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บทคดัย่อ 
การวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา (1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  (2) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  (3) เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล  (4) เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาด
ออนไลน์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานีจ าแนกตามพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน คอืผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูลสถติ ิ        
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติิ
การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square) และใช้สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ผู้บรโิภคทีต่้องการซือ้สนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญงิ อาย ุ         31-40 ปี  อาชพีรบัราชการ/พนกังานของรฐั/พนักงานรฐัวสิาหกจิ  รายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 
30,001-50,000 บาท และระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด จะใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ส่วนดา้นพฤตกิรรม
การซือ้จะใชเ้วลาตัง้แต่ 1-2 ชัว่โมง โดยให้ความส าคญัสนิคา้ประเภท เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เน่ืองจาก
ราคาถูกกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป และจะซือ้สนิคา้ความถี่ 1-2 ครัง้ต่อเดอืน ปรมิาณจ านวน 2 ชิน้ต่อครัง้ และ
ใชง้บประมาณ 500 – 1,000 บาท โดยซือ้ผ่านช่องทาง Lazada จะไดร้บัความสนใจอย่างมาก หากปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน ผู้บรโิภคจะให้ความส าคญัมากที่สุดในด้านการเขา้ถึงช่องทางการ
จ าหน่ายหรอืสถานทีก่ารจ าหน่าย เมือ่เปรยีบเทยีบปจัจยับุคคลต่างกนักบัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
ราคาและการส่งเสรมิการตลาด จะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนัและการ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการซื้อสนิค้ากบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านการส่งเสรมิ
การตลาดทีต่่างกนั ยอ่มส่งผลต่อการตดัสนิใจทีต่่างกนั 
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ABSTRACT 
 
The objectives of Marketing mix factors affecting consumers decision to buy products via 
online marketplace in Udon Thani . The Objectives of this study were  (1) to study 
consumers online shopping behavior in Udon Thani  (2) to study the marketing mix factors 
affecting consumers decision to shop online in Udon Thani. (3) to compare the Marketing 
Mix factors that affects consumers decision to buy products via online market in Udon 
Thani, classified by personal factors (4) To compare the marketing mix factors affecting 
purchasing decisions through the consumer online market in Udon Thani classified by 
online shopping behavior. The sample group of 400 people was selected from consumers 
in Udon Thani. The data was collected by using questionnaires. The statistics used to 
analyze data were frequency, mean, standard deviation. Independent sample: One-Way 
Anova, and Chi-square statistic were used to test the hypothesis.  
 The result of data analysis for this study revealed that the personal consumers who 
wish to buy products through online market were mostly female, the age of the sample were 
between 31 and 40 years old, government job/ government employee/ state enterprise 
employee, average income were 30,001 – 50,000 baht, single, and graduated in a bachelor’s 
degree. The finding showed that the customers take 1-2 hours to search for products such as 
clothes, shoes, and bags that cheaper than the offline market. The customers bought 1-2 times 
a month and quantity of 2 pieces per time, spent a budget between 500-1,000 baht, and used 
Lazada channel. The hypotheses testing of the marketing mix factors found that access to 
distribution channels            or locations; Places was the most significant. The related 
between personal customers’ factors and marketing mix were Price and Promotion that 
would be affected the customer’s decisions.  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
จากสถานการณ์ของการระบาดของโรค Covid-19 ผูบ้รโิภคต้องปรบัเปลีย่นการด าเนินชวีติจาก

เดมิการต้องการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค กส็ามารถเดนิทางไปยงัห้างสรรพสนิค้าหรอืรา้นคา้สะดวกซื้อ
ทัว่ไปได้  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดท าให้การเดินทางไม่สะดวกในการเข้ารบับรกิาร             
ณ ห้างสรรพสินค้า หรอืร้านค้าทัว่ไป ประกอบกับยุคปจัจุบนัเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบพกพา เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ได้พัฒนามากขึ้นจนถึงขัน้สามารถสัง่ชื้อสินค้าและบริการแทบทุกประเภทผ่าน
โทรศพัท์มอืถอืได ้ซึ่งนับว่าเป็นมติใิหม่ในการด ารงชวีติของผูบ้รโิภคทัว่ไป การซื้อขายสินค้าออนไลน์   
จงึเข้ามามบีทบาทในการด าเนินชวีติของประชาชนมากขึน้อนัส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกจิได้ปรบัเปลี่ยน
วธิกีารด าเนินธุรกจิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เพราะยุคนี้ คอื ยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่
ให้ความส าคญัในด้านการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบรกิาร จะเห็นได้ว่า          
ผูป้ระกอบธุรกจิมกีารปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมยุคดจิทิลัไม่ต้องตัง้รา้นขายสนิค้าในตลาดเหมอืนเดมิ            
กส็ามารถขายสนิคา้ได ้ขณะเดยีวกนัดา้นผูบ้รโิภคกไ็ม่ต้องเสยีเวลาเดนิทางเพื่อซือ้สนิคา้หรอืรบัสนิค้า     
ถึงหน้าร้านเพราะโลกปจัจุบนั เทคโนโลยเีข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย ์           
อยา่งมาก ท าใหใ้นปจัจบุนั การซือ้ขายสนิคา้ ผูซ้ือ้และผูข้ายไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งเจอกนัแบบ Face to Face 
ต่อไป 
 คนไทยมกีารซื้อสนิคา้ออนไลน์สูงทีสุ่ดในโลกช่วงโควดิ-19 มกีารซื้อสนิคา้ออนไลน์สูงถงึ
รอ้ยละ 94 และยงัใชเ้งนิผ่านการซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์มากขึน้เฉลีย่ 1,000 – 8,000 บาท และ
ซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ในช่วง Work Form Home หรอืช่วงเวลาทีไ่ม่สามารถเดนิทางไปตลาด
หรอืรา้นคา้ได้สะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของตนและเพื่อลดภาวะความเสีย่งที่อาจตามมา 
ซึง่จากการระบาดของโรคโควดิ-19 พฤตกิรรมและความต้องการซือ้ของผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลง
ไปโดยผูป้ระกอบการ SME หรอืผูป้ระกอบการขายสนิคา้ออนไลน์ ย่อมต้องการทราบว่าสนิคา้ขายดี
และไม่ดีในช่วงดังกล่าว และยงัพบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและต้องการสินค้ามากที่สุด คือ              
(1) สมุนไพรไทย ได้แก่ แคปซูลฟ้าทะลายโจรของอภยัภูเบศร ์ซึ่งมยีอดขาดถงึรอ้ยละ 83 และ           
มยีอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องด้วยมสีรรพคุณแก้หวดั แก้ไข้ เจบ็คอ ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน              
ทีผู่้บรโิภคมคีวามต้องการและใช้อยู่จงึมยีอดขายสูงสุด  (2) อุปกรณ์ป้องกนัโควดิ ได้แก่ เครื่องยงิ          
วดัไข ้ถุงมอืยาง แอลกอฮอร์ หน้ากากอนามยั ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ยอดขายเตบิโตถงึ 600% เพราะ            
ใช้ทุกวนั  (3) อุปกรณ์ส าหรบัท าอาหาร ได้แก่ หมอ้ทอดไร้น ้ามนั เครื่องป้ิงขนมปงั หม้ออบ                      
ถุงซปิลอ็ก  นอกจากสนิค้าที่ยอดขายเพิม่ขึน้ในช่วงโควดิ-19 ยงัพบมสีนิคา้บางรายการที่ยอดขาย
ลดลงในช่วงโควดิ-19  เช่น  สนิคา้ประภทชุดว่ายน ้า แว่นตากนัแดด เดมิสนิคา้ดงักล่าว มยีอดขายดี
มากเพราะคนต้องการท่องเที่ยว ต้องการว่ายน ้าและต้องการถ่ายภาพ แต่ช่วงโควดิ-19 ไลฟ์สไตล์



ของคนเปลี่ยนไปท าให้สนิค้าดงักล่าวไม่สามารถขายได้สนิค้าประเภทรองเท้าส้นสูง รองเท้าหนัง 
Outdoor ซึ่งเป็นสนิค้าทีร่าคาค่อนขา้งแพง สนิค้ากลุ่มกระเป๋าเดนิทางทัง้แบรนดไ์ทยและแบรนด์
ต่างประเทศซึง่สนิคา้ดงักล่าว เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง จงึท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้เนื่องจากการ
ลอ็คดาวน์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ยอดสัง่ซื้อสนิค้าจงึลดลง อุปกรณ์การถ่ายภาพ อุปกรณ์
การจดังานปารต์ี ้เป็นตน้  
 ดงันัน้ ธุรกิจการซื้อสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์มกีารขยายตวัแบบต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ควรเล็งเห็นโอกาส ความท้าทายและการวางแผนธุรกิจการลงทุนเพื่อสร้างความเติบโต          
ระยะยาว โดยให้ความส าคญักบัสนิค้าประเภทตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่ซือ้สนิค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 ที่มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านตลาด
ออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการที่สุด  ผู้วจิยั จงึเห็นควรศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด        
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี เพื่อใหผ้ลวจิยั          
ที่ได้สามารถน าไปประกอบการวางแผนการผลติสนิค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภคและ
การวางแผนธุรกจิการลงทุนเพื่อสรา้งความเตบิโตระยะยาวแก่ธุรกจิต่อไป 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 
2. ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ 

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  
3. เปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาด 

ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
4. เปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีจ าแนกตามพฤตกิรรมซือ้ 

 
สมมติฐานการวิจยั 

 สมมตฐิานที ่1  ปจัจยัส่วนบุคคลต่างกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านตลาด 
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่2  ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างจะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่3  พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ต่างกนัจะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 



ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นประชากร การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ประชาการทีใ่ช ้คอื ผูบ้รโิภคในจงัหวดั

อุดรธานีทีเ่คยซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัศกึษา คอื ผูบ้รโิภคใน
จงัหวดัอุดรธานีทีเ่คยซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ โดยผูว้จิยัท าการเกบ็ขอ้มลู จ านวน 400 คน  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 
- ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน การศกึษา 
  สถานภาพสมรส 
- พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ประกอบดว้ย 1) เวลาเฉลีย่ในการเลอืกซือ้  2) ประเภทของ 

สนิคา้  3) เหตุผลในการเลอืกซือ้  4) ความถีใ่นการเลอืกซือ้  5) ปรมิาณในการซือ้  6) งบประมาณ 
ในการซือ้  7) ช่องทางในการซือ้ 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
- ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ 

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ประกอบดว้ย  1) ผลติภณัฑ ์ 2) ราคา  3) ช่องทางการจ าหน่าย 
4) การส่งเสรมิการขาย  5) การใหบ้รกิารแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล  6) การรกัษาความเป็นส่วนตวั 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ในการวจิยัศกึษาครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 
เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ทราบพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 
2. ทราบปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ 

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  
3. ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด             

ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 
4. ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซือ้ ส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด          

ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  
5. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิสนิคา้ออนไลน์น าไปวางแผนพฒันา ปรบัปรงุการขาย 

สนิคา้ออนไลน์ใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการผูบ้รโิภคอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษาวจินัครัง้นี้ ตามแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 



1. แนวคดิดา้นปจัจยัส่วนบุคคล จ าแนกลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล ดงันี้ เพศ อาย ุอาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาและสถานภาพสมรส 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาลกัษณะของ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่ใช้ในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร เช่น ความถี่ต่อการซื้อสนิค้า การ
ซือ้สนิคา้จากสื่อสิง่ใดหรอืราคาต่อการซือ้สนิคา้ 
 3. แนวคดิเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ การตดัสนิใจซื้อจะมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค มกีระบวนการตดัสนิใจเป็นขัน้ตอนโดยผูบ้รโิภคจะมกีารรบัรูค้วามต้องการของตนจากสิง่ที่
กระตุ้นความต้องการและจะแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการก าหนดหรอืประเมนิ
ทางเลอืกและตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้  
 4. ทฤษฎีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การใหบ้รกิาร
ส่วนบุคคล (Personalization) และการรกัษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

กรณีศกึษาครัง้น้ี เป็นการวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  ซึง่ไดศ้กึษาก าหนดกรอบแนวคดิทีจ่ะ
เป็นแนวทางในการวจิยัโดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร คอื ผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี กลุ่มตวัอย่าง คอื 
ผูบ้รโิภคที่ซื้อสนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ในจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน จงึใช้ขนาด
ตวัอย่างจากสูตรทีค่ านวณกรณีไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน จากสูตร W.G. Cochran (1953) ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกนิรอ้ยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน 
แต่เพื่อความสะดวกในการวเิคราะหข์อ้มลูจงึท าการเกบ็ขอ้มลู จ านวน 400 คน โดยผู้วจิยัจะใชก้าร
เลอืกตวัอยา่งแบบสะดวกในการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการน าแบบสอบถามผูม้ปีระสบการณ์ในการซือ้สนิคา้
ผ่านตลาดออนไลน์ในจงัหวดัอุดรธานี  
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้  
  ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดย 
ขอ้ค าถามเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 6 ขอ้ ทีม่ลีกัษณะใหเ้ลอืกตอบโดยมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ 4 ขอ้  
  ส่วนที ่2  แบบสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์
ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด จ านวน 7 ขอ้ โดยเป็นค าถาม 
ใหเ้ลอืกตอบมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ 5 ขอ้  
  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกบัระดบัความคดิเห็นปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ขอ้ค าถามมี



ลกัษณะเป็นแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั โดยเรยีงจากระดบั 5 – 
1 คอื ระดบัส าคญัมากทีสุ่ด  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย และระดบัน้อยทีสุ่ด 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื การน าแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื ดงันี้  
  1) หาความเทีย่งตรง (Validity) โดยท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งแลว้น าผลการ
ตรวจสอบมาค านวณหา ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์( Item Objective 
Conguence Index : IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน แลว้น ามาค านวณหาค่า IOC  ซึง่ไดผ้ลค่า IOC 
ไดค้่าคะแนนมากกว่า 0.50  จงึถอืว่าเป็นค าถามทีม่คีวามเทีย่งตรงและใชไ้ด้ 
  2) ความเชื่อมัน่ (Reliability)  น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try-out) กบั
กลุ่มประชากรที่มีล ักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจ ัย 30 คน จากนัน้น าแบบสอบถาม           
วเิคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค หาค่า
สมัประสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค ได้ผลลพัธ์ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม เท่ากับ  0.956           
ซึง่ค่าความน่าเชื่อถอืทีไ่ดสู้งกว่าเกณฑ ์0.75  จงึเป็นค าถามทีม่คีวามน่าเชื่อถอืได ้ 
  3) น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอุดรธานี 
 4.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 

1. แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิเป็นการเกบ็ขอ้มลูโดยสรา้งแบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืวจิยัใน 
การรวบรวมข้อมูลจากผู้บรโิภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัอุดรธานี 
จ านวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตามความสะดวกหรอืการสอบถามการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างตามรา้นคา้ทัว่ไป ตลาดและชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ที่จงัหวดัอุดรธานี ใชร้ะยะเวลา
รวบรวมแบบสอบถามระยะเวลา 1 เดอืน คอื เดอืนมถุินายน 2565  
 2. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้แล้วผู้วิจยัจะตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและน า
แบบสอบถามมาลงข้อมูลและบนัทกึขอ้มูลในเครื่องคอมพวิเตอร ์เพื่อประมวลผลโดยวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
 5.การวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัท าการประมวลผลโดยใชค้อมพวิเตอรต์ามขัน้ตอน ดงันี้ 

1. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ไปลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร์ 
3. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัในการวจิยัครัง้นี้ในการวเิคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินการ 

1) การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  
- การแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายขอ้มลูทีไ่ด ้

จากแบบสอบถามของ ส่วนที ่1 เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล  ส่วนที ่2 เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี เพื่อให้เหน็ภาพรวมของกลุ่มผูบ้รโิภคในจงัหวดั
อุดรธานีโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา น าเสนอเป็นรปูแบบของตารางประกอบการบรรยาย 

- การวเิคราะหข์อ้มลู ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



(Standard Deviation) เพื่อใชอ้ธบิายขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ส่วนที ่3 เกี่ยวกับระดบั
ความส าคญัของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์
ของผูบ้รโิภคจงัหวดัอุดรธานี  

2) การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมานโดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน  
- เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

ผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั โดยใช้สถติไิคสแควร ์(Chi-square)           
ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรระหว่างกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป และใชส้ถติ ิ
Independent Sample t-test  

- เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวน (One-way ANOVA) 

- เพื่อทดสอบสมมตฐิาน พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ต่างกนั จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่าง
กนั โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวน (One-way ANOVA) 
 

ผลการวิจยั 
 1. ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคล จากการตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี  ประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/พนักงานรฐัวสิาหกจิโดย
มรีายไดต่้อเดอืนจ านวน 30,001 – 50,000 บาท  มกีารศกึษาปรญิญาตรแีละสถานภาพโสด 
 2. พฤตกิรรมการซือ้ การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้ ผู้วจิยัไดท้ าการวเิคราะห์
ขอ้มูลด้านพฤตกิรรมการซื้อสนิค้า ประกอบด้วย ด้านเวลาเฉลี่ยในการเลอืกซื้อ  ประเภทของสนิค้า 
เหตุผลในการเลอืกซือ้  ความถี่ในการเลอืกซือ้  ปรมิาณในการซื้อ  งบประมาณในการซือ้และช่องทาง
ในการซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ในแต่ละวนัจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ดว้ยการใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผู้บรโิภค ผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี  ส่วนมากใช้เวลาเฉลี่ยในการซื้อสนิค้า
ตัง้แต่ 1 – 2 ชัว่โมง รอ้ยละ 41.80 ในขณะทีป่ระเภทสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ คอื 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า รอ้ยละ 43.80 ส่วนเหตุผลในการซือ้สนิคา้ คอื ราคาถูกกว่าตลาดทัว่ไป รอ้ยละ 
30.70ซึ่งมคีวามถี่ในการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ซื้อเดือนละ 1 – 2 ครัง้ต่อเดือน ร้อยละ 37.20 โดยมี
ปรมิาณในการซื้อสนิค้า จ านวน 2 ชิ้นต่อครัง้ ร้อยละ 44.00 ใช้งบประมาณในการซื้อสนิค้าต่อครัง้ 
จ านวน 501-1,000 บาท รอ้ยละ 31.00 ซึง่ช่องทางการซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ ส่วนใหญ่ซือ้สนิคา้
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ Lazada  รอ้ยละ 42.80 



 3. ระดบัความส าคญัของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ พบว่า ผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์          
โดยให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการเขา้ถึงช่องทางการจ าหน่ายมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.09)  รองลงมา ดา้นผลติภณัฑ ์(ค่าเฉลี่ย 3.76)  ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั (ค่าเฉลี่ย 
3.73)  ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.69)  ด้านการส่งเสรมิการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.58)  และด้านที่ผู้บรโิภคให้
ความส าคญัน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการใหบ้รกิารแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล (ค่าเฉลีย่ 3.53) 
 4. การทดสอบสมมตฐิาน 

4.1 ทดสอบดา้นปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านตลาด 
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ทีแ่ตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t-test 
และทดสอบสถติไิคสแควร ์(Chi square) โดยภาพรวมปจัจยัทัง้ 6 ดา้น ผูบ้รโิภคเน้นความส าคญัดา้น
การตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้ปานกลาง โดยความส าคญัมากทีสุ่ด คอื การเขา้ถงึช่องการจ าหน่าย
หรอืสถานทีก่ารจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.09)  ส่วนดา้นการใหบ้รกิารแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล ระดบัที่
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.53) หากพจิารณาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดรายข้อในแต่ละด้านจาก
จ านวน 400 คน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในส่วน
ของความมสีนิคา้ทีห่ลากหลาย ค่าเฉลีย่ 4.46  ซึง่อยูใ่นระดบัความส าคญัระดบัมากทีสุ่ด  ดา้นราคา 
ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัในส่วนของสนิค้ามกีารตดิป้ายราคาอย่างชดัเจน ค่าเฉลีย่ 4.14 ระดบัมาก  
ดา้นการเขา้ถงึช่องทางการจ าหน่าย ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื การเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ลอดเวลา 24 
ชัว่โมง เพราะสะดวกในการเลอืกซื้อ ค่าเฉลีย่ 4.30 ในระดบัมากทีสุ่ด  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  
ผูบ้รโิภคให้ความส าคญั คอื ผูข้ายมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างสม ่าเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.91 
ระดบัมาก  ด้านการให้บรกิารแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล ผู้บรโิภคให้ความส าคญัเรื่องการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างลูกคา้กบัเจา้หน้าทีผู่ป้ระกอบการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และดา้นการรกัษาความ
เป็นส่วนตัว ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ในการมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน 
ค่าเฉลีย่ 3.84  ระดบัมาก 

4.2 ทดสอบด้านปจัจยัส่วนบุคคลกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลกบัการ 
ซือ้สนิคา้ออนไลน์ พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ในดา้นของ
ราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาดที่แตกต่างกนั จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั  

4.3 ทดสอบด้านพฤตกิรรมการซื้อ ที่ส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการ 
ตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี พบว่า พฤตกิรรมการซื้อสนิค้า 
กับปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในด้านของราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด            
ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์               
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในบางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 



 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยศึกษาครัง้นี้  พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ในภาพรวมเพยีงระดบัปานกลาง แต่
หากแยกรายด้านเห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก แต่ไม่มีด้านใดที่ผู้บริโภคให้
ความส าคญัเกนิไปกว่าระดบัเดยีวกนั ซึง่เรยีงล าดบัความส าคญัจากค่าเฉลีย่มากสุดไปยงัความส าคญั
น้อยสุด ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถงึช่องการจ าหน่าย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั 
ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นการใหบ้รกิารแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล 

การเปรียบเทียบปจัจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของ
ผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ที่แตกต่างกนั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลแต่ละด้านที่ต่างกนัจะส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ โดยพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้เป็นประเภทสนิคา้และงบประมาณทีใ่ชใ้น
การซือ้สนิคา้แต่ละครัง้จะสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน หากพจิารณาจากรายขอ้จะพบว่า  เพศทีต่่างกนั 
จะใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมเวลาเฉลีย่ในการซื้อสนิค้า ความถี่และปรมิาณในการซื้อสนิคา้ที่ไม่
แตกต่างกนั ซึง่จะไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ดา้นรายไดต่้อเดอืนทีต่่างกนั จะใหค้วามส าคญักบั
พฤติกรรมปรมิาณในการซื้อสนิค้าไม่แตกต่างกันและปจัจยัด้านสถานภาพสมรส ที่ต่างกนัจะให้
ความส าคญัดา้นเหตุผลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั   

3. การเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่าง จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั พบว่า  
ด้านของราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
 4. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ต่างกนั จะส่งผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานีแตกต่างกนั  เหน็ว่าพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้กบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในดา้นของราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ที่
แตกต่างกนั จะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภค  
 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ผลการศกึษาในเรือ่งปจัจยัดงักล่าวมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. พฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค จะให้ความส าคญัเรื่องเวลาเฉลี่ยในการซื้อโดยใช้เวลา   
1-2 ชัว่โมงต่อวนั ซึ่งผู้ประกอบการค้าธุรกจิขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรมกีารออกแบบ
สนิค้าหรอืช่องทางการเข้าถงึสนิค้าที่ง่ายและสะดวก พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดให้เพยีงพอที่จะ
ประกอบการตดัสนิใจให้กบัผู้บรโิภคอย่างชดัเจน  ส่วนพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อ ผู้บรโิภคจะให้
ความส าคญัเรื่องราคาสนิคา้ทีถู่กใจ ราคาทีถู่กกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป ซึง่ผูป้ระกอบการควรมแีนวทาง



การตลาดเรื่องของราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทัว่ไปเพื่อเป็นสิง่จูงใจให้ผู้บรโิภคสนใจในการเลือก         
ซือ้สนิคา้ 
 2. เพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี อาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/พนักงานรฐัวสิาหกจิ        
มรีายได้ต่อเดอืน จ านวน 30,001 – 50,000 บาท และมสีถานภาพโสด จะให้ความส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์มากทีสุ่ด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรค านึงถงึกลุ่มเป้าในการผลติ
สนิค้าให้ตรงตามค าความต้องการ หรอืการจดัการส่งเสรมิการขายเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งรวดเรว็ และเน้นการสรา้งความสมัพนัธใ์หต้รงกลุ่มเพื่อเป็นการสรา้งตลาดในอนาคต 

3. จากพฤตกิรรมของผู้บรโิภคต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านตลาดออนไลน์ โดยผู้บรโิภคให้
ความสนใจในช่องทางการซือ้สนิคา้โดยผ่านแอพพลเิคชัน่ Lazada เพื่อใหผู้ป้ระกอบการคา้รูว้่าพืน้ที่
ใดผูบ้รโิภคสนใจหรอืใหค้วามส าคญัต่อการซือ้ผ่านช่องทางใดบา้ง นอกจาก Lazada หรอืส่วนใหญ่
หลายพื้นที่ให้ความสนใจช่องทาง Lazada เพื่อผู้ประกอบการ สามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์            
ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ใหเ้พิม่ขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
ครัง้ต่อไปที่ศึกษาควรศึกษาสภาพปญัหาและพื้นที่ของการตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อให้ทราบ

ขอ้มูลของกลุ่มผู้บรโิภคสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ เป็นกลุ่มผู้บรโิภคใดที่สนใจช่องทางการซื้อสนิค้า
แบบใด เพื่อสามารถน าไปปรบักลยุทธ์การตลาดการผลติสนิค้าออกสู่ตลาดผู้บรโิภคไดต้ามทศิทางใน
ยุคปจัจุบนั และก าหนดเป้าหมายกลุ่มของผู้บรโิภค เป้าหมายการผลิตตามพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และลดต้นทุนการเก็บรกัษาสนิค้าที่ผลติหรอืมจี านวนคงเหลอืเกนิ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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