ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภค
ในอาเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา2) ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีของช่องทางออนไลน์สนิ ค้าแม่และเด็กของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3)
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และ
เด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริโภคทีเ่ คย
ซือ้ สินค้าแม่และเด็ก ผ่านช่องทางออนไลน์ในพืน้ ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจานวน 400 ตัวอย่าง
สถิตทิ ่ใี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที
ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกจากนี้ยงั พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรูถ้ งึ ความง่ายใน
การใช้งานส่ ว นประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้
ประโยชน์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 60.7
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจซื้อ, สินค้าแม่และเด็ก,
ช่องทางออนไลน์

Abstract
The research purposed to 1) study the demographics factors affecting online purchase
decisions on mother and baby care products of the consumers in Hatyai, 2) observe the
technology acceptance on the sale online of the mother and baby care products in Hatyai, and
3) identify the marketing mix and the technology acceptance that affect the online purchase
decision on mother and baby care products of the consumers in Hatyai. The samples were 400
consumers who purchased mother and baby care products online in the Hatyai district area.
The statistical tools used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
T-test, F-test with One-Way ANOVA, and multiple linear regression.
The finding reported that the samples that differ in ages, educational backgrounds, and
incomes made different online purchase decisionsonthe mother and baby care products as the
statistically significant level at .05. Furthermore, the technology acceptance in terms of
perceived ease of useand perceived benefits and the marketing mix in terms of promotion,
product, price, and the place had a 60.7% influence on the online purchase decision onthe
mother and baby care products of the consumers in Hatyai.
KeyWords: Marketing mix, Technology acceptance, Purchase decision, Mother and baby
care product, Online
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวติ ประจาวันของคนไทยทุกคนทีส่ ามารถใช้เครื่องมือ
สื่อกลางได้ อาทิ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต เป็ นต้น ซึง่ สามารถทีจ่ ะใช้งานได้หลายประเภท
โดยหนึ่งฟั งค์ชนที
ั ่ ส่ ามารถใช้งานกับเครื่องมือเหล่านัน้ ได้ คือ การใช้งานฟั งค์ชนออนไลน์
ั่
นัน้ หมายความ
ว่าทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็ นทางเสียง ข้อความ หรือรูปภาพ เทคโนโลยีถูกนามา
พัฒนาอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด จนในปั จจุบนั สามารถทีจ่ ะซือ้ สินค้าผ่านทางออนไลน์ได้โดยทีล่ ูกค้าไม่จาเป็ นต้อง
ออกไปข้างนอก ทาให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางต่างๆ เช่น ค่าน้ ามันรถ
เป็ นต้น ส่วนทางด้านข้อมูลจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติระบุว่าในปี 2561 จากการสารวจประชากรใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาทีม่ อี ายุ 6 ปี ขน้ึ ไป ในการใข้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พบว่า การใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ประมาณ 5 แสนคน พบว่าผูท้ ใ่ี ข้โทรศัพท์มอื ถือมีถงึ ประมาณ 4 แสนคน หรือ (ร้อยละ 90) ส่วนการใช้
คอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน พบว่ามีผใู้ ช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 4 แสนคน หรือ (ร้อยละ 30)

ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของไทยได้เติบโตขึน้ แบบก้าวกระโดด ปั จจุบนั มีการให้บริการในหลายๆ
บริษทั และเป็ นทีไ่ ด้รบั ความสนใจแบบกว้างขวางให้ผบู้ ริโภคได้เลือกใช้บริการ รวมถึงการเข้าถึงสินค้าและ
บริการต่างๆผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และฟั งค์ชนการอ
ั่
านวยความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้าต่างๆ
มากมาย ซึ่งในปั จจุบนั ระบบของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของไทยมีความปลอดภัยและความน่ าเชื่อถือ
และมีระบบการจัดการสินค้าและการขนส่งถึงปลายทางพร้อมเก็บเงิน (Warehouse & Fulfillment) ซึ่ง
ครบวงจร
การซือ้ สินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เป็ นความสะดวกสบายของผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้า
สามารถชาระเงินได้จากทุกสถานทีผ่ ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทผ่ี ใู้ ช้สามารถดู
ข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ดั เก็บในหน้าเว็บ ทีส่ ร้างด้วยภาษาเฉพาะของคอมพิวเตอร์ หรือ
เว็บเบราว์เซอร์ (Web-Browser) ผู้บริโภคสามารถค้นหาและซื้อสินค้าที่สนใจ โดยไปที่เว็บไซต์ของ
ร้านค้าปลีกโดยตรงหรือค้นหาจากผูข้ ายรายอื่นโดยใช้เครื่องมือค้นหาสินค้าซึง่ จะแสดงผลิตภัณฑ์และราคา
เดียวกันของผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และชาระเงินได้จากทุกที่ผ่าน
อุปกรณ์เทคโนโลยีอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็ นต้น โดยการซือ้ สินค้าออนไลน์มอี งค์ประกอบ
ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ แรงจูงใจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ การแสดงตนในการซือ้ สินค้าออนไลน์การประมูลสินค้า และคุณภาพบริการในการซือ้ สินค้าออนไลน์
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึก ษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อ การตัดสินใจซื้อ สินค้าแม่และเด็กผ่ านช่อ งทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
ในการวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้ นเรื่องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่จงั หวัด
สงขลาซึง่ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีดงั นี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1) ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อ
เดือน
2) ส่วนประสมทางการตลาดสินค้าแม่และเด็กประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด
3) การยอมรับเทคโนโลยีของช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ และด้าน
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็ก ประกอบด้วย ด้าน
การรับรูถ้ ึงความต้องการด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกด้านการตัดสินใจซื้อและด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ้
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ใน
พืน้ ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมา ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือในพืน้ ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฏี ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
Kotler (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซง่ึ องค์กรใช้รว่ มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ประกอบด้วยสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ หรือสิง่ สัมผัสไม่ได้ แนวทางการ
กาหนดตัว สินค้าและบริการให้เหมาะสม จะต้องมีการพิจารณาจากความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
นอกจากนี้สนิ ค้าและบริการยังต้องมีอรรถประโยชน์มคี ุณค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะสามารถขายสินค้า
และบริการนัน้ ๆ ได้

2. ราคา หมายถึง สิง่ ทีก่ าหนดรายได้ของกิจการ หากตัง้ ราคาสูงก็จะทาให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึน้
แต่ถ้าหากตัง้ ราคาต่ ามากเกินไปก็อาจส่งผลให้รายได้ของธุรกิจนัน้ ต่ าไปด้วยซึง่ อาจนาไปสู่ภาวะขาดทุน
ได้ ดังนัน้ ราคาจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในด้านการตลาด กล่าวคือควรตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ วิธกี าหนดราคามีดงั ต่อไปนี้
3. การจัดจาหน่ าย หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึง่ ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด การจัดจาหน่ ายแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัด
จาหน่าย ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลางและผูบ้ ริโภค อีกส่วนหนึ่งคือการกระจายสินค้า ได้แก่ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย การขนส่ง การเก็บ
รักษาสินค้าการคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ
4. การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดเป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้อื เพื่อ
สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจ เตือนความจาให้ผู้บริโภค
เกิด การรับรู้ถึงตัว สินค้า และบริก าร ซึ่ง กิจ กรรมทางการตลาดสามารถกระทาได้หลายรูปแบบ เช่ น
โฆษณาในสื่อช่องทางต่างๆ หรือการทากิจกรรมทางการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม เป็ นต้น
แนวคิ ดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
Davis (1989) ได้เสนอทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ไว้2 ปั จจัยหลัก คือ 1) การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ 2) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีมวี ตั ถุประสงค์หลัก
คือ การติดตามผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลถึงความเชื่อ ทัศนคติ และความตัง้ ใจในการใช้งาน
ของบุคคล โดยทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 อย่าง ได้แก่
1. การรับ รู้ถึงประโยชน์ และการรับ รู้ถึงการใช้ง านง่า ย ซึ่ง เป็ น สองตัว หลัก ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการยอมรับของผู้ใช้งาน โดยการรับรูถ้ งึ ประโยชน์เป็ นสิง่ หนึ่งที่ผใู้ ช้งานคาดหวังไว้ว่าเมื่อใช้
งานระบบแล้วจะทาให้งานของผูใ้ ช้งานนัน้ มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
สรุปได้ว่า การรับรูป้ ระโยชน์ หมายถึง การเรียนรูแ้ ละรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
ผูใ้ ช้บริการ โดยมีการประเมินผลจากการรับรูก้ ารใช้งาน ทัง้ ทางด้านระบบและด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทีจ่ ะ
ทาให้มสี ่วนช่วยในการพัฒนาระบบและทักษะ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการมีความต้องการกลับมาใช้ในอนาคต
2. การรับรูถ้ งึ การใช้งานง่าย หมายถึง การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างไม่ซบั ซ้อนโดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีความรูใ้ นด้านเทคโนโลยีมากนัก สามารถใช้อุ ปกรณ์
เทคโนโลยีไ ด้ต ัง้ แต่ ก ารใช้งานครัง้ แรก โดยสามารถเรียนรู้ถึง วิธ ีก ารใช้ง านง่ายและเกิด แรงจูง ใจที่
อยากจะใช้งาน และการอัพเดตปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถปรับตัวได้ง่าย และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
สรุปความหมายของการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานได้ว่า หมายถึง การรับรูถ้ งึ การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่มี กี ารประยุกต์ใช้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั มีความสะดวกในการใช้งาน ลดความ
ซับซ้อน ร่นระยะเวลาในการทาธุรกรรม และสามารถทาได้ตลอดเวลาตามความต้องการ

แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
Kotler& Keller (2006) ทฤษฎีน้ีเป็ นการอธิบายจิตวิทยาขัน้ พื้นฐานทีท่ าให้เข้าใจว่าผูบ้ ริโภคมี
กระบวนการตัดสินใจในการซือ้ อย่างไร ซึง่ นักการตลาดนัน้ ควรทีจ่ ะพยายามเข้าใจในพฤติกรรมดังกล่าว
ของลูกค้า โดยมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทัง้ 5 ขัน้ ตอนดังนี้
1. การรับรูถ้ งึ ความต้องการ พฤติกรรมการซือ้ มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผบู้ ริโภคมีความต้องการที่
อาจได้รบั จาการกระตุ้นจากภายนอก เช่น สื่อโฆษณาทีจ่ งู ใจ หรือเห็นคนรอบข้างใช้สนิ ค้านัน้ ๆ เป็ นต้น
หรือจากภายใน เช่น ความรูส้ กึ หิว ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นต้น
2. การค้นหาข้อมูล หลังจากผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว การค้น หา เสาะหา ศึกษาข้อมูล
ของสินค้านัน้ ๆ เป็ นขัน้ ตอนทีจ่ ะเกิดต่อมาแต่ทงั ้ นี้กระบวนการหาข้อมูลในขัน้ นี้อาจไม่เกิด ขึน้ ในกรณีท่ี
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้านัน้ ๆ สูงมาก และสามารถซื้อ สินค้าได้ทนั ที การเสาะหาข้อมูลอาจไม่ม ี
เพราะผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในทันที แต่ถ้าหากมีความต้องการธรรมดาตามธรรมชาติและไม่อาจหาซื้อได้
ทันที การเสาะหาข้อมูลก็จะเกิดขึน้ ในกระบวนการตัดสินใจซือ้
3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บริโภคได้มกี ารเสาะหาข้อมูลแล้ว จากนัน้
ผูบ้ ริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ นันหมายถึ
่
ง ผูบ้ ริโภคต้องมีการตัดสินใจว่าจะ
ซื้อสินค้ายีห่ ้ออะไร หรือซื้อสินค้าอะไร ผู้บริโภคแต่ละคนก็จะมีแนวทางใน การตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ของการตัดสินใจ และทางเลือกที่มอี ยู่ นักการตลาดจาเป็ นต้องรูถ้ ึงวิธกี ารต่างๆ ที่
ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สงิ่ ที่ง่าย และไม่ใช่กระบวนการ
เดียวที่ใช้ก ับผู้บริโภคทุก คน และไม่ใช่เ ป็ นของผู้ซ้อื คนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์ซ้อื แนวความคิด
พืน้ ฐานทีช่ ่วยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีหลายประการ
4. การตัดสินใจซื้อ จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจทาให้ผู้บริโภคสามารถจัดลาดับ
ความสาคัญของการเลือกซือ้ ได้แล้ว ในขัน้ ต่อไป คือ การพิจารณาถึงทัศนคติของผูอ้ ่นื ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจ
ซือ้ และปั จจัยทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ การทีผ่ บู้ ริโภคสามารถประเมิน และเลือกสินค้าหรือตราสินค้า
ได้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการซือ้ ได้ เพราะปั จจัยทัง้ สองอย่างนี้ ซึง่ อาจทาให้เกิดความเสีย่ งจาก
การเลือกบริโภคสินค้านัน้ ๆ ได้อกี ด้วย
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รบั ประสบการณ์ในการบริโภค
ซึง่ อาจจะได้รบั ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ถ้าพอใจผูบ้ ริโภคได้รบั ทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสินค้าก็ทาให้
เกิดการซือ้ ซ้า
ความส าคัญ ของการตัด สิน ใจ มีอ ยู่แ ทบในทุ ก ขัน้ ตอนหรือ สถานการณ์ ท่ีจ าเป็ น ต้ อ งเลือ ก
ทางเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยหากเหตุการณ์นัน้ มีความซับซ้อนจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลมาประกอบในการ
พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทพ่ี งึ พอใจและตรงกับใจของผูต้ ดั สินใจมากทีส่ ุด

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ (2560) ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live ผล
การศึกษา พบว่า 1) เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า ออนไลน์ผ่าน
เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนอาชีพ รายได้ งบประมาณการ
ซือ้ ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 (2) การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊ก
ไลฟ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถ อธิบายการ
เปลีย่ นแปลงของการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ได้รอ้ ยละ 71
สามารถ สิทธิมณี (2562) ศึก ษาปั จจัยที่ส่ งผลต่ อ การซื้อ สินค้าผ่ านทางช่อ งทอง Online:
กรณีศกึ ษาจังหวัดน่ านและกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ม ี
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ ทาให้การตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทาง Online ของ
ประชาชนจงหวัดน่ านและกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน กรณีรายได้ต่างกัน ทาให้การตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทาง Online ต่างกันและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริก าร ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจาหน่ าย (สถานที่) การส่งเสริมการตลาด สื่อสารการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและ
บุคลากร ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง Online จังหวัดน่านและกรุงเทพมหานคร
วรัญญา สันติบุตร (2563) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่ง ผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชันผ่
่ านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
และอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ สินค้าแฟชันผ่
่ านทางแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแฟชันผ่
่ านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการ
รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แฟชันผ่
่ านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01
ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) ส่วนประสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอาง
เกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่แี ตกต่างกันมีผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ท่แี ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้
เครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการแบบ
เจาะจง ( =.288) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว ด้านการจัดด้านราคา
และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สุนิสา ไตรสกุลวงศ์ (2562) การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ตี ่อเจตคติ
ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง

20-29 ปี เป็ นนักเรียน/นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ นจานวนมากทีส่ ุด โดยส่วนใหญ่มรี ายได้
10,000 บาทขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 20,000 บาท เจตคติท่มี ตี ่อการซือ้ สินค้าออนไลน์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมีเจตคติทางบวกมากและปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อเจตคติท่ี มตี ่อการซื้อ
สินค้าออนไลน์ พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มอี ทิ ธิพลต่อเจตคติทม่ี ตี ่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์มาก
ทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการสร้าง และการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ตามลาดับ โดยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน มีอทิ ธิพลหรือส่งผลต่อเจตคติทม่ี ตี ่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์โดยรวมร้อยละ 47
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในพืน้ ที่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมา ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับผู้บริโภคที่เคยซื้อ สินค้าแม่และ
เด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในพืน้ ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้วธิ กี ารกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร ซึง่ ใช้สูตรของ W.G. Cochran (1977 อ้าง
ถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560)ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง ซึง่ ในการสารวจครัง้ นี้เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามผู้วจิ ยั จึงทาการเก็บตัวอย่างเพิม่ อีกร้อยละ 4 เท่ากับ 15 คน
รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 400 คน และได้ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็ น
ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในพืน้ ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมาเท่านัน้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จานวน 5 ข้อมีล กั ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบ (Check List) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดแบบระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของช่องทางออนไลน์มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัด
แบบระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ มลี กั ษณะ
เป็ นมาตรวัดแบบระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดับ จานวน 25ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทาแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form เพราะสามารถสร้างได้ง่าย โดยขัน้ ตอนที่
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และช่วยให้มโี อกาสได้ผตู้ อบแบบสอบถามทีท่ วถึ
ั ่ งในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดไว้
2. ผู้ว ิจ ยั ได้ทาการโพสลิง ค์แ ละคิว อาร์โ ค้ด ของแบบสอบถามผ่ า นช่ อ งทางเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ในกลุ่มสินค้าแม่และเด็ก กลุ่มเปิ ดเรือนชานสินค้าแม่และเด็ก ผ่าน Facebook โดยระบุไว้ว่าผูท้ ่ี
สามารถตอบแบบสอบถามได้ต้องเป็ นผู้ท่เี คยซื้อสินค้าแม่และเด็ก ผ่านช่องทางออนไลน์ในพื้นที่อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ ่านมาเท่านัน้ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วเิ คราะห์ประเมินส่วน
ประสมทางการตลาดสินค้าแม่และเด็ก การยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง่ หากมีความ
แตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธ ี Least Significant Difference (LSD)
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 58.75มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คดิ เป็ นร้อย
ละ43.75 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ65.75 ซึง่ มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชนคิด
เป็ นร้อยละ31.75 และส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ39.25
2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย รองลงมาคือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีของช่องทางออนไลน์สนิ ค้าแม่และเด็กของผูบ้ ริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้าน
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือด้านการรับรูป้ ระโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน

4. กลุ่มตัว อย่างมีระดับ การตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่ านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือด้านการตัดสินใจซือ้ รองลงมาคือ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก
ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ และด้านการค้นหาข้อมูล
5. ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาดังตาราง 1
ตาราง 1
ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทสี ่ ่ งผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา(n=400)

ปั จจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
*p < .05, **p < .01

ด้านการประเมิน
ทางเลือก
.142
2.736*
5.798**
2.013
2.724*

การตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
ด้านพฤติกรรม ด้านการ
ด้านการ
ด้านการรับรูถ้ งึ โดยรวม
หลังการซือ้
ตัดสินใจซือ้ ค้นหาข้อมูล ความต้องการ
.042
.095
.708
.331
.239
2.099
1.811
3.134*
2.988*
3.530*
8.371**
8.814**
6.177**
4.110**
9.268**
1.451
1.587
.446
2.247
1.876
6.048**
3.399**
2.475*
3.080*
4.440**

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลด้านการประเมิน
ทางเลือกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการด้านการ
ค้นหาข้อมูลด้านการประเมินทางเลือกด้านการตัดสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่อ งทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาดังตาราง 2

ตาราง 2
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(n=400)

ส่วนประสมทางการตลาด

การตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
Constant
1.334
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.151**
ด้านราคา(X2)
.137**
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
.171**
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
.238**
105.863
F Test
2
.517
R
2
.512
Adjusted R
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 2 พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 51.7 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.334+.238X4+.171X3+.151X1+.137X2
7. การยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังตาราง 3
ตาราง 3
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีทสี ่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภ อ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(n=400)

การยอมรับเทคโนโลยี

การตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
Constant
1.763
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.260**
ด้านราคา(X2)
.337**
186.715
F Test
2
.485
R
.482
Adjusted R2
**p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 3 พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้
ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาโดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 48.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.763+.337X6+.260X5

อภิ ปรายผล
1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลด้านการประเมิน ทางเลือก
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของธิคณา ศรีบุญนาค (2562)
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ ท่ีแ ตกต่ า งกัน มีผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ
เครือ่ งสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มกี ารศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลด้าน
การประเมินทางเลือกด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของจุฑามาศ เฟื่ องโชติการ (2561) ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุค ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าบนสื่อออนไลน์
เฟซบุคแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลด้าน
การประเมินทางเลือกด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของจิระพงษ์ วรรณสุทธิ (2560) ศึกษาการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่อ งทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพลได้ร้อยละ 51.7 สอดคล้องกับ
การศึก ษาของธิค ณา ศรีบุ ญ นาค (2562) ส่ ว นประสมการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ราคา และด้านผลิตภัณฑ์มอี ิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่อ งสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ เช่นเดียวกับการศึกษาของสุนิสา ไตรสกุลวงศ์ (2562) การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ ตี ่อเจตคติในการซือ้ สินค้าออนไลน์ ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลหรือส่งผลต่อเจตคติทม่ี ตี ่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์โดยรวมร้อยละ
47 นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของสามารถ สิทธิมณี (2562) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการซื้อ
สินค้าผ่านทางช่องทอง Online: กรณีศกึ ษาจังหวัดน่ านและกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (สถานที่) การส่งเสริมการตลาด การยอมรับ
เทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง Online จังหวัดน่านและกรุงเทพมหานคร
3. การยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรูป้ ระโยชน์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 60.7 สอดคล้องกับการศึกษาของวุฒกิ ร บุญลือ (2562)
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
ซือ้ ขายเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้แ ก่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์แ ละด้า นการส่ ง เสริม การตลาดการยอมรับ เทคโนโลยี ได้แ ก่ ด้า นการรับ รู้ถึง
ประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชันซือ้ ขายเกษตรอินทรีย์ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของวรัญญา สันติบุตร (2563) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าแฟชันผ่
่ านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีด้าน
การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสิน ค้าแฟชันผ่
่ านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของสามารถ สิทธิมณี (2562)
ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทอง Online: กรณีศกึ ษาจังหวัดน่ านและกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(สถานที)่ การยอมรับเทคโนโลยีและบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง Online จังหวัด
น่านและกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดสินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การตรงต่อเวลาเป็ นการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สาคัญที่สุดของการมีวนิ ัยที่สามารถใช้เป็ นตัว
บ่งชี้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ การดึงดูดลูกค้าให้อยากเข้ามาอุดหนุ น รวมถึงกลับมาซื้อซ้า
ด้วยการนาเสนอดีลพิเศษจากคูปองโปรโมชันต่
่ าง ๆ เพื่อใช้เป็ นส่วนลดหรือแลกรับสิทธิประโยชน์พเิ ศษสุด
คุม้ ค่า การเตรียมสินค้าหรืผลิตภัณฑ์สาหรับบริการให้มพี ร้อมอยู่ตลอดเวลา ควรมีการปรับลดค่าส่งสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ให้มคี วามเหมาะสม และในราคาทีป่ ระหยัด
การยอมรับเทคโนโลยีของช่องทางออนไลน์ สนิ ค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ร้านค้าควรเพิม่ สินค้าสาหรับแม่และเด็กให้มคี วามหลากหลายและสามารถค้นหาได้ง่ายและ
รวดเร็ว ปรับปรุงระบบการสังซื
่ อ้ สินค้าออนไลน์ให้งา่ ยต่อการใช้งานให้มากกว่าเดิม
การตัดสินใจซือ้ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ให้มกี ารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะทาให้ผฟู้ ั งเกิดความรูส้ กึ ทีด่ กี บั สินค้าเพราะเขาได้รบั ข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเป็ นทางเลือกแรกๆ ให้กบั กลุ่มลูกค้าที่มคี วามต้องการในการเข้าถึงข้อมูล ใช้
วิธกี ารประชาสัมพันธ์ให้มคี วามหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็ นการสร้างตัวเลือกสาหรับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กลุ่มผูซ้ อ้ื ได้โอกาสให้มกี ารรีววิ สินค้าแม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ การตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื บ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรเพิม่ เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม
ให้ได้รบั รูถ้ งึ ข้อมูลเชิงลึกและความต้องการทีแ่ ท้จริงของกลุ่มผูซ้ อ้ื สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อจะ
นามาปรับปรุงระบบการซือ้ ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรทาการขยายขอบเขตงานวิจยั ให้กว้างขึน้ โดยการเพิม่ กลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
อื่นๆ บ้าง เพื่อเพิม่ ความหลากหลายของข้อมูลทีไ่ ด้จะรับจากการวิจยั
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