ปัจจัยทางการตลาดที่มผี ลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ แบบครบวงจร
นางสาว ปภัสรา ภักดีบารุ ง

บทคัดย่ อ
บทนา
เนื่ องมาจากพบว่าการใช้อินเตอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์การสื่ อสารได้ถูกผสมกลมกลืนจนกลายส่ วน
หนึ่ งในชี วิตประจาวันไปแล้ว นอกจากนี้ อินเตอร์ เน็ตยังได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตมีความ
สะดวก ส่ งผลให้พฤติกรรมการใช้งานและการบริ โภคสื่ อได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จากการที่อินเตอร์ เน็ต
และอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารได้เ ข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน พบว่ า กลุ่ ม คนปั จ จุ บ ัน นี้ ได้เ ริ่ ม ปรั บ
พฤติกรรมมาเสพสื่ อผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างชัดเจน การรับรู ้ข่าวสารจาก Facebook feed
และ official Line account ของรายการโทรทัศน์ หรื อหนังสื อพิมพ์ได้มาแทนที่การนัง่ ดูโทรทัศน์ และการ
อ่านข่าวบนหนังสื อพิมพ์แบบเดิมๆ เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่รวดเร็ ว สั้น กระชับ และมีระดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีเท่าๆ กันกับสื่ อหลัก ทาให้การพาณิ ชย์ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเปลี่ยนเศรษฐกิจและวิธีการ
ทาธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นหนทางใหม่ๆ ในการขยายตลาด โดยมีการปรับเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทาให้พวกเขาสามารถเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าได้จากหลายๆ แหล่งก่อนที่
จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า กลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านี้จะมองว่าการเปรี ยบเทียบราคาจากข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
สามารถทาให้เข้าถึงแหล่งจาหน่ายได้โดยตรง และได้ของที่ราคาถูกกว่า ส่ วนเรื่ องของการซื้ อสิ นค้ากลุ่ม
ผูส้ ู งอายุจะนิยมไปซื้อสิ นค้าที่หน้าร้าน เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยในขณะที่กลุ่มวัยกลางคน
และวัยรุ่ นเริ่ มมีความมัน่ ใจในระบบความปลอดภัยในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มากขึ้น โดยจะเลือกร้านจาก
แหล่งที่มา โดยมีคนแนะนาหรื อมีการให้คะแนน และการชาระเงินสามารถทาธุ รกรรมผ่านทางเอทีเอ็ม,
ผ่านบัตรเดบิต หรื อทางบัตรเติมเงินที่ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ ว จากการเติบโตของธุ รกิจ Chat
Commerce ที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลสารวจของ Pricewaterhouse Coopers ระบุว่า 51 เปอร์เซ็นต์ ของผูซ้ ้ื อ

สิ นค้าบนอินเตอร์เน็ต เคยซื้ อของโดยตรงใน Facebook, Instagram และ Line หากเทียบมูลค่าตลาดแล้ว
มูลค่าตลาดของ Chat Commerce ในไทยสู งถึงปี ละกว่าแสนล้านบาท จนเป็ นผลต่อยอดให้เกิดธุ รกิจใหม่
ที่ช่วยบริ หารจัดการสิ นค้าของผูป้ ระกอบการให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น เกี่ยวกับการให้บริ การด้านโลจิสติกส์
แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ Chat Commerce แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ตลอดจนขนส่ งสิ นค้าให้
ถึงมือผูบ้ ริ โภคได้อย่างปลอดภัย
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ เรื่ อง “ปั จจัยการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร” เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าอย่างไร เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลแก่ผูท้ ี่สนใจทาการศึกษาต่อ หรื อ
นาไปเป็ นแผนแนวทางในการประกอบธุรกิจให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษามีผล
ต่อการตัดสิ นใจการเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจรแตกต่างกัน
2. ปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด สถานที่การจัด
จาหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจรแตกต่างกัน
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ ความถี่ในการซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ
ผูม้ ีอิทธิพลในการซื้อ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจรแตกต่างกัน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบ
วงจร
2. ทาให้ทราบพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร
3. ผูป้ ระกอบการ นักการตลาด สามารถใช้ผลงานวิจยั นี้เป็ นแหล่งข้อมูลในวางแผนพัฒนากลยุทธ์
ด้านการตลาดให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ าผ่ านทางออนไลน์ แบบครบ
วงจร
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2546, หน้า 194) ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ (buying decision
process) เป็ นล าดับ ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคจากการส ารวจผูบ้ ริ โ ภคจ านวนมากใน
กระบวนการซื้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ
1. การรับรู ้ความต้องการ (need recognition) หรื อการรับรู ้ปัญหา (problem recognition) การที่
บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในตนเองซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ จากภายนอกและภายใน
เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความเจ็บปวด ซึ่ งรวมถึงความต้องการของร่ างกาย (physiological needs)
และความต้ อ งการที่ เ ป็ นความปรารถนา (aegvired needs) อั น เป็ นความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ท ยา
(psychological needs) สิ่ งเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู ้วิธีที่จะ
จัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีตทาให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร
2. การค้นหาข้อมูล (information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ งที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กบั ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการหาข้อมูลมากขึ้ นแหล่ งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 5 กลุ่มคือ

2.1 แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู ้จกั เป็ นต้น
2.2 แหล่งการค้า ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขายตัวแทนการค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัด
แสดงสิ นค้า เป็ นต้น
2.3 แหล่งประสบการณ์ ได้แก่ การควบคุมการตรวจสอบการใช้สินค้า เป็ นต้น
2.4 แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
2.5 แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรื อหน่วยวิจยั ภาวะ ตลาด
ของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นต้น
3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจากขั้นที่สอง
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินทางเลือกต่างๆ กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
3.2 ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุ ณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการ
ตลาดต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
3.3 ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่ อเกี่ยวกับตราสิ นค้าเนื่ องจากความเชื่ อถือของผูบ้ ริ โภค
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค และความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาการตัดสิ นใจซื้ อแบบมีข้ นั มี
ตอน กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคต้องมีความต้องการและทาการเสาะหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนด
แนวทาง และประเมินทางเลือกว่าจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น และนักการตลาดต้องให้ความสาคัญ
อย่างมากกับพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ หรื อ ใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด ความพึง พอใจมากที่ สุ ด และถ้า
ผูบ้ ริ โภคไม่เกิดความพึงพอใจก็ตอ้ งหาว่าเกิดจากปั ญหาอะไรแล้วทาการแก้ไข เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหมายของผูบ้ ริ โภคตรงกับการปฏิบตั ิการของสิ นค้า

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมี
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่าย กระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อ
ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมการตลาดออนไลน์
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550: 13-16) และจิตรลดา วิวฒั น์เจริ ญวงศ์(มหาวิทยาลัยศรี ปทุม,
2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ (online marketing mix) เป็ นองค์ประกอบ
การตลาดแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การจัดจาหน่าย
(place) การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (privacy) และการให้บริ การส่ วน
บุคคล (personalization) โดยส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปั จจัยมีความเกี่ยวเนื่องกันและมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนินการตลาดออนไลน์
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มยุรี ตั้งพานทอง (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
และบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร และศึกษา
ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผูบ้ ริ โ ภคเขต
กรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
สะดวก (convenience sampling)จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั ซึ่ งได้รับการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงเท่ากับ
0.78 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ทดสอบหา
ความสัมพันธ์โดย Chi-Square Test. ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
และบริ การผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน และ

ปั จจัยทางการตลาด พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ไม่ มีความสัมพันธ์ก ับพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่า น
อินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มตัวอย่างจากบุคคล
ทัว่ ไปที่ ซ้ื อสิ นค้า ทางออนไลน์ผ่า นช่ องทางต่ า งๆ ใช้ก ารสุ่ มตัวอย่า งโดยไม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (non
probability sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) เครื่ องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของการคานวณกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจานวนของประชากรที่แน่นอน (infinite population) โดยกาหนดค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์เซนต์ และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์ โดยการใช้สูตรของ
W.G. Cochran (1953) ดังนี้
สู ตร N = P (1 - P) Z2
d2
เมือ่

แทนค่า

N = ขนาดตัวอย่างที่เป็ นประชากรนับไม่ได้
P = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตอ้ งการสุ่ มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด
d = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
Z = ระยะความเชื่อมัน่ ในกรณี น้ ีใช้ที่ 95%; Z=1.96
N = 0.5(1-0.5)(1.96)2
(0.05)2
= 384.16 หรื อ 385

ตัวอย่าง (0.05) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นและปรับให้ความคลาดเคลื่อนลดลง การศึกษาครั้ง
นี้จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
แบบครบวงจร
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire)โดยที่ จ ัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ส ารวจพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นทาง
ออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือขึ้นจากการศึกษาข้อมูล และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่หนึ่ง เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
ออนไลน์ในช่ องทางต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนของข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และจานวนสมาชิกครอบครัว
ส่ วนที่สอง เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อทราบถึงปั จจัย
ต่ างๆ ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง จะได้เข้าใจถึ งรายละเอี ยดของผูต้ อบได้อ ย่า ง
ครบถ้วนที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจ ตรงตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้ มีรูปแบบในการส่ งเสริ มการ
ขาย และปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ส่ วนที่สาม เป็ นการสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ใน
ช่องทางต่างๆ โดยสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการซื้ อสิ นค้า ความต้องการในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ใน
ช่องทางต่างๆ รวมไปถึงวิธีการผ่อนชาระที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ส่ วนที่สี่ เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร โดย
กาหนดระดับมาตราส่ วนเป็ น 5 ระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับการให้ ความสาคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data)
เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากบุคคลทัว่ ไปโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจรของบุคคลทัว่ ไป โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
(1) ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 385 ชุด
(2) นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูลทางสถิติ
2) ข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั จากข้อมูลที่มีผรู ้ วบรวมไว้ท้ งั หน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงาน
เอกชน ดังนี้
(1) ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
(2) วารสารวิชาการ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
(3) หนังสื อทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณ (quantitative analysis) โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่รวบรวมไว้มาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีทางสถิติ โดยโปรแกรมทางสถิติสาเร็จรู ปและดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
1.1) ตัวแปรเชิงคุณภาพ จะใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (frequency and percentage) อธิบาย
ลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2) ตัวแปรเชิ งปริ มาณ จะใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ค่าต่าสุ ด (minimum) และค่าสู งสุ ด (maximum) แสดงในระดับความสาคัญสาหรับการ
ตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร

2) การวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) การทดสอบสมมติฐาน
2.1) สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณี ตวั แปรอิสระ
ที่มี 2 ตัวเลือก และใช้ตวั สถิติวิเคราะห์ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way
anova) สาหรับตัวแปรอิสระที่มีมากกว่า 2 ตัวเลือก
2.2) สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test ในกรณี ตวั แปรอิสระประกอบด้วย 2
ตัวเลือกและใช้ตวั สถิติวเิ คราะห์ค่า f-test ตามแบบการวิเคราะห์ของค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way
anova) สาหรับตัวแปรอิสระที่มี 2ตัวเลือกขึ้นไป
2.3) สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ประกอบด้วย ความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ ความถี่
ในการซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าt-test (independent t-test) ในกรณี ตวั แปร
อิสระมีตวั เลือกมากกว่า 2 ตัวเลือก และใช้ตวั สถิติในการวิเคราะห์ค่า f-test แบบการวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way anova) สาหรับตัวแปรอิสระที่มีตวั เลือกมากกว่า 2 ตัวเลือกขึ้นไป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางออนไลน์แบบครบวงจร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทาง
ออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์ จานวน 385 คน การ
วิเคราะห์ผลการศึกษาใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยการ การทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ one-way , anova
สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001
– 20,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่การบริ การสิ นค้าออนไลน์แบบครบวงจรมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย
มากถึง 4 ทางด้านกระบวนการตัดสิ นใจโดยรวมพบว่า ให้ความสาคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใน
ด้านการประเมินทางเลือกมีค่าเฉลี่ย 3.69 และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์
แบบครบวงจรเนื่องจาก มีสินค้าและบริ การที่ตอ้ งการมีค่าเฉลี่ย 51.2
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์แบบ
ครบวงจรไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจรแตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05โดยพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แบบครบวงจรแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์แบบครบวงจร
และสามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และเพื่อแก้ปัญหาการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์แบบครบวงจรผูว้ ิจยั เห็นว่า ธุ รกิจที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการ
ขายสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ดงั นี้

1) จากผลการศึกษา ด้านข้อมูลทัว่ ไป พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพส่ วนใหญ่สมรส/อยู่
ด้วยกัน อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้อเครื่ องสาอาง ในการซื้อสิ นค้าโดยเฉลี่ย/เดือน จานวน 1-2ครั้ง และมีราคา
เฉลี่ยต่ากว่า 1,000บาท ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกี่ยวกับการขายสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์สามารถนาข้อมูล
ดังกล่าวไปทาการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์เพื่อดาเนินการทางการตลาดต่อไป เช่น การนาข้อมูลไปทา
การส่ งเสริ มการขายหรื อการตั้งราคาให้เหมาะสมเพื่อที่จะทาให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
สาหรับผูท้ ี่กาลังคิดที่จะทาธุ รกิจเกี่ยวกับการขายสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์สามารถนาข้อมูลข้างต้นไป
ประกอบการพิจารณาเลื อ กประเภทสิ นค้า ที่ จะนามาขายให้ตรงตามความต้องการของลู กค้า รวมถึ ง
พิจารณาถึงราคาที่จะทาให้สินค้าสามารถขายได้ หรื ออาจจะนาไปใช้เพื่อวางแผนพยากรณ์ความต้องการ
ในอนาคต
2) จากผลการศึ ก ษาด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดพบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในเรื่ องด้านความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การ ด้านของสื่ อออนไลน์มีการนาเสนอสิ นค้า
และบริ การที่ราคาต่ากว่าท้องตลาดมาก มีการนาส่ งข้อมูลข่าวสารให้ทราบผ่านทางอี เมล์ เฟสบุ๊ค ทวิ
สเตอร์ และสื่ อออนไลน์ มีความง่ายต่อการเข้าซื้ อสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ ซึ่ งสิ่ งที่กล่าวมาเหล่านี้ คือ
ปัจจัยที่ผปู ้ ระกอบการจึงจาเป็ นที่จะต้องให้ความสาคัญกับด้านนี้มากเป็ นพิเศษ เช่นการอัพเดทสิ นค้าหรื อ
การตอบคาถามของลูกค้าให้รวดเร็ว การจัดส่ งที่ตรงเวลา เป็ นต้น และจากผลการศึกษาพบว่าส่ วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของส่ วน
ประสมทางการตลาดก็มีความสาคัญไม่แพ้กนั
3) จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เคย
ซื้อสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ และผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั การซื้ อสิ นค้าครั้งแรกจากแหล่งสังคมออนไลน์ เลือก
ซื้ อสิ นค้าเนื่ องจาก มี สินค้าและบริ การที่ตอ้ งการ ส่ วนใหญ่ สินค้าที่ เลื อกซื้ อคื อ เครื่ องสาอาง และมี
วิธีการชาระเงินค่าซื้ อสิ นค้าออนไลน์แบบโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีปัญหาและ

อุปสรรคจากการสั่งซื้อสิ นค้าออนไลน์ คือ สิ นค้าหรื อบริ การไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควร
ให้ความสาคัญกับการอัพเดทข้อมูล เพื่อทาให้ผซู ้ ้ื อรู ้สึกสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล ที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อแล้วยังช่ วยสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้แก่ ต ัวธุ ร กิ จเองด้วยเนื่ อ งจากจะทาให้ผูซ้ ้ื อเห็ นว่า
ผูป้ ระกอบการนั้นให้ความสนใจต่อผูซ้ ้ือและมีความต้องการที่จะขายสิ นค้าอย่างแท้จริ ง
4) จากผลการศึก ษาด้านการตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โ ภค พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ระดับ
ความส าคัญ มากในเรื่ อ งการตัด สิ นใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นทางออนไลน์ แ บบครบวงจร เนื่ อ งจากมี ค วาม
สะดวกสบาย และเรื่ องหาข้อมูลจากสื่ อต่างๆเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร การ
ประเมินจากความมีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์แบบครบวงจร มีความตั้งใจที่จะซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์อยูแ่ ล้ว และเป็ นแหล่งออนไลน์แบบครบวงจรที่มีชื่อเสี ยง มีความประทับใจในการซื้อ
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์
ในเรื่ องของปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์แบบครบวงจร ผูท้ าวิจยั จึ งขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1) เลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ เช่ น การเลือกศึกษา
ประชากรในจัง หวัดอื่ น ๆ เพื่อ จะได้เ ห็ นว่าผลการศึ กษาเป็ นอย่างไร เหมื อนหรื อ มี ค วามแตกต่ า งกัน
อย่างไร
2) ควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนื อจากที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา เพื่อให้งานวิจยั
กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น

