาง (Crosssectional Survey) คื อ เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ งเพี ย งครั้ งเดี ย ว โดยใช้
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดขึ้น จานวน 400 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากร
ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ทั้งเพศชายและหญิง ช่วง
อายุต้ งั แต่ 20 ปี ถึง 51 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดยเลือกแจกแบบสอบถาม
ให้ประชากรในอาเภอบางพลี ที่เคยซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ เท่า นั้น โดยจะแจกแบบสอบถาม
ทั้งหมด ในเขตโรงงานอุ ต สาหกรรมถนนกิ่ งแก้ว บางพลี เพราะมี ประชากรที่ มี ค วาม
หลากหลายตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมู ลครบแล้ว จึ งได้นาข้อมู ลไปวิเคราะห์ ดว้ ยโปรแกรม SPSS
เพื่อหาค่าสถิติ ซึ่ งได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ t – test โดยปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่
ต่ า งกัน ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ ข องประชากรอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–Way
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ANOVA) หากพบความแตกต่ างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี Multiple
Comparisons (LSD) ในส่ วนของปั จจัย ด้า นส่ วนประสมการตลาด (7Ps) ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุ คูณ Multiple Regression Analysis

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์
ทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิ ติการทดสอบแบบt-test สถิ ติความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี
LSD และสถิติการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลู กจ้าง มี ช่วงรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มี การ
ตัดสิ นใจซื้ อออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด เป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และผล
การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการ ที่มีอายุ
ระดับการศึ กษา สถานภาพ และรายได้ ที่ต่างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นออนไลน์
ต่างกัน อย่างมีมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของประชากรอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ระดับความมีนยั สาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี

ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของประชากรอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน
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2. ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
ปั จ จัย ด้า นช่ องทางการจัดจ าหน่ าย ปั จ จัย ด้า นส่ งเสริ ม การตลาด ปั จ จัย ด้า นบุ คคล ปั จ จัย
ลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านกระบวนการ มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
1.ผลสารวจประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 400 คน พบว่า
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.50 มีช่วง
อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวนทั้งสิ้ น 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จานวนทั้งสิ้ น 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 มีสถานภาพโสด จานวนทั้งสิ้ น 246 คน คิด
เป็ นร้อยละ 61.5 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวนทั้งสิ้ น 289 คน คิดเป็ นร้อยละ
72.25 มี ช่วงรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวนทั้งสิ้ น 152 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 38
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการ พบว่า ประชากรในอาเภอบาง
พลี จังหวัด สมุ ทรปราการ มี ค วามคิ ด เห็ นต่ อปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด โดยรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22 และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นราคา มี ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด เท่ า กับ 4.15 ปั จ จัย ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.10 ปั จ จัย ด้า นกระบวนการ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.08 ปั จ จัย
ลักษณะทางกายภาพ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.97 ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มี ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.96 ปั จจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.71 ตามลาดับ
การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ออนไลน์ ข องประชากรในอ าเภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุ ทรปราการ พบว่าประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการมี การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า ออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และเมื่ อพิจารณาเป็ นราย
หัวข้อ พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์โดยรวมค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อการได้รับ
คาแนะนาเกี่ยวกับสิ นค้าจากผูอ้ ื่นที่เคยซื้ อผ่านแอพพลิเคชัน่ และเว็ปไซต์ออนไลน์มีส่วนช่วย
ในการตัดสิ นใจ มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 รองลงมาได้แก่ หัวข้อที่กล่าวว่าท่านค้นหาข้อมูล
เกี่ ยวกับสิ นค้าออนไลน์ที่สนใจด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และหัวข้อการตัดสิ นใจ
โดยรวม ท่านจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์แน่นอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 ตามลาดับ

ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย เสนอแนะจากผลการวิ จ ัย ว่ า ผูป้ ระกอบการควรปรั บปรุ งส่ ว นประสมทาง
การตลาด (7Ps) ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้า นราคา ปั จ จัย ด้า นช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ และ
ปั จจัยด้านกระบวนการ ให้สอดคล้องกับเพศและอายุของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันก็จะเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่จะช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เพื่อให้สินค้ามีคุณค่าเหมาะสมและมี
คุณค่าในสายตาผูบ้ ริ โภคโดยสอดคล้องตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่าผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งส่ วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ และ
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ปั จจัยด้านกระบวนการ ให้สอดคล้องกับสถานภาพของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันก็จะเป็ นส่ วน
หนึ่งที่จะช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เพื่อให้สินค้ามีความเหมาะสมและมี คุณค่า
ในสายตาผูบ้ ริ โภคตามสถานภาพ เช่ น ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ควรจะมี การแสดงรู ปสิ นค้า
สวยงามชัดเจน สร้ างแบรนด์ให้มีชื่อเสี ยง รวมถึ งมี การรั บประกันของสิ นค้า มี การบอก
ข้อมู ลรายละเอียดสิ นค้าครบถ้วนและสิ นค้าต้องมี ให้เลือกหลากหลาย โดยที่สินค้าต้องมี
คุณภาพและบริ การหลังการขายเทียบเท่ากับสิ นค้าที่วางขายหน้าร้านหรื อห้างสรรพสิ นค้า
ในส่ วนปัจจัยด้านราคา สิ นค้าควรมีการแจ้งราคาอย่างชัดเจน และมีราคาที่ขายออนไลน์ตอ้ ง
เป็ นราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาด และมี การให้ส่วนลดกับลู กค้าถ้าซื้ อในปริ มาณมาก รวมถึงมี
สิ นค้าที่มีราคาให้เลือกหลากหลาย ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ควรมีความรวดเร็ ว
ของการเข้าถึงแอพพลิเคชัน่ และสิ นค้าที่สนใจ ผูบ้ ริ โภคสามารถสอบถามรายละเอียดสิ นค้า
เพิ่มเติมโดยผูข้ ายต้องตอบคาถามอย่างรวดเร็ ว สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง
ออนไลน์ มี หน้าร้ านและชาระเงิ นได้หลายช่ องทาง โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ์
สั่ งซื้ อและสถานการณ์ จดั ส่ งสิ นค้าได้ และมี ห น้าเวปไซต์ห รื อแอพพลิ เ คชั่นออนไลน์ที่
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมชิงของรางวัล
หรื อของแถม และมีการ Update มีการ Update ข้อมูลข่าวสาร และกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
ให้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี แม้สั่งสิ นค้าเพียงชิ้นเดียวและแจกสิ นค้า
ทดลอง เมื่อมีสินค้าตัวใหม่หรื อสิ นค้าร่ วมรายการ รวมถึงมีโปรโมชัน่ เงื่อนไขส่ วนลดพิเศษ
และของขวัญ ในเทศกาลต่ า งๆ ให้ กับ สมาชิ ก ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล ควรมี มี ช่ อ งทางการ
ติ ดต่ อสื่ อสารกับเจ้าหน้า ที่ (Contact Center) ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงและเจ้าหน้า ที่ (Contact
Center) สามารถตอบกลับ และมีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าทันที มีการเก็บรักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้า เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์ ติดต่อ ที่อยู่ ข้อมูลการจ่ายชาระได้อย่างปลอดภัย และเว็ปไซต์
หรื อแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์มีการชี้แจงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวอย่างชัดเจน ปัจจัยลักษณะ
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ทางกายภาพ โดยเครื่ องมื อต่ างๆ บนหน้าเวปไซต์หรื อแอพพลิ เคชัน่ ออนไลน์เข้าใจง่ า ย
สะดวกต่อการทารายการต่อ มีเครื่ องมือในการค้นหาแบบแยกประเภท (Sort) ที่หลากหลาย
เช่น ยีห่ อ้ สี ขนาด สร้างเวปไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ให้มีชื่อเสี ยงและทันสมัย ปัจจัย
ด้านกระบวนการ สิ่ งที่ควรมีการบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว ขั้นตอนในการสั่งซื้ อไม่ซบั ซ้อน มี
การตรวจสอบการสั่งซื้ อและการจัดส่ งที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์มี
ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าเพื่อการทาธุรกรรมทางการค้าให้สาเร็ จเท่านั้น เช่น
การส่ งสิ นค้า เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะประชากรในอ าเภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการเท่านั้นดังนั้น ในการวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้
กว้างและครอบคลุ มยิ่งขึ้ น เช่ น อาจสารวจไปยังพื้นที่ครอบคลุ มกรุ งเทพและปริ ม ณฑล
เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ งอาจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
2. ควรมี ก ารศึ กษาตัว แปรในปั จ จัย อื่ นๆ ที่ อาจส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของประชากรในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เช่น ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านพฤติกรรมและนาข้อมูล ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาสิ นค้าให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
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