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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเรื) องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที)ส่งผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์1) เพื)อศึกษาการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื)อเปรียบเทียบการตัดสินใจซืA อสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 3) เพื)อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที)ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิจยันีA เป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิจยั คือ 1) สถิติเชิง

พรรณนา 2) เทคนิควิเคราะห์เชิงอนุมาน จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใชค้วามถี) ร้อยละ ค่าเฉลี)ย ค่าส่วน

เบี)ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช้ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว การ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซืA อสินค้า

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครขึAนอยู่กบัองคป์ระกอบสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั   และ

ดา้นใหบ้ริการส่วนบุคคล รวมทัAงปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ 

คาํสําคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, การตดัสินใจซืAอสินคา้ 

 

 

 

 

 



Abstract 

 The Study of Online  Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Purchase the Product 

Consumer  in Bangkok. Objective 1) To study consumer purchasing decisions online in Bangkok area. 2) 

To compare online shopping decisions of consumers in Bangkok. 3) To study the relationship between 

online marketing mix factors affecting consumers' decision to buy online products in Bangkok. 

 This research is a quantitative research. For data analysis, the researcher used research techniques 

which were 1) descriptive statistics 2) inferential analysis techniques from a sample of 400 people. Using 

frequency, percentage, mean and standard deviation inferential statistics that used to test the hypothesis,  

one way test of variance and linear regression analysis. 

 The study results showed that Online Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Purchase 

the Product Consumer in Bangkok based on key factors such as product factor, price, distribution channel, 

marketing promotion, privacy and personal service including personal factors of gender, age, educational 

level and occupation. 

Keywords: Online marketing mix factor, Product purchase decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 

ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนันีA โลกได้ก้าวเขา้สู่ยุคดิจิตอล การติดต่อสื)อสารสามารถทาํได้ง่าย และรวดเร็ว โดยใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นสื)อกลางในการเชื)อมโยงคนหลายคนใหพ้บเจอ สื)อสารกนัอยา่งง่ายดาย และสามารถดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  เ รียกว่า  Social Network ไม่ว่าจะเป็น  Facebook, Line, 

Instagram, Twitter, E-mail หรือ Blog ต่างๆ เป็นตน้ เพียงแค่เผยแพร่ขอ้ความหรือแสดงความคิดเห็นลงไป

ในเครือข่ายดงักล่าว สิ)งเหล่านีAลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติของผูค้นในยคุนีAทัAงสิAน ทาํใหอิ้นเทอร์เน็ต

และสื)อออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัแก่คนทั)วโลกอินเทอร์เน็ตและสื)อออนไลน์นีA สามารถ

ติดต่อสื)อสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัมีค่าใชจ่้ายที)ถูกกวา่การสื)อสารรูปแบบเดิม นอกจากนีA อินเทอร์เน็ตและ

สื)อออนไลน์ยงัมีบทบาทสาํคญั สาํหรับคนที)เริ)มทาํธุรกิจส่วนตวั จึงทาํใหก้ารทาํธุรกิจออนไลน์ไดแ้พร่หลาย

เป็นอยา่งมาก  เพราะอินเทอร์เน็ตและสื)อออนไลน์ไดท้ลายขอ้จาํกดับางอยา่งของธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจ

ในรูปแบบเดิมๆ  ในปัจจุบนัมีบุคคลมากมายที)ประสบความสําเร็จจากการสร้างรายได ้ในการทาํธุรกิจ

ออนไลน์เพิ)มมากขึAนมากกวา่สมยัก่อนเป็นจาํนวนมาก เพราะปัจจุบนั สื)อสังคมออนไลน์ (Social Network) 

ที)เขา้ใกลต้วัเรามากขึAน เช่น Facebook , Line , Instagram และสื)อออนไลน์ประเภทอื)นๆ ทาํใหค้นรับรู้ขอ้มูล

ไดง่้ายขึAนโดยเฉพาะ Smart Phone ที)มีประสิทธิภาพมากขึAน ทาํให้ผูค้นสามารถเชื)อมต่อกบั โลกออนไลน์

ไดม้ากขึAนการทาํธุรกิจออนไลน์นอกจากจะโปรโมทสินคา้หรือธุรกิจบนเวบ็ไซตแ์ลว้ยงัสามารถโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ของสินคา้ส่วนใหญ่การทาํธุรกิจออนไลน์มกัจะขายสินคา้ประเภทเครื) องแต่งกาย 

เครื)องสาํอาง เครื)องประดบั หรือแมแ้ต่อุปกรณ์ไอทีและการสื)อสาร เช่น หูฟัง ลาํโพง เพาวเวอร์แบงค ์เป็น

ตน้ คนที)ทาํธุรกิจออนไลน์นีA มกัจะใชช่้องทางการใชสื้)อออนไลน์แต่ละประเภท ไดแ้ก่ Facebook , Line , 

Instagram และ YouTube หลกัการทาํธุรกิจออนไลน์ผ่านสื)อสังคมออนไลน์เป็นการทาํการตลาดออนไลน์

โดยอาศยัสื)อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที)นิยมไดแ้ก่ Facebook , Instragram ซึ) ง

เป็นสื)อสงัคมออนไลน์ที)ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั และเมื)อมีสถานที)ใดที)มีคนรวมตวักนั ยอ่มเป็นเป้าหมาย

ใหธุ้รกิจต่างๆ เขา้ถึงเพื)อทาํการตลาด (ธญัวรรณ เยาวสงัข,์ 2555) 

 จุดเริ)มตน้ของการทาํธุรกิจออนไลน์นัAนเริ)มจากการวางแผนขายสินคา้ไม่วา่จะเป็นการขายของตาม

ตลาด หา้งสรรพสินคา้ หรือเปิดร้านโชห่วยแต่ต่อมาอินเทอร์เน็ตเริ)มเขา้มามีบทบาทจึงทาํใหผู้ป้ระกอบการ

เกิดแนวคิดที)จะประกอบธุรกิจออนไลน์ จึงเกิดววิฒันาการของการทาํธุรกิจนัAน โดยเริ)มตน้ตัAงแต่ปี 2000 เป็น

ตน้มา และเพิ)มศกัยภาพดา้นการทาํการตลาดออนไลน์กนัมากขึAน เป็นการขายสินคา้ หรือ บริการ ผ่านเวบ็

ไซด ์หรือ สื)อ Social Media ต่างๆ ผา่นการโพสขอ้ความหรือภาพ ทาํใหผู้ค้นเห็นไดง่้าย และเขา้มาติดต่อซืAอ

สินคา้ หรือ บริการนัAนๆ จากผูข้าย หากมีการแชร์ขอ้ความหรือภาพต่อกนัไปในวงกวา้ง จะทาํใหธุ้รกิจเป็นที)

รู้จกัมากขึAน และสร้างรายไดเ้ป็นอย่างดี โดยประหยดัตน้ทุน อีกทัAงการบริการทางไปรษณียห์รือการทาํ



ธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์สามารถทาํไดง่้ายขึAน สะดวกสบาย และรวดเร็ว  ทาํใหลู้กคา้ไม่จาํเป็นตอ้ง

เดินไปซืAอสินคา้หนา้ร้านอีกต่อไป (ชยัวฒัน์ พิทกัษรั์กธรรม, 2556) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่โดยเป็นแหล่ง

รวมกลุ่มกนัของผูค้นในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชนเสมือน ซึ) งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมใน

กลุ่มคนที)เป็นเพื)อนหรือกลุ่มคนที)มีความสนใจในสิ)งต่างๆร่วมกนั หรือกล่าวอีกนยัหนึ)งกคื็อ เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มักถูกใช้เป็นแหล่งพบปะติดต่อสื)อสารระหว่างเพื)อนๆหรือคนรู้จัก หรือแม้แต่ใช้เป็นพืAนที)

สาธารณะในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆให้กบัผูค้นที)อยูใ่นชุมชน โดยผูค้นในชุมชนสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ

ทัAงเพื)อการศึกษาธุรกิจและความบนัเทิงร่วมกนัได ้จากลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงสงัคมดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้

ธุรกิจต่างๆในปัจจุบนัหนัมาใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ)งในการสร้างความสมัพนัธ์ที)ดีใน

ระยะยาวกบัลูกคา้ โดยสามารถใชเ้ป็นช่องทางสื)อสารที)สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้แบบสองทางเพื)อรับ

ฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ รวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์เพื)อสร้างการรับรู้ในตวั

สินคา้และบริการไดใ้นวงกวา้ง นอกจากนีA ยงัสามารถใชเ้ป็นเครื)องมือในการสร้างแคมเปญทางการตลาดที)

สามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดต้ามตอ้งการ โดยมีค่าใชจ่้ายทางการตลาดที)ไม่สูงนกัเมื)อเทียบกบัตน้ทุนใน

การทาํการตลาดผา่นทางสื)อแบบดัAงเดิม (ปุลณชั เดชมานนท,์ 2556) 

 ในขณะที)สังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตมนุษย ์และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที)เปลี)ยนแปลง

ไปตามรูปแบบของยคุดิจิตอลไดส่้งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ (ธุรกิจแบบออฟไลน์) ในแง่

ของกระแสความนิยม ยอดขายของธุรกิจประเภทนีAอยา่งไร ประเภทของสินคา้ที)ผูบ้ริโภคตอ้งการซืAอในโลก

ออนไลน์เป็นสินคา้ชนิดใดบา้ง  ถึงแมว้่าจะมีภยัคุกคาม หรือ มิจฉาชีพ จาํนวนมากในการซืAอ-ขาย ทาง

ออนไลน์ แต่ผูค้นก็ยงันิยมซืAอสินคา้ หรือ บริการผ่านโลกออนไลน์อยู่ดี  อะไรคือปัจจยัที)ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์  

จากประเดน็ที)กล่าวมาขา้งตน้ เป็นที)น่าสนใจในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์

ที)ส่งผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื)อเป็นการต่อยอดไปสู่

การทาํการตลาดออนไลน์ของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื)อศึกษาการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื)อเปรียบเทียบการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื)อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที)ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



สมมติฐานของการวจัิย 

  1. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลที)แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครที)แตกต่างกนั 

  2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจัิย  

การวิจยัเรื)องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที)ส่งผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในครัA งนีA   เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ซึ) ง

ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ดงันีA  

ขอบเขตของประชากร  

  การวิจยันีA   ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย ซึ) งเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที)มีความต้องการซืA อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 

Facebook ที)แน่นอน การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจึงกาํหนดโดยวิธีการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 

Yamane (1973)   ซึ) งทางผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าความคลาดเคลื)อนในการสุ่มตวัอยา่งที)ยอมรับได ้คือ 0.05 ซึ) งมี

ระดบัความเชื)อมั)นที) 95% และจากการเปิดหาตารางระดบัความเชื)อมั)นที) 95% พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที)

ไดมี้จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ขอบเขตด้านเนืEอหา  

การวิจยันีA   ผูว้ิจยัจะศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัที)เกี)ยวขอ้งเกี)ยวกบัเรื)องปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ที)ส่งผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

หนงัสืองานวจิยั วารสาร สื)อสิ)งพิมพแ์ละสื)อออนไลน์ทัAงในและต่างประเทศ เพื)อศึกษาการตดัสินใจซืAอสินคา้

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัต่างๆ  

  ขอบเขตด้านเวลา  

  การวิจยันีA  ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการตัAงแต่กระบวนการวิจยัเบืAองตน้  การ

วจิยัตามขัAนตอน  การเขียนงานวจิยั  การรวบรวมเล่มการวจิยั  และการเผยแพร่ผลงานวจิยัรวมทัAงสิAน 4 เดือน  

เริ)มตัAงแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 

รายได ้สถานภาพสมรส  และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั   และการใหบ้ริการ

ส่วนบุคคล 

 ตัวแปรตาม  คือ การตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



วธีิดาํเนินการวจัิย 

การออกแบบการวจัิย 

การศึกษานีA เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที)มีการศึกษาตาม

สภาพที)เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํ หรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนาม แบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ) ง

เพียงครัA งเดียว โดยใชเ้ครื)องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ

นาํไปไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีHใช้ในการวจัิย          

ประชากรในการศึกษาวิจยัในครัA งนีA  คือ ประชาชนที)อยู่ในเขตพืAนที)เขตกรุงเทพมหานคร ซึ) งไม่

สามารถทราบจาํนวนประชากรที)แน่นอนได ้ดงันัAนผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ซึ) งการหาขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งทาํการคาํนวณจากสูตรของ W.G. cochran (1973) ที)ระดบัความเชื)อมั)น 95%  โดยยอมรับ

ไดที้)ค่าความคลาดเคลื)อน 5% เพื)อกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน  

 

 เครืHองมือใช้ในการวจัิย 

เครื)องมือที)ใชใ้นการวิจยัในครัA งนีA ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ที)ใชเ้ป็นเครื)องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยการตัAงคาํถามใน แบบสอบถามตอ้งเป็นคาํถามที)มีความครอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึ) งการวิจยันีA เป็น

วิธีการวิจยัเชิงสาํรวจที)ใชแ้บบสอบถามทัAงแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถาม

ปลายปิดผูว้ิจยัมีตวัเลือกคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ และในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิด 

ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดคาํถามให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามได ้โดย

แบบสอบถามถูกแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนีA   

ส่วนที)1 ปัจจยัดา้นประชากรของประชากรกลุ่มตวัอยา่งซึ) งเกี)ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี)ยต่อเดือน โดยเป็นขอ้คาํถามในลกัษณะปลายปิดแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยผูต้อบคาํถามจะตอ้งเลือกคาํตอบไดเ้พียง 1 คาํตอบเท่านัAน   

ส่วนที) 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที)มีผลต่อการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นคาํถามที)เกี)ยวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ซึ) ง

ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นการ

รักษาความเป็นส่วนตวั  และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีจาํนวนขอ้คาํถามทัAงหมด 19 ขอ้ เป็นคาํถามใน

ลกัษณะประเมินค่าความสาํคญั 5 ระดบั (Rating Scale)  

ส่วนที) 3  ส่วนที) 3 การตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นคาํถาม

ที)เกี)ยวขอ้งกบัการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ) งประกอบดว้ย ดา้น

การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซืAอ 



และด้านพฤติกรรมหลงัการซืAอ มีจาํนวนขอ้คาถามทัA งหมด 24 ขอ้  เป็นคาํถามในลกัษณะประเมินค่า

ความสาํคญั 5 ระดบั (Rating Scale) 

 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   

  1. ผูว้จิยัดาํเนินการการทดสอบความเที)ยงตรงเชิงเนืAอหา และความน่าเชื)อถือ ก่อนนาํแบบสอบถาม

ไปดาํเนินการวิจยัใชง้านจริง โดยนาํร่างแบบสอบถามให้อาจารยที์)ปรึกษาทาํการตรวจสอบคาํถาม การใช้

ภาษาในแบบสอบถาม เพื)อความครอบคลุมเนืAอหาที)ตอ้งการศึกษา โดยใชว้ธีิการวดัความเที)ยงตรงเชิงเนืAอหา 

(Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดา้นเนืAอหาการวิจยั รวมไปถึงใช้ภาษาที)

ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ ซึ) งผูว้ิจยัจะนาํคาํแนะนาํของอาจารยที์)ปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ก่อน

นาํไปใชง้านจริง  

2. ผูว้จิยัไดมี้การจดัทาํแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งที)มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งที)ทางผูว้จิยั

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั จาํนวน 30 คน เพื)อทาํการตรวจสอบหาค่าความเชื)อมั)น (Reliability) โดย

ใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิg แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) การทดสอบความเชื)อถือ (Reliability) 

และจากผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมไดค่้าสัมประสิทธิg แอลฟา (Alpha Coefficient) α = 0.951 และในตวั

แปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ไดค่้าสมัประสิทธิg แอลฟา (Alpha Coefficient) α = 0.964 และ

ตวัแปรการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ ไดค่้าสมัประสิทธิg แอลฟา (Alpha Coefficient) α = 0.864 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทีBไดรั้บการแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบของอาจารยที์Bปรึกษา แลว้นาํมา

ดาํเนินการในการจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์และแบบกระดาษ เพืBอเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีBกาํหนด จาํนวน 400 คน 

ซึB งกลุ่มตวัอยา่งทีBทาํการจดัเก็บขอ้มูล คือ กลุ่มทีBเป็นประชากรเลือกซืTอสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึB งจะใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก ซึB งหลงัจากการเก็บขอ้มูลทัTงหมด 400 ชุด จะดาํเนินการในการวิเคราะห์ลาํดบัต่อไปซึB งใช้

วธีิการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

เมื)อผูว้ิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจัยได้นําข้อมูลที)ได้มาทาํการ

ประมวลผลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนีA  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันีA   

 1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี) (Frequency) กบัตวัแปรที)มีระดบัการวดัเชิง

กลุ่ม ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี)ยต่อเดือน      

  1.2 ใชค่้าเฉลี)ย (Mean) และส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรที)มี

ระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และการตดัสินใจซืAอสินคา้

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที)กาํหนดในกรอบแนวคิด 



2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันีA  

 2.1 เพื)อศึกษาการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

  2.2 เพื)อศึกษาการตดัสินใจซืAอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดบัการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี)ยต่อเดือน จะใช้การ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD  

   2.3 เพื)อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที)มีผลต่อการตดัสินใจซืAอ

สินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression 

 

ผลการวจัิย 

 

!. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหว่าง 

D! - FG ปี   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน   และมีรายไดที้P !G,001 -20,GGG บาท  

 U. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ความสาํคญัมาก เมืPอพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก โดยเรียงตามลาํดบัดงันี\   ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  ดา้นราคา   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

และดา้นใหบ้ริการส่วนบุคคล  ตามลาํดบั 

 D. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก เมืPอพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก โดย

เรียงตามลาํดบัดงันี\  ดา้นการแสวงหาขอ้มูล  ดา้นการตดัสินใจซื\อ   และดา้นพฤติกรรมหลงัการซื\อ  ดา้นการ

ประเมินทางเลือก  และดา้นการรับรู้ปัญหา  ตามลาํดบั 

 F. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีPส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีPมีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั 

ทาํใหก้ารตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์โดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั G.Ga 

5. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีPส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    พบวา่  ตวัแปรอิสระทั\งหมด c ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน c 

ตวัแปร ทีPมีผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามลาํดบัทีP

มีผลสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นการ

รักษาความเป็นส่วนตวั   และดา้นให้บริการส่วนบุคคล ตามลาํดบั โดยค่าสัมประสิทธิe สหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(R) เท่ากบั G.ijk และสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ไดร้้อยละ cD.i 

 

 

 



อภิปรายผล 

 

 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีPส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี\  

 !. ผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั\งนี\ เนืPองจากการทีPผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการเลือกชื\อสินคา้ผา่น

ระบบออนไลน์เพราะไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคคลอืPน เช่น คนในครอบครัว, คนใกลชิ้ด, เพืPอน  ซึP งการเลือกชื\อ

สินคา้ผา่นระบบออนไลน์เพราะช่วยในและคุม้ค่ากบัประโยชน์ทีPไดรั้บ โดยทาํการคน้หาขอ้มูลสินคา้อยา่ง

สมํPาเสมอเพืPอใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ  รับรู้ขอ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์ของเวบ็ไซดผ์ูข้ายโดยตรง  

และรับรู้ขอ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์ของเว็บไซด์ผูข้ายโดยตรง  ซึP งจะทาํการประเมินคุณสมบติัและ

คุณภาพของสินคา้และบริการก่อนตดัสินใจซื\อ  ทาํการเปรียบเทียบราคาของสินคา้จากร้านคา้ต่างๆ ก่อนการ

ตดัสินใจซื\อ พิจารณาช่องทางการจดัจาํหน่ายและความสะดวกในการสัPงซื\อสินคา้ และตดัสินใจซื\อสินคา้

เพราะช่องทางการจดัจาํหน่ายทีPสะดวก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิริณฎา หลวงเทพ (Uaai) ปัจจยัทีPส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซื\อสินคา้และบริการผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจเลือกซื\อสินคา้และบริการผ่านธุรกิจ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีระดบัความสาํคญั

มากทีPสุด  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัดี  รัตนกายแกว้ (UaaF) ไดท้าํการศึกษาเรืPองพฤติกรรมการซื\อ

สินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook  ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื\อผ่าน

ช่องทางสงัคมออนไลน์ Facebook มากทีPสุด 

 U. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีPส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีPมีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั 

ทาํให้การตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์โดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั G.Ga ทั\งนี\ อาจ

เนืPองมาจากปัจจุบนับทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลีPยนไป ค่านิยมเกีPยวกบัเพศและการ

บริโภคสินคา้ก็เปลีPยนไป เพศชายและเพศหญิงต่างสามารถเขา้ถึงสืPอ เทคโนโลยีไดเ้หมือนกนัแต่ต่างให้

ความสนใจทีPแตกต่าง ในขณะเดียวกนัอายุทีPต่างกนั สามารถบ่งชี\ ถึงการซื\อสินคา้ออนไลน์ทีPต่างกนั อาจ

เนืPองจากช่วงอายทีุPต่างกนั สะทอ้นถึงวยัของผูบ้ริโภคทีPมีความมีความคิด ประสบการณ์  ความสนใจ และ

ความชอบต่อผลิตภณัฑที์Pไม่เหมือนกนั   และแมว้า่ทุกกลุ่มระดบัการศึกษาต่างมีความสามารถในไดรั้บสาร

เหมือนกนั แต่ดว้ยระดบัความรู้กวา้งขวางและการทาํความเขา้ใจสารไดไ้ม่เหมือนกนั ทาํใหบุ้คคลมีความคิด 

มีค่านิยม มีทศันคติ  มีความตอ้งการทีPต่างกนั  และการทีPประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มอาชีพมี

โอกาสไดรั้บสารไม่เหมือนกนั มีความรู้  ความคิด  มีค่านิยม มีทศันคติ มีความตอ้งการทีPไม่เหมือนกนั ดงันั\น

จึงส่งผลให้กระบวนการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั  ซึP งสอดคลอ้งกบังานวิจยัธญัวรรณ   เยาว

สังข ์(Uaaa) ไดท้าํการศึกษาเรืPอง พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัทีPสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซื\อเสื\อผา้  พบวา่  

ผูบ้ริโภคทีPมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื\อเสื\อผา้ผา่นทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ Facebook ทีPแตกต่างกนั ในขณะทีPงานวจิยัของจุฑารัตน์  เกียรติรัศมี (Uaak) ทาํการศึกษา ปัจจยัทีPมี

ผลต่อการซื\อสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัPนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผล

การศึกษาพบวา่  อาชีพทีPแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัPนออนไลน์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัรา รอดดาํรง 



(Uaaj) ปัจจัยทีPมีผลต่อการตดัสินใจซื\อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทาง Facebook 

ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีPแตกต่างกนัทางดา้นเพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศึกษา 

จะส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทาง Facebook ทีPต่างกนั 

 D. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีPส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    พบวา่  ตวัแปรอิสระทั\งหมด c ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน c 

ตวัแปร ทีPมีผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามลาํดบัทีP

มีผลสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราค ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นการ

รักษาความเป็นส่วนตวั   และดา้นให้บริการส่วนบุคคล ตามลาํดบั โดยค่าสัมประสิทธิe สหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(R) เท่ากับ G.ijk และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ cD.i ทั\ งนี\ เนืPองจากผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมาก ในเรืPองของสินคา้ตรงกบั

ความตอ้งการมีความหลากหลาย  ราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้   สามารถเลือกซื\อ

สินคา้ไดส้ะดวก  โดยการขายสินคา้ออนไลน์จะมีการโฆษณาออนไลน์ น่าสนใจช่วยกระตุน้การตดัสินใจซื\อ

สินคา้ มีผูใ้หค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา เกีPยวกบัขอ้สงสยัต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้รายบุคคลผา่นเวบ็ไซต ์  รวมถึงระบบ

ออนไลน์ร้านคา้บนัทึกขอ้มูลสินคา้ทีPลูกคา้เคย สัPงซื\อหรือเคยดูขอ้มูลสินคา้ ทาํให้สามารถเลือกซื\อไดง่้าย  

ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจสินคา้ได ้ ซึP งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (Uaaj) ทาํการศึกษา

วิจยัเรืPองปัจจยัทีPมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา พบวา่  ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและคุณภาพของสินคา้ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ด้านภาพลกัษณ์ของสินคา้และร้านคา้ และด้านขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลสินคา้และกระบวนการให้บริการ           

ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์  งานวิจยัของวิภาวรรณ  มโนปราโมทย ์

(Uaaj) ทาํการศึกษาวิจยั เรืPอง การตดัสินใจซื\อสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ ผ่าน 

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนยัสาํคญัทางสถิติทีP G.Ga  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของปุลณัช   เดชมานนท์ (Uaac) ทาํการศึกษาวิจัยเรืP อง การตดัสินใจซื\อสินคา้ผ่านสืPอเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในช่วงเวลาจาํกดั  พบวา่  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการซื\อสินคา้ออนไลน์  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั G.Ga 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะการนําไปใช้  

 จากผลการวิจยัครั\ งนี\  มีขอ้เสนอแนะในการวิจยั เพืPอใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เป็นขอ้มูลพื\นฐานเพืPอการ

ปรับปรุงและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านคา้ออนไลน์ ดงันี\  

 !. ดา้นผลิตภณัฑ ์ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มี

ผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดงันั\น ร้านคา้ออนไลน์ควรให้

ความสาํคญักบัการนาํเสนอผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการใหมี้ความหลากหลาย ทั\งในดา้นรูปแบบของสินคา้

ใหมี้ความหลากหลาย  เป็นสินคา้ทีPมีคุณภาพน่าเชืPอถือ  เพืPอใหผู้บ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกทีPหลากหลาย และยงัมี

ส่วนช่วยในการตดัสินใจซื\อสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ไดม้ากขึ\นในอนาคต 



 U. ดา้นราคา  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นราคา มี

ผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดงันั\น ร้านคา้ออนไลน์ควรให้

ความสาํคญักบัการกาํหนดราคาของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และมีราคาสินคา้ใหเ้ลือกทีP

หลากหลาย  เพิPมแรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซื\อสินคา้ 

 D. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ดา้นการจดัจาํหน่าย  มีผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดงันั\น ร้านคา้ออนไลน์ควรให้ความสําคญักบัการกระจายสินคา้ไดค้รอบคลุมและทัPวถึง  และเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ  มีการเลือกกระบวนการขนส่งมีมาตรฐานปลอดภยั   สะดวกและรวดเร็ว   เพืPอใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความพึงพอใจและมีการบอกต่อแนะนาํไดใ้นอนาคต ทาํให้ร้านมีฐานลูกคา้ทีPแตกต่างและหลากหลายมาก

ขึ\นในอนาคต 

F. ด้านการส่งเสริมการขาย  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ด้านการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อการตัดสินใจซื\ อสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดงันั\น ร้านคา้ออนไลน์ควรให้ความสาํคญักบัการประชาสัมพนัธ์เกีPยวกบัสินคา้ตามสืPอ

โฆษณาออนไลน์   มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายทีPความหลากหลายของโปรโมชัPน เช่น สะสมแตม้ การ

ให้ส่วนลด การให้ของแถม เป็นตน้  เพราะการส่งเสริมทางการตลาด   ถือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูข้ายและผูบ้ริโภค   เป็นเครืPองมือการสืPอสารเพืPอสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือ

ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พืPอจูงใจให้เกิดความตอ้งการซึP งจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเชืPอ  และ

พฤติกรรมการซื\อ 

a. ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั    มีผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดังนั\น ร้านคา้ออนไลน์ควรให้ความสําคญักับการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้เป็น

ความลบัการซื\อสินคา้ออนไลน์ สามารถสร้างความมัPนใจในการสัPงซื\อสินคา้ไดเ้พืPอสร้างไวว้างใจให้แก่

ลูกคา้ 

c. ด้านให้บริการส่วนบุคคล  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ด้านให้บริการส่วนบุคคล   มีผลต่อการตัดสินใจซื\ อสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดงันั\น ร้านคา้ออนไลน์ควรให้ความสําคญักบัการให้คาํแนะนาํคาํปรึกษา เกีPยวกบัขอ้

สงสัย ต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้รายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ เอาใจใส่ มีการแนะนาํสินคา้ทีPเหมาะสมแก่ลูกคา้

และทาํการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ทีPลูกคา้เคย สัPงซื\อหรือเคยดูขอ้มูลสินคา้ 

ข้อเสนอแนะเพื9อการทาํวจัิยครั?งต่อไป 

 !. ควรศึกษาตวัแปรอืPนๆทีPอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจซื\อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค เช่น ปัจจยั

ทางสงัคม ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

  U. ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ เพืPอใหไ้ดข้อ้มูลทีPลึกและละเอียดครอบคลุมมากขึ\น  และนาํผลทีPได้

จากการวจิยัไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปรับเปลีPยนพฒันาการใหบ้ริการใหมี้คุณภาพมากยิPงขึ\น 

  D. การศึกษาครั\ งนี\ เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั\น  ดงันั\นควรมี

การศึกษากลุ่มตวัอย่างในพื\นทีPอืPนทีPมีลกัษณะคลา้ยเคียงกนัเพืPอนําขอ้มูลมาใช้ในการเปรียบเทียบและ

ปรับปรุงการใหบ้ริการทีPดีมากยิPงขึ\น 
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