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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายและขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค” 
มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เพ่ือ
ศึกษาผลของปัจจัยทางการตลาดซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
ประกอบด้วยลักษณะคําถามแบบปลายเปิดและปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนที่3 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า/ บริการบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Correlation  
Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน  
 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า/ บริการบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสนิค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 2 คร้ังต่อเดือน ราคาเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินในแต่ละคร้ังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 
ประเภทสินค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อบ่อยที่สุด  คือ สินค้าประเภทเสื้อผ้าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเลือกซื้อสินค้า
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คือ เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน วิธีการชําระเงินโดยการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร แอพพลิเคช่ันหรือเว็บไซต์ที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าคือ Facebook  รองลงมาคือ Lazada เหตุผล
ที่ทําให้บุคคลส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันคือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการไม่ซับซ้อนสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ว และส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาในการซื้อสินค้าหรือ
บริการ  
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ส่วนที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลอืกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์

ผลของปัจจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 พบว่า   

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือเสียงของสินค้าเป็นที่นิยมและรู้จัก  
2. ด้านราคา ได้แก่ มีการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่  สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์หรือแอพลิเคช่ันให้มีความสวยสะดุดตา 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 

1.  การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์อัน
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
 

2.การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ช่ือเสียงของสินค้าเป็นที่ นิยมและรู้จัก และมีระบบการจองสินค้าหรือ                     
พรีออเดอร์เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีค่า F เท่ากับ 2.821 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ 0.186 และมี
อํานาจการทํานายการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.5  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาด ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการการเลือกซื้อ
สินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และถูกเลือกเข้าในสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ช่ือเสียงของ
สินค้าเป็นที่นิยมและรู้จัก และมีระบบการจองสินค้าหรือพรีออเดอร์ 

3.  การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price) ที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีค่า F เท่ากับ 2.612 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R 
เท่ากับ 0.179 และมีอํานาจการทํานายการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.2  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาด ในส่วนของราคาที่ส่งผลต่อการการเลือกซื้อสินค้าบน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และถูกเลือกเข้าในสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าและมีช่องทางที่หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคช่ัน เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีค่า F เท่ากับ 1.778 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R 
เท่ากับ 0.163 และมีอํานาจการทํานายการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 2.6  
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาด ในส่วนของช่องทางการจัดจําหน่ายที่ส่งผลต่อการ
การเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และถูกเลือกเข้าในสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
ได้แก่ ตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า และช่องทางที่หลากหลายเช่น เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคช่ัน 

5. การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีการจัดกิจกรรมหรือส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิก และ มีการ
โฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการที่มีการจัดส่วนลดพิเศษอย่างสมํ่าเสมอและหลากหลายช่องทาง เป็น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีค่า F เท่ากับ 2.463  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ 0.190 และมี
อํานาจการทํานายการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.6  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาด ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการการ
เลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และถูกเลือกเข้าในสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่    
มีบริการส่งสินค้าฟรี และมีการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่มีการจัดส่วนลดพิเศษอย่าง
สม่ําเสมอและหลากหลายช่องทาง 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค มี
ประเด็นที่นํามาอภิปรายดังน้ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อเดือน ราคาเฉลี่ยใน
การส่ังซื้อสินในแต่ละคร้ังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ประเภทสินค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อบ่อยที่สุด  คือ 
สินค้าประเภทเสื้อผ้า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คือ เพ่ือน
หรือเพ่ือนร่วมงาน  วิธีการชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร แอพพลิเคช่ันหรือเว็บไซต์ที่คนส่วนใหญ่เลือก
ซื้อสินค้าคือ Facebook  รองลงมาคือ Lazada เหตุผลที่ทําให้บุคคลส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันคือ ระบบการส่ังซื้อสินค้าหรือบริการไม่ซับซ้อนสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ว 
และส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาในการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา  ชินผา (2555) ที่ได้
ศึ กษ าเรื่ อ ง  พฤ ติกรรมผู้ บ ริ โภคที่ มี ต่ อ ธุร กิจ เสื้ อ ผ้ าบน เครือข่ ายสั งคมออน ไล น์ ของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเรื่องของ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ามากที่สุด คือ เพ่ือน / เพ่ือนร่วมงาน 
เหตุผลที่ทําให้บุคคลส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คือช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ  
เว็บไซต์ / แอพพลิเคช่ัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่ทําการซื้อสินค้า/บริการบ่อยที่สุดคือ Facebook ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานผลประกอบการประจําปีไตรมาสที่ 3 ของ Facebook ที่ว่าในปี 2015  Facebook มี 
Official fanpage ที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน 50 ล้าน
ราย มียอดรายรับจาก Facebook Ad. ที่เกิดการใช้จ่ายของ Official fanpage ที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน 216 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (Zuckerberg, 2015) จาก
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การสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เคยประสบปัญหาจากการซื้อสินค้า/บริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนใหญ่  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า
ระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยด้านช่ือเสียง
ของสินค้าเป็นที่นิยมและรู้จัก อยู่ในระดับมากเป็นลําดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีด้านผลิตภัณฑ์
ของ Kotler (2014) ผลิตภัณฑ์หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสําคัญที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วยสินค้า บริการ สถานที่องค์การหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า 
(Values) ในสายตาของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  ซึ่งอรรถประโยชน์และ
มูลค่าในการรับของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ประการแรก คือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของ
ผู้บริโภค ในส่วนประการที่สอง คือ ปัจจัยทางด้านสังคมศาสตร์  (Schiffman and Kanuk, 2010) โดยที่ปัจจัย
ทางสังคมศาสตร์อย่างหน่ึงที่มีผลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าน้ันคือ ช่ือเสียงของตราสินค้า (Brand 
reputation) จากงานวิจัยของ Neal (2012) เร่ือง ข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นเจอผ่านระบบSEO (Search engine 
optimized) กับการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากจาก
ผู้ผลิตที่มีช่ือเสียง รองลงมาคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้อมูลในแง่บวกที่ระบบ 
SEO ค้นหาเจอ  และจากงานวิจัยของ Lui and Conrady (2015) เรื่อง การสํารวจความสัมพันธ์ของการหา
ข้อมูลออนไลน์และยอดหน้าร้านค้า พบว่าย่ิงผู้บริโภคค้นพบข้อมูลสินค้า การพูดคุย การรีวิวสินค้า มากย่ิงขึ้น
เท่าใดยิ่งทําให้ยอดขายหน้าร้านค้ามีมากขึ้นเท่าน้ันและหากว่าหน้าร้านค้ามีเว็บไซต์ที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์
ทรอนิกส์แล้วน้ัน ลูกค้าร้อยละ 80.63 จะทําการสั่งซื้อสินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาทดลองสินค้า
จริงที่หน้าร้านค้านอกจากน้ีความหลายหลากของสินค้าและบริการรายละเอียดต่างๆของสินค้า การรับประกัน
และระบบสั่งจอง ที่แสดงในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนแล้วแต่จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ทัศนคติ ค่านิยมซึ่งส่งผลต่อการการซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Putsis andGuevara (2016) เร่ือง ตลาดรวม, สินค้ารวมและการแผ่ขยายของสินค้าข้ามภูมิภาค
และวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 92.07 จะเลือกตัดสินใจใช้บริการธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลายหลากของสินค้าและบริการ มีระบบการรายละเอียดต่างๆของสินค้าที่แสดงบนตัว
สินค้า ฉลาก รีวิวจากผู้ใช้งานจริงและงานวิจัยสนับสนุน  ระบบการรับประกัน การแสดงใบประกาศการรับรอง
คุณภาพสินค้าผ่านองค์กรมาตรฐานโลกต่างๆ เช่น ISO, CE, ECO Cert, และระบบสั่งจอง มากกว่าคู่แข่งขันใน
ระบบความหลายหลากของสินค้าและบริการ รายละเอียดต่างๆของสินค้า ที่มีการรับประกันและระบบสั่งจอง
มากว่าคู่แข่งขันรายอ่ืนในระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลายหลากของสินค้าและบริการ มีระบบ
การรายละเอียดต่างๆของสินค้าที่แสดงบนตัวสินค้า ฉลาก รีวิวจากผู้ใช้งานจริงและงานวิจัยสนับสนุน การ
แสดงใบประกาศการรับรองคุณภาพสินค้าผ่านองค์กรมาตรฐานโลกต่างๆ ไม่ครบถ้วนแต่มีระบบรับประกัน
สินค้า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า
ปัจจัยด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีทางด้าน
ส่วนประสมการตลาดของ Kotler (2014) คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงินราคาเป็นต้นทุนของผู้บริโภค 
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ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ที่ผู้บริโภครับรู้ในสายตาของผู้บริโภคและราคาในรูปของตัว
เงิน ดังน้ันการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึงการยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์และทําให้
ผู้บริโภคมีการรับรู้ราคาของมูลค่าของสินค้าสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนภาวะแข่งขัน โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภคมีทัศนคติในเรื่องคุณค่าของ
สินค้าที่มีต่อราคาที่ปรากฏน้อยกว่าคุณค่าของสินค้าและราคาที่ปรากฏเมื่อเทียบกับสินค้าที่วางหน้าในหน้า
ร้านค้าทั่วไป (Lee, 2004: p.40) การท่ีจะทําผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้นน้ัน 
เว็บไซต์และแอพลิเคช่ันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรความชัดเจนของการแสดงราคาของสินค้าและ
บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยในการชําระเงิน รวมถึงมีรูปช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่
ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า และช่องทางที่
หลากหลายเช่น เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคช่ันซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดด้านการจัดจําหน่าย ของ ชานนท์ 
รุ่งเรือง (2555) ที่ว่าโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
และบริการไปสู่ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การจัดช่องทางการจัดจําหน่ายการกระจายสินค้าในการจัดช่องทาง
และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการให้ดีเพียงใดก็ตามหากไม่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
หรือลูกค้าได้ทันเวลาที่ต้องการ และสถานที่ลูกค้าต้องการแล้วก็จะด้อยความหมายลงไป นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirisuwan and Barnes (2008) เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ในเร่ืองความสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า/บริการ และการที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการจัดส่งสินค้าน้ัน
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า
ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ส่งผลต่อการการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่  มีบริการส่งสินค้าฟรี และมีการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือบริการที่มีการจัดส่วนลดพิเศษอย่างสม่ําเสมอและหลากหลายช่องทางซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Chioveanu (2016) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยทางด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่มีต่อผลพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าในแอพลิเคช่ันอเมซอนไพร์ในประเทศอังกฤษ ในเร่ืองของความสวยงาม ความสะดุดตาและ
บริการส่งสินค้าฟรีน้ันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการการตัดสินซื้อของผู้บริโภคและเป็นไปตามทฤษฏีของ Hoehle 
and Venkatesh (2015) โมไบล์แอพพลิเคช่ันโดยมีองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ การออกแบบ (Application 
Design) คุณประโยชน์ (Application Utility) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Graphics) ส่วนการรับคําสั่ง 
(User Interface Input) ส่วนการแสดงผล (User Interface Output) และโครงสร้างหน้าจอของส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ (User Interface Structure) แต่องค์ประกอบด้านการออกแบบ คุณประโยชน์ และส่วนติดต่อผู้ใช้เท่าน้ัน
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความภักดีในการใช้โมไบล์แอพพลิเคช่ันของผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ควรทําวิจัยเก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกซื้อสนิค้าบนธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ในรูปแบบเว็บไซต์และรูปแบบแอพพลิเคช่ัน 

3. ควรทําวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคความจงรักภักดี ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.  ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
2.  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความสําคัญอย่างจริงจังแก่ผู้ประกอบการบนธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ มีการรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันอย่างกว้างขวางในทุกๆองค์การ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะในสถานศึกษาต่างๆให้มีความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงต่อไป 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
หรือจังหวัดต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหรือพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




