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การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
The decision to purchase goods via on social media network of consumers
in Khon Kaen Municipality
นัฐวรรณ มะลิโค1
สุวรรณ เนียมประชา2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองนครขอนแก่นและเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าฯกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือผู้บ ริโภคที่ซื้อสิน ค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ฯจำนวน400 คนใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
sampling) และแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติทดสอบค่าIndependent Sample ttest, One-way ANOVA, Least Sigfinicant Differenceและทดสอบความสัมพันธ์ไคสแควร์ (chi-square) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ0.05
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง20–30 ปีการศึกษาปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่าอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000–20,000 บาทซื้อสิน ค้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้ารองเท้า
กระเป๋าเหตุผลที่ซื้อเพราะรวดเร็วสะดวกสบายเพื่อนและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสั่งซื้อทางLine ในช่วงเวลา
12.01–18.00 น.ซื้อจำนวน3-4 ครั้ง/สัปดาห์จำนวนเงินสั่งซื้อต่อครั้ง501-1,000บาทปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4P’sมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ฯในภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงจากมากไปหาน้อยคือด้านการส่งเสริมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจำหน่ายตามลำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทุกด้าน, ด้านอายุมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย,ส่วนด้านรายได้ต่อ
เดือนมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าฯมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการตัดสินใจซื้อสินค้าเครือข่ายออนไลน์
Abstract
The purposes of this research were to study consumer purchasing decision via online media
network of Khon Kaen Municipality, and to analyze the relationship between factors influencing
purchasing behavior in Khon Kaen Municipality. There were 400 samples used quota sampling and
purposive sampling. Questionnaires were used for collecting the data. The statistics used in the study
including frequency, percentage, mean (X) , standard deviation (SD) , Independent Sample t-test, One-Way
ANOVA, Least Significant Difference, and Chi-square at the statistical significance level of 0.05. The research
found that :
Most respondents were women between the ages of 20-30 years, Bachelor or equivalent,
Personal Business or Trade estimate, salary 10,000-20,000 Baht, Buy fashion items, clothing, shoes, bags,
why buy because fast, convenient, friends and colleagues have influenced the decision, to purchase the
line in the period of 12.01-18.00 am., 3-4 times / week, Order amount 501-1,000 Baht. 4P's marketing mix
affects the decision to shop online Overall, the level was at the very high level ; the marketing promotion,
price, products and distribution channels respectively.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2
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The results of the hypothesis test showed that personal factors in education and occupation
affect all marketing mix factors, age affects the marketing mix were channel, monthly income affects
product, The behavior of purchasing decision was correlated with the marketing in all aspects. The
statistical significance was at 0.05.
Keywords : Marketing Mix Factor, Purchase decision , Online Network
บทนำ
ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็น ที่น ิย มของเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เพราะ
ความก้า วห น ้า ท างเท คโน โลยีท ำให ้ผ ู้บ ริโ ภ คเข้า ถึง
อินเตอร์เน็ตได้สะดวก รวดเร็ว มีการใช้จ่ายผ่านสื่อออนไลน์
อย่างแพร่ห ลาย ผู้บ ริโภคใช้ส ื่อ ทางสังคมออนไลน์ในการ
สื่อ สารข้อ มูล ถึง กัน มากขึ้น รวมถึง ใช้ส ื่อ สารทางธุร กิจ
สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการซื้อขายผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น เช่น Line Facebook Instragram whatsapp
Twitter เป็น ต้น ซึ่ง อัต ราการเจริญ เติบ โตของการใช้ง าน
เครือ ข่า ยอิน เทอร์เน็ต ก็เพิ่ม มากขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง ทำให้
หน่ว ยงานทั้ง ภาครัฐ องค์ก รภาคเอกชน บริษ ัท ห้า งร้า น
สถาบันการศึกษา มองเห็นความสำคัญ และประโยชน์จาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร มี
การพั นาไปสู่การขายสินค้า และบริการผ่านออนไลน์ เพื่อ
เป็นการขายตรงสู่ผู้บริโภค
จากข้อ มูล ETDA เผยผลสำรวจพฤติก รรมใช้
อินเทอร์เน็ตและมูลค่าอีคอมเมิร์ซ โชว์ความพร้อมไทยก้าว
ขึ้นเป็นเจ้าอีคอมเมิร์ซอาเซียนชี้ยอดซื้อสินค้าทางออนไลน์
โตต่อ เนื่อ ง และการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ข ึ้น มาติด 1 ใน 5
กิจกรรมยอด ิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก สะท้อน
การยอมรับการทำอีคอมเมิร์ซมากขึ้นในสังคมไทยสำนักงาน
พั นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA
(เอ็ต ด้า) กระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม เผยผล
สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 พร้อมผลสำรวจ
มูล ค่า อีค อมเมิร ์ซ ไทยปี 2559และการคาดการณ์ม ูล ค่า
อีคอมเมิร์ซไทยปี 2560 ชี้ยอดการซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง หนุนไทยเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซของ
อาเซีย น ปัจ จัย หลัก ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การซื้อ สิน ค้า และ
ใช้บริการออนไลน์ของคนไทยมากที่สุด คือขัน้ ตอนการซื้อที่
ง่าย (85%) โดยมีปัจจัยรอง ได้แก่ การได้รับสินค้าที่สะดวก
รวดเร็ว (53.40%), โปรโมชั่น ที่ถูกใจผู้ซื้อ (51.40%) และ
ราคาที่ถ ูก กว่าการซื้อ ผ่านหน้าร้าน (49.70%) ส่วนสิน ค้า
และบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุด ประกอบด้วย
สินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (440%), สินค้าด้านสุภาพ
และความงาม (33.70%), อุปกรณ์ไอที (26.5%), เครื่องใช้
ภายในบ้าน (19.50%), บริการสั่งอาหารออนไลน์ (18.70%),

บริก ารเกี่ย วกับ การเดิน ทางและท่อ งเที่ย ว (17.90%)
เทคโนโลยีแ ละระบบเครือ ข่า ยสัญ ญาณต่า ง ได้ร ับ การ
พั นาอย่า งต่อ เนื่อ ง รวมถึง อุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นการเข้า ถึง
อินเทอร์เน็ตทำให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น จึงเกิด การนำอิน เทอร์เน็ต มาประยุก ต์ใช้ในเชิง
ธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์โดยข้อเด่นชัดของ
ธุรกิจรูปแบบนี้ คือ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบ
ทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บ
สินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำ
สินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจขายสินค้าและ
บริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทาง ด้านเวลา
และด้านต้น ทุน ในการทำธุรกรรมลงได้อย่างมาก รวมถึง
สิน ค้ามีราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น เพราะได้เล็งเห็น
ประโยชน์ก ารนำสื่อ สัง คมออนไลน์ม าเป็น กลยุท ธ์ และ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพิ่มยอดขาย รวมถึงการขยายธุรกิจ ในอนาคตต่อไป
ัต ระสงค์การ ิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า
ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองนครขอนแก่น
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
ผลกับ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่า นสื่อ เครือ ข่า ย
สังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันให้ความสำคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน
3.2 ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าผ่านสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้
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1. ตัว แป รอิส ระ (Independent
variablesหรือ x variables) ได้แก่
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน
1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 4P’s ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน
ราคา (Price) ด้า นช่อ งทางการจัด จำหน่า ย (Place) ด้า น
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2. ต ัว แ ป รผ ล ห รือ ต ัว แ ป รต าม
(Dependent variables หรือ y variables) ได้แก่
2.1 พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ
สินค้าทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจ ัย ครั้งนี้ผ ู้วิจ ัย ใช้เวลาในการวิจ ัย
ตั้งแต่กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจ ัย ครั้ง นี้ผ ู้ว ิจ ัย ดำเนิน การเก็บ
รวบรวมข้อ มูลเฉพาะผู้บ ริโภคที่ต ัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าผ่านสื่อ
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ท ี่ต ั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือ งนคร
ขอนแก่น
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย
ครั้งนี้คือผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยไม่ท ราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่ม ตัว อย่า ง (Sample Size) ที่ใ ช้ใ นการ
วิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 400คน
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น95% และ
ความคลาดเคลื่อ นไม่เกิน 5% โดยใช้ส ูต รของคอแครน
(Cochran, 1977 อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) จากนั้น
ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) และ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ว ิจ ัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
แบ่งออกเป็น3ส่วนรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด
(Close-ended Question) และเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าฯผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถาม

12

มาจาก ปุลณัช เดชามานนท์. (2556) . จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี
(2558) .
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ปัจ จัย ส่ว นประสมการตลาด 4P’s ซึ่ง ผู้ว ิจ ัย ได้พ ัฒ นา
แบบสอบถามมาจาก ปุล ณ ัช เดชามานนท์. (2556).
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) . ยุพเรศ พิริยพลพงศ์ (1557)
ใช้วิธีก ำหนดค่าน้ำหนัก ตามวิธีข องลิเคิร์ท (Likert) ระดับ
การวัดข้อมูลเป็นแบบเรียงอันดับ (Ordinal scale) โดยแต่
ละข้อ คำถามมีค ำตอบให้เลือ กตามระดับ ความคิด เห็น 5
ระดับ
ส่วนที่ 3 ความคิด เห็น ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่ม เติม ลัก ษณะคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended
Question)
5.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนิน การเก็บ รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ง ปฐมภูม ิ (Primary data) ซึ่ง เป็น ข้อ มูล ที่ไ ด้จ าก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการตามลำดับ
ดังนี้
1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถาม
จำนวน 440ชุดได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 400ชุด
คิดเป็นร้อยละ 91ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยแจก
และเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้ว ิจ ัย ตรวจสอบความถูก ต้อ งและ
ความสมบูรณ์ข องข้อ มูล แล้วนำแบบสอบถามที่ส มบูรณ์
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
5.4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย ครั้ง นี้ วิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิต ิเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติก รรมที่ม ีต ่อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าฯ นำเสนอใน
รูปแบบค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด4P’s นำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิต ิเชิง
อนุม าน (Inferential statistics) เพื่อ ทดสอบสมมติฐ าน
ได้แก่
2.1 สถิติทดสอบค่า (Independent
Sample t-test) ใช้ในการทดสอบสมมติฐ านข้อ ที่ 1 เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน
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สถิติทดสอบค่า (One-way Anova
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของตัวแปรที่มากกว่า2กลุ่มขึ้นไป การเปรียบเทียบ
พหุคูณ ตามวิธี LSD (Least Significant Difference) กรณี
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2.2 การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่า นสื่อ เครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่นโดย
ใช้ค ่า ความสัม พัน ธ์ไ คสแควร์ (chi-square) กำหนดค่า
นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05

6. สร ผลการ ิจัยและอภิ รายผล
6.1 สร ผลการ ิจัย
6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
ผู้ว ิจ ัย ได้ท ำการวิเคราะห์ข ้อ มูล ปัจ จัย
ส่ว นบุค คลและพฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่า นสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บ ริโภคในเขตเทศบาลเมือง
นครขอนแก่นแสดงตามตาราง4.1 และ4.2 ดังต่อไปนี้

ตาราง4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จจัยส่ นบคคล
จำน น (คน)
เ ศ
าย
130
ญิง
270
ร
400
อาย
ต่ำก ่า 20
40
20-30
211
31–50
119
51 ข้นไ
30
ร
400
ระดับการศก า
ต่ำก ่า ริญญาตร
34
ริญญาตร/เทยบเท่า
272
ริญญาโท
85
สูงก ่า ริญญาโท
9
ร
400
อา
นักเรยน/นักศก า
8
รับรา การ/ นักงานรั ิสา กิจ
68
รกิจส่ นตั /ค้าขาย
248
นักงานบริ ัทเอก น
69
แ ่บ้าน/เก ย อาย
7
ร
400
รายได้เ ล่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
9
10,001-20,000 บาท
189
20,001 – 30,000 บาท
187
30,001 บาทขึ้นไป
5
ร
400

ร้อยละ
32.50
67.50
100.00
10.00
52.80
29.80
7.50
100.00
8.50
68.00
21.30
2.30
100.00
2.00
17.00
42.00
17.30
1.80
100.00
2.30
47.30
46.80
3.80
100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 270 อายุร ะหว่า ง 20–30 ปี
จำนวน 211 คน การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จำนวน 272 คน อาชีพส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 248 คน มี
รายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ น 10,000 - 20,000 บาท จำนวน
189 คน

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
ติกรร การตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์
จำน น (คน)
ร้อยละ
ระเภทสินค้าท่สั่งซื้อทางออนไลน์
สินค้า ระเภทแ ั่นเสื้อผ้า/รองเท้า/กระเ า /
เครื่อง ระดับ
สินค้า ระเภทค า งา /เครื่องสำอาง
สินค้า ระเภทยา/อา ารเสริ
สินค้า ระเภทอ กร ์อิเลกทรอนิกส์เ ่น
คอ ิ เตอร์/โทรศั ท์/เครื่องใ ้ไ า
สินค้า ระเภทอ โภคบริโภคต่าง เ ่น สบู่ ยาส น
สระผ เ นต้น
สินค้า ระเภทอา าร (สั่งอา ารออนไลน์)
ร
เ ตผลท่ท่านเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์
สินค้าใ ้เลือกตา ท่ต้องการ
ร ดเร /สะด ก /สบาย
สินค้า ค ภา ดก ่าท่อื่น
ระ ยัดเงิน/ค่าส่ง ูก
ร
บคคลท่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของท่าน
ตั ท่านเอง
เ ื่อน/เ ื่อนร่ งาน
บคคลท่ ื่อเสยงเ ่นศิล น นักร้อง ดารา
คนในครอบครั
ร
่ งเ ลาท่ท่านซื้อสินค้าออนไลน์
06.01 น. – 12.00 น.
12.01 น. – 18.00 น.
ติกรร การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังค ออนไลน์
ค า ่ในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์
1 - 2 ครั้ง
3 - 4 ครั้ง
5 - 6 ครั้ง
7 ครั้งข้นไ
จำน นเงินท่สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์โดยเ ล่ย
ต่ำก ่า 500 บาท

122

125

31.30

101
70
64

25.30
17.50
16.00

35

8.75

5
400

1.3
100.00

49
261
11
79
400

12.30
65.30
2.80
19.80
100.00

108
187
46
59
400

27.00
46.80
11.50
14.80
100.00

154
194
จำน น (คน)

38.50
48.50
ร้อยละ (ต่อ)

139
203
41
17
400

34.80
50.80
10.30
4.30
100.00

51

12.80
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ติกรร การตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,501 – 2,000 บาท
2,001 บาทข้นไ
ร
่องทางท่สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์
Line
221 55.30
Facebook 100 25.00
Instragram 14 3.50
Twitter 15 3.80
Whatapp 50 12.50
ร
จากตาราง 2 พบว่าผู้บ ริโภคส่ว นใหญ่
สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ประเภทสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้า
รองเท้ากระเป๋า เครื่องประดับ จำนวน 125 คน เหตุผลคือ
รวดเร็ว /สะดวก/สบาย จำนวน 261 คนเพื่อ น/เพื่อ น
ร่ว มงานมีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ม ากที่ส ุด
จำนวน 187 คนในช่วงเวลา 12.01 น. – 18.00 น.มากที่สุด
จำนวน 194 คน ซื้อครั้งละ 501– 10,000จำนวน 174 คน
สั่งซื้อทาง Line จำนวน 221 คน

จำน น (คน)

ร้อยละ

174
33
83
59
400

43.50
8.30
20.80
14.80
100.00

400

100.00

6.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
ผู้ว ิจ ัย ได้ท ำการวิเคราะห์ข ้อ มูล ระดับ
ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่อ พฤติก รรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ฯ แสดง
รายละเอียดตาม ดังต่อไปนี้

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม
ค่าเ ล่ย
ส่ นเบ่ยงเบน
แ ลผล
จจัยส่ น ระส ทางการตลาด
าตร าน (SD)
(X)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.04
0.46
มากที่สุด
2. ด้านราคา (Price)
3.62
0.51
มาก
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
3.62
0.51
มาก
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4.18
0.41
มากที่สุด
ร
3.87
0.36
าก
จากตาราง 3 พบว่า ระดับ ปัจ จัย ส่ว น
ประสมทางการตลาด 7P’s ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

อันดับ
2
3
3
1

ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

ตารางท่ 4 แสงภาพรวมความแตกต่างของการทดสอบ Independent Samples t-test และ One-way ANOVA ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
จจัยส่ นบคคล
ผลิตภั ์
ราคา
่องทางการจัดจำ น่าย
ส่งเสริ การตลาด
เพศ
X
X
X
X
อายุ
X
ü
ü
ระดับการศึกษา
ü
ü
ü
ü
อาชีพ
ü
ü
ü
ü
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ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์
รายได้
ü
X ไม่แตกต่าง
ü แตกต่างกัน

ราคา
X

ช่องทางการจัดจำหน่าย
X

ส่งเสริมการตลาด
X

ตารางที่ 5 แสดงภาพรวมความสัมพันธ์ของการทดสอบ Chi-square ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ปัจจัยส่วนประสม ประเภท
ทางการตลาด
สินค้า เหตุผลที่ บุคคลที่มีผล เวลาที่ จำนวนครั้ง จำนวนเงินที่ ช่องทางที่
ซื้อสินค้า ต่อการสั่งซื้อ สั่งซื้อ ที่สั่งซื้อ/ครั้ง สั่งซื้อ/ครั้ง สั่งซื้อสินค้า
ด้านผลิตภัณฑ์
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ด้านราคา
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ด้านสถานที่
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ด้านการส่ง
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
เสริทางการตลาด
üส้มพันธ์กัน X ไมสัมพันธ์กัน
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
6.2.1. ผลการวิจ ัย ด้า นปัจ จัย ส่ว นบุค คล
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเมืองขอนแก่นดังนี้
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง มีอ ายุร ะหว่า ง 20–30 ปี มีก ารศึก ษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
หรือค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
สอดคล้อ งกับ วิภ าวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ที่ศ ึก ษา
ปัจ จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่า นสัง คม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนปรพสมทางกา
ตลาดที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตราแกรม) และเพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปีมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–
30,000 บาท เช่นเดียวกับ สอดคล้องกับยุพเรศ พิริยพลพงศ์
(2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ซื้อ สิน ค้าผ่านทางสมาร์ท โฟนและ
แท็บเล็ตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
เพื่อ วิเคราะห์ป ัจ จัย ทางประชากร ที่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจ
ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ซื้อ สิน ค้าผ่านทางสมาร์ท โฟนและ
แท็บ เล็ตของผู้บ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจ
ซื้อ สิน ค้า พบว่า ส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง มีอ ายุ 25-39
ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาท
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และ สอดคล้องกับ ปุลณัช เดชามานนท์. (2556). การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาที่จำกัด
มีว ัต ุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่า นสื่อ
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ในช่ว งเวลาที่จ ำกัด พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
6.2.2 ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครเมืองขอนแก่น
ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ ่ส ั่ง ซื้อ สิน ค้า ทาง
ออนไลน์ประเภทสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า
เครื่อ งประดับ รองลงมาคือ สิน ค้า ประเภทความงาม/
เครื่อ งสำอาง เหตุผ ลเพราะ รวดเร็ว สะดวกสบาย และ
ประหยัดเงินค่าส่งถูก เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ซื้อสินค้าในช่วงเวลา 12.01 น. – 18.00
น.สั่งซื้อ 3-4 ครั้ง/เดือน ใช้เงินซื้อต่อครั้ง 501-1,000 บาท
โดยสั่ง ซื้อ ทาง Line สอดคล้อ งกับ ปุล ณัช เดชามานนท์
(2556) พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ีเหตุผ ลที่ซ ื้อ
เพราะความสะดวกสบาย โดยใช้ Line ในการสั่งซื้อ และ
ช่วงเวลาในการซื้อ คือเวลา 12.01-13.00 น. เช่นเดียวกับ
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2556). พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ซื้อ ครั้ง ละ 500-1000 บาท และสอดคล้อ งกับ จุฑ ารัต น์
เกีย รติรัศ มี (2558) ปัจจัย ที่ม ีผ ลต่อ การซื้อ สิน ค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น ของผู้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร และ
ปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสนใจ
เลือ กซื้อ สิน ค้า ผ่า นทางแอพพลิเคชั่น ของผู้บ ริโภคในเขต

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การซื้อ สิน ค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของผู้บ ริโภคฯ พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สั่งซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 300-500 บาท สอดคล้อง
กับ ยุพ เรศ พิร ิย พลพงศ์ (2557) พบว่า ผู้บ ริโภคส่ว นใหญ่
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
เครื่องสำอางมากที่สุด
6.2.3 ผลการวิจัยระดับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’sผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า ด้า นการส่ง เสริม
การตลาด อยู่ใ นระดับ มากที่ส ุด รองลงมา ได้แ ก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายตามลำดับ
รายละเอียดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์สินค้ามี
ความแปลกใหม่ มีค ุณ ภาพได้ม าตรฐานตรงตามความ
ต้องการและการชำระเงินมีความปลอดภัย ร้านมีชื่อเสียง
เชื่อถือได้ ประหยัดเวลาและตรงต่อเวลา บริการส่งถึงที่ ฟรี
มีความสะดวก รวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายและรายการโปรโนส่ว นลดพิเ ศษอย่า งต่อ เนื่อ งให้
เหมาะสมกับ ช่ว งเวลา มีก ารรับ ประกัน ความพึ่ง พอใจ
เปลี่ย นสิน ค้า คืน สิน คค้า ได้ และมีก ารประชาสัม พัน ธ์
กิจกรรมการส่งเสริมการชายแจ้งข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึงเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับ
แนวคิดเสรี วงษ์มณฑา (2554) (อ้างในสุวรรณ เนียมประชา
และคณะ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า และ
บริก ารในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บ ริโภคในเขตเทศบาลนคร
ข อ น แ ก ่น ได ้อ ธิบ าย ว่า ส ่ว น ป ระส ม ท างก ารต ล าด
(Marketing Mix) หมายถึง การมีส ิน ค้าที่ต อบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในราคาที่ผู้บริโภครับได้ รวมถึงมี
การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค ด้วยการจูง
ใจให้เ กิด ความชอบในสิน ค้า รวมทั้ง เป็น เครื่อ งมือ ทาง
การตลาดที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แก่
ผลิต ภัณ ฑ์ ราคาสถานที่ห รือ ช่อ งทางการจัด จาหน่า ย
ผลิต ภัณ ฑ์ก ารส่ง เสริม การตลาด การตลาดสมัย ใหม่
โดยเฉพาะธุรกิจการบริการที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปมีปัจจัย
เพิ่มอีก 3 ปัจจัยที่เป็นปัจจัยในการส่งมอบการบริการนั่นคือ
บุคคลลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ (7P’s) และ
แนวคิด ของ (Schiffman & Kanuk,1987, p. 567 อ้า งใน
ศิริน ทร์ ซึ้งสุน ทร, 2542,p 38) ที่อธิบ ายว่าปัจจัยทางการ
ตลาด คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด ที่
บริษ ัท ต้อ งการสร้างการรับ รู้ให้ก ับ ผู้บ ริโภค และชัก จูงให้
ผู้บริโภคซื้อ เช่นการรับประกันคุณภาพสินค้า การส่งเสริม
การตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ นโยบายด้านราคา และ

การเลือ กช่อ งทางการจัด จำหน่า ย ไปยัง ผู้บ ริโ ภคเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
และสอดคล้องกับ ปุลณัช เดชามานนท์ (2556) พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ค วามสำคัญ กับ ปัจ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
4P’S มีความสำคัญในระดับมาก ได้แก่ ความสะอาดถูกหลัก
มาตรฐานมีก ารรับ ประกัน ความพึง พอใจ สิน ค้า มีค วาม
หลากหลาย รูปลักษณะและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสวยและ
สินค้าคุณ ภาพตรงตามความต้องการ มีการแสดงราคาสิน
ค่าที่ชัดเจน การชำระเงินมีความปลอดภัย ราคาเหมาะสม
กับ สิน ค้า ราคาถูก กว่า ท้อ งตลาด ลดระยะเวลาการซื้อ
มีค วามสะอาดต่อ การสั่ง ซื้อ เป็น ร้า นที่ม ีช ื่อ เสีย ง มีก าร
บริก ารส่งฟรีถ ึงที่ มีก ารลดราคา มีก ารให้ข ้อ มูล อยู่เสมอ
ยินดีคืนเงินเมื่อสินค้าไม่มีคุณ ภาพ และโปรโมชั่นลดราคา
เช่นเดียวกับ เช่นเดียวกับ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555)
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกัน
ซื้อบนเว็ปไซด์ ENSOGO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ตลอดจนส่วนประสม
ทางการตลาดบริการสามารถทำนายพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์ฯพบว่าลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและบริการ
ให้ค วามสำคัญ ของปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ มากเมื่อ พิจ ารณารายด้า น
ตามลำดับ ได้แ ก่ค วามหลากหลายของสิน ค้า และบริก าร
ความสวยงามของภาพสิน ค้าบนเว็บ ไซด์ ความน่าเชื่อ ถือ
ชื่อเสียงของสินค้าและบริการ และความครบถ้วนของข้อมูล
ในการบอกลักษณะของสินค้าและบริการ มีความรวดเร็วใน
การค้น หาข้อ มูล เว็บ ไซต์ และสอดคล้อ งกับ อัญ ชลี ชัย ศรี
(2561) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในจังหวัดชัยภูมิบริการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก คือได้รับข้อมูลจากปากต่อปากมีความเหมาะสม
เช่น วัต ถุม งคล ราคาเรื่อ งสัก การบูช า และราคาอาหาร
เครื่องดื่ม
6.2.4 ปัจ จัย ส่ว นบุค คลแตกต่า งกัน ให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน
เพศที่แ ตกต่า งกัน ให้ค วามสำคัญ กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน อายุแตกต่าง
กันให้ความสำคัญ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นการส่ง เสริม การตลาดด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคาช่อ งทางการจัด จำหน่า ย ด้า นการ
ส่ง เสริม การตลาด แตกต่า งกัน รายได้ท ี่แ ตกต่า งกัน ให้
ความสำคัญ กับ ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา และด้า นการส่ง เสริม การตลาด
แตกต่า งกัน สอดคล้อ งกับ ปุล ณัช เดชามานนท์ (2556)
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พบว่าเพศที่แตกต่างกันให้คงวามสำคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ท างการตลาดไม่แ ตกต่า งกัน อายุท ี่แ ตกต่า งกัน ให ้
ความสำคัญ กับ ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้า นช่อ งทางการจัด จำหน่า ย ด้า นส่ง เสริม
การตลาด ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่าง
กัน รายได้แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและด้าน
การส่ง เสริม แตกต่า งกัน และสอดคล้อ งกับ จุฑ ารัต น์
เกียรติรัศมี (2558) พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีระดับการ
ต ัด สิน ใจซื้อ สิน ค ้า ผ่า น ท างแอพ พ ลิเ ค ชั่น ออน ไลน ์
ของผู้บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมาหานครและปริม ณฑล
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับ ยุพ เรส พิร ิย พลพงศ์ (2557) พบว่า เพศมีร ะดับ การ
ตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกัน
6.2.5 ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ข องผู้บ ริโภคในเขตเทศบาลนคร
เมืองขอนแก่น พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4P’s
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
ปุลณัช เดชามานนท์ (2556) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสิน ค้าทางออนไลน์จำแนกตามระยะเวลา และจำแนก
ตามช่อ งทางที่ส ั่ง ซื้อ สิน ค้า ฯ อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่
ระดับ 0.05 และสอดคล้อ งกับ วิภ าวรรณ มโนปราโมทย์
(2556) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ฯ ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ระดับ 0.05
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะดา กองจันทร์ดี (2558)
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น หน้า
66, หน้า 67 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาปัจจัยส่วน
บุค คลมีผ ลต่อ ความสัม พัน ธ์ก ับ การเลือ กใช้ข นาดของ
เครื่องปรับอากาศหรือไม่ พบว่าเพศและอายุ จำนวนสมาชิก
ในครอบครัว และประเภทที่อยู่อาศัย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ขนาดการเลือ กใช้ข นาดของเครื่อ งปรับ อากาศอย่า งมี
นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ สถานภาพ และ
รายได้ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ขนาดการเลือ กใช้ข นาดของ
เครื่องปรับอากาศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการศึก ษาปัจ จัย ส่ว นบุค คลมีผ ลต่อ
ความสัมพันธ์กับแหล่งที่ซื้อเครื่องปรับอากาศหรือไม่ พบว่า
เพศ รายได้ส ่ว นบุค คลต่อ เดือ น และจำนวนสมาชิก ใน
ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ สถานภาพ
และป ะเภ ท ท ี่อ ยู่อ าศัย ความสัม พ ัน ธ์ก ับ แห ล่ง ท ี่ซ ื้อ
เครื่องปรับอากาศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึก ษาปัจ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของ
เครื่อ งปรับ อากาศที่ใ ช้ ลัก ษณะการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
เครื่องปรับอากาศ และแหล่งที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ผลการศึก ษาปัจ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดทางด้า นราคา ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ขนาดของ
เครื่องปรับ อากาศที่ใช้ และลักษณะการตัดสิน ใจเลือกซื้อ
เครื่อ งปรับ อากาศ แต่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ แหล่ง ที่ซ ื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ผ ล ก ารศ ึก ษ าป ัจ จ ัย ส ่ว น ป ระ ส ม ท าง
การตลาดทางด้านช่อ งทางการจัด จำหน่าย และด้านการ
ส ่ง เส ริม ก ารข าย ไม ่ม ีค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์ก ับ ข น าด ข อ ง
เครื่อ งปรับ อากาศที่ใ ช้ ลัก ษณะการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
เครื่องปรับอากาศ และแหล่งที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
7 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ข องผู้บ ริโภคในเขตเทศบาลนคร
เมืองขอนแก่นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้อาจ
เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
ด้า น ผลิต ภ ัณ ฑ ์ผ ู้ป ระกอบ การควรให ้
ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า การจัดหาสินค้าที่มี
ความหลากหลายและมีค วามแปลกใหม่ ตรงกับ ความ
ต้องการของผู้บริโภค
ด้านราคา เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน ธุรกิจ
ร้า นสะดวกซื้อ เกิด ขึ้น มากมายและมีก ารแข่ง ขัน มากขึ้น
การใช้ก ลยุท ธ์ก ารตั้งราคาจึงมีผ ลต่อ ยอดขายของกิจ การ
ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
การตั้งราคาสินค้าของคู่แข่งตลอดเวลา
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการ
ควรให้ค วามสำคัญ ในเรื่อ งช่อ งทางการจัด จำหน่า ย
ผู้ประกอบการควรปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ด้านส่งเสริม การตลาด ผู้ป ระกอบการควร
ส่งเสริมการตลาดให้น่าสนใจและแตกต่างจากเดิมที่เคยทำ
อยู่สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
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7.2. ข้อเสนอแนะสำ รับการ ิจัยครั้งต่อไ
7.2.1 เนื่อ งจากงานวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีข อบเขต
ครอบคลุมเฉพาะการสั่งซื้อผ่านออนไลน์ในเขตเทศบาลเมือง
นครขอนแก่นเท่านั้น งานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรขยายขอบเขต
การศึกษาในเขตอื่น หรือ หรือจังหวัดอื่น เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตอื่นได้อย่างทั่วถึง จะส่งผลให้
เป็นประโยชน์ในการพั นากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภค ทำให้ผู้บ ริโภครับ รู้
และจดจำได้อย่างยั่งยืน
7.2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด 4P’s ดัง นั้น ครั้ง ต่อ ไปควรศึก ษาใน
ประเด็น อื่น หรือ ศึก ษาในเชิง คุณ ภาพเพื่อ เก็บ ข้อ มูล
ในเชิงลึก เช่น ปัจจัยด้านวั นธรรม ด้านสังคม ด้านแรงจูงใจ
ด้านจิตวิทยา ทัศนคติ ความคาดหวังของลูกค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น
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