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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอนิเตอร์เนตของผู้หญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS  INFLUENCING  DECISION  OF  FEMALE 

CONSUMERSIN BUYING PRODUCTS ON INTERNET 

     IN BANGKOK AREA 

ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ 1  ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปร 4 กลุ่มท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามสําหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีมีอายุตั้ งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เนตและซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนตมาก่อน 400 ราย ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร มีรายได้

ต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มี

สถานภาพการสมรสโสด มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในด้านสถานท่ีใช้

อินเตอร์เนตบ่อยท่ีสุดอยู่ในท่ีทาํงาน ดา้นความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนตเป็น

ทุกวนั ดา้นระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เนต 

 

_______________________________________________ 
 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 
 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพการสมรสโสด มี

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในด้านสถานท่ีใช้อินเตอร์เนตบ่อยท่ีสุดอยู่ในท่ี

ทาํงาน ดา้นความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เนตเป็นทุกวนั ดา้นระยะเวลาในการใช้

อินเตอร์เนตระหวา่ง 2-6 ชม.ต่อคร้ัง ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการใชอิ้นเตอร์เนต

เพื่อการทาํงาน   

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านสินค้ากับสินค้าตรงกับความต้องการด้านราคากับราคาสินค้ามีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ 

ด้านส่งเสริมการตลาดกับการรับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องด้าน

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กบัตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือด้านความภกัดีต่อตรา

สินคา้ กบัเม่ือซ้ือแลว้อยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีก ดา้นความไวว้างใจกบัการจดัให้มี

ศูนยติ์ดต่อสอบถามขอ้มูล และใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด เก่ียวกบัการตดัสินใจการ

ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตกบัสินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์ เนตของผู ้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่ดา้นอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ

การสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต

ด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้อินเตอร์เนตท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

แต่ดา้นสถานท่ีท่ีใชอิ้นเตอร์เนตบ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เนต และ

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตต่อคร้ังท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ทุกส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ส่งเสริมการตลาด และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วยภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
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กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  ทั้งน้ี ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด  

คําสําคัญ   : เครือข่ายอนิเตอร์เนต  การตัดสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

The objective of this independent study is to study relationships of four 

groups with purchasing decision of female consumers for products on internet 

in Bangkok. It uses questionnaire with group of 400 female consumers who are 

twenty years old at least; live in Bangkok; and have experience in using interest 

and purchasing product on internet.  Findings involve personal data and internet 

using behavior of the most respondents: age range between 31-40 years 

working as an employee of private firm or a banker, monthly income between 

20,001-30,000 baht, bachelor’s degree, single status, using internet in the 

office, using it everyday, between 2-6 hours per using times, and usage 

objective for working. 

They comment that factors being the most important involve product 

matching with desire or wants of consumers for both product and purchasing 

decision issues, price matching with quality, convenience in ordering, getting 

information via email, reliable brand, repurchasing, and call center.  

It discloses age and main objective in using the internet can influence 

the purchasing decision but career, monthly income, education, marital status 

place in using internet, grequency in using internet, and duration in using 

internet per times  do not influence it.  

 All factors of marketing factors (4Ps) and relating others have 

relationship with the purchasing decision.  Finally, product factors have 

relationship with other marketing and other factors the most.  
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KEY WORD : INTERNET  NETWORK, PURCHASING DECISION 

MAKING 

1.บทนํา 

การใชอิ้นเตอร์เนตมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและแพร่หลาย จากปี 2000 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 380 ในปี 2009 ถึง 1,734 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของ

ประชากรโลกทั้งหมด  มาปี 2009 สําหรับประเทศไทย การใชอิ้นเตอร์เนตมีการ

เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั โดยในปี 2551 มีผูใ้ชอิ้นเตอร์เนต 16.1 ลา้นคน 

และในปี 2552 โดยเฉล่ียมีจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวป็ไซตต์่างๆ ประมาณ 1.3 ลา้นคน 

หรือประมาณ 118.04 ลา้นเพจววิ (Page View) ต่อวนั  

ปริมาณการใช้อินเตอร์เนตท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้จาํนวนผูใ้ช้อินเตอร์เนตมี

นยัสําคญัมากพอสําหรับภาคธุรกิจท่ีจะผลิตสารสนเทศ (Content) รวมถึงการทาํ

การตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเป็นจาํนวนมาก ส่งผลทาํให้เกิดการ

ขยายตวัของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมายบนอินเตอร์เนต ซ่ึงรวมถึงการขยายตวัของ

ขอ้มูลหรือเน้ือหาดิจิตอลต่างๆ บทอินเตอร์เนตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากดว้ยเช่นกนั 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นการดาํเนินธุรกิจหรือการผลิต 

การกระจาย การตลาด การขายหรือการขนส่งผลิตภณัฑ์และบริการโดยใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ซ่ึงมีประโยชน์กบัผูข้ายและผูผ้ลิตใน

ดา้นประหยดัค่าใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายบุคลากรบางส่วน ลดขั้นตอนการประกอบ

ธุรกิจ ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อแบบเดิม ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี สามารถ

เขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก และไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา สามารถทาํการคา้ได ้24 ชัว่โมง 

7 วนั ผา่นระบบอตัโนมติั โดยมีประโยชน์กบัผูซ้ื้อ/ผูบ้ริโภคในดา้นความสามารถ

หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเร่ืองราคา คุณภาพสินค้า และข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจซ้ือ มีร้านคา้ให้เลือกมากข้ึน ไดรั้บสินคา้อยา่งรวดเร็วใน

กรณีท่ีซ้ือสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เพราะสามารถไดรั้บสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต

ไดเ้ลย สินคา้บางอยา่งสามารถลดพ่อคา้คนกลางไดจึ้งทาํให้ไดร้าคาท่ีถูกลง ลด

ความผดิพลาดในการส่ือสาร ลดเวลาในการผลิต นาํเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

คาํนวณเร่ืองความตอ้งการวตัถุดิบ การทาํคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพใน
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ระบบสํานกังานส่วนหลงั เปิดตลาดใหม่ หาคู่คา้และซพัพลายเออร์รายใหม่ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั เพิ่มความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ให้ดีข้ึน สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กบัเวบ็ไซต์ของบริษทัโดยการสร้างขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ 

และการใหบ้ริการหลงัการขายใหค้าํปรึกษาเร่ืองผลิตภณัฑห์รือการแกไ้ขเบ้ืองตน้

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 ผูบ้ริโภคเพศหญิงมีแนวโน้มของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และบริการ 

รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้าท่ีวางจาํหน่ายบนอินเตอร์เนต ผูว้ิจ ัยมีความสนใจจะ

พิจารณาดําเนินธุรกิจจาํหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต จึงตัดสินใจเลือก

ทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนต 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า   ความภักดีต่อตราสินค้า และความไวว้างใจท่ีมี

อิทธิ พล ต่อการตัด สินใจซ้ื อสิ นค้าท างอินเตอร์ เนตข อง ผู ้หญิง  ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร โดยคาดหวงัวา่จะไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ

เลือกลงทุนและกาํหนดแนวทางดาํเนินธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เนตได้อย่าง

เหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตของผูห้ญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ประกอบการตดัสินใจท่ีจะทาํธุรกิจทางดา้นการ

ขายสินคา้ทางอินเตอร์เนต ใหก้บัผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทาง

อินเตอร์เนต  

3. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นประโยชน์ในการทาํธุรกิจขายสินคา้

ทางอินเตอร์เนตใหก้บัผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ อาชีพ รายได ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของ

ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สมมุติฐานที ่2  พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่ 3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย Product 

Price Place Promotion (4P) ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สมมุติฐานที่ 4  ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบด้วย ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
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กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน ระดบั

การศกึษา สถานภาพการสมรส    

พฤตกิรรมการใช้อินเตอร์เนต 

สถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เนตบอ่ยท่ีสดุ  

ความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนต 

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตตอ่ครัง้ 

วตัถปุระสงค์หลกัในการใช้อินเตอร์เนต   

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตดัสินใจ

ซือ้สินค้าทาง

อินเตอร์เนต 

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า  

ความภกัดีตอ่ตราสินค้า   

ความไว้วางใจ  

ส่วนประสมทางการตลาด 

สินค้า ราคา สถานท่ีจดัจําหนา่ย  

การสง่เสริมการตลาด 
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2.แนวคิด 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยทบทวนวรรณกรรมและ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัอินเตอร์เนต 

2. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

3. แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

4. แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคแ้ละ

ความไวว้างใจ   

5. แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

 บงกช  รัตนปรีดากุลและณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี(2553) ให้แนวคิดไวว้่า 

อิทธิพลของทศันคติและบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนต้น  

ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้  ศึกษาอิทธิพลบรรทดัฐานของกลุ่ม

อา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานตอนตน้ และศึกษาอิทธิพลร่วมของทศันคติและ บรรทดัฐานของกลุ่ม

อา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานตอนตน้ โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจกบับุคคลวยัทาํงานตอนตน้ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 20-29 ปีในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชก้ารแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

เลือกใชเ้วบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ www.pantipmarket.com มากท่ีสุด สินคา้

ท่ีซ้ือผา่นเวบ็ไซด์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ เคร่ืองสําอาง มูลค่าในการ

ซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เฉล่ียต่อคร้ัง 500 – 1,000 บาท 

http://webportal.ku.ac.th/enlecturer/selectp_detail.php?pid=32550041&mode=1&PHPSESSID=p2pt1744csc5jsbrknlvgb7jh0
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ความถ่ีในการซ้ือ คือ สัปดาห์ละคร้ัง สาเหตุท่ีเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากไม่ตอ้งการเดินทางออกไปซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผล

การวิเคราะห์ถดถอยพบว่า ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 อยัรดา พรเจริญและสรายุทธ พรเจริญ (2550) ให้แนวคิดเร่ือง

องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็น

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมามีงานวิจยันอ้ยเร่ืองมากท่ีสนใจศึกษาเร่ืองน้ีอยา่ง

จริงจงั บทความส่วนใหญ่มกัจะเขียนในเชิงคาดคะเนวา่ทาํไมคนถึงซ้ือหรือไม่ซ้ือ

สินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัท่ีมีการทดสอบอยา่งเป็น

ระบบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือ การกาํหนดปัจจยัต่างๆ นั้น 

ไดอิ้งทฤษฎีวา่ดว้ยการกระทาํท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) และส่วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงไดจ้าํแนกตวัแปรอิสระออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ ลกัษณะของผูใ้ช ้(Use Characteristics) ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factor) 

และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Factors) ตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของผูใ้ชป้ระกอบดว้ยความเช่ือถือท่ีมีต่อการขายสินคา้ผา่น

ทางอินเตอร์เนต (Trust) ความมัน่ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ตัรเครดิตในการ

ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Confidence in the Use of Credit Card toward 

Internet Purchase) ความชอบในการชอ้ปป้ิง (Preference for Shopping) เวลาท่ีมี

ใหก้บัการชอ้ปป้ิง (Time Availability for Shopping) และพฤติกรรมในอดีต (Past 

Behavior) ปัจจยัทางดา้นสังคมไดจ้าํกดัไวเ้พียงหน่ึงปัจจยัเท่านั้น คือ อิทธิพลของ

คนรอบขา้ง (Subjective Morm) ส่วนปัจจยัทางดา้น 4PS ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) สําหรับตวัแปรตามจะเป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

(Intention to Purchase Over the Internet) ผลจากการทดสอบสมมติฐานปรากฏ

วา่ สมมติฐานของตวัแปรความชอบในการชอ้ปป้ิง เป็นสมมติฐานเดียวท่ีไม่ได้

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=สรายุทธ%20%20พรเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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รับการสนับสนุน ส่วนสมมติฐานของตวัแปรอ่ืนๆ ล้วนได้รับการสนับสนุน

ทั้งส้ิน ส่วนตวัแปรแทรกของความสะดวกสบายของช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมีนยัสําคญัเพียง 3 สมมติฐาน สามารถเรียงลาํดบัไดคื้อ 

ความเช่ือถือท่ีมีต่อการขายสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต อิทธิพลของคนรอบขา้ง 

และผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 สุนิดา สุโขบล (2544) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่เลือกซ้ือสินคา้

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ไม่เลือกซ้ือสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่ง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่เลือกซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต และศึกษาความคิดเห็น

ของผูใ้ช้บริการอินเตอร์เนตบนเวป็ไซต์ ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจซ้ือขายสินคา้ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เนต 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและนิยมเขา้ชม  

www.sanook.com และ www.mweb.co.th  โดยมีพฤติกรรมในการไม่เลือกซ้ือ

สินคา้ในหมวดของขวญั โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นราคาเป็นสําคญัท่ีสุดหรือไม่

มีความปลอดภยัในการชาํระเงิน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในหมวดของขวญั จะคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็น

สาํคญัท่ีสุดหรือความสะดวกในการคน้หาสินคา้ และการสั่งซ้ือสินคา้  

ผูใ้ช้บริการอินเตอร์เนตต่อเว็ปไซต์ ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจซ้ือขายสินค้า

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตมีความคิดเห็นด้านราคาเป็นสําคญัท่ีสุด เช่นเดียวกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมในการไม่เลือกซ้ือสินคา้ในหมวดของขวญั 

ประเภทของสินค้าท่ีอยู่ในหมวดของขวญั คือ เคร่ืองประดับ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ถา้ไม่ไดเ้ห็นและจบัตอ้งสินคา้ไดจ้ะไม่ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 นวรัตน์ หอมวิเศษ (2541) ศึกษาเร่ืองการศึกษาอุปสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อธุรกิจร้านคา้ออนไลน์: กรณีศึกษาร้านหนังสือออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 120 คน ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตส่วนใหญ่มี

ระดับอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

http://www.sanook.com/
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

พนักงานบริษทัเอกชน การศึกษาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี สถานท่ีใช้อินเตอร์เนตส่วนใหญ่เป็นท่ีทาํงานหรือสถานศึกษา 

ซ่ึงมีผลมาจากการท่ีสถานท่ีทาํงาน และสถานศึกษาจดัหาอินเตอร์เนตไวใ้ห้ใช้

งานไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมหรือ

คน้หาข้อมูล รองลงมาคือการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือสินคา้และ

บริการผ่านอินเตอร์เนต  แต่ส่วนใหญ่ทราบว่ามีร้านหนังสือออนไลน์บน

อินเตอร์เนต มีผูใ้ช้อินเตอร์เนตเพียงร้อยละ 14.17 ท่ีเคยซ้ือหนังสือจากร้าน

หนงัสือออนไลน์ ปัจจยัท่ีทาํให้ไม่เลือกซ้ือหนงัสือจากร้านคา้ออนไลน์ คือ การ

ไม่เห็นตวัสินคา้จริง รองลงมา คือ ความไม่มัน่ใจในระบบความปลอดภยัในการ

ชาํระเงินและรายละเอียดของสินคา้ยงัไม่มากเพียงพอ  

 Market Corporation of America, 1990 (อา้งถึงในอารีย ์มยงัพงษ,์ 2542) 

ไดท้าํการสาํรวจสถิติการจบัจ่ายใชส้อยของหญิงและชายบนอินเตอร์เนตของเวป็

ไซต ์American Online ระหวา่งวนัท่ี 4-10 ธนัวาคม 2541 (ค.ศ.1998) ผลสํารวจ

ปรากฏวา่สถิติของผูห้ญิงมีมากกว่าผูช้ายเกือบคร่ึงท่ีซ้ือสินคา้บนออนไลน์ และ

ถา้เป็นช่วงเทศกาลวนัหยุดจะมียอดการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เนตเพิ่มเป็น

ทวีคูณ นอกจากน้ี ผูห้ญิงในยุคใหม่ท่ีนิยมจบัจ่ายซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เนตส่วน

ใหญ่ให้เหตุผลว่าการซ้ือสินค้าผ่านอินเตอร์เนตให้ความสะดวกสบาย และ

รวดเร็วมากกว่าการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ทัว่ไป สําหรับประเภทสินคา้ท่ีผูห้ญิง

ส่วนใหญ่ซ้ือเป็นสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเป็นจาํนวนมาก 

3.ระเบียบวธีิวจัิย  

 จากกรณีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนตของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัย เลือกใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคเพศในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยทาํการ

วจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีพิจารณา
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

เลือกวจิยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา   สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตในตอนท่ี 1 และ 2 ของแบบสอบถามใชส้ถิติการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตในตอนท่ี 3  4 และ 5 ของ

แบบสอบถามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้3 จุด ประกอบดว้ย 10 

หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  และ 0 หมายถึง ไม่

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

3. การทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์สถิติอนุมาน     (Inferential 

Statistic)  ประกอบด้วย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจการซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนต และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต กบัการ

ตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต  และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

 

 

 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

อาย ุ 0.003 /   

อาชีพ 0.529   / 

รายไดต่้อเดือน 0.402   / 

ระดบัการศึกษา 0.085   / 

สถานภาพสมรส 0.14   / 

สถานท่ีท่ีใชอิ้นเตอร์เนต 0.275   / 

ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เนต 0.055   / 

ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เนต 0.123   / 

วตัถุประสงคห์ลกัในการใช้

อินเตอร์เนต 
0.01 

/   

สินคา้ท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ราคาท่ีแตกต่างกนั  0.0069 /   

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 0 /   

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  0 /   

ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั  0 /   

4. ผลการวเิคราะห์ /บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. อายุ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 201 ราย คิด

เป็นร้อยละ 50.25  

2. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

พนกังานธนาคาร จาํนวน 333 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.25  

3. รายได ้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 

บาท จาํนวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00  

4. ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี จาํนวน 308 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.00  

5. สถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสโสด 

จาํนวน 306 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.50  

การวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เนต 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตของกลุ่มตวัอย่าง และ

วตัถุประสงคห์ลกัในการใชอิ้นเตอร์เนต  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตในดา้นสถานท่ีใช้

อินเตอร์เนตบ่อยท่ีสุดเป็นท่ีทาํงาน จาํนวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.50  

2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตในดา้นความถ่ีใน

การใชง้านอินเตอร์เนตทุกวนั จาํนวน 320 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00  

3. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในดา้นระยะเวลา

ในการใช้อินเตอร์เนตระหวา่ง 2-6 ชม.ต่อคร้ัง จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 

44.75  

4. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ อิน เตอร์ เนตในด้า น

วตัถุประสงคห์ลกัในการใชอิ้นเตอร์เนตเพื่อการทาํงาน  จาํนวน 272 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 68.00 
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การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด    

1. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับสินค้าตรงกับความต้องการ

(ค่าเฉล่ีย 8.7175) 

2. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบั

คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 8.3300) 

3. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ 

(ค่าเฉล่ีย 8.5775) 

4. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั

ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (ค่าเฉล่ีย 8.1425) 

การวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ   มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับตราสินค้ามีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉล่ีย 8.0250) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับเม่ือซ้ือแล้วอยากกลับมาซ้ือ

สินคา้อีก (ค่าเฉล่ีย 7.6800) 

3. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการจดัให้มีศูนยติ์ดต่อสอบถาม

ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 7.9800) 

การวเิคราะห์การตัดสินใจการซ้ือสินค้าทางอนิเตอร์เนต 

ผลการวเิคราะห์การตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต ไดแ้ก่ สินคา้

และบริการตรงกบัความตอ้งการ ความน่าเช่ือถือของเวปไซต์  ความสะดวก

รวดเร็วในการสั่งซ้ือและได้รับสินค้าตามเวลาท่ีแจ้งไว้  ระบบรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลผูซ้ื้อ และช่องทางการชาํระเงินท่ีสะดวกและเช่ือถือได ้  จาก

การศึกษากลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัสินคา้และบริการตรงกบัความ

ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 8.0775) 
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5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน พนักงานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

20,001-30,000 บาท มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพการ

สมรสโสด มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตในด้านสถานท่ีใช้อินเตอร์เนตบ่อย

ท่ีสุดอยู่ในท่ีทํางาน ด้านความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนตเป็นทุกวนั ด้าน

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตระหวา่ง 2-6 ชม.ต่อคร้ัง ดา้นวตัถุประสงคห์ลกั

ในการใชอิ้นเตอร์เนตเพื่อการทาํงาน   

กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดด้านสินคา้กบัสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคากบัราคาสินคา้มี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัความสะดวกในการสั่งซ้ือ

สินคา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอยัรดา พรเจริญและสรายุทธ พรเจริญ 

(2550) ท่ี ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ต พบว่า ความสะดวกสบายของช่องทางการจดัจาํหน่ายไดรั้บการ

สนบัสนุนอยา่งมากจากการทดสอบสมมติฐาน ในดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ

รับขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่ง

ยงัใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้กบัตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ กบัเม่ือซ้ือแลว้

อยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีก ดา้นความไวว้างใจกบัการจดัให้มีศูนยติ์ดต่อสอบถาม

ขอ้มูล และให้ความสําคญัมากท่ีสุด เก่ียวกบัการตดัสินใจการซ้ือสินคา้ทาง

อินเตอร์เนตกบัสินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์ เนตของผู ้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่ดา้นอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ

การสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกนักับ

ผลงานวจิยัของนภสัวรรณ์ วงษส์วสัด์ิ (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของ

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=อัยรดา%20%20พรเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=สรายุทธ%20%20พรเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ต พบว่า อายุ มีความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือตั๋วภาพยนตร์ทาง

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั แต่สถานภาพสมรสของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อการเลือกซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั  

ทั้ งน้ีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้

อินเตอร์เนตท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของ

ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัแต่ดา้นสถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เนตบ่อย

ท่ีสุด ความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เนต และระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เนตต่อ

คร้ังท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนตของ

ผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันนอกจากน้ีทุกส่วนประสมทาง

การตลาด ประกอบดว้ยดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด 

และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  ทั้งน้ี ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด 

ตามมาดว้ยดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์

กบัปัจจยัต่างๆ ในระดบัน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสินคา้เป็นส่ิงพื้นฐาน

และเป็นท่ีมาของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคท่ีใช้อินเตอร์เนตให้ความสําคญัมาเป็น

อันดับแรก และมักต้องเห็นและได้สัมผสัหรือทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซ้ือ 

กล่าวคือหากมีการปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้ หรือเปล่ียนประเภทสินคา้ ย่อมมี

การกาํหนดหรือปรับราคาใหม่ สถานท่ีจดัจาํหน่ายและส่งเสริมการตลาดย่อม

ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะสถานท่ีจดัจาํหน่ายซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อตวั

แปรอ่ืนมากด้วยเช่นกนั เน่ืองจากความสัมพนัธ์กนักบัช่องทางการจาํหน่ายบน

เครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้งน้ี ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไป 

รวมไปถึงความไว้วางใจท่ีจะนํามาซ่ึงความภักดีต่อตราสินค้าก็ย่อมมีการ

ปรับเปล่ียนไปเช่นกนั  
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6.ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล  

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนต ผล

การศึกษามีส่วนช่วยยืนยนัว่าปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการแบ่ง

ตลาดและกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางคุณลกัษณะดงักล่าว 

ทาํให้บุคคลต่างๆ มีความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะปัจจยัดา้นอายุส่งผลทาํให้พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าทางอินเตอร์เนต ทั้ งน้ี รวมไปถึงประสิทธิภาพของส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความไวว้างใจในสินคา้และ

การสั่งซ้ือสินค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เนต ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต โดยอา้งอิงจากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี

พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เนต 

ผูป้ระกอบการต่างๆ จึงตอ้งให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อให้สามารถ

กาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจ ให้มีความน่าเช่ือถือและสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาด  

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และสอดรับ

กับความต้องการในตลาดไซเบอร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสูงมาก และเพิ่ม

ความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งขนัต่อไป 
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