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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือก
ซื=อเครื?องใช้ไฟฟ้าของลกูค้าบริษทั อิมารเ์ฟลก็ซ ์อินดสัเตรียล   

ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
6Ps Online Marketing Mix Factors Affecting Consumer Decision Making 

Process of Imarflex Industrial Company  
in Bangkok Metropolitan Region 

 

พชัญท์ชิา มชียั 1 วงศธ์รีา สวุรรณนิ 2 

บทคดัย่อ 
             วจิยัเรื*องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืก
ซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื*องมอื เกบ็ขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน RSS คน ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะสมรส ระดบั
การศกึษาสงูสดุ อาชพี และ รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืน ในภาพรวม ที*แตกต่างกนัมกีระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซื?อไมแ่ตกต่างกนั แต่รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนดา้นการรบัรูปั้ญหาแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี* 0.05 (2) สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกซื?อของลกูคา้ โดย สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลติภณัฑ ์เป็นตวัแปรที*มี
นํ?าหนกัสงูสดุในการอธบิายกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ รองลงมาคอื
ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั S.Sa สมการพยากรณ์อทิธพิล
สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ ใน

ภาพรวม  Ŷt  ที*ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิS.Sa มคีา่สมัประสทิธิ bสหสมัพนัธพ์หคุณ  เทา่กบั 
S.cad  สามารถทาํนายสมการไดร้อ้ยละ aa.eS สามารถนํามาสรา้งสมการพยากรณ์ในรปูแบบ
คะแนนมาตรฐาน คอื Z(y) = 0.520(Z x1) + 0.088(Z x2) + 0.282(Z x3) + 0.085(Z x4) + 
0.087(Z x5) + ei   
 

คาํสาํคญั  : สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ , กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซืAอ 
 

Abstract 
          Research on the factors of online marketing mix that affect the decision-making 
process for purchasing electrical appliances of the Company's customers. Imarflex 
Industrial in Bangkok and its vicinity It is a quantitative research. by using a 
questionnaire as a tool A sample of 400 people was collected. The results showed that 
(1) personal factors were sex, age, marital status, highest level of education, 
occupation, and average monthly income. Overall, they had no difference in purchasing 

 
 

1 นกัศกึษาโครงการพเิศษ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ (IT-Smart Program) คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อาจารยภ์าควชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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decision-making processes. But the average monthly income on problem recognition is 
different. The statistical significance of 0.05 (2) the online marketing mix (6Ps) affects 
the customer's purchasing decision process. It is the variable that carries the greatest 
weight in describing the customer's decision-making process in purchasing electrical 
appliances. followed by distribution channels The forecast equation for the influence of 
online marketing mix on the decision-making process of purchasing electrical appliances 

of customers overall Ŷt at the statistical significance level of 0.05 had a multiple 
correlation coefficient of 0.752. 55.90% of the equation can be predicted. It can be used 
to create a forecast equation in a standard score format: Z(y) = 0.520(Z x1) + 0.088(Z x2) 
+ 0.282(Z x3) + 0.085(Z x4) + 0.087. (Z x5) + ei 
 

Keywords: 6Ps online marketing mix, purchasing decision process  

บทนํา 
          การที*ภาวะในรอบปีที*ผา่นมานั ?น  ทั *วโลกตอ้งเผชญิหน้ากบัวกิฤตมิากมาย ซึ*งปฏเิสธ
ไมไ่ดว้า่ หนึ*งในนั ?น เป็นผลพวงอนัมาจากเหตุการณ์การระบาดของโรค Covid-19   อนัสง่ผลทาํ
ใหเ้กดิผลกระทบไปในวงกวา้ง ทั ?งในภาพของ มหภาค และ จุลภาค และ มแีนวโน้มวา่
เหตุการณ์นั ?นจะสง่ผลกระทบไปอยา่งต่อเนื*อง โดยเฉพาะในสว่นของภาคธุรกจิต่าง อนัที*
ผูป้ระกอบการไดร้บัผลกระทบไปเตม็ๆ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี*ยนไปอยา่งสิ?นเชงิ 
ดงันั ?นในการทาํธุรกจิจงึควรศกึษาและรูท้นัในของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในชอ่งทางออนไลน์ เพื*อ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนัและสามารถใหธุ้รกจิเรานั ?นสามารถอยูร่อดในปี 
2021 นอกจากนี? ดว้ยความตอ้งการที*จะขาย จงึทาํใหเ้กดิสงครามดา้นราคาขึ?น  ตามกลไกตลาด
จากหลกัอุปสงคอุ์ปทาน เชน่ มกีารใชก้ลยทุธก์ารตดัราคาคา่ใชบ้รกิารกนัมากขึ?น ดา้นการขนสง่ 
การออกแบบหบีหอ่ การจดัการสง่เสรมิการตลาดต่าง ๆ  เป็นตน้ 
          ในสถานการณ์ธุรกจิเครื*องใชไ้ฟฟ้าเป็นธุรกจิหนึ*งที*ขายสนิคา้ที*จาํเป็นของคนไทยที*ตอ้ง
มใีชภ้ายในครวัเรอืน โดยมสีถานการณ์ปี พ.ศ. 2563 ซึ*งโดยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีที*แลว้นั ?น
ปรมิาณผลติเครื*องใชไ้ฟฟ้านั ?นหดตวัลงไป 9.0 % ตามปรมิาณจาํหน่ายภายในประเทศที*หดตวั 
7.6% ผลจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ทาํให ้กาํลงัซื?อของ
ผูบ้รโิภคลดลงฉุดยอดจาํหน่ายเครื*องใชไ้ฟฟ้าหลกัหดตวัทุกประเภท โดยเฉพาะเครื*องซกัผา้หด
ตวัลง 12.0% และหมอ้หงุขา้วหดตวัลง 3.8% อนัสอดคลอ้งกบัภาวะการณ์ที*หลายๆ บรษิทัตอ้ง
ปรบัปรงุการทาํงานเปลี*ยนเป็นการทาํงานจากที*บา้น (Work from home)  รวมถงึสภาพอากาศ
ที*เปลี*ยนแปลงไป และ อุณหภมูสิงูกวา่คา่ปกตใินภาวะโลกรอ้นปัจจุบนั  ไดม้กีารวเิคราะหไ์ปถงึ
แนวโน้มจากการคาดการณ์ในอนาคตนั ?น  ไดม้กีารคาดหมายทางการเตบิโตไวว้า่ ในอนาคตใน
ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ปรมิาณความตอ้งการเครื*องใชไ้ฟฟ้าในประเทศมกีารคาดการณ์วา่จะ
เตบิโตเฉลี*ย 3.0-4.0 % ตามทศิทางเศรษฐกจิและตลาดที*อยูอ่าศยัที*คาดวา่จะกระเตื?องขึ?น  
นอกจากนี?ผูผ้ลติเรง่ทาํตลาดเครื*องใชไ้ฟฟ้ารุน่ใหม ่ๆ ที*สามารถควบคมุการทาํงาน  ผา่นการ
เชื*อมต่อเครอื ขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet of Thing: IoT) ที*เขา้ถงึไดง้า่ยมากขึ?น ควบคูก่บัการ
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จดัโปรโมชั *นกระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเนื*อง รวมถงึการเพิ*มชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นการทาํ
ตลาดสนิคา้ออนไลน์ที*ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและตดัสนิใจซื?อไดส้ะดวกมากขึ?น  
          จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาตามที*กลา่วมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวาม
สนใจที*จะศกึษาเรื*อง รปูแบบสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยทาํการศกึษาลกูคา้ ที*มขีอบเขตอยูใ่นประเทศไทย อาย ุdS ถงึ cS ปี  ที*มาสั *งซื?อ
สนิคา้ ทั ?งนี? ไดมุ้ง่เน้นการศกึษาโดยพจิารณาวา่  มปัีจจยัหรอืตวัแปรตวัใดบา้งที*มคีวามสมัพนัธ์
ต่อสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ และ สรา้งกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อของลกูคา้ธุรกจิ
จาํหน่ายเครื*องใชไ้ฟฟ้า  เพื*อกาํหนดวธิกีารหรอืกลยทุธ ์ในการบรหิารและปรบัปรงุการเพิ*ม
ยอดขายสนิคา้และบรกิารต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
          3.   เพื7อศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลของลกูคา้ที7ส ั 7งสนิคา้จากบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ใน
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
          2.   เพื7อศกึษาสว่นประสมของการตลาดออนไลน์ของลกูคา้ที7ส ั 7งสนิคา้จากบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์
อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
          3.  เพื7อศกึษากระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ̀สนิคา้ของลกูคา้ที7ส ั 7งซือ̀สนิคา้จากบรษิทั อมิาร์
เฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
          4. เพื7อเปรยีบเทยีบกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ̀สนิคา้ของลกูคา้จากบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์
อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  จาํแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
          b. เพื7อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ̀
เครื7องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั   
          การศกึษาเรื7อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืก
ซือ̀เครื7องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
จะดาํเนินการ ศกึษาภายใตก้รอบแนวคดิ สว่นประสมของการตลาดออนไลน์ (สาํนกัพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์สงักดักรมพฒันาธุรกจิการคา้) และ กระบวนการตดัสนิใจซือ̀สนิคา้  (Schiffman & 
Kanuk 1994, p. 659). 
          ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็น x ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคล และ สว่นประสมทางการตลาด
ออนไลน์ 
          ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ̀ 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 

          สมมตฐิานที* � ปัจจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ของ
ลกูคา้ บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ที* แตกต่างกนั 
          สมมตฐิานที* 2 สว่นประสมของการตลาดออนไลน์ สง่ผลต่อ กระบวนการตดัสนิใจเลอืก
ซื?อสนิคา้ของลกูคา้จากบรษิทัอมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
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แนวคิดและทฤษฎีทีAเกีAยวข้อง 
          �) แนวคดิและทฤษฎเีกี*ยวกบัปัจจยัสว่นบุคล 
          การศกึษาเกี*ยวกบัปัจจยัสว่นบุคคล ไดศ้กึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์โดยมคีวาม
น่าสนใจในการ ศกึษาเนื*องจากความหลากหลายความแตกต่างรายบุคคล ไมว่า่จะเป็น เพศ 
อาย ุสถานะสมรส ระดบัการ ศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืน นําไปสูค่วามคดิ ทศันคต ิ
พฤตกิรรมที*แสดงออกแตกต่างกนัออกไปนอกจากนี? ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรย์งัมคีวาม
เชื*อมโยงกนัในเชงิและผลอกีดว้ย จงึควรนํามาใชใ้นการจดักลุม่ลกูคา้เพื*อทาํใหเ้กดิความชดัเจน   
          d) แนวคดิทฤษฎเีกี*ยวกบัสว่นประสมการตลาดออนไลน์ 
   สาํนกัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์กรมพฒันาธุรกจิการคา้. ไดก้ลา่วถงึ สว่นประสมของ
การตลาดออนไลน์  คอื องคป์ระกอบทางการตลาดแบบใหม ่ที*ประยกุตใ์ช ้องคป์ระกอบ
การตลาดดั ?งเดมิ (4Ps) มารว่มกบัความสามารถพเิศษของเทคโนโลย ีที*เพิ*มดา้นการใหบ้รกิาร
แบบเจาะจง และการรกัษาความเป็นสว่นตวั ทาํใหเ้กดิองคป์ระกอบการตลาดแบบใหม ่(6Ps) 
โดยสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยันั ?น  มคีวามเกี*ยว เนื*องกนั และ มคีวามสาํคญั
อยา่งยิ*งในการดาํเนินการตลาด ที*มอีทิธพิลต่อการรบัรูล้กูคา้ โดย แนวคดิสว่นผสมทางการ 
ตลาดแบบใหมท่ี*พฒันาจากแบบดั ?งเดมิเกดิขึ?นเพื*อใหเ้กดิแนวคดิประยกุต ์ใชอ้งคป์ระกอบ
การตลาดดั *งเดมิ บวกกบั ความสามารถพเิศษของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัทาํใหเ้กดิองคป์ระกอบ
การตลาดแบบใหมไ่ด ้ ผา่นการซื?อสนิคา้และบรกิารผา่นชอ่งทางออนไลน์อเิลก็ทรอนิกส ์อนั
ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย, ดา้น
การสื*อสารการตลาด, ดา้นการใหบ้รกิารสว่นบุคคล และ ดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั       

          �) แนวคดิทฤษฎเีกี*ยวกบักระบวนการตดัสนิใจซื?อ 
          Schiffman & Kanuk 1994, p. 659. ไดก้ลา่ววา่กระบวนการตดัสนิใจซื?อในการบรกิาร
เป็นลกัษณะทางจติใจของลกูคา้ที*ไดส้ะทอ้นออกมาเป็นการกระทาํในตดัสนิใจการเลอืกซื?อสนิคา้
หรอืใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื*องซึ*งในงานวจิยันี?มคีวามหมายถงึ การผูส้ ั *งซื?อสนิคา้จากบรษิทั อมิาร์
เฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ประเทศไทย และ ในการวดักระบวนการตดัสนิใจซื?อในดา้นพฤตกิรรม 
และ ทศันคตอินัประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูปั้ญหา, ดา้น การคน้หาขอ้มลู, ดา้น
การประเมนิผลการเลอืก,  ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัจากซื?อ   
 

งานวิจยัทีAเกีAยวข้อง 
          พงศกร พฤกษ์ไพรผดุง (2559) ทาํการวจิยัเรื*อง สว่นประสมทางการตลาด ความ
ไวว้างใจ และการสื*อสารแบบปากต่อปากบน อนิเทอรเ์น็ตที*สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื?อเสื?อผา้
แฟชั *นผา่นอนิสตาแกรมของประชาชนใน เขตกรงุเทพมหานคร  การวจิยัครั ?งนี?มวีตัถุประสงค์
เพื*อศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ความไว๎วางใจและการ สื*อสารแบบปากต่อปากบน
อนิเทอรเ์น็ตที*สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื?อเสื?อผา้แฟชั *นผา่นอนิสตาแกรม การ วจิยันี?เป็นการวจิยั
เชงิสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื*องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภค ในเขต
กรงุเทพมหานคร ที*เคยซื?อเสื?อผา้แฟชั *นผา่นอนิสตาแกรม จาํนวน 114 คน สถติทิี*ใชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี* รอ้ยละ คา่เฉลี*ย สว่นเบี*ยงเบนมาตรฐาน และ การวเิคราะห์
ถดถอยเชงิพห ุที*ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
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สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ20-30 ปี ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
มรีายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดอืน ความถี*ในการใช ้บรกิารซื?อเสื?อผา้แฟชั *นผา่นอนิสตาแก
รมอยูท่ี*เดอืนละ 1 ครั ?ง สาํหรบัสว่นประสมทางการตลาดที*ใน การตดัสนิใจซื?อเสื?อผา้แฟชั *นผา่น
อนิสตาแกรม พบวา่ ผูบ้รโิภคนั ?น ใหค้วามสาํคญักบั ดา้นชอ่งทางในการจาํหน่ายมากที*สดุ ใน
สว่นของความไวว้างใจต่อรา้นคา้เสื?อผา้แฟชั *นบนอนิสตาแกรมนั ?นพบวา่ ผูบ้รโิภคให้
ความสาํคญักบัการแจง้หลกัฐานในการสง่สนิคา้มากที*สดุ ในสว่นของการสื*อสารแบบปากต่อ
ปากบน อนิเทอรเ์น็ตเกี*ยวกบัเสื?อผา้แฟชั *นพบวา่ การแนะน าสนิคา้เสื?อผา้แฟชั *นของบุคคลชื*น
ชอบบน อนิเทอรเ์น็ตเป็นปัจจยัที*ทาํใหผู้บ้รโิภคซื?อสนิคา้มากที*สดุ และในสว่นของการตดัสนิใจ
ซื?อเสื?อผา้แฟชั *น ผา่นทางอนิสตาแกรมนั ?นพบวา่ ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัรปูภาพสนิคา้ที*มี
ความสวยงามมากที*สดุ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดดา่นชอ่ง
ทางการจาํหน่ายและการ สื*อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื?อเสื?อผา้
แฟชั *นผา่นอนิสตาแกรม อยา่ง มนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
          อนิซรู เราะหม์าน. (2019) ไดท้าํการศกึษาเรื*อง  ผลกระทบจากสว่นประสมทาง

การตลาดต่อพฤตกิรรมการซื?อแรงกระตุน้: การวเิคราะหเ์ชงิประจกัษ์ต่อลกูคา้ชาวบงัคลาเทศ 

จุดมุง่หมายของการศกึษานี?คอืเพื*อคน้หาผลกระทบของ ¡Ps (เชน่ การสง่เสรมิการขาย สถานที* 

บรรจุภณัฑ ์บุคลากร การแสดงสนิคา้ และสิ*งอาํนวยความสะดวกในการชาํระเงนิ) ต่อการซื?อแรง

กระตุน้ของลกูคา้ที*ซุปเปอรส์โตรข์องหา้งสรรพสนิคา้ในบงักลาเทศ การสาํรวจแบบมโีครงสรา้ง

ไดด้าํเนินการและรวบรวมขอ้มลูจากลกูคา้ �¢R รายจากซเูปอรม์ารเ์กต็ e แหง่และแบรนดแ์บ

รนดไ์ลฟ์สไตลท์ี*แตกต่างกนั (เชน่ Almas, Agora, Cats Eye, Ecstasy, Meena-Bazar, 

Raymond, Shwapno, Vogue และ Yellow) ของหา้งสรรพสนิคา้สี*แหง่ในธากา . วเิคราะหข์อ้มลู

เสรจ็แลว้ และทดสอบสมมตฐิานโดยใชแ้พค็เกจ SEM-AMOS da.S การศกึษานี?เปิดเผยวา่การ

สง่เสรมิการขาย สถานที* บรรจุภณัฑ ์บุคลากร การแสดงสนิคา้ และสิ*งอาํนวยความสะดวกใน

การชาํระเงนิ มผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อแรงกระตุน้ของลกูคา้ในการซื?อที*ซุปเปอรส์โตรแ์ละ

บา้นแบรนดไ์ลฟ์สไตลข์องหา้งสรรพสนิคา้ในบงักลาเทศ ดงันั ?น การซื?อแรงกระตุน้ของลกูคา้จงึ

ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากกจิกรรมสง่เสรมิการขาย สถานที*ของซุปเปอรส์โตร ์บรรจุภณัฑข์อง

ผลติภณัฑ ์ทศันคตขิองบุคลากร การแสดงสนิคา้ และสิ*งอาํนวยความสะดวกในการชาํระคา่

สนิคา้ของซุปเปอรส์โตรใ์นหา้งสรรพสนิคา้ การศกึษานี?ขยายองคค์วามรูโ้ดยการสาํรวจปัจจยั ¡ 

ประการของพฤตกิรรมการซื?อแรงกระตุน้ของลกูคา้ในประเทศเกดิใหม ่และแนะนําใหท้าํวจิยั

เพิ*มเตมิเกี*ยวกบัพฤตกิรรมการซื?อแรงกระตุน้ของคนเจเนอเรชนั Z ที* E-market 

ระเบียบวิธีวิจยั 
          ขอ้มลูที*ใชใ้นการวจิยัเป็นขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มลูประชากรที*ใชใ้น
การวจิยัเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารในเขตประเทศไทยซึ*งมอีายรุะหวา่ง dS - 70 ปี และเคยซื?อ
เครื*องใชไ้ฟฟ้าของบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  อยา่งน้อยจาํนวน 1 ครั ?งในระยะเวลา 3 
เดอืนที*ผา่นมา (มถุินายน – สงิหาคม 2564) โดยคาํนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูร Cochran 
(1953) ณ ระดบัความเชื*อมั *น 95% เนื*องจากไมท่ราบจาํนวนของประชากรที*แน่นอน จากการ
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คาํนวนไดก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 385 ตวัอยา่ง  เพื*อป้องกนัความคลาดเคลื*อนจงึไดก้าํหนดกลุม่
ตวัอยา่งไวท้ี* RSS ตวัอยา่ง  และกลุม่ตวัอยา่งที*ใชส้าํรวจโดยวธิกีารเลอืกอยา่งโดยอาศยัความ
สะดวก  (Convenient Sampling) รวม ๆ กนัจากประชากร  และ ไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง
สถตินํิาเสนอโดยใชค้า่สถติทิางพรรณนา (Descriptive statistics) แจกแจงความถี* (Frequency)  

คา่รอ้ยละ (percentage) สถติคิา่เฉลี*ยเลขคณติ (Arithmetic หรอื X̄ ) และสว่นเบี*ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation หรอื S.D.) และ คา่สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic)  คอื 
Independent sample t-test,  One-Way Analysis of Variance,  (Fisher’s Least Significant 
Difference, LSD) และ Multiple regression analysis ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ผลการวิจยั    
          สมมตฐิานที* �.� เพศแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวา่ เพศแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี* S.Sa  เมื*อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่เพศที*แตกต่างกนันั ?นมผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อของลกูคา้ใน เฉพาะ ดา้นการการรบัรูปั้ญหา และ ดา้นพฤตกิรรม
ภายหลงัการซื?อ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05  สว่นเพศแตกต่างกนัมี
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อของลกูคา้ในดา้นที*เหลอื  ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ที*ระดบั 0.05   
          สมมตฐิานที* �.d อายแุตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวา่ อายแุตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี* S.Sa  เมื*อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อายแุตกต่างกนัมกีระบวนการ
ตดัสนิใจซื?อ ทั ?ง a ดา้น คอื  ดา้นการรบัรูปั้ญหา, ดา้นการคน้หาขอ้มลู, ดา้นการประเมนิผลการ
เลอืก, ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัจากซื?อ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
          สมมตฐิานที* 1.3 สถานะสมรสแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อแตกต่างกนั ผล
การทดสอบสมมตฐิานพบวา่ สถานะสมรสแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อไมแ่ตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี* S.Sa เมื*อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สถานะสมรสแตกต่างกนัมี
กระบวนการตดัสนิใจซื?อ ทั ?ง a ดา้น คอื  ดา้นการรบัรูปั้ญหา, ดา้นการคน้หาขอ้มลู, ดา้นการ
ประเมนิผลการเลอืก, ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัจากซื?อ ไมแ่ตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั S.Sa 
          สมมตฐิานที* 1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อแตกต่าง
กนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ
ซื?อไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี* S.Sa เมื*อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบั
การศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อ ทั ?ง a ดา้น คอื  ดา้นการรบัรูปั้ญหา, ดา้น
การคน้หาขอ้มลู, ดา้นการประเมนิผลการเลอืก, ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นพฤตกิรรมภาย
หลงัจากซื?อ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
          สมมตฐิานที* 1.5 อาชพีแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ อาชพีแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถติทิี* S.Sa เมื*อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อาชพีแตกต่างกนัมกีระบวนการ
ตดัสนิใจซื?อ ทั ?ง a ดา้น คอื  ดา้นการรบัรูปั้ญหา, ดา้นการคน้หาขอ้มลู, ดา้นการประเมนิผลการ
เลอืก, ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัจากซื?อ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
          สมมตฐิานที* 1.6 รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื?อแตกต่าง
กนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ
ซื?อไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี* S.S� เมื*อพจิารณาเจาะลกึเป็นรายดา้นนั ?นพบวา่ 
รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนที*แตกต่างกนัมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
ในดา้นการคน้หาขอ้มลู, ดา้นการประเมนิผลการเลอืก, ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นพฤตกิรรม
ภายหลงัจากซื?อ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั 0.Sa  ยกเวน้ กระบวนการตดัสนิใจซื?อ ใน
ดา้นการรบัรูปั้ญหา ที*มคีา่นยัสาํคญั น้อยกวา่ S.Sa  หมายความวา่ รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนที*
แตกต่างกนัมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อในดา้นการรบัรูปั้ญหาแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี*ระดบั 0.05 
          สมมตฐิานที* d สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อของ
ลกูคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อของลกูคา้ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั S.Sa สง่ผลในทางบวก ปรากฏผลชดัเจนสว่นประสมทางการตลาด
ออนไลน์นั ?นสามารถอธบิายกระบวนการตดัสนิใจซื?อของลกูคา้ไดร้อ้ยละ aa.eS สว่นประสมทาง
การตลาดออนไลน์ทุกดา้นมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อของลกูคา้ 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี* S.Sa ทั ?งนี?ตวัแปรอสิระที*ถกูคดัเลอืกเขา้สมการคอื ดา้นผลติภณัฑ ์ 
มคีา่ ß มากที*สดุเทา่กบั 0.520 รองลงมาคอืดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีา่ ß เทา่กบั 0.282 
ตามดว้ยดา้นราคา มคีา่ ß เทา่กบั 0.088 ,  ดา้นการใหก้ารบรกิารสว่นบุคคล มคีา่ ß เทา่กบั 
0.087 , ดา้นการสื*อสารการตลาด  น้อยที*สดุ มคีา่ ß เทา่กบั 0.085 โดย  สง่ผลในทางบวกต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื?อของลกูคา้ โดยที*มตีวัแปรอสิระ คอื สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ 
a ตวั จาก ¡ ตวั อนัไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์, ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย , ดา้นราคา , ดา้นการ
ใหก้ารบรกิารสว่นบุคคล และ ดา้นการสื*อสารการตลาด  (ยกเวน้ ดา้นการรกัษาความเป็นสว่น- 
ตวั) สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อของลกูคา้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี*ระดบั S.Sa สามารถ
อธบิายการเปลี*ยนแปลงในตวัแปรตาม คอื กระบวนการตดัสนิใจซื?อของลกูคา้ ไดร้อ้ยละ aa.eS  

เขยีนสมการพยากรณ์ความมอีทิธพิลประสมทางการตลาดออนไลน์ต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อ 
คอื Z(y) = 0.520(Z x1) + 0.088(Z x2) + 0.282(Z x3) + 0.085(Z x4) + 0.087(Z x5) + ei 
 

สรปุและวิจารณ์ผล   
          จากผลการวจิยัเรื*อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ในเขตกรงุเทพ- 
มหานครและปรมิณฑล นั ?น ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื*อเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุการ
ใหบ้รกิารและการขายสนิคา้แดล่กูคา้ บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ดงัต่อไปนี?  
          �. เพศแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ในภาพ 
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รวมไมแ่ตกต่างกนั  แต่ในรายดา้นโดยเฉพาะในดา้นการการรบัรูปั้ญหา และ ดา้นพฤตกิรรม
ภายหลงัการซื?อนั ?นมคีวามแตกต่างกนั ทางบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ควรใหค้วาม 
สาํคญักบัผูห้ญงิใหม้ากขึ?นเพราะอยา่งไรกต็ามผูห้ญงิมแีนวโน้มจะเป็นลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารที*มี
กระบวนการตดัสนิใจซื?อสนิคา้สงูมากกวา่ผูช้าย (ภทัรธ์ร ธรีะพนัธ,์ 2560) โดยอาจเพิ*มชอ่ง
ทางการโฆษณาผา่นโซเชยีลมเีดยีที*เรา้และดงึดดูใหเ้ขา้ถงึผูห้ญงิใหม้ากขึ?น รวมทั ?งอาจเพิ*ม
สนิคา้ใหม ่ๆ ของทางบรษิทัที*เป็นที*ตอ้งการมาก รวมถงึลกัษณะกายภาพที*เป็นรปูธรรมที*
แตกต่างและดงึดดูใจในการเขา้ถงึผูห้ญงิมากขึ?น ซึ*งจะชว่ยเพิ*มความพงึพอใจในซื?อสนิคา้ใน
ภาพรวม มกีารรบัรูแ้ละบอกต่อที*ดใีนสนิคา้ และกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้า
ของลกูคา้ที*มากขึ?น 
          2. อายแุตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั ดงันั ?นแมน้วา่จากผลการวจิยัจะบอกวา่อายไุมม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื?อ
กต็ามแต่ทางบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ควรใหค้วามสาํคญักบั วยัรุน่และวยัทาํงาน ชว่ง
อาย ุdS-R� ปีดงักลา่ว โดยอาจมุง่เน้นดา้นความน่าเชื*อถอืในการบรกิารและการสรา้งความเป็น
รปูธรรมหรอืลกัษณะทางกายภาพ การสรา้งความน่าเชื*อถอืและไวว้างใจที*มต่ีอตวัระบบออนไลน์
รวมทั ?งผูใ้หบ้รกิาร ในคณุภาพการบรกิาร เชน่การออกแบบระบบจองชาํระเงนิหลากหลายชาํระ
เงนิงา่ย มคีวามปลอดภยั  มเีสถยีรภาพของระบบ รวมถงึใชค้วามรูด้า้นการตลาด เชน่ 
โปรโมชั *นสง่เสรมิการขายที*ตอบโจทยค์วามคุม้คา่กลุม่คนวยันี?ใหม้ากขึ?นเพราะเป็นกาํลงัสาํคญั
ในการสรา้งฐานผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้ที*มกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อในธุรกจิไดง้า่ยสงูกวา่ชว่ง
อายอุื*นๆ นอกจากการพฒันาระบบออนไลน์ดา้นความน่าเชื*อถอืในการซื?อสนิคา้และบรกิาร 
รวมทั ?งการใหค้วามมั *นใจในการซื?อสนิคา้และบรกิาร ใหม้คีา่ที*สงูขึ?นต่อไป 
          3. สถานะสมรสแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในภาพรวม และ 
รายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั จะเหน็ไดว้า่คนที*มสีถานะโสด มกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้
มากกวา่ในระดบัอื*น ๆ สว่น เนื*องจากสภาพสงัคมของคา่นิยมการใชช้วีติที*เปลี*ยนไปในปัจจบุนั
ที*ทาํใหค้นตดัสนิใจแต่งงานชา้ลง ดงันั ?น บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ควรจดัโปรโมชั *น
สง่เสรมิการขายที*มุง่เน้นผลติภณัฑท์ี*เหมาะสาํหรบัคนโสดและอพัเดตขอ้มลูขา่วสารทางสื*อ
ออนไลน์ รวมทั ?งการทาํ PRประชาสมัพนัธใ์นชอ่งทางของสื*อdigitalใหม้ากขึ?น สรา้งจุดแตกต่าง
ในฟังกช์ั *นการใชง้านสาํหรบัคนโสด และมกีารเพิ*มความเป็นรปูธรรมตอบโจทยเ์พื*อดงึดดู
กลุม่เป้าหมายใหม่ๆ  โดยเฉพาะกลุม่คนวยัมหาวทิยาลยัตอนปลายหรอืเริ*มตน้ทาํงานมากที*เป็น
คนมสีถานะโสดมากขึ?น รวมทั ?งรกัษาคณุภาพของการบรกิารหลงัการขายเกี*ยวกบัขอ้มลู
ผลติภณัฑใ์หร้วดเรว็และตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลกูคา้กลุม่นี?อยูเ่สมอ เพราะการบอกต่อหรอื
แนะนําจะจากการวจิยัพบวา่มาจากคนโสดคอ่นขา้งมาก อกีทั ?งยงัเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในสนิคา้เครื*องใชไ้ฟฟ้าของทางบรษิทัฯ มากมากขึ?นจน
เหนือกวา่คูแ่ขง่รายอื*น ๆ ไดใ้นอนาคต 
          R. ระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในภาพรวม 
และ รายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั จะเหน็ไดว้า่ผูท้ี*มรีะดบัการศกึษาสงูสดุที*ปรญิญาตร ีมผีล
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในธุรกจิบรกิารมากกวา่ในระดบัอื*น ๆ  ดงันั ?น บรษิทั อมิาร์
เฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ควรจดัทาํโปรโมชั *นสง่เสรมิการขายและอพัเดตขอ้มลูขา่วสารทางสื*อ 
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ประชาสมัพนัธใ์นชอ่งทางออนไลน์ที*คนกลุม่นี?มนัเขา้ใชบ้รกิารใหม้ากขึ?นเชน่ การเลอืก
กลุม่เป้าหมายในชอ่งทาง Facebook และกลุม่ Black Social ที*เกี*ยวขอ้งกบักลุ่มนกัศกึษาที*อยู่
ในหอพกั กลุม่ First Jobber ที*ตอ้งการใชเ้ครื*องใชไ้ฟฟ้าที*เหมาะสาํหรบัการใชช้วีติประจาํวนั 
และมกีารเพิ*มชอ่งทางการตดิต่อทางออนไลน์ที*งา่ยและสะดวกเพื*อดงึดดูคนวยัเรยีนและทาํงาน
ใหม้ากขึ?น รกัษาคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หต้รงใจกบัลกูคา้อยู่
เสมอ เพราะเป็นการเพิ*มการบอกต่อหรอืแนะนําซึ*งจะมาจากคนกลุม่นี?คอ่นขา้งมาก  
          a. อาชพีแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในภาพรวม และ รายดา้น 
ไมแ่ตกต่างกนั จะเหน็ไดว้า่ผูท้ี*มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนเป็นสว่นใหญ่ มกีระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล มากกวา่ ทั ?งนี?อาจเป็นไปไดว้า่จะกลุม่
ของพนกังานบรษิทัเอกชนนั ?นเป็นกลุม่คนสว่นใหญ่ของพื*อนที*สาํรวจทาํการวจิยั คอืในเขต
กรงุเทพและปรมิณฑลทั ?งหมด  ดงันั ?น บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีลจงึควรที*จะให้
ความสาํคญัในการตตีลาดของกลุม่คนทาํงานมากขึ?นผา่นโซเชยีลมเีดยีและการประชาสมัพนัธใ์น
รปูแบบของ iconic ที*มกีารรวีวิสนิคา้ ผา่นชอ่งทางต่างๆ กลุ่มประชากรกลุ่มนี?มกัใชเ้วลา
สว่นมากในชอ่งทางนั ?นๆ เชน่ Facebook webbord  และเวบ็ไซตส์าํหรบัการช๊อปปิ?งที*มกีารเขา้
ใชง้านสงูและเป็นที*นิยมในปัจจุบนั เชน่ SHOPEE LAZADA เป็นตน้ 
 ¡. รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ในภาพรวม
ไมแ่ตกต่างกนั หากปต่รายดา้นพบวา่ รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนแตกต่างกนันั ?นมกีระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ของทางบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ในดา้นการรบัรูปั้ญหานั ?น
แตกต่างกนั  โดยเฉพาะคู ่ลกูคา้ที*มรีายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนน้อยกวา่ 10000 บาท  และ ลกูคา้ที*มี
รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืน  20,001-30,000 บาท นั ?นมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ของทาง
บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล มากกวา่รายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนในระดบัอื*นๆ ดงันั ?น การตั ?ง
ราคาของสนิคา้ของบรษิทัฯ เพื*อใหด้งึดดูกลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่ตามที*ไดจ้ากความสมัพนัธใ์น
แบบสอบถามนั ?น จงึควรตั ?งราคาที*ไมส่งูนกัเพื*อก่อใหเ้กดิการตดัสนิในซื?อสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย และ
ควรรกัษาอตัราคา่บรกิารที*ใหบ้รกิาร ณ ปัจจุบนัไวใ้หย้าวนาน หรอืมหีลายระดบัราคาของสนิคา้
ที*ไมส่งูนกัโดยพจิารณาจากรายไดโ้ดยเฉลี*ยของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารปัจจุบนั อกีทั ?งยงัเป็นการ
สง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้อื*นๆ เชน่การทาํ E-Coupon หรอืขอ้เสนอ
พเิศษเพื*อดงึดดูลกูคา้ในเทศกาลต่างๆดว้ย  
          รวมทั ?งควรตรวจสอบขอ้มลูในการตดัสนิใจทาํการตลาดจากขอ้มลูในการความสมัพนัธ์
เป็นรายคูโ่ดยจาํแนกวา่คูไ่หนมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อ ดา้นการรบัรูปั้ญหา ที*แตกต่างกนั
บา้ง ทาํการทดสอบโดยการเปรยีบเทยีบพหคูณู (Multiple Comparison Procedure) โดยใช้
วธิกีารทดสอบของฟิชเชอร ์(Fisher’s Least Significant Difference, LSD) นั ?นพบวา่ คูท่ี*มี
ความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ลกูคา้ที*มรีายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืนน้อยกวา่ 10,000 บาท มกีระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซื?อมากกวา่ ลกูคา้ที*มรีายไดเ้ฉลี*ยต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท, ลกูคา้ที*มรีายได้
เฉลี*ยต่อเดอืนน้อยกวา่ 10,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อมากกวา่ ลกูคา้ที*มรีายได้
เฉลี*ยต่อเดอืน 20,001-30,000  
          7. แมว้า่ระดบัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมจะอยูใ่นระดบัมากที*สดุ 
โดยเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้น ทั ?งในดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย, 
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ดา้นการสื*อสารการตลาด, ดา้นการใหบ้รกิารสว่นบุคคล และ ดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั  
อยูใ่นระดบัมากที*สดุ แต่กย็งัมใีนบางประเดน็ที*บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล นั ?น ยงั
สามารถปรบัปรงุเพื*อที*พฒันาสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ นั ?นใหด้ขีึ?นได ้จงึมขีอ้เสนอแนะ
เกี*ยวกบัการจดัการปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ที*บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล 
นั ?น ควรใหค้วามสาํคญั ดงันี?  
          7.1 ดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั มรีะดบัการความสาํคญัของสว่นประสมทาง
การตลาดออนไลน์มรีะดบัน้อยที*สดุใน ¡ ดา้น เมื*อพจิารณาในแต่ละประเดน็พบวา่ ลกูคา้ของ
บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีลนั ?นมกีารตดัสนิใจในการซื?อสนิคา้ผา่นทองทางออนไลน์ต่างๆ
โดยใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ที*เป็นปัจจยัดา้นการรกัษาความเป็น
สว่นตวัของลกูคา้   เนื*องจากในการจา่ยเงนิชาํระสนิคา้ที*มกีารทาํธุรกรรมผา่นทางออนไลน์นั ?น 
อาจก่อใหเ้กดิความกงัวลและขอ้กงัขาในการตดัสนิใจชื?อสนิคา้ของบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเต
รยีล ในแต่ละครั ?งได.้  ดงันั ?นการที*บรษิทัฯ จดัการดา้นความเป็นสว่นตวัของลกูคา้ไดโ้ดยอาขทาํ
การซื?อขายผา้นตลาดกลางที*น่าเชื*อถอื เชน่แอปช๊อปปิ?งออนไลน์ต่างๆ ตลอดจน เวบไซตท์ี*เป็น
ทางการของบรษิทัฯ กจ็ะสามารถชว่ยสรา้งความเชื*อมนัและสง่เสรมิในการตดัสนิใจซื?อสนิคา้ของ
ลกูคา้ได ้  
          7.2 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มรีะดบัการความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาด
ออนไลน์ มรีะดบัมากที*สดุเป็นอนัดบัสองใน ¡ ดา้น  ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายของสนิคา้นั ?นจาก
การทาํวจิยัอาจจะไมไ่ดเ้ป็นเรื*องที*สาํคญัมากที*สดุ เนื*องจากวา่การที*กลุม่เป้าหมายหรอืกลุม่
ลกูคา้กลุม่นั ?นๆ มกัจะมกีารเขา้ถงึชอ่งทางการซื?อเดมิๆ เป็นสว่นใหญ่. ดงันั ?นบรษิทั อมิาร์
เฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล จงึควรมุง่หมายในการพฒันาชอ่งการการสั *งซื?อผา่นทางชอ่งทางออนไลน์
เดมิที*มอียูใ่หส้ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มคีวามสะดวก และมเีจา้หน้าที*สาํหรบัการใหข้อ้มลู
ผลติภณัฑท์ี*รวดเรว็. รวมถงึการสรา้งทางสูก่ารซื?อในชอ่งทางการรบัรูต่้อสนิคา้อื*นๆก่อนการ
ตดัสนิใจซื?อโดยใหม้าบรรจบอยูท่ี*การซื*อสนิคา้หน้า official website ของบรษิทัที*เดยีวเพื*อเป็น
การเพิ*ม organic search ใหเ้ครื*องใชไ้ฟฟ้าของบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีลในการคน้หา
สนิคา้อกีดว้ย 
          8.ระดบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้รวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้น
พฤตกิรรมภายหลงัการซื?อ  และ ดา้นการรบัรูปั้ญหา อยูใ่นระดบัมากที*สดุ สว่นของในรายดา้นที*
เหลอืคอื ดา้นการคน้หาขอ้มลู, ดา้นการตดัสนิใจ และ ดา้นการประเมนิผลการเลอืก อยูใ่นระดบั
มาก แต่กย็งัมบีางประเดน็ที* ทางบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล นั ?นยงัสามารถปรบัปรงุเพื*อ
เพิ*มกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อสนิคา้ จงึมขีอ้เสนอแนะเกี*ยวกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อ
สนิคา้ที*บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล นั ?น ควรใหค้วามสาํคญั มดีงันี? 
          ¢.� ดา้นการประเมนิผลการเลอืก อยูใ่นระดบัน้อยสดุใน a ดา้น เมื*อพจิารณาแต่ละ
ประเดน็พบวา่ ผูบ้รโิภคนั ?นแมจ้ะมกีารประเมนิผลการเลอืกที*เกี*ยวกบัการเลอืกซื?อเครื*องใช ้
ไฟฟ้าผา่นทางระบบออนไลน์ดว้ยสาเหตุที*วา่สามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยมากกวา่การที*ตอ้งออก
เดนิทางไปซื?อในชอ่งทางออฟไลน์ และไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัฉลากประหยดัไฟฟ้ามากเหมอืน
เชน่อดตีที*ผา่นมา เพยีงแต่ยงัใหค้วามสาํคญักบัความน่าเชื*อถอืของตวัผลติภณัฑแ์ละแบรนด์
สนิคา้ที*จาํหน่ายในสว่นของคณุภาพและความปลอดภยัเชน่เดมิ.  ดงันั ?นการที*สง่เสรมิการตลาด
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ซึ*งจะชว่ยในการเพิ*มการตดัสนิใจซื?อควรทาํการสื*อสารทางการตลาดที*สอดคลอ้งกบัแนวความ
เชื*อเรื*องความคุม้คา่และคณุคา่ที*ลกูคา้จะไดร้บัจากการตดัสนิใจซื?อผลติภณัฑ ์เชน่ การทาํการ
ใหข้อ้มลูถงึความทนทานของผลติภณัฑ ์การมตีวัเลอืกในดา้นของการเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้
ต่อคูแ่ขง่ที*มสีนิคา้ประเภทเดยีวกนั การรบัประกนัหลงัการขาย รวมทั ?งการสรา้งภาพลกัษณ์
สนิคา้ใหม้คีวามน่าเชื*อถอืในการใชง้านสนิคา้ควบคูก่นัไปดว้ย 
          9.ในการนําโมเดลอทิธพิลของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์สง่ผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อเครื*องใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้บรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล  ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ไปประยกุตใ์ชน้ั ?น จากผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรอสิระที*มี
อทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกซื?อของลกูคา้ มากที*สดุคอื ดา้นความผลติภณัฑ ์ และ
รองลงมาคอื ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดงันั ?น ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัควรมกีารวางแผน
กลยทุธใ์นการบรกิารเพิ*มมาขึ?นไมว่า่จะเป็นการเพิ*มความน่าเชื*อถอืในชอ่งทางการจดัจาํหน่าย
สนิคา้ ที*มคีวามแปลกใหม ่รปูลกัษณ์ของสนิคา้ที*มคีวามทนัสมยัเขา้กบักลุม่วยัรุน่ – วยัทาํงาน 
รวมถงึสรา้งแบรนดบ์รษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีล ใหเ้ป็นที*รูจ้กัในคนรุน่ใหมท่ี*เขา้ถงึไดง้า่ย 
มสีไตลเ์ป็นของตวัเอง และเป็นที*ยอมรบัในกลุม่โซเลชยีล รวมถงึสรา้งความมั *นใจปลอดภยัใน
การใชง้านและความมมีาตรฐานของสนิคา้ไทย โดยเขา้ถงึสื*อโฆษณามากขึ?นใหเ้หน็เป็นรปูธรรม
ที*อาจจะไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกระแสหลกั ไมว่า่จะทางโซเชยีลมเีดยี โซเชยีลเน็ตเวริค์ การ
ประชาสมัพนัธท์ี*สื*อใหเ้หน็ภาพจาํของการใชง้านจริงมากขึ?น ที*รวมทั ?งบรกิารหลงัการขายในดา้น
การใหข้อ้มลู หรอืทาํสื*อใหค้วามรูส้าํหรบัตวัสนิคา้เพื*อเป็นการสรา้งความพงึพอใจและทาํใหเ้กดิ
ความภกัดใีนการตดัสนิใจชื?อสนิคา้ของบรษิทั อมิารเ์ฟลก็ซ ์อนิดสัเตรยีลในกลุม่ผูบ้รโิภคไดใ้น
ระยะยาว นบัเป็นสิ*งสาํคญัเป้าหมายทางธุรกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี
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จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม(ีdaa¢).พฤตกิรรมในการซื?อสนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ของ 
          ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล.การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิ 
          มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 
ยพุเรศ พริพิลพงศ ์(daa¢).ปัจจยัและพฤตกิรรมที*มผีลต่อการตดัสนิใจใชโ้มบายแอปพลเิคชนัซื?อ    
          สนิคา้ผา่นทางสมารท์โฟนและแท๊บเลต็ของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร การคน้-  
          ควา้อสิระ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยันํานําชาตแิสตมฟอรด์. 
 

นางสาวสณุสิา ตรงจติร(์daae).ปัจจยัที*มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื?อสนิคา้ออนไลน์ ผา่นชอ่งทาง 
          ตลาดกลางพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส(์E-Marketplace).การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิ 
          มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

พงศกร พฤกษ์ไพรผดุง(2559).สว่นประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ และการสื*อสารแบบ.    

 ปากต่อปากบน อนิเทอรเ์น็ตที*สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื?อเสื?อผา้แฟชั *นผา่นอนิสตาแกรม
 ของประชาชนใน เขตกรงุเทพมหานคร.การคน้ควา้อสิระ (บธ.ม.)--บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

นางสาวปิยมาภรณ์ ชว่ยชหูนู (daae).ปัจจยัที*มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื?อสนิคา้ ผา่นทางสงัคม 
          ออนไลน์.การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

เสาวลกัษณ์ สมานพทิกัษ์วงศ ์(da¡S).สว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจ ซื?อสนิคา้ผา่น  
          ทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัสงขลา.สารนิพนธธุ์รกจิมหาบณัฑติ. 
          สาขาธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่. 
 

เปรมกมล หงษ์ยนต ์(da¡�).ปัจจยัที*มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื?อสนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนั   
          ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัในกรงุเทพมหานคร.การคน้ควา้อสิระสาขา  
          การจดัการทั *วไป.บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม. 
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