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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี (2) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี (3) เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามปจั จัยส่วน
บุคคล (4) เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาด
ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานีจาแนกตามพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน คือผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square) และใช้สถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล ผู้บริโภคทีต่ ้องการซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิง อายุ
31-40 ปี อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลีย่ ประมาณ
30,001-50,000 บาท และระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด จะให้ความสาคัญมากทีส่ ุด ส่วนด้านพฤติกรรม
การซือ้ จะใช้เวลาตัง้ แต่ 1-2 ชัวโมง
่ โดยให้ความสาคัญสินค้าประเภท เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เนื่องจาก
ราคาถูกกว่าท้องตลาดทัวไป
่ และจะซือ้ สินค้าความถี่ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน ปริมาณจานวน 2 ชิน้ ต่อครัง้ และ
ใช้งบประมาณ 500 – 1,000 บาท โดยซือ้ ผ่านช่องทาง Lazada จะได้รบั ความสนใจอย่างมาก หากปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน ผู้บริโภคจะให้ความสาคัญมากที่สุดในด้านการเข้าถึงช่องทางการ
จาหน่ ายหรือสถานทีก่ ารจาหน่ าย เมือ่ เปรียบเทียบปจั จัยบุคคลต่างกันกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า
ราคาและการส่งเสริมการตลาด จะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันและการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้ากับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านการส่งเสริม
การตลาดทีต่ ่างกัน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจทีต่ ่างกัน
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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.
Keyword: Marketing mix factors, purchasing behavior, purchasing decision

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ของการระบาดของโรค Covid-19 ผูบ้ ริโภคต้องปรับเปลีย่ นการดาเนินชีวติ จาก
เดิมการต้องการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ก็สามารถเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสะดวกซื้อ
ทัวไปได้
่
แต่ เนื่องด้วยสถานการณ์ ของโรคระบาดทาให้การเดินทางไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ
ณ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าทัวไป
่ ประกอบกับยุคปจั จุบนั เทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพา เช่ น
โทรศัพท์ม ือ ถือ ได้พ ัฒนามากขึ้นจนถึงขัน้ สามารถสัง่ ชื้อสินค้าและบริการแทบทุ กประเภทผ่ าน
โทรศัพท์มอื ถือได้ ซึ่งนับว่าเป็ นมิตใิ หม่ในการดารงชีวติ ของผูบ้ ริโภคทัวไป
่ การซื้อขายสินค้าออนไลน์
จึงเข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวติ ของประชาชนมากขึน้ อันส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปรับเปลี่ยน
วิธกี ารดาเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เพราะยุคนี้ คือ ยุค Thailand 4.0 เป็ นยุคที่
ให้ความส าคัญในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ มมูลค่าสินค้าและบริการ จะเห็นได้ว่า
ผูป้ ระกอบธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมยุคดิจทิ ลั ไม่ต้องตัง้ ร้านขายสินค้าในตลาดเหมือนเดิม
ก็สามารถขายสินค้าได้ ขณะเดียวกันด้านผูบ้ ริโภคก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพื่อซือ้ สินค้าหรือรับสินค้า
ถึงหน้ าร้านเพราะโลกป จั จุ บนั เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีว ิตของมนุ ษย์
อย่างมาก ทาให้ในปจั จุบนั การซือ้ ขายสินค้า ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องเจอกันแบบ Face to Face
ต่อไป
คนไทยมีการซื้อสินค้าออนไลน์สูงทีส่ ุดในโลกช่วงโควิด -19 มีการซื้อสินค้าออนไลน์สูงถึง
ร้อยละ 94 และยังใช้เงินผ่านการซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์มากขึน้ เฉลีย่ 1,000 – 8,000 บาท และ
ซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ในช่วง Work Form Home หรือช่วงเวลาทีไ่ ม่สามารถเดินทางไปตลาด
หรือร้านค้าได้สะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของตนและเพื่อ ลดภาวะความเสีย่ งที่อาจตามมา
ซึง่ จากการระบาดของโรคโควิด-19 พฤติกรรมและความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลง
ไปโดยผูป้ ระกอบการ SME หรือผูป้ ระกอบการขายสินค้าออนไลน์ ย่อมต้องการทราบว่าสินค้าขายดี
และไม่ ดีใ นช่ ว งดัง กล่ า ว และยัง พบว่ า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามสนใจและต้อ งการสิน ค้า มากที่สุ ด คือ
(1) สมุนไพรไทย ได้แก่ แคปซูลฟ้าทะลายโจรของอภัยภูเบศร์ ซึ่งมียอดขาดถึงร้อยละ 83 และ
มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อ ย ๆ เนื่อ งด้ว ยมีส รรพคุ ณแก้หวัด แก้ไข้ เจ็บคอ ซึ่งเป็ นสมุนไพรพื้นบ้าน
ทีผ่ ู้บริโภคมีความต้องการและใช้อยู่จงึ มียอดขายสูงสุด (2) อุปกรณ์ป้องกันโควิด ได้แก่ เครื่องยิง
วัดไข้ ถุงมือยาง แอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ยอดขายเติบโตถึง 600% เพราะ
ใช้ทุกวัน (3) อุปกรณ์สาหรับทาอาหาร ได้แก่ หม้อทอดไร้ น้ ามัน เครื่องปิ้ งขนมปงั หม้ออบ
ถุงซิปล็อก นอกจากสินค้าที่ยอดขายเพิม่ ขึน้ ในช่วงโควิด -19 ยังพบมีสนิ ค้าบางรายการที่ยอดขาย
ลดลงในช่วงโควิด-19 เช่น สินค้าประภทชุดว่ายน้า แว่นตากันแดด เดิมสินค้าดังกล่าว มียอดขายดี
มากเพราะคนต้องการท่องเที่ยว ต้องการว่ายน้ าและต้องการถ่ายภาพ แต่ช่วงโควิด -19 ไลฟ์สไตล์

ของคนเปลี่ยนไปทาให้สนิ ค้าดังกล่าวไม่สามารถขายได้สนิ ค้าประเภทรองเท้าส้นสูง รองเท้าหนัง
Outdoor ซึ่งเป็ นสินค้าทีร่ าคาค่อนข้างแพง สินค้ากลุ่มกระเป๋าเดินทางทัง้ แบรนด์ไทยและแบรนด์
ต่างประเทศซึง่ สินค้าดังกล่าว เกีย่ วข้องกับการเดินทาง จึงทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากการ
ล็อคดาวน์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ ยอดสังซื
่ ้อสินค้าจึงลดลง อุปกรณ์การถ่ายภาพ อุปกรณ์
การจัดงานปาร์ต้ี เป็นต้น
ดังนัน้ ธุรกิจการซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ มกี ารขยายตัวแบบต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ
ธุ รกิจ ควรเล็งเห็นโอกาส ความท้าทายและการวางแผนธุ ร กิจการลงทุนเพื่อ สร้างความเติบโต
ระยะยาว โดยให้ความสาคัญกับสินค้าประเภทตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ซอ้ื สินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มพี ฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านตลาด
ออนไลน์ ให้ตรงตามความต้องการที่สุด ผู้วจิ ยั จึงเห็นควรศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผลวิจยั
ที่ได้สามารถนาไปประกอบการวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและ
การวางแผนธุรกิจการลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตระยะยาวแก่ธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี
2. ศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี
3. เปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาด
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานีจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
4. เปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานีจาแนกตามพฤติกรรมซือ้
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านตลาด
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างจะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการซือ้ สินค้าต่างกันจะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประชาการทีใ่ ช้ คือ ผูบ้ ริโภคในจังหวัด
อุดรธานีทเ่ี คยซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ศึกษา คือ ผูบ้ ริโภคใน
จังหวัดอุดรธานีทเ่ี คยซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ โดยผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูล จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
- ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน การศึกษา
สถานภาพสมรส
- พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ประกอบด้วย 1) เวลาเฉลีย่ ในการเลือกซือ้ 2) ประเภทของ
สินค้า 3) เหตุผลในการเลือกซือ้ 4) ความถีใ่ นการเลือกซือ้ 5) ปริมาณในการซือ้ 6) งบประมาณ
ในการซือ้ 7) ช่องทางในการซือ้
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
- ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางการจาหน่าย
4) การส่งเสริมการขาย 5) การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล 6) การรักษาความเป็ นส่วนตัว
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจยั ศึกษาครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทราบพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี
2. ทราบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี
3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี
4. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซือ้ ส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี
5. เพื่อให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์นาไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการขาย
สินค้าออนไลน์ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจนั ครัง้ นี้ ตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

1. แนวคิดด้านปจั จัยส่วนบุคคล จาแนกลักษณะปจั จัยส่วนบุคคล ดังนี้ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส
2. แนวคิดเกี่ย วกับ พฤติกรรมผู้บริโภค เป็ น แนวคิด เกี่ย วกับการค้นหาลัก ษณะของ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ความถี่ต่อการซื้อสินค้า การ
ซือ้ สินค้าจากสื่อสิง่ ใดหรือราคาต่อการซือ้ สินค้า
3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค มีกระบวนการตัดสินใจเป็นขัน้ ตอนโดยผูบ้ ริโภคจะมีการรับรูค้ วามต้องการของตนจากสิง่ ที่
กระตุ้นความต้องการและจะแสวงหาข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกาหนดหรือประเมิน
ทางเลือกและตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้
4. ทฤษฎีป จั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ แบ่ ง เป็ น 6 ด้าน คือ ผลิต ภัณ ฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
กรณีศกึ ษาครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เรื่อง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี ซึง่ ได้ศกึ ษากาหนดกรอบแนวคิดทีจ่ ะ
เป็นแนวทางในการวิจยั โดยดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูบ้ ริโภคที่ซ้อื สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบประชากรทีแ่ น่ นอน จึงใช้ขนาด
ตัวอย่างจากสูตรทีค่ านวณกรณีไม่ทราบประชากรทีแ่ น่ นอน จากสูตร W.G. Cochran (1953) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และกาหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน
แต่เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงทาการเก็บข้อมูล จานวน 400 คน โดยผู้วจิ ยั จะใช้การ
เลือกตัวอย่างแบบสะดวกในการเก็บข้อมูลด้วยการนาแบบสอบถามผูม้ ปี ระสบการณ์ในการซือ้ สินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ในจังหวัดอุดรธานี
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย
ข้อคาถามเป็นคาถามปลายปิด จานวน 6 ข้อ ทีม่ ลี กั ษณะให้เลือกตอบโดยมีตวั เลือกให้เลือกตอบ 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายปิด จานวน 7 ข้อ โดยเป็ นคาถาม
ให้เลือกตอบมีตวั เลือกให้เลือกตอบ 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี ข้อคาถามมี

ลักษณะเป็ นแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรียงจากระดับ 5 –
1 คือ ระดับสาคัญมากทีส่ ุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยทีส่ ุด
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การนาแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ดังนี้
1) หาความเทีย่ งตรง (Validity) โดยทาการตรวจสอบความสอดคล้องแล้วนาผลการ
ตรวจสอบมาคานวณหา ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective
Conguence Index : IOC) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน แล้วนามาคานวณหาค่า IOC ซึง่ ได้ผลค่า IOC
ได้ค่าคะแนนมากกว่า 0.50 จึงถือว่าเป็นคาถามทีม่ คี วามเทีย่ งตรงและใช้ได้
2) ความเชื่อมัน่ (Reliability) นาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้ (Try-out) กับ
กลุ่ ม ประชากรที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ท าการวิจ ัย 30 คน จากนั น้ น าแบบสอบถาม
วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้สมั ประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค หาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค ได้ผลลัพธ์ค่ าความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถาม เท่ ากับ 0.956
ซึง่ ค่าความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้สูงกว่าเกณฑ์ 0.75 จึงเป็นคาถามทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือได้
3) นาแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานี
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการเก็บข้อมูลโดยสร้างแบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือวิจยั ใน
การรวบรวมข้อ มูลจากผู้บริโภคที่เ คยซื้อสินค้าผ่ านตลาดออนไลน์ ท่อี าศัยอยู่ใ นจังหวัดอุ ดรธานี
จานวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกหรือการสอบถามการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามร้านค้าทัวไป
่ ตลาดและชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ ที่จงั หวัดอุดรธานี ใช้ระยะเวลา
รวบรวมแบบสอบถามระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนมิถุนายน 2565
2. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้แล้วผู้ว ิจ ยั จะตรวจสอบความครบถ้วนถู กต้องและน า
แบบสอบถามมาลงข้อมูลและบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ่อไป
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ทาการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ไปลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ในการวิจยั ครัง้ นี้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยดาเนินการ
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
- การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทีไ่ ด้
จากแบบสอบถามของ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เห็นภาพรวมของกลุ่มผูบ้ ริโภคในจังหวัด
อุดรธานีโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา นาเสนอเป็นรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) เพื่อ ใช้อ ธิบ ายข้อ มูล ทีไ่ ด้จ ากแบบสอบถาม ส่ว นที่ 3 เกี่ยวกับระดับ
ความสาคัญของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคจังหวัดอุดรธานี
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมานโดยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมุตฐิ าน
- เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปจั จัยส่วนบุคคลต่างกัน จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน โดยใช้สถิตไิ คสแควร์ (Chi-square)
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีม่ ากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป และใช้สถิติ
Independent Sample t-test
- เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปจั จัยส่วนบุคคลต่างกัน จะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)
- เพื่อทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการซือ้ สินค้าต่างกัน จะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่าง
กัน โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล จากการตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจโดย
มีรายได้ต่อเดือนจานวน 30,001 – 50,000 บาท มีการศึกษาปริญญาตรีและสถานภาพโสด
2. พฤติกรรมการซือ้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้า ประกอบด้วย ด้านเวลาเฉลี่ยในการเลือกซื้อ ประเภทของสินค้า
เหตุผลในการเลือกซือ้ ความถี่ในการเลือกซือ้ ปริมาณในการซื้อ งบประมาณในการซือ้ และช่องทาง
ในการซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ในแต่ละวันจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ด้วยการใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ผ่านตลาดออนไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ส่วนมากใช้เวลาเฉลี่ยในการซื้อสินค้า
ตัง้ แต่ 1 – 2 ชัวโมง
่ ร้อยละ 41.80 ในขณะทีป่ ระเภทสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ คือ
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า ร้อยละ 43.80 ส่วนเหตุผลในการซือ้ สินค้า คือ ราคาถูกกว่าตลาดทัวไป
่ ร้อยละ
30.70ซึ่งมีความถี่ในการซื้อสินค้า ส่ วนใหญ่ ซ้อื เดือนละ 1 – 2 ครัง้ ต่ อเดือน ร้อยละ 37.20 โดยมี
ปริมาณในการซื้อสินค้า จานวน 2 ชิ้นต่อครัง้ ร้อยละ 44.00 ใช้งบประมาณในการซื้อสินค้าต่อครัง้
จานวน 501-1,000 บาท ร้อยละ 31.00 ซึง่ ช่องทางการซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ส่วนใหญ่ซอ้ื สินค้า
ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ Lazada ร้อยละ 42.80

3. ระดับความสาคัญของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์
โดยให้ความสาคัญกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการเข้าถึงช่องทางการจาหน่ ายมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย
3.73) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.69) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.58) และด้านที่ผู้บริโภคให้
ความสาคัญน้อยทีส่ ุด คือ ด้านการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล (ค่าเฉลีย่ 3.53)
4. การทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบด้านปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านตลาด
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี ทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test
และทดสอบสถิตไิ คสแควร์ (Chi square) โดยภาพรวมปจั จัยทัง้ 6 ด้าน ผูบ้ ริโภคเน้นความสาคัญด้าน
การตัดสินใจทีจ่ ะเลือกซือ้ สินค้าปานกลาง โดยความสาคัญมากทีส่ ุด คือ การเข้าถึงช่องการจาหน่ าย
หรือสถานทีก่ ารจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย 4.09) ส่วนด้านการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล ระดับที่
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.53) หากพิจารณาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดรายข้อในแต่ ละด้านจาก
จานวน 400 คน พบว่า ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญในส่วน
ของความมีสนิ ค้าทีห่ ลากหลาย ค่าเฉลีย่ 4.46 ซึง่ อยูใ่ นระดับความสาคัญระดับมากทีส่ ุด ด้านราคา
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญในส่วนของสินค้ามีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจน ค่าเฉลีย่ 4.14 ระดับมาก
ด้านการเข้าถึงช่องทางการจาหน่ าย ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ การเลือกซือ้ สินค้าได้ตลอดเวลา 24
ชัวโมง
่
เพราะสะดวกในการเลือกซื้อ ค่าเฉลีย่ 4.30 ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญ คือ ผูข้ ายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.91
ระดับมาก
ด้านการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุค คล ผู้บริโภคให้ความสาคัญ เรื่อ งการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระกอบการได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
และด้านการรักษาความ
เป็ น ส่ ว นตัว ผู้บ ริโ ภคให้ค วามส าคัญ ในการมีประกาศนโยบายความเป็ น ส่ ว นตัว อย่า งชัด เจน
ค่าเฉลีย่ 3.84 ระดับมาก
4.2 ทดสอบด้านปจั จัยส่วนบุคคลกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลกับการ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ในด้านของ
ราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดต่ อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ ทีแ่ ตกต่างกัน
4.3 ทดสอบด้านพฤติกรรมการซื้อ ที่ส่งผลต่ อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้า
กับ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ใ นด้า นของราคา และด้า นการส่ ง เสริม การตลาด
ที่แ ตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ า ออนไลน์
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานในบางพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี

อภิ ปรายผล
จากผลการวิจ ัย ศึก ษาครัง้ นี้ พบว่ า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามส าคัญ ต่ อ ป จั จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ในภาพรวมเพียงระดับปานกลาง แต่
หากแยกรายด้ า นเห็น ว่ า ผู้ บ ริโ ภคให้ค วามส าคัญ ในระดับ มาก แต่ ไ ม่ ม ีด้า นใดที่ผู้ บ ริโ ภคให้
ความสาคัญเกินไปกว่าระดับเดียวกัน ซึง่ เรียงลาดับความสาคัญจากค่าเฉลีย่ มากสุดไปยังความสาคัญ
น้อยสุด ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงช่องการจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล
การเปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ พฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า ผ่ า นตลาดออนไลน์ ข อง
ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ที่แตกต่างกัน พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลแต่ละด้านที่ต่างกันจะส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้า โดยพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าเป็ นประเภทสินค้าและงบประมาณทีใ่ ช้ใน
การซือ้ สินค้าแต่ละครัง้ จะสอดคล้องกับสมมติฐาน หากพิจารณาจากรายข้อจะพบว่า เพศทีต่ ่างกัน
จะให้ความสาคัญกับพฤติกรรมเวลาเฉลีย่ ในการซื้อสินค้า ความถี่และปริมาณในการซื้อสินค้าที่ไม่
แตกต่างกัน ซึง่ จะไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ด้านรายได้ต่อเดือนทีต่ ่างกัน จะให้ความสาคัญกับ
พฤติก รรมปริมาณในการซื้อสินค้าไม่แตกต่ างกันและปจั จัยด้านสถานภาพสมรส ที่ต่ างกันจะให้
ความสาคัญด้านเหตุผลในการเลือกซือ้ ไม่ต่างกัน
3. การเปรียบเทียบปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่าง จะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน พบว่า
ด้า นของราคา และด้า นการส่ ง เสริมการตลาดที่แ ตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ ปจั จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
4. พฤติกรรมการซือ้ สินค้าต่างกัน จะส่งผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อ
สินค้ากับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในด้านของราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่
แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภค
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
ผลการศึกษาในเรือ่ งปจั จัยดังกล่าวมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค จะให้ความสาคัญเรื่องเวลาเฉลี่ยในการซื้อโดยใช้เวลา
1-2 ชัวโมงต่
่
อวัน ซึ่งผู้ประกอบการค้าธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรมีการออกแบบ
สินค้าหรือช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่ง่ายและสะดวก พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดให้เพียงพอที่จะ
ประกอบการตัดสินใจให้กบั ผู้บริโภคอย่างชัดเจน ส่วนพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผู้บริโภคจะให้
ความสาคัญเรื่องราคาสินค้าทีถ่ ูกใจ ราคาทีถ่ ูกกว่าท้องตลาดทัวไป
่ ซึง่ ผูป้ ระกอบการควรมีแนวทาง

การตลาดเรื่องของราคาที่ถู กกว่าท้องตลาดทัวไปเพื
่
่อ เป็ นสิง่ จูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในการเลือ ก
ซือ้ สินค้า
2. เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีรายได้ต่อเดือน จานวน 30,001 – 50,000 บาท และมีสถานภาพโสด จะให้ความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านตลาดออนไลน์มากทีส่ ุด ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรคานึงถึงกลุ่มเป้าในการผลิต
สินค้าให้ตรงตามคาความต้องการ หรือการจัดการส่งเสริมการขายเพื่ อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว และเน้นการสร้างความสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเพื่อเป็นการสร้างตลาดในอนาคต
3. จากพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ โดยผู้บริโภคให้
ความสนใจในช่องทางการซือ้ สินค้าโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada เพื่อให้ผูป้ ระกอบการค้ารูว้ ่าพืน้ ที่
ใดผูบ้ ริโภคสนใจหรือให้ความสาคัญต่อการซือ้ ผ่านช่องทางใดบ้าง นอกจาก Lazada หรือส่วนใหญ่
หลายพื้นที่ใ ห้ความสนใจช่องทาง Lazada เพื่อ ผู้ประกอบการ สามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้เพิม่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ครัง้ ต่ อไปที่ศึกษาควรศึกษาสภาพปญั หาและพื้นที่ของการตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ เป็ นกลุ่มผู้บริโภคใดที่สนใจช่องทางการซื้อสินค้า
แบบใด เพื่อสามารถนาไปปรับกลยุทธ์การตลาดการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภคได้ตามทิศทางใน
ยุคปจั จุบนั และก าหนดเป้าหมายกลุ่ มของผู้บริโภค เป้าหมายการผลิตตามพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าที่ผลิตหรือมีจานวนคงเหลือเกิน
ความต้องการของผูบ้ ริโภค
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