
 
 

เส้นทางผู้บริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด์ในยุคดจิทิลัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก 

ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 2) เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท
ของสะสมท่ีระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของเส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด์ และ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีต่อการซ้ือสินค้าประเภทของสะสมท่ีระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซ
แพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีประสบการณ์
ในการซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พรรณนา  และทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติที ( t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) และไคแสควร์ (Chi-square) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือดา้น
ประเภทการสะสม เหตุผลในการสะสม ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของสะสมต่อเดือน อิทธิพลในการซ้ือของ
สะสม และเหตุผลในการซ้ือสะสมของท่ีระลึกผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัพบว่า 
เส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการ
ตดัสินซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทยใน
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บางดา้น ดา้นช่องทางการซ้ือและมูลค่าซ้ือเฉล่ียต่อเดือน  ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันากลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ของสะสมท่ีระลึกผ่านอีคอมเมิร์ซ
แพลตฟอร์มไดต่้อไป 
คําสําคัญ: เส้นทางผูบ้ริโภค จุดสัมผสักบัแบรนด์ ส่วนประสมการตลาดบริการ ของสะสมท่ีระลึก อี
คอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. To study consumer purchasing behavior of collectable items 

through e-commerce platforms in Thailand 2.  To identify the differences in consumers purchasing 
behavior of collectable items through e- commerce platforms in Thailand classified by their 
demographic factors 3.  To study customer path and brand touchpoint and service marketing mix that 
affect a decision making to buy collectable items through e-commerce platforms in Thailand.  The 
sample are customers who have ever bought collectable items through e-commerce platforms. The data 
were analyzed by using descriptive statistics.   The hypotheses were tested by using t- test, Analysis of 
Variance and Chi-Square test at a significance level of 0.05. 

Results of hypothesis testing revealed that the customer’ s demographic factors affect 
differently on type of collectable, reason to collect, purchase budget, purchase influence and reasons to 
purchase online. The result also showed that customer path and brand touchpoint and service marketing 
mix partly affect  purchase channel and budget to buy collectable items through e-commerce platforms 
in Thailand.  The result of this study can be use as guidelines for developing appropriate marketing 
strategies for online collectable items business through e-commerce platforms.  
Keywords: Customer path, Brand touchpoint, Service marketing mix, Collectable items, e-Commerce 
platforms 
 

บทนํา 
 ในโลกปัจจุบนั เส้นทางเดินของลูกคา้นั้นซับซ้อนมากข้ึนกว่าเดิมมาก ลูกคา้อาจจะเดินเลือก

สินคา้ในห้างสรรพสินคา้ก่อนท่ีจะเขา้เวบ็ไปซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่องทางท่ีถูกท่ีสุด (showrooming) 
หรือลูกคา้อาจจะไดรั้บขอ้มูลสินคา้จากโลกออนไลน์และตดัสินใจเดินทางไปซ้ือสินคา้จริงในร้านคา้ 
(webrooming) ลูกคา้มีความตอ้งการการตอบสนองท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน พวกเขาเร่ิมไม่แยกช่องทางการ



 
 

ส่ือสารและช่องทางการขายหลาย ๆ ช่องทางออกจากกัน ตามแนวคิดของ Philip Kotler (2017) ท่ี
กล่าวถึงเส้นทางใหม่ของผูบ้ริโภค (Customer Path) ท่ีประกอบไปดว้ย 5A’s คือ Aware การรับรู้ใน
สินคา้, Appeal เกิดความช่ืนชอบ, Ask การเรียนรู้ สอบถามขอ้มูล, Act  การซ้ือ ใช้บริการ, Advocate 
การแนะน า บอกต่อ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนดงักล่าว ผูบ้ริโภคจะมีจุดท่ีลูกคา้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กบัแบรนด์
หรือลูกคา้คนอ่ืน ๆ (Touchpoint) นักการตลาดควรศึกษาเส้นทางผูบ้ริโภคในทุก ๆ ช่องทาง และท า
ความเขา้ใจเร่ืองจุดสัมผสัระหว่างแบรนด์กบัผูบ้ริโภคตลอดเส้นทางดงักล่าว แลว้น าตวัเองเขา้ไปมี
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อส่ือสาร สร้างประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจให้แก่ผูบ้ริโภค และเปล่ียนผูบ้ริโภคให้
กลายเป็นผูส้นบัสนุนแบรนดต์ามเป้าหมาย 

 เส้นทางของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปอย่างมากน้ี สะทอ้นให้เห็นได้ชัดเจนจากธุรกิจขายของ
ออนไลน์ หรือ E-Commerce ท่ีมีการเติบโตมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่
โลกดว้ยเช่นกนั เป็นยคุท่ีมีความเสรีทางดา้นการซ้ือขายผา่นโลกไร้พรมแดนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีมี
ความรวดเร็วสะดวกสบายกว่า จึงท าใหร้ะบบการซ้ือขายในแพลตฟอร์มออนไลน์มีการพฒันาข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อรองรับการขยายตวัท่ีเพิ่มสูงข้ึนของตลาดออนไลน์ทัว่โลก 

 จากสถานการณ์ดังท่ีกล่าวมา ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อคน้หาค าตอบว่า ผูบ้ริโภคท่ี
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึกผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม มีลกัษณะประชากรอยา่งไร 
และเส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ี
ระลึกผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างไร เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้และพฒันา
วางแผนกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทของสะสมท่ีระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซ

แพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสมัผสักบัแบรนดท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย  
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 



 
 

แนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง   
1. แนวคดิเกีย่วกบัเส้นทางผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 (Customer Path 5A’s) 
การตลาดในยคุของการตลาด 4.0 (Marketing 4.0, 2017) โดย Philip Kotler และคณะ ไดอ้ธิบาย

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนับนโลกออนไลน์ ท่ีไดรั้บขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยตรง ถึงแมว้่าขอ้มูลนั้นอาจจะไม่ใช่ขอ้มูลจากเจา้ของสินคา้ ผลิตภณัฑเ์อง อาจจะ
เป็นเพียงแค่ตวัแทน หรือผูมี้ประสบการณ์จากการไดค้รอบครอง ทดลองใชสิ้นคา้เหล่านั้น หรือโฆษณา
บนทีวี โลกออนไลน์เช่ือถือขอ้มูลจากเพื่อนร่วมงาน คนใกลชิ้ดสนิทสนม การรีวิวหรือบอกเล่าผ่าน 
หนา้เวบ็ไซต ์คอมเมน้ทบ์นเฟซบุ๊ค และแหล่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตเพราะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ป็น
จ านวนมากในแต่ละวนั เพียงแค่ไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเหล่านั้น แต่อาจไม่มีเวลาศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บหรือ
พิจารณาไตร่ตรองดว้ยเวลายาวนาน เพราะโลกของการซ้ือขายในโลกออนไลน์เป็นไปอยา่งรวดเร็วและ
ใคร ๆ ก็เขา้ถึงได ้ดงันั้น การเขา้ถึงของการตลาดจะตอ้งปรับเปล่ียนวิธี ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งท าความเขา้ใจ ศึกษาถึงเส้นทางท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ (Customer Path) เพื่อหา
ช่องว่างในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสามารถยดึถือเป็น
แนวทางในการพฒันาสินคา้หรือการใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และพึงพอใจ กลบัมาใชบ้ริการ หรือ
ซ้ือซ ้า ไดเ้ป็นลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีต่อไปอยา่งย ัง่ยนื เสน้ทางท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ (Customer Path) ท่ีกล่าวถึง มี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน หรือเรียกวา่ 5A คือ การตระหนกั (Aware) การดึงดูดใจ (Appeal) การสอบถาม (Ask) 
การลงมือท า (Act) และ การสนบัสนุน (Advocate). (อรุโณทยั จนัทวงษ,์ สันติธร ภูริภกัดี, 2561) 

2. แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix 7P’s) 
ในภาวะท่ีองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรับตัวเข้าสู่ยุด 4.0  องค์กรท่ีจะประสบ

ความส าเร็จจะตอ้งให้ความส าคญักบัคุณภาพและบริการ นอกเหนือไปจากสินคา้ท่ีน าเสนอต่อลูกคา้
หรือตลาด  Booms & Bitner (1981) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้
อุปโภคและบริโภคทัว่ไป โดยพฒันาต่อยอดมาจากส่วนประสมการตลาดแบบดั้งเดิม 4P’s (Product, 
Price Place, Promotion) ท่ีคิดคน้โดย Jerome McCarthy มาเป็น 7P's ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงท่ีผูข้ายมอบให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์
และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ มีทั้งในรูปแบบท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้



 
 

2.  ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของสินคา้และบริการนั้น  

3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางในการน าเสนอสินคา้และบริการให้แก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  

4.   ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เคร่ืองมือหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกับ
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือและใชบ้ริการ 

5.  ดา้นบุคคล (People) การจดัการเก่ียวกบัคนหรือพนักงาน ซ่ึงเก่ียวกบัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ บุคลากรในองคก์รมีความส าคญัมากเพราะเป็นผูท้ ั้งให้บริการและยงัท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนขององคก์รดว้ย 

6.   ด้านกายภาพและการน า เสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีลูกคา้สามารถพบเห็น สัมผสัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้  

7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับวิธีการและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างขา้งตน้เป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางดา้น
การตลาด ท่ีจะตอ้งวางแผนการจดัการในแต่ละส่วนประสมใหล้งตวั เหมาะสมกบัสภาพตลาดและธุรกิจ 
เพื่อสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้และเจา้ของธุรกิจไดม้ากท่ีสุด (Samawan, 2012) 

3. แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H) 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคไดมี้ความสนใจในตวัสินคา้ ไดเ้กิดการคน้หา 

ตดัสินใจในการซ้ือ การไดน้ ามาใช ้เพื่อใหเ้กิดการประเมินผลจากการใช ้สอยผลิตภณัฑ ์และการบริการ
ท่ีไดเ้ลือก หรือตดัสินใจซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้อาจเรียกไดถึ้งลกัษณะของ
การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของคนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการขายสินคา้ (Kotler 
& Keller, 2012) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้และ
บริการของผูบ้ริโภค เพื่อช่วยเจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าถาม 7 ขอ้ (6W’s 1H) ท่ีใชใ้นการถามค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ขอ้ (7O’s)  เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ 1)ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 



 
 

does the consumer buy?) 3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 4) ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer 
buy?) 6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does 
the consumer buy?). (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 
 
 4. กรอบแนวคดิการวจิัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวจิยัไวด้งัน้ี 

                                  ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 



 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้การสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกตวัอยา่งจากประชากรท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทของ
สะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงเลือกใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท าให้ไดข้นาด
ตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 385 ตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการ
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา และ

ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึกผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกับเส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักับแบรนด์ 5A’s และขอ้มูลส่วน
ประสมการตลาด 7P’s ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม โดยทดสอบสมมติฐานดว้ย 
สถิติที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ สถิติไคแสควร์ (Chi-
Square)   

2.2 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท
ของสะสมท่ีระลึก ผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม โดยทดสอบสมมติฐานดว้ย สถิติไคแสควร์ 
(Chi-Square) 

2.3 เพื่อศึกษาเส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม โดยทดสอบสมมติฐานดว้ย สถิติ
ไคแสควร์ (Chi-Square) 
 



 
 

ผลการวจิยัและอภปิรายผล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถน าเสนอตามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารศึกษาและสมมติฐาน

ของการวิจยัไดด้งัน้ี 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 389 คน เป็นเพศชายและหญิง จ านวนใกลเ้คียงกนั โดยเป็นเพศ

ชายจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26 - 39 ปี จ านวน 182 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 46.8 มีการศึกษาระดบั ปริญญาตรีมากท่ีสุด  จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมาคือ พนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และส่วนใหญ่มีระดับรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าประเภทของสะสมท่ีระลึก ผ่านอี

คอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมสะสมเหรียญท่ีระลึกมากท่ีสุด โดยมีเหตุผลท่ี
สะสมเพื่อความสวยงาม ส่วนใหญ่มีช่องทางการซ้ือผ่านทาง Facebook มีเหตุผลในการซ้ือออนไลน์ 
เพราะมีความสะดวก สามารถซ้ือไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือนเฉล่ีย 1,665.4 บาท ผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง พบเห็นขอ้มูลผา่นช่องทาง อีคอมเมิร์ซแอพพลิเคชัน่ และ Social 
Media และส่วนใหญ่มีช่องทางการช าระเงินโดยโอนเงินผา่นธนาคาร 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเสน้ทางผูบ้ริโภคและจุดสมัผสักบัแบรนด ์ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเสน้ทางผูบ้ริโภคและจุดสมัผสักบัแบรนด ์ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั

หลกั 5 ดา้น คือ การตระหนกั (Aware), การดึงดูดใจ (Appeal), การสอบถาม (Ask), การลงมือท า (Act), 
การสนบัสนุน (Advocate) ปรากฏดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของเส้นทาง
ผูบ้ริโภคและจุดสมัผสักบัแบรนด ์โดยรวมทั้ง 5 ดา้น 

  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ Mean S.D. ระดบัความส าคญั  

การตระหนกั (Aware) 3.70 .869 มาก 
การดึงดูดใจ (Appeal) 3.91 .855 มาก 
การสอบถาม (Ask) 3.95 .885 มาก 
การลงมือท า (Act) 4.03 .918 มาก 
การสนบัสนุน (Advocate) 3.82 .851 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม (แปลผล) 3.88 .79119 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเส้นทางผูบ้ริโภค

และจุดสัมผสักบัแบรนด์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.88  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นการลงมือท า (Act) เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.03 รองลงมาคือ ดา้นการสอบถาม (Ask) 
มีค่าเฉล่ีย 3.95 และดา้นการดึงดูดใจ (Appeal) มีค่าเฉล่ีย 3.91 ตามล าดบั 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), ดา้น
ราคา (Price), ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place), ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion), ดา้นบุคลากร 
(People), ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) และ ดา้นกระบวนการ (Process) ปรากฏดงัตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมทั้ง 7 ดา้น 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ Mean S.D. ระดบัความส าคญั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 3.98 .791 มาก 
ดา้นราคา (Price) 3.92 .780 มาก 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) 4.07 .889 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.96 .891 มาก 
ดา้นบุคลากร (People) 4.04 .796 มาก 
ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) 4.10 .895 มาก 
ดา้นกระบวนการ (Process) 4.05 .832 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม (แปลผล) 3.98 .75896 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ดา้น
ราคา (Price)  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ดา้นบุคลากร 
(People)   ด้านภาพลักษณ์ (Physical Evidence)   และด้านกระบวนการ (Process)  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.10 
รองลงมาคือ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) มีค่าเฉล่ีย 4.07 และดา้นกระบวนการ (Process) มีค่าเฉล่ีย 
4.05 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นมีการบอกรายละเอียดของสินคา้ ครบถว้น เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
4.01  

ดา้นราคา (Price) ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินคา้กบัทางช่องทางอ่ืนไดอ้ยา่งสะดวก เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.99  

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นสามารถติดต่อผูข้ายไดส้ะดวก เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.10  



 
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นมีการโฆษณาตามส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Website อยา่งสม ่าเสมอ เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด 4.02  

ดา้นบุคลากร (People) ในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผูข้าย
มีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.07  

ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นสินคา้ท่ีท่านไดรั้บไม่มีความเสียหายขณะจดัส่ง เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.16  

ดา้นกระบวนการ (Process) ในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นมี
บริการส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.10  

5. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานที ่1: ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแตกต่างกนั 
เม่ือท าการทดสอบ Independent Samples t-test,  One-Way ANOVA และ Chi-Square พบว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีประเภทการสะสม เหตุผลในการสะสม ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของสะสมต่อ
เดือน อิทธิพลในการซ้ือของสะสม และเหตุผลในการซ้ือสะสมของท่ีระลึกผ่านช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั แต่ในหัวขอ้ช่องทางการซ้ือ ช่องทางการพบเห็นขอ้มูล และช่องทางการช าระเงิน ทั้งสอง
เพศไม่แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีประเภทการสะสม เหตุผลในการสะสม ช่องทางการซ้ือ ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือของสะสมต่อเดือน อิทธิพลในการซ้ือของสะสม เหตุผลในการซ้ือสะสมของท่ีระลึกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ช่องทางการพบเห็นขอ้มูล และช่องทางการช าระเงิน แตกต่างกนัทุกดา้น  

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประเภทการสะสม, เหตุผลในการสะสม, ช่องทางการซ้ือ, 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของสะสมต่อเดือน, เหตุผลในการซ้ือสะสมของท่ีระลึกผา่นช่องทางออนไลน์ และ
ช่องทางการช าระเงิน แตกต่างกนั  แต่ในหัวขอ้อิทธิพลในการซ้ือของสะสม และช่องทางการพบเห็น
ขอ้มูล ไม่แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีประเภทการสะสม, เหตุผลในการสะสม, ช่องทางการซ้ือ, ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือของสะสมต่อเดือน, เหตุผลในการซ้ือสะสมของท่ีระลึกผ่านช่องทางออนไลน์, ช่องทางการ
พบเห็นขอ้มูล แตกต่างกนั  แต่ในหัวขอ้อิทธิพลในการซ้ือของสะสม และช่องทางการช าระเงิน ไม่
แตกต่างกนั 



 
 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีประเภทการสะสม, เหตุผลในการสะสม, ช่อง
ทางการซ้ือ, ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของสะสมต่อเดือน, อิทธิพลในการซ้ือของสะสม, เหตุผลในการซ้ือ
สะสมของท่ีระลึกผา่นช่องทางออนไลน์, ช่องทางการพบเห็นขอ้มูล และช่องทางการช าระเงิน แตกต่าง
กนัทุกดา้น 

ผลการวิเคราะห์ดงัท่ีกล่าวมาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริศรา ค  าชนะ ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสาร
การตลาดของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแสตมป์ท่ีระลึกของผูส้ะสมในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และพบว่าลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือแสตมป์ท่ี
ระลึกท่ีเน่ืองมาจากการส่ือสารการตลาดของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สมมติฐานที่ 2: เส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักับแบรนด์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ประเภทของสะสมท่ีระลึกผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ Chi-Square พบวา่ เสน้ทางผูบ้ริโภคและจุดสมัผสักบัแบรนด ์
ในดา้นการตระหนกั (Aware), ดา้นการดึงดูดใจ (Appeal), ดา้นการสอบถาม (Ask), ดา้นการลงมือท า 
(Act) และดา้นการสนบัสนุน (Advocate) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึกผา่น
อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ในดา้นช่องทางซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชช่้องทาง Facebook ในการซ้ือสินคา้ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นทางสังคมออนไลน์ และพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชซ้ื้อสินคา้บ่อยท่ีสุด 
คือ Facebook 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการตระหนัก (Aware) ถึงร้านคา้ผ่านช่องทาง Facebook มากท่ีสุด อาจ
เพราะ Social media เป็นกิจกรรมหลักของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว และมีกลุ่มนักสะสมท่ีสร้าง 
Facebook page ข้ึนเพื่อแลกเปล่ียน ซ้ือขายของท่ีระลึกอยู่มากมาย รองลงมาคือ รู้จกัร้านคา้จากการ
แนะน าบอกต่อ และการรู้จกัร้านคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ตามล าดบั 

ในดา้นการดึงดูดใจ (Appeal) ผูบ้ริโภคนิยมร้านคา้ท่ีมีสินคา้ให้เลือกมาก อาจเพราะสินคา้ของ
สะสมท่ีระลึกเป็นสินคา้ท่ีไม่มีวางขายทัว่ไป ของบางช้ินอาจตอ้งใชเ้วลาคน้หาเป็นเวลานาน และยงัตอ้ง
เปรียบเทียบสภาพความสมบูรณ์ของสินคา้ และต่อรองราคากบัผูข้าย เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีไม่มีราคา
กลางก าหนดแน่นอน นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัชอบร้านท่ีมีสินคา้คุณภาพดี และร้านท่ีมีช่ือเสียง 



 
 

ดา้นการสอบถาม (Ask) ผูบ้ริโภคนิยมร้านคา้ท่ีมีช่องทางติดต่อสอบถามไดง่้าย และมีขอ้มูลต่าง 
ๆ ครบถว้นเพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบ พิจารณาสินคา้สินคา้กบัร้านอ่ืน ๆ ไดง่้าย 

ดา้นการลงมือท า (Act) ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ผูบ้ริโภคตอ้งการการส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว 
และมีขั้นตอนการซ้ือท่ีง่าย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ และพบว่า การจดัส่งตรงเวลา เป็นดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ในปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคม
ออนไลน ์

ในดา้นการสนบัสนุน (Advocate) ผูบ้ริโภคมีการกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าท่ีร้านเดิม และจะติดตาม
เป็นสมาชิกร้านคา้ อาจเพราะผูบ้ริโภคไดมี้การพูดคุย ท าความคุน้เคยกบัร้านคา้ และมีความเช่ือใจใน
การท าธุรกรรมกนัมาแลว้ 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท
ของสะสมท่ีระลึก ผา่นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นบุคคล (People) 
ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) 
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึกต่อเดือน  ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ไม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้
ประเภทของสะสมท่ีระลึกต่อเดือน 

เม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละดา้น พบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการ
บอกรายละเอียดของสินคา้ ครบถว้นมากท่ีสุด รองลงมาคือการมีรูปสินคา้ชดัเจนและเป็นภาพสินคา้จริง 

ในดา้นราคา (Price) ผูบ้ริโภคตอ้งการการเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัทางช่องทางอ่ืนไดอ้ย่าง
สะดวก โดยตอ้งการสินคา้ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ และมีราคาถูกกว่าการซ้ือผ่านช่องทาง
อ่ืน ๆ 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) ผูซ้ื้อตอ้งการการติดต่อผูข้ายไดส้ะดวก เวบ็ไซตท่ี์มีรูปแบบท่ี
ง่ายต่อการใชง้าน สามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย 

ในดา้นบุคลากร (People) ผูซ้ื้อตอ้งการใหผู้ข้ายตอ้งมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี สามารถตอบ
ค าถามและใหค้  าแนะน าไดดี้ 



 
 

ในดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) ผูบ้ริโภคตอ้งการร้านคา้ท่ีมีช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย ร้านคา้ไดรั้บการรีวิวท่ีดีจากลูกคา้ และมีการรับประกนัสินคา้โดยร้านคา้หรือแพลตฟอร์ม   

ดา้นกระบวนการ (Process) ผูบ้ริโภคตอ้งการร้านคา้ท่ีมีบริการส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว ติดต่อผูข้าย
ไดส้ะดวก และมีขั้นตอนการซ้ือสินคา้ท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่ส่งผล
ต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึกต่อเดือน อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัสะสม
ของท่ีระลึกมีความตอ้งการคุณค่าทางดา้นอ่ืนมากกว่าดา้นการโฆษณาหรือการลดราคาสินคา้ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพวรรณ วงษ์ทองค า (2560) ท่ีไดศึ้กษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ี
ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้จากลาซาดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวา่ การส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ในดา้นการส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ส่งผลต่อ
การซ้ือสินคา้จากลาซาดา้ในทุกดา้น สาเหตุท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะความความแตกต่างของ
ประเภทสินคา้ โดยท่ีสินคา้ประเภทของสะสมเป็นสินคา้ท่ีมีจ านวนจ ากดั แต่ละช้ินมีลกัษณะเฉพาะท่ีไม่
สามารถทดแทนด้วยสินคา้ช้ินอ่ืนได ้เช่น การเก็บสะสมคอลเลคชัน่ท่ีเป็นชุด (set) หรือสินคา้ท่ีมีการ
ผลิตจ านวนนอ้ย ท าใหผู้ข้ายสามารถตั้งราคาไดสู้ง 
 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
H1*:  ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนัของผู้บริโภคในประเทศไทยมีการตดัสินใจซ้ือสินค้าประเภท
ของสะสมที่ระลกึ ผ่านอคีอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแตกต่างกนั 

ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
 

ประเภท
ของ
สะสม 

เหตุผล
ในการ
สะสม 

ช่องทาง
ในการ
ซ้ือ 

ค่าใชจ่้าย
ในการ
ซ้ือ 

อิทธิพล
ในการ
ซ้ือ 

เหตุผล
ในการ
ซ้ือ 

ช่อง
ทางการ
พบเห็น
ขอ้มูล 

ช่อง
ทางการ
ช าระ
เงิน  

เพศ ยอมรับ ยอมรับ ไม่
ยอมรับ 

ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ไม่
ยอมรับ 

ไม่
ยอมรับ 

อาย ุ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 

ยอมรับ 



 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
การศึกษา ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ไม่

ยอมรับ 
ยอมรับ ไม่

ยอมรับ 
ยอมรับ 

อาชีพ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ไม่
ยอมรับ 

ยอมรับ ยอมรับ ไม่
ยอมรับ 

รายได ้ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 
 

H2*:  เส้นทางผู้บริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าประเภทของสะสมที่
ระลกึผ่านอคีอมเมร์ิซแพลตฟอร์ม 

เส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด ์(5A’s) ผลการทดสอบ 
                 การรู้จกัร้านคา้ (Aware) ยอมรับ 
                 การดึงดูดใจ (Appeal) ยอมรับ 
                 การสอบถาม (Ask) ยอมรับ 
                 การลงมือท า (Act) ยอมรับ 
                 การสนบัสนุน (Advocate) ยอมรับ 

 

 
 
 
 

ยอมรับ 

H3*:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าประเภทของสะสมทีร่ะลกึ 
ผ่านอคีอมเมร์ิซแพลตฟอร์มของผู้บริโภคในประเทศไทย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ผลการทดสอบ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ยอมรับ 
ดา้นราคา (Price) ยอมรับ 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่ยอมรับ 
ดา้นบุคลากร (People) ยอมรับ 
ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) ยอมรับ 
ดา้นกระบวนการ (Process) ยอมรับ 

 

 
 
 
 
 

ยอมรับ 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลงานวิจยัพบว่า เส้นทางผูบ้ริโภคและจุดสัมผสักบัแบรนด ์(5A’s) และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ (7P’s) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทของสะสมท่ีระลึกผา่นอีคอมเมิร์ซ
แพลตฟอร์มอยา่งมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวางกลยทุธทางการตลาดส าหรับสินคา้
ประเภทของสะสมท่ีระลึก ดงัน้ี  



 
 

1. เสน้ทางผูบ้ริโภคและจุดสมัผสักบัแบรนด ์  
ผูบ้ริโภคมี touchpoint หลกัอยู่ท่ีช่องทาง Facebook โดยเจา้ของแบรนด์หรือร้านคา้ควรเขา้ไป

สร้างการตระหนกั (Aware) ถึงการมีอยูข่องสินคา้หรือบริการในช่องทางน้ี แลว้สร้างการดึงดูด (Appeal) 
โดยปรับปรุงร้านคา้ให้มีสินคา้หลากหลายให้เลือก และสร้างช่องทางให้ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถาม 
(Ask) และมีขอ้มูลใหเ้ปรียบเทียบสินคา้ไดง่้าย จดัส่งสินคา้ใหร้วดเร็ว (Act) และเปิดโอกาสใหลู้กคา้ได้
มีส่วนในการร่วมกิจกรรมกบัร้านคา้ เช่นการรีวิวสินคา้ (Advocate) 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ร้านคา้ควรมีการบอกรายละเอียดของสินคา้ให้ครบถว้น ควรมีรูป

สินคา้ชดัเจนและเป็นภาพสินคา้จริง 
ดา้นราคา (Price) ร้านคา้ใหลู้กคา้สามารถเปรียบเทียบราคากบัการขายสินคา้ทางช่องทางอ่ืนได้

อยา่งสะดวก  
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) ร้านคา้ตอ้งมีช่องทางให้สามารถติดต่อผูข้ายไดส้ะดวก และ

เวบ็ไซตมี์รูปแบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน สามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ร้านค้าควรมีการโฆษณาตามส่ือออนไลน์ เช่น 

Facebook, Website อย่างสม ่าเสมอ และมีกิจกรรมร่วมสนุก เช่น การประมูลสินคา้ หรือเปิดโอกาสให้
ลูกคา้รีวิวสินคา้ 

ดา้นบุคลากร (People) ร้านคา้ควรอบรมใหผู้ข้ายมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี 
ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence) ซ่ึงเป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด เจา้ของแบ

รนดต์อ้งปรับปรุงภาพลกัษณ์ของร้านคา้ท่ีปรากฎผา่นช่องทางออนไลน์ให้มีความเป็นน่าเช่ือถือ มีการ
ใชง้านท่ีง่าย นอกจากน้ียงัตอ้งมีการรับประกนัการจดัส่งท่ีปลอดภยั ไม่เสียหาย และสร้างช่องทางช าระ
เงินท่ีหลากหลาย  

ดา้นกระบวนการ (Process) ตอ้งมีบริการส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว และสินคา้ไม่เสียหายระหว่างการ
ส่ง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลาย ๆ ดา้น เช่น ผูบ้ริโภค 
เจา้ของร้านคา้ นกัสะสมมืออาชีพ ผูจ้ดัการประมูลของสะสม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในแนวลึกข้ึนว่าผูบ้ริโภค
มีพฤติกรรมอย่างไรตลอดเส้นทางการมีปฏิสัมพนัธ์กบัแบรนด์ เพื่อน ามาวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้
แม่นย  าข้ึน 



 
 

2. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดนกัสะสมท่ีมีขนาดใหญ่
และจริงจงัมากกวา่ในประเทศไทย เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการติดต่อซ้ือขายของท่ีระลึก
ไปทัว่โลก และมกัมาประมูล ติดต่อซ้ือของสะสม เช่น เหรียญเงินโบราณของไทย ท่ีเคยถูกประมูลขาย
ไปในราคาสูงนบัลา้นเหรียญ เพื่อท่ีเจา้ของร้านขายของสะสมจะไดจ้ดัหาสินคา้ และปรับเตรียมเส้นทาง
ผูบ้ริโภคใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัสะสมต่างประเทศต่อไป 
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