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กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอรู ปแบบในการทาธุรกิจซื้ อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้กบั
ผูป้ ระกอบการธุรกิจสิ นค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การจัดส่ งสิ นค้าตรงตามที่อยูข่ องผูบ้ ริ โภค
และการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ ส่ วนกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การได้รับคาแนะนา
จากบุคคลในครอบครัวและเพื่อน การหาข้อมูลสิ นค้าได้หลากหลายช่องทาง การเปรี ยบเทียบราคาก่อนซื้ อ การเลือกซื้ อ
สิ น ค้า ได้ง่ า ย และการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ อ ไปในอนาคต จากผลการศึ ก ษาร่ ว มกับ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อ มทั่ว ไปของธุ ร กิ จ และสภาพการแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรม สามารถก าหนดรู ป แบบธุ ร กิ จ ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการได้ 3 รู ปแบบดังนี้ รู ปแบบที่ 1 การสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อให้กับบริ ษทั และรั บประกันคุ ณ ภาพสิ น ค้า
รู ปแบบที่ 2 การสร้ างความสัมพันธ์กับผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง และรู ปแบบที่ 3 การจัดหาสิ นค้าที่ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
Abstract
The purposes of this research were to present the forms of the online trading business for the entrepreneurs
who were selling the online products. The results of study indicated that the marketing mix that influenced to the
purchase decision that had maximum average were the quality of products, the appropriateness of price, the correct
delivery with consumer's address, and the frequent public relations. The purchase decision process that had maximum
average were the suggestion from family and friends, the search by many ways, the price comparison before purchase,
the easy online purchase, and the continuous online purchase in future. The results of study combined with the PEST
Analysis and the Five Forces Model. The researcher was able to create 3 business forms. The first was the credibility
creating for company and the quality guarantee of products. The second was the continuous relationship creating with
consumers. And the third was the products provision responded to the consumers demand.

คาสาคัญ: กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ธุรกิจซื้อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
Keywords: The purchase decision process, The online trading business.
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บทนา
ปั จจุบนั นี้ โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั การติดต่อสื่ อสารสามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ น
สื่ อกลางในการเชื่อมโยงผูค้ นให้พบเจอ สื่ อสารกันอย่างง่ายดาย และสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เรี ยกว่า Social Network ไม่ว่าจะเป็ น Facebook, Line, Instagram, Twitter, E-Mail หรื อ Blog ต่าง ๆ เพียงแค่
แชร์ ขอ้ ความหรื อแสดงความคิดเห็นลงไปในเครื อข่ายดังกล่าว สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชีวิตของผูค้ น
ในยุคนี้ ท้ งั สิ้ น ทาให้อินเทอร์ เน็ตและสื่ อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันแก่คนทัว่ โลก อินเทอร์ เน็ตและสื่ อ
ออนไลน์ น้ ี สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้อ ย่า งรวดเร็ ว และยัง มี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ถู ก กว่า การสื่ อ สารรู ป แบบเดิ ม นอกจากนี้
อินเทอร์ เน็ตและสื่ อออนไลน์ยงั มีบทบาทสาคัญสาหรับคนที่ เริ่ มทาธุ รกิ จส่ วนตัว จึ งทาให้การทาธุ รกิ จออนไลน์ได้
แพร่ หลายเป็ นอย่างมาก เพราะอินเทอร์เน็ตและสื่ อออนไลน์ได้ทลายข้อจากัดบางอย่างของธุรกิจออฟไลน์หรื อธุรกิจใน
รู ปแบบเดิม ๆ ในปั จจุบนั มีบุคคลมากมายที่ประสบความสาเร็ จจากการสร้างรายได้ในการทาธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
กว่าสมัยก่อนเป็ นจานวนมาก เพราะปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่เข้าใกล้ตวั เรามากขึ้น ทาให้คน
รับรู ้ขอ้ มูลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ Smart Phone ที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทาให้ผูค้ นสามารถเชื่ อมต่อกับโลกออนไลน์
ได้มากขึ้น ส่ วนใหญ่การทาธุ รกิ จออนไลน์มกั จะขายสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกาย เครื่ องสาอาง เครื่ องประดับ หรื อ
แม้แต่อุปกรณ์ ไอที และการสื่ อสาร เช่ น หู ฟัง ลาโพง พาวเวอร์ แบงค์ เป็ นต้น การทาธุ รกิ จออนไลน์ผ่านสื่ อสัง คม
ออนไลน์เป็ นการทาการตลาดโดยอาศัยสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่ Facebook,
Instagram ซึ่ งเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั และเมื่อสถานที่ ใดที่ มีคนรวมตัวกัน ย่อมเป็ น
เป้ าหมายให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าถึงเพื่อทาการตลาด (ธัญวรรณ เยาวสังข์, 2554)
จากการที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็ นที่นิยมและมีผใู ้ ช้งานเข้าถึงเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้
ตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ไม่ว่าจะเป็ น E-Commerce หรื อ Social Commerce เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้
นักการตลาดหรื อนักธุ รกิ จมองเห็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หรื อซื้ อขายสิ นค้าและบริ การผ่านสังคมออนไลน์
เนื่ องจากมีตน้ ทุนไม่สูงมาก สามารถทาการซื้ อขายกันได้อย่างรวดเร็ ว มีบริ การอื่น ๆ สนับสนุน ไม่วา่ จะเป็ นธุรกรรม
ทางการเงินแบบออนไลน์ หรื อไปรษณี ยท์ ี่สร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า หรื อการโฆษณาต่าง ๆ ก็สามารถทาได้ง่าย
ผูซ้ ้ือสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายไม่มาก (ปุลณัช เดชมานนท์, 2556)
ในขณะที่สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามรู ปแบบของยุคดิจิทลั ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้านค้าหรื อธุ รกิจแบบออฟไลน์ในแง่
ของกระแสความนิยม ยอดจาหน่ายของธุรกิจ และประเภทของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ ถึงแม้วา่ จะมีภยั คุกคามหรื อ
มิจฉาชีพจานวนมากเกิดขึ้นในการซื้ อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต แต่ผคู ้ นก็ยงั นิ ยมซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านโลก
ออนไลน์อยูด่ ี ดังนั้นจึงมักมีคาถามว่าอะไรคือปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดขอนแก่ นถื อได้ว่าเป็ นเมื องเศรษฐกิ จหลักเมืองหนึ่ งของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี
ประชากรมากกว่า 1,700,000 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) ซึ่ งจากการสอบถามประชาชนทัว่ ไปในเบื้องต้น
พบว่า มีการสัง่ ซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกันอย่างกว้างขวางเกือบจะครึ่ งหนึ่ งของประชากรที่ได้ไปสอบถามและ
พูดคุย ไม่วา่ จะเป็ นข้าราชการ พนักงานบริ ษทั นักเรี ยน นักศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งในจังหวัดขอนแก่นยังมีธุรกิจที่
ให้บริ การในด้านการจัดส่ งสิ นค้าออนไลน์ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การถึงที่พกั หรื อที่อยูอ่ าศัยในเวลาเพียง 3 ถึง 4 วัน บริ ษทั ที่ทา
ธุรกิจนี้ เช่น ลาซาดา (Lazada) เคอรี่ เอกเพรส (Kerry Express) และการไปรษณี ยแ์ ห่งประเทศไทย เป็ นต้น ดังนั้นจึงเป็ น
ประเด็น ที่ น่าสนใจในการศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของผูบ้ ริ โ ภคในยุค ปั จ จุ บัน รวมถึ ง สภาพแวดล้อ มทั่ว ไปที่ มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ และสภาพการแข่ ง ขัน ทาง
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อุตสาหกรรมในธุรกิจ เพื่อทาการนาเสนอรู ปแบบในการขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตสาหรับผูท้ ี่จะเข้าไปทาธุรกิจ
ในตลาดออนไลน์หรื อต่อยอดเพื่อขยายกิจการให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีส่วนต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึ กษากระบวนการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอิ นเทอร์ เ น็ ตของผูบ้ ริ โ ภคในอ าเภอเมื อง จังหวัด
ขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่มีผลต่อธุรกิจและสภาพการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในธุรกิจ
4. เพื่อนาเสนอรู ปแบบในการขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสาหรับผูท้ ี่จะเข้าไปทาธุรกิจในตลาดออนไลน์
หรื อต่อยอดเพื่อขยายกิจการ
ขอบเขตการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่งศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ มี ส่ ว นต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค และศึ กษาถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค 5 ด้านซึ่ งประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ถึงปั ญหา ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
นอกจากนี้ จะทาการศึ ก ษาถึ งสภาพแวดล้อ มทั่ว ไปทางธุ ร กิ จ 4 ด้าน ซึ่ ง ประกอบด้วย ด้านการเมื องและ
กฎหมาย ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม และด้า นเทคโนโลยี รวมทั้ง การศึ ก ษาสภาพการแข่ ง ขัน ทาง
อุตสาหกรรม 5 ปั จจัย ได้แก่ การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม การคุกคามจากการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งราย
ใหม่ การคุกคามจากสิ นค้าทดแทน อานาจต่อรองของผูซ้ ้ือ และอานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิต
วิธีการวิจยั
การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยรู ปแบบการ
วิจยั เชิ งสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้
วิธีการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรจากสู ตรของ Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% โดยท าการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจงด้วยตัวผู ้วิจัย เองกับ ประชากรที่ เ คยเป็ นผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตมาแล้ว ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการ
นี้ ได้มี ก ารทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามโดยใช้แ บบสอบถามจ านวน 40 ชุ ด ไปทดลองใช้ โดยหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) พบว่ามีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.978 ซึ่ งอยูใ่ นระดับสูง (มากกว่า 0.75) จึงนาไปใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
สาหรั บการตอบแบบสอบถามให้ผูต้ อบแสดงความคิ ดเห็ น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ คือ 5 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 4 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 หมายถึงมีความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง 2 หมายถึ งมี ความคิ ดเห็ น ในระดับ น้อ ย และ 1 หมายถึ งมี ความคิ ดเห็ นในระดับ น้อ ยที่ สุด เมื่ อ
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จัดการลงรหัสข้อมูล แล้วนามาประมวลผลและวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package of Social Science) คานวณค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนามาจัด
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ระดับโดยการใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน ใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ Likert’s Scale ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.215.00 ระดับความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับความสาคัญปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับความสาคัญน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับความสาคัญน้อยที่สุด (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่มีผลต่อธุ รกิ จ ใช้วิธีการตามทฤษฎี PEST Analysis โดยใช้รายงานและ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ทาการศึกษาจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ทาการเผยแพร่ แล้ว รวมทั้ง
การสังเกตสถานการณ์ธุรกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสอบถามและสนทนากับผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูข้ ายสิ นค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตบางราย เพื่อวิเคราะห์วา่ ปั จจัยใดบ้างที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจการขายสิ นค้าออนไลน์ท้ งั ในด้านบวก
และด้านลบ ส่ วนการวิเคราะห์การแข่งขันในธุ รกิจ ใช้รูปแบบ Five Forces Model จากการวิเคราะห์จะทาให้ทราบถึง
ความสามารถในการลงทุนทาธุรกิจขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
น าผลจากการส ารวจและวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ส่ ว นในการตัด สิ น ใจซื้ อ และ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตของผูบ้ ริ โภค มาวิเคราะห์ ร่วมกับสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจซื้อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสภาพการแข่งขันในวงการธุรกิจสิ นค้าออนไลน์
ที่เป็ นอยู่ จัดทาแผนการดาเนินงานเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ นาเสนอต่อผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจ
สิ นค้าออนไลน์ในปั จจุบนั และผูท้ ี่สนใจที่เข้าสู่วงการธุรกิจประเภทนี้ต่อไป
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาโดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัย
อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเคยเป็ นผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตมาแล้วพบว่า ร้อยละ
59.5 เป็ นเพศชาย ส่ วนที่เหลือร้อยละ 40.5 เป็ นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 34.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
และส่ วนใหญ่ร้อยละ 44.6 มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และร้อยละ 32.3 สู งกว่าปริ ญญาตรี ด้านการประกอบอาชี พ
พบว่า ร้ อยละ 30.0 มี อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย อี กร้ อยละ 26.8 เป็ นข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ และร้ อยละ 24.8 เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.3 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 28.8 มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท
ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีส่วนต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีความสาคัญในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (X
̅ = 3.60) ด้านชื่อผลิตภัณฑ์ มีชื่อเสี ยง เป็ นที่คุน้ เคย ( X̅ = 3.48) ด้านชื่อเสี ยง
ของบริ ษทั มี ความน่ าเชื่ อถือ (X
̅ = 3.45) ด้านผลิ ตภัณฑ์มีการรั บประกันอายุการใช้งาน (X̅ = 3.44) และด้านรู ปร่ าง
ลักษณะ บรรจุหีบห่ อของผลิตภัณฑ์ (X
̅ = 3.43) ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาพบว่า ปั จจัยที่ มีความสาคัญใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านราคาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (X
̅ = 3.47) และด้านความสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (X̅
= 3.42) สาหรับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
จัดส่งสิ นค้าตรงตามที่อยูข่ องผูบ้ ริ โภค (X
̅ = 3.48) และส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาดพบว่า ปั จจัย
ที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านมีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสม่ าเสมอ (X
̅ = 3.53) ด้านมีการส่ งเสริ มการ
ขาย โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (X
̅ = 3.48) และด้านความสามารถติดต่อสื่ อสารกับพนักงานขายได้ (X̅
= 3.46)
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ผลการศึ กษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื อง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้อด้านการรับรู ้ถึงปั ญหา ปั จจัยที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเลือก
ซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตเพราะได้รับคาแนะนาจากบุคคลอื่น เช่น คนในครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อน (X
̅ = 3.71) ด้าน
การเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นประจา (X
̅ = 3.60) ด้านการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตเพราะคุม้ ค่ากับ
ประโยชน์ที่ได้รับ (X
̅ = 3.51) และด้านการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีความจาเป็ นต้องซื้อ (X̅ = 3.49) ส่วน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้านการแสวงหาข้อมูลพบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสามารถใน
การหาข้อมูลของสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตในทุกด้าน (X
̅ = 3.55) ด้านการใช้ประสบการณ์ในอดีตในการเลือกใช้บริ การ
หรื อซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต (X
̅ = 3.54) และด้านการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นเทอร์ เน็ตเพราะได้รับข้อมูลจากสื่ อ
อินเทอร์เน็ตอยูเ่ สมอ (X
̅ = 3.47) สาหรับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อด้านการประเมินทางเลือกพบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญ
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (X
̅ = 3.69) และด้านการ
เปรี ยบเทียบการให้บริ การ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ต (X
̅ = 3.59) ส่ วนกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
การตัดสิ นใจซื้ อพบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตสามารถหาเลือกซื้ อได้ง่าย
(X
̅ = 3.62) และด้านสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอและเหมาะสม (X̅ = 3.45) และกระบวนการตัดสิ นใจซื้อด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อพบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไป
ในอนาคต (X
̅ = 3.42) และด้านการแนะนาสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตให้กบั ผูอ้ ื่น (X̅ = 3.41)
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่ มีผลต่อธุ รกิ จพบว่า สภาพแวดล้อมด้านการเมื องและกฎหมาย มี
ผลกระทบต่อธุรกิจการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ในด้านบวก เนื่ องจากนโยบายของภาครัฐที่ตอ้ งการสร้างการแข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศ มีการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อ SMEs หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ใน
การขายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการกาหนดให้ร้านค้าออนไลน์มาลงทะเบี ยนใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ทะเบี ยน
พาณิ ชย์ พ.ศ. 2499 เพื่อให้สามารถระบุตวั ตนของผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างชัดเจน และเป็ นการสร้างความ
น่ าเชื่ อถื อให้กับลูกค้า สาหรั บสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อธุ รกิ จพบว่า มี ผลกระทบต่อธุ รกิ จในด้านบวก
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 สภาพเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นค่อนข้างดี มีอตั ราการขยายตัวมากถึง 5-6%
โตมากกว่าจี ดีพีของประเทศไทย นอกจากนี้ จงั หวัดขอนแก่นยังเป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่ อสารของภูมิภาค ที่ จะเป็ น
จุ ดเชื่ อมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับโลกในอนาคต ส่ วนปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมพบว่า มี
ผลกระทบในด้านบวกต่อธุรกิจซื้ อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากทุกวันนี้ สังคมถูกเชื่อมต่อกันไว้ดว้ ยการ
สื่ อสารที่ ทนั สมัย ทาให้ขอ้ มูล ข่าวสาร วัฒนธรรม วิถีการดารงชี วิต ของแต่ละเชื้ อชาติสามารถถ่ายทอดถึงกันได้ง่าย
รวดเร็ ว ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ส่ งผลให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคล
ภายในครอบครัว เพื่อให้เข้ากับโลกธุ รกิ จอออนไลน์ในที่ สุด และสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ก็ยงั ส่ งผลกระทบ
ทางด้านบวกต่อธุรกิจซื้อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกเช่นเดียวกัน เพราะการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่ องของความทันสมัย สร้างโอกาสให้สินค้า
และบริ การขององค์กรได้เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก พร้อมทั้งช่วยให้องค์กรได้เปรี ยบคู่แข่งทางด้านการตลาด จากการที่
สภาพแวดล้อมทัว่ ไปมีผลกระทบต่อธุ รกิ จในด้านบวก ทาให้คาดการณ์ได้ว่าธุ รกิจนี้ มีโอกาสที่จะขยายตัวและพัฒนา
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการพึงต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยของธุรกิจ
สาหรับผลการศึกษาสภาพการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในธุรกิจพบว่า สภาวะการแข่งขันของวงการธุรกิจซื้อ
ขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพบว่าอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจากในปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการธุรกิจซื้อขายสิ นค้าผ่านระบบ
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อิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นจานวนมาก ส่ วนการคุ กคามจากการเข้าสู่ ธุรกิ จออนไลน์ของคู่แข่งรายใหม่พบว่าอยู่ในระดับ สู ง
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะการเข้าสู่ ตลาดของระบบธุรกิจซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ของผูป้ ระกอบการรายใหม่ สามารถ
เข้าสู่ ตลาดได้ง่าย ใช้เงินลงทุนต่า ด้านการคุกคามจากสิ นค้าทดแทนพบว่าอยูใ่ นระดับสู งอีกเช่นเดียวกัน อันเป็ นผลมา
จากระบบการค้าเสรี ที่ผผู ้ ลิตที่มีเงินลงทุนและความสามารถในการผลิตสิ นค้า สามารถที่จะผลิตสิ นค้าที่ใช้ทดแทนและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เหมือนกัน ส่ วนอานาจต่อรองของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีอานาจต่อรองอยู่
ในระดับสูง เนื่องจากการที่มีบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าจานวนมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ใด
ก็ได้ ส่วนอานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิตพบว่าอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากการเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ทา
ให้มีผูผ้ ลิตสิ นค้ามากมายหลากหลายยี่ห้อ ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์สามารถที่จะตัดสิ นใจเลือกชนิ ดและประเภท
ของสิ นค้าจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตใดก็ได้ จะเห็นได้วา่ โดยภาพรวมของสภาพการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในธุ รกิจจะอยู่ใน
ระดับสู งเกือบทั้งหมด ยกเว้นอานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิต ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องนาไปปรับปรุ ง
วิธีการจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม สภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่มีผลต่อธุรกิจ และสภาพการ
แข่งขันทางอุตสาหกรรมในธุ รกิ จ อาจกล่าวได้ว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยคานึ งถึงปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในระดับมากทุกปั จจัยไม่วา่ จะเป็ น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ ม
การตลาด นอกจากนี้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อซึ่งได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึงปั ญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากเช่นเดี ยวกัน
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบกับสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่มี
ส่วนกระตุน้ ให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจสิ นค้าออนไลน์มากยิง่ ขึ้น รวมทั้งสภาพการแข่งขันที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี
จึงเป็ นผลให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจจะต้องปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการทาธุรกิจให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็ นที่รู้จกั เป็ นที่
ยอมรับ และตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจึงกาหนดรู ปแบบสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจซื้อขายสิ นค้า
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรื อต่อยอดเพื่อขยายกิจการได้ 3 รู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 การสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั และรับประกันคุณภาพสิ นค้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ดความเชื่ อถือและพึงพอใจกับคุณภาพของสิ นค้า ดาเนิ นงานโดยก่อตั้งเว็บไซต์ที่มีเครื่ องหมายการค้าและมีการจด
ทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผูบ้ ริ โภคสามารถทราบและตรวจสอบได้ แล้วนาเสนอสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
ที่ทางผูป้ ระกอบการจะจัดหามาบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภค รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพสิ นค้า
รู ปแบบที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั เว็บไซต์
และสิ นค้าของผูป้ ระกอบการอย่างสม่าเสมอ ดาเนิ นงานโดยสร้าง Line@ และจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กบั Facebook และ
YouTube เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ลู กค้าที่ ใ ช้บ ริ ก าร Line Facebook และ YouTube เกิ ด ความสนใจในเว็บ ไซต์ข อง
ผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบที่ 3 การจัดหาสิ นค้าที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ
สิ นค้าที่ตรงตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ดาเนินงานโดยเปิ ดให้ผบู ้ ริ โภคแจ้งความต้องการเกี่ยวกับ
สิ นค้า เช่ น ชนิ ด ลักษณะ ราคา ผ่านทางเว็บไซต์ของผูป้ ระกอบการ แล้วผูป้ ระการจะทาการค้นหาและตรวจสอบ
คุณสมบัติของสิ นค้าที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
อย่า งไรก็ ต ามในการน าผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไปใช้เ พื่ อ ปรั บปรุ ง และพัฒ นาธุ ร กิ จ ซื้ อ ขายสิ น ค้า ผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ต ควรได้มีการพิจารณาถึงสภาพธุรกิจของผูป้ ระกอบการที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพหรื อความสามารถของผูป้ ระกอบการ ว่าจะนารู ปแบบทั้งหมดหรื อรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งไปใช้ เช่น ธุรกิจของ
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ผูป้ ระกอบการได้รับความนิ ยมและมีความน่ าเชื่ อถื ออยู่แล้ว รู ปแบบที่ ควรพิจารณาก็คือการสร้ างความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ ริ โภค และการจัดหาสิ นค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น เป็ นต้น หรื อผูป้ ระกอบการจะนา
รู ปแบบทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ก็จะทาให้ธุรกิจของผูป้ ระกอบการเกิดการพัฒนาได้เช่นเดียวกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่วนต่อการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับ ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
คุณภาพ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และสอดคล้องกับ วรรณา วันหมัด
(2558) ถึงวิธีการสั่งซื้ อที่สะดวกและการบอกต่อของผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้า เป็ นเหตุผลที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และผูบ้ ริ โภคจะหาข้อมูลทุกครั้งที่ตดั สิ นใจซื้อสิ นค้า นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน์
เกี ยรติรัศมี (2558) ที่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านคุณภาพและความหลากหลายของสิ นค้า
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิ เ คชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ พิทกั ษ์รัก
ธรรม (2556) ที่ให้ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพสิ นค้า และยังสอดคล้องกับ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ที่ได้
ทาการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสาคัญในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการเข้าใจในพฤติกรรม
และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรนารู ปแบบสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจซื้ อขายสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตไปทดลองใช้ เพื่อทดสอบ
ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผศู ้ ึกษาได้กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด ก่อนที่ผปู ้ ระกอบการจะนาไปปฏิบตั ิจริ ง
3. ควรมีการศึ กษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิ น เพื่อให้ทราบถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนทาธุ รกิ จซื้ อขาย
สิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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