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บทคดัย่อ 

การศึกษาเรื4องพฤติกรรมการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพมหานคร โดย 

วตัถุประสงค ์1) เพื4อศึกษาพฤติกรรมการซื;อสินคา้และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซื;อของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้

และระดบัการศึกษา 2) เพื4อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด บริการบนเว็บไซต์ขายสินคา้ และบริการที4

สามารถทาํนายพฤติกรรมการซื;อสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื4อ

ศึกษาการสื4อสารการตลาดแบบครบวงจรของเวบ็ไซตข์ายสินคา้และบริการที4สามารถทาํนายพฤติกรรมการซื;อ

สินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที4ใชใ้นการศึกษาครั; งนี; คือ ผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื4องมือในการวจิยัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

คาํสําคญั : พฤติกรรมการซื;อสินคา้และบริการออนไลน์, พนกังานบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (IT-Smart Program) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 จากวิกฤติการแพร่กระจายของเชื;อไวรัส โควิด-19 ที4ไดแ้พร่กระจายไปทั4วโลก ซึ4 งในประเทศไทยก็

ไดรั้บผลกระทบต่อวิกฤติการแพร่กระจายนี; เช่นกนั ส่งผลให้เกิดการ Work from Home หรือการทาํงานจากที4

บา้น เพื4อลดการแพร่ระบาดของเชื;อไวรัส โควิด-19 ทั;งความเสี4ยงภายในองคก์ร และความเสี4ยงที4จะไดรั้บเชื;อ

ไวรัสจากการเดินทางโดยรถสาธารณะ เพราะฉะนั;นการ Work from Home เป็นเวลานานอาจจะส่งผลให้

พฤติกรรมการของผูบ้ริโภคเปลี4ยนไป จากการออกไปขา้งนอกเพื4อซื;ออาหาร หรือของใชใ้นชีวิตประจาํวนั มา

เป็นการสั4งของออนไลน์แทนเพื4อลดความเสี4ยงในการติดเชื;อไวรัส โควดิ-19  และในช่วงการแพร่ของเชื;อโควดิ-

19 ผูบ้ริโภคใชเ้วลาอยูบ่า้นทาํกิจกรรมในบา้นมากขึ;น ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว และเพื4อนฝงูเพิ4มมากขึ;น ทาํ

ให้สินคา้ความบนัเทิงภายในบา้นที4รองรับเพื4อนฝูง การรับประทานอาหารในบา้น สินคา้ตกแต่งบา้น และ

อุปกรณ์ทาํสวน มียอดขายที4ดีขึ;น  

ทั;งนี;   ความเคลื4อนไหวของตลาดออนไลน์ไทยปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ได ้

ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคกลุ่มสินคา้สุขภาพและความงาม เพิ4มขึ;น 34% สินคา้อุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน 35% หนงัสือ 27% เครื4องใชไ้ฟฟ้า 22% คอมพิวเตอร์ 4% และ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ภายในบา้น 2% 

เมื4อ เจาะลึกสินคา้ในกลุ่มสุขภาพและความงาม พบวา่ สินคา้ที4มีปริมาณความตอ้งการมากที4สุด ไดแ้ก่ หนา้กาก 

อนามัย แอลกอฮอล์ เครื4 องวดัอุณหภูมิ เจลล้างมือ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ตามลาดับ ซึ4 งสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ปัจจุบนัที4ผูค้นต่างวติกกงัวลกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 จึงตอ้งการสินคา้ที4ช่วยในเรื4องของการ 

ป้องกนัเชื;อโรค ขณะเดียวกนัเมื4อมีกลุ่มสินคา้ที4เพิ4มขึ;นแลว้ ยอ่มตอ้งมีสินคา้ที4มีความนิยมลดลงเช่นกนั เนื4องจาก 

ผลกระทบของโควิด-19 บวกกบักาลงัซื;อของคนในประเทศที4ยงัคงลดลงต่อเนื4อง จากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

และการว่างงานที4เพิ4มขึ;น โดยสินคา้ที4มีความตอ้งการลดลง ไดแ้ก่ สินคา้หมวดเสื;อผา้และแฟชั4น ลดลง 41% 

เนื4องจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด หลายบริษทัตอ้ง Work from Home รวมไปถึงรองเทา้กีฬา เป็น สินคา้

ในหมวดที4ยอดความสนใจซื;อลดลงถึง 58% ประชาชนลดการออกไปในที4สาธารณะ จึงทาํให้สินคา้ประเภท 

ดงักล่าวไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเลี4ยงไม่ได ้(ธนาวฒัน์ มาลาบุปผา, 2563) 

จากที4กล่าวมาขา้งตน้ การเลือกซื;อสินคา้ของพนกังานบริษทัที4 Work from Home มีการเปลี4ยนแปลงไป

จากเดิม เนื4องจากวิกฤติการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 อาจส่งผลใหผู้ป้ระกอบการต่าง ๆ ตอ้งเปลี4ยนแปลง

ตาม เช่น หันมาขายของออนไลน์มากขึ;น เป็นต้น เนื4องจากการเดินทางออกจากบ้านเพื4อไปซื;ออาหารมา

รับประทาน หรือเพื4อซื;อของใชใ้นชีวิตประจาํวนันั;นค่อนขา้งจะไม่สะดวก เพราะโดยปกติกลุ่มพนกังานเหล่านี;

จะมีแหล่งซื;อสินคา้ต่าง ๆ ใกลบ้ริเวณที4ทาํงาน หรือทางผ่านระหว่างไปกลบัจากที4ทาํงานและที4อยู่อาศยั แต่

ในช่วงวิกฤตินี;  การเดินทางไปซื;อสินคา้ต่าง ๆ อาจจะเป็นการเพิ4มความเสี4ยงในการติดเชื;อไวรัส โควิด-19  ดว้ย



เหตุนี; จึงอยากทราบถึงพฤติกรรมการซื;อสินคา้ที4เปลี4ยนแปลงไปของพนกังานบริษทัที4 Work from Home เพื4อผล

การศึกษาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ ผูป้ระกอบการที4ตอ้งเปลี4ยนแปลงพฤติกรรมใน

การขายสินคา้ให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤติในปัจจุบนั และเพื4อกาํหนดนโยบาย วางแผนการตลาดสาํหรับ

พฒันาเทคโนโลยทีี4เปลี4ยนแปลงไปในทุก ๆ วนั และยงัเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการอื4น ๆ ที4สนใจดา้นการซื;อ

ขายผ่านอินเตอร์เน็ตใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต่้อไปในอนาคต  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื4อศึกษาพฤติกรรมการซื;อสินคา้และบริการออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา 

2. เพื4อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด บริการบนเวบ็ไซตข์ายสินคา้และบริการ ที4สามารถทาํนาย

พฤติกรรมการซื;อสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคา 

3. เพื4อศึกษาการสื4อสารการตลาดแบบครบวงจรของการขายสินคา้และบริการออนไลน์ที4สามารถ
ทาํนายพฤติกรรมการซื;อสินคา้ และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ที4แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซื;อสินคา้ออนไลน์ 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นพนกังานบริษทัที4เคยสั4งซื;อสินคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

ทั;งสิ;น 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเวลา 
การทาํวจิยัเรื4องพฤติกรรมการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพมหานคร มี 

ระยะเวลาการดาํเนินการตั;งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกนัยายน ภาคเรียนที4 2/2563 

 

 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีFเกีFยวข้อง 

 

1. แนวคิดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ 

อีคอมเมิร์ซ (E- Commerce) เริ4มขึ;นเมื4อประมาณตน้ทศวรรษที41970โดยเริ4มจากการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระหวา่งหน่วยงาย และในช่วงเริ4มตน้หน่วยงานที4เกี4ยวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใหญ่ๆ เท่านั;น บริษทั เลก็ๆ มี

จาํนวนไม่มากนัก ต่อมาเมื4อการแลกเปลี4ยนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้

แพร่หลายขึ;น เนื4องจากจาํนวนคอมพิวเตอร์พีซีที4เพิ4มขึ;นอยา่งรวดเร็ว พร้อมกบั การพฒันาดา้นอินเทอร์เน็ตและ

เวบ็ ทาํใหห้น่วยงานรวมถึงบุคคลต่าง ๆ ไดใ้ชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มากขึ;นในปัจจุบนัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

ไดค้รอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื;อ ขายสินคา้ การซื;อหุน้ การทาํงาน การประมูล และ

การใหบ้ริการลูกคา้  

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การทาํธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการ ซื;อขายสินคา้/บริการ 

การชาํระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื4ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์

พฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (2542) ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่ “พาณิชย ์อิเลก็ทรอนิกส์ คือ การดาํเนินธุรกิจโดย

ใชสื้4ออิเล็กทรอนิกส์” ส่วนองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO, 1998) ไดก้ล่าวว่า “พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑ์และบริการโดยใช้สื4อ

อิเลก็ทรอนิกส์”  

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มี 4 ประเภทหลกั ๆ คือ 

- ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business หรือ B to B) 

- ธุรกิจและลูกคา้ (Business to Consumers หรือ B to C) 

- ธุรกิจกบัรัฐบาล (Business to Government หรือ B to G)  

- ลูกคา้กบัลูกคา้ (Consumers to Consumers หรือ C to C)  

2. ทฤษฎีเกี4ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 Kotler (1999,อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 น. 124-125) ให้ ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer behavior) ไวว้า่ เป็นการกระทาํของบุคคลเกี4ยวกบั การจดัหาใหไ้ดม้าซึ4 งสินคา้และบริการ 

ทั;งนี;หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของ บุคคลที4เกี4ยวกบัการซื;อและการใชสิ้นคา้  

 ศิวฤทธิj  พงศกรรังศิลป์ (2547, น. 69-78) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสิ4งกระตุน้การ ตอบสนอง (S-R Theory) ว่า

เกี4ยวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค หรือที4เรียกอีกอยา่งหนึ4งวา่ กล่องดาํการตลาด (Marketing black box) 

ซึ4 งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี;  

  



2.1 สิ4งกระตุน้ (Stimuli) สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท ดงันี;   

2.1.1 สิ4งกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimuli) ประกอบดว้ยส่วนประสม ทางการตลาด (Marketing 

mix) หรือ 4P’s ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

2.1.2 สิ4งกระตุน้อื4นๆ (Others stimuli) ประกอบดว้ยสิ4งแวดลอ้มทางการตลาดที4ไม่สามารถควบคุมได ้

ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีกฎหมายทางการเมือง และวฒันธรรม 

 สิ4งกระตุน้ต่างๆที4ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูซื้;อ (Buyer’s Black Box) นั;น เมื4อประกอบกบัปัจจยั

ดา้นต่างๆ จะนาํพาไปสู่กระบวนการตดัสินใจของผูซื้;อ ประกอบไปดว้ย 5 ขั;นตอน ดงัต่อไปนี;  

ขั;นที4 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซื4อจะเกิดขึ;นเมื4อผูซื้;อตระหนกัถึง ปัญหาหรือความตอ้งการของ

ตนเอง  

ขั;นที4 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั;นนี; ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื4อตดัสินใจ เพื4อนาํมาใชใ้นการประเมิน

ทางเลือก  

ขั;นที4 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลที4ไดร้วบรวมไวม้า วิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั;งใน

ลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกที4ดีที4สุด  

ขั;นที4 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกที4ดีที4สุด หลงัการประเมินผูป้ระเมินจะ ทราบขอ้ดี ขอ้เสีย จึง

ตดัสินใจเลือกทางเลือกที4ดีที4สุด โดยอาจใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑท์ั;ง ประสบการณ์ของตนเอง

และผูอื้4น  

ขั;นที4 5 การประเมินภายหลงัการซื;อ เป็นขั;นสุดทา้ยหลงัจากการซื;อ ผูบ้ริโภค จะนาํผลิตภณัฑที์4ซื;อนั;น

มาใช ้และทาํการประเมินซึ4งอาจนาํไปสู่การตดัสินใจซื;อของผูบ้ริโภคในครั; งต่อไป 

2.2 ปัจจยัภายนอก (External factors) ปัจจยัภายนอกที4มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื;อของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  

ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางสงัคม 

2.3  ปัจจยัภายใน (Internal factors) ปัจจยัภายในที4มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื;อสินคา้ของผูบ้ริโภค  

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ส่วนปัจจยัทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ การจูงใจ 

ทศันคติและความเชื4อ แนวความคิดของตนเองเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการวจัิย 

 ประชากรในการวจิยัครั; งนี; คือ กลุ่มพนกังานบริษทัที4เคยซื;อสินคา้ออนไลน์ในเขตพื;นที4กรุงเทพมหานคร 

จากการสาํรวจของสาํนกัทะเบียนกลาง กรมกรปกครอง ขอ้มูลประจาํวนัที4 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ในเขต

พื;นที4กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,487,876 คน ดงันั;นกลุ่มประชากรจะมีไม่เกินจาํนวนดงักล่าว คาํนวณโดยใช้

วธีิ Taro Yamane ในระดบัความเชื4อมั4นที4 95% ความคลาดเคลื4อนที4 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซึ4 งจะทาํ

การแจกแบบสอบถามผา่นช่องทางออนไลน์แก่ประชากรในกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-สถานภาพ 

-การศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดเ้ฉลีLยต่อเดือน 

พฤติกรรมการซื7อสินค้าออนไลน์ของ

พนักงานบริษัททีB Work from Home 

-ช่องทางในการซืQอสินคา้ 

-สินคา้ทีLไดร้ับความนิยมในการซืQอ

ออนไลน ์

-ความถีLในการซืQอสินคา้ต่อเดือน 

-มูลค่าในการซืQอสินคา้แต่ละครัQ ง 

-ช่องทางในการชาํระสินคา้ออนไลน ์

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ์ (Product) 

-ราคา (Price) 

-สถานทีL (Place) 

-กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) 

-บุคลากร(People) 

-กระบวนการ(Process) 



ผลการวจัิย 

 

 จากการศึกษาเรื4องพฤติกรรมการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพมหานครสรุป

ผลการวจิยัดงันี;  

1. ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคที4เคยซื;อสินคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ21-30 ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพ พนกังาน

บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท 

2. พฤติกรรมการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั พบวา่ช่องทางในการซื;อสินคา้ออนไลน์ส่วน 

ใหญ่จะเป็นช่องทางผา่นแอปพลิเคชั4นต่างๆ  สินคา้ที4ไดรั้บความนิยมในการซื;อผา่นช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ ของ

ใชภ้ายในบา้น ช่องทางในการชาํระเงินคือการโอนเงินไปยงัผูใ้หบ้ริการหรือผูข้ายสินคา้ มูลค่าสินคา้ในการสิน

ซื;อสินคา้แต่ละครั; งมีราคาตํ4ากวา่ 1,000 บาท และความถี4ในการซื;อสินคา้ออนไลน์คือ 1-2 ครั; งต่อเดือน 

3. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขต 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศที4แตกต่างกนัไม่ส่งผลกบักบัพฤติกรรมในการซื;อสินคา้ออนไลน์ ช่วงอายทีุ4มีความ

แตกต่างกนัส่งผลกบัพฤติกรรมในการซื;อสินคา้ออนไลน์ในดา้นความสนใจในการเลือกซื;อสินคา้และช่องทาง

ในการชาํระสินคา้ออนไลน์ที4แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ในดา้นการศึกษาที4แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมใน

การซื;อสินคา้ออนไลน์ในดา้นมูลค่าสินคา้และช่องทางในการชาํระสินคา้ออนไลน์ที4แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ดา้นอาชีพที4แตกต่างกนัไม่ส่งผลกบัพฤติกรรมในการซื;อสินคา้ออนไลน์ และในส่วนของรายไดที้4แตกต่างกนั

ส่งผลกบัพฤติกรรมในการซื;อสินคา้ออนไลน์ในดา้นของมูลค่าในการซื;อสินคา้แต่ละครั; งที4แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญั 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่จากสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ที4แตกต่างกนั ส่งผลต่อการ 

ตดัสินใจซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA พบวา่ 

ช่วงอาย ุระดบัการศึกษาและรายไดที้4แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที4ระดบั 0.05 ส่วน เพศ สถานภาพและอาชีพที4แตกต่างกนัมีผล

ต่อพฤติกรรมการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 



 

พฤติกรรมการซืQอสินคา้ออนไลนข์องพนกังานบริษทั

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณทางประชากรศาสตร์ (Sig.) 

เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้

ช่องทางในการซืQอสินคา้ 0.525 0.783 0.794 0.152 0.777 0.654 

สินคา้ทีLสนใจในการซืQอผา่นช่องทางออนไลนถี์LทีLสุด 0.233 0.167 0.401 0.330 0.555 0.031 

ความถีLในการซืQอสินคา้ออนไลนต่์อเดือน 0.093 0.032 0.222 0.727 0.584 0.549 

มูลค่าในการซืQอสินคา้ออนไลนแ์ต่ละครัQ ง 0.505 0.167 0.307 0.013 0.149 0.018 

ช่องทางในการซืQอสินคา้ออนไลน ์ 0.115 0.075 0.068 0.039 0.148 0.158 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. พฤติกรรมการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในกรุงเทพมหานครพบวา่สาเหตุหลกัของการ 
ตดัสินใจในการเลือกซื;อสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคคือ คุณภาพสินคา้จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคกลบัมาซื;อซํ; า 

เพราะฉะนั;นการลงรูปสินคา้หรือการรีวิวสินคา้ชิ;นนั;น ๆ ควนเป็นการถ่ายภาพจากสินคา้จริง ใชง้านไดจ้ริง และ

มีคุณภาพ เพื4อใหผู้บ้ริโภคมีความมั4นใจในการซื;อสินคา้และมีการบอกต่อ 

2. จากผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรณ์กรศาสตร์ ผูป้ระกอบการที4เกี4ยวขอ้งกบัธุรกิจคา้ขายสินคา้ 
ออนไลน์สามารถนาํขอ้มูลที4ไดไ้ปพิจารณา วางแผน และกาํหนดกลยทุธ์ เพื4อใหต้อบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ที4ใหค้วาม

สนใจในการซื;อสินคา้ออนไลน์ โดยจากผลการศึกษาจะเห็นไดพ้บว่าช่วงอายุ ระดบัการศึกษาและรายไดที้4

แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการซื;อสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื4อที4จะ

เจาะกลุ่มลูกคา้ต่างๆเหล่านี;  อาจตอ้งคาํนึงถึง ราคาสินคา้ที4เหมาะสม ประเภทสินคา้ที4ไดรั้บความนิยม เป็นตน้ 

3. การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของการวจิยัการระบุรายละเอียดที4ชดัเจนจะทาํใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึง 
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ที4ตอ้งการขายสินคา้ประเภทหรือชนิดนั;นๆไดม้ากขึ;น เช่น การระบุแอปพลิเคชนั

เวบ็ไซตที์4ใชใ้นการสั4งสินคา้ออนไลน์ เป็นตน้  
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