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บทคัดยอ 

 งานวิจยันี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับ

เทคโนโลยทีี่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

สมมติฐานคือผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกันมีปจจยัสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดาน

การยอมรับเทคโนโลยีแตกตางกนั  

         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคทั้งเพศชาย และ หญิง จํานวน 390 คน อาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีซ่ื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
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รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแตกตางใช สถติิทดสอบที

(t-test statistic) และใชสถิติทดสอบเอฟ(F-test statistic) 

         ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-30 ป  มีระดับการศกึษาปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน และ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-25,000 บาท สวนใหญใช

แอพพลิเคชั่นออนไลนในการซื้อสินคา shopeeจะซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน 1-2 ครั้ง/เดือน 

จํานวนเงินในการซื้อสินคา 501-700 บาทตอครั้ง และสนิคาทีน่ยิมซื้อผานแอพพลิเคชัน่ออนไลนมากที่สุด 

เปนเสื้อผา/เคร่ืองแตงกาย ผูบรโิภคใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการ

ยอมรับเทคโนโลยีอยูในระดับมาก ปจจัยที่มผีลมากที่สุด คือ ดานสถานที่  รองลงมา คือ ดานการยอมรับ

เทคโนโลยี และดานการใหบริการสวนบุคคลเปนปจจัยอันดับสดุทาย 

          การศึกษาปจจัยสวนบคุคล ที่มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจยัดานการยอมรับ

เทคโนโลยี ในการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบวา เพศ และ ระดับการศึกษาที่แตกตางกนั มปีจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับ

เทคโนโลยทีี่มีผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนไมแตกตางกัน อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตาง

กัน มีมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการซื้อสินคาผาน

แอพพลิเคชั่นออนไลนแตกตางกัน 

         การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจยัดานการยอมรับ

เทคโนโลยี ในการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน พบวาแอพพลิเคชั่นที่ใชบริการในการซื้อสินคา

ออนไลนแตกตางกัน มปีจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลตอการ

ซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลนไมแตกตางกนั และ ความถีใ่นการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน 

จํานวนเงินในการซื้อสินคาแตละครั้ง และ สนิคา บริการที่ซื้อแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนแตกตางกัน 

คําสําคัญ:ปจจัยสวนประสมทางการตลาด;การตัดสินใจซือ้ 

 

Abstract 

 The purpose of this independent study was to study marketing mixed factors and 

technology acceptance factors affecting the products purchasing through online 
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application of consumers in Bangkok metropolitan region with the hypotheses that 

consumers and behaviors of consumers were different, and marketing mixed factors and 

technology acceptance factors were different. 

           A sample was selected from 390 male and female consumers residing in Bangkok 

who purchased products through online application by using questionnaires as a research 

instrument to collect data. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, 

t-test and f-test.   

From the study, it was found that most consumers were female aged between 26 

– 30 years old with Bachelor’s degree and worked in private company with an average 

monthly income between 15,000 – 25,000 baht. Most of them used Shopee online 

application to buy products 1-2 times per month. The amount of purchase was between 

501 – 700 baht for each time. Most popular products purchased through online application 

were clothes. Consumers gave importance to the marketing mixed factors and technology 

acceptance factors at a high level. The most effective factor was venue followed by 

technology acceptance with personal service as the last factor.  

The study of personal factor affecting the marketing mixed factors and technology 

acceptance factors on purchasing products through online application of consumers in 

Bangkok metropolitan region found that the difference in gender and educational levels 

had no difference in marketing mixed factors and technology acceptance factors affecting 

the products purchasing through online application. However, the difference in age, 

occupation and income had difference in marketing mixed factors and technology 

acceptance factors affecting the products purchasing through online application.  

The study of customer behavior affecting the marketing mixed factors and 

technology acceptance factors on purchasing products through online application found 

that the difference in applications used for online shopping had no difference in marketing 

mixed factors and technology acceptance factors affecting the products purchasing 

through online application. While the difference in frequency of purchasing products 
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through online application, the amount of money purchased each time, and type of 

products had difference in marketing mixed factors and technology acceptance factors 

affecting the products purchasing through online application. 

Keywords: Marketing Mix Factors;Purchasing decisions. 

บทนํา 

ในปจจุบนัโลกของธุรกิจการคาออนไลนเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้นื่องมาจากเทคโนโลยี และ 

ยุคสมัยที่กาวหนา ทําใหการเขาถึงอินเตอรเน็ตของผูบริโภคสะดวก รวดเร็ว งายดายแคเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

ซึ่งใชระยะเวลานอยมากในการใชงานซึ่งในป 2561ที่ผานมาธุรกิจพาณิชย อเิล็กทรอนิกส(E-Commerce) 

ของไทยไดเติบโตขึ้นแบบกาวกระโดด โดยปจจัยที่สาํคัญมาจากการที่ธุรกิจ หรือ หนวยงานตางๆ มองวา

เวลานี้ การทาํธุรกิจแบบ  E-Commerce เปนชองทางการขายหลักในการเขาถงึผูบริโภค อีกทั้งยังมีการเขา

มาของผูใหบริการจากตางประเทศ ทําใหเกิดการแขงขันดานการใหบริการเพื่อตอบความสนองความตองการ

ของผูบริโภคใหไดมากที่สุด  ทั้งมีการมีระบบการชําระเงนิออนไลน (Online  Payment ) ที่มีการพัฒนาไป

อยางมากทั้งในดวนความปลอดภัย ความมั่นใจ และความนาเชือ่ถือ  หรือ การมีระบบจัดการสนิคาและ

ขนสงเก็บเงินเมื่อสินคาถึงปลายทาง(Warehouse&Fulfillment)  

 นอกจากนี้ยังมีสถิตทิี่นาสนใจเก่ียวกับตัวเลขของคนไทยที่ใชอินเตอรเน็ต ประเทศไทยมีผู 

ใชอินเทอรเน็ตมากกวา 45 ลานคน (2560) มี Mobile Subscriber กวา 124.8 ลานราย (2561) ผูใช 

Line  กวา 44 ลานคน (2561) ผูใช Facebook กวา 52 ลานราย (2561) และมีแนวโนมวามูลคา 

e-Commerce ของประเทศไทยปลาสุดจะสูงถึง 3.2 ลานลานบาท นอกจากนี้ปจจุบนัมือถือสมารทโฟนยังมี

ราคาถูกลงถือเปนปจจยัที่ทาํใหคนไทยเกือบทุกระดับ ทุกวัย สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได ทําใหผูใชอน

เตอรเน็ตสวนมากสามารถใชบรกิารซื้อสินคาออนไลน ผานเวป็ไซต หรือ แอพพลิเคชั่น (application) ซึ่ง

สามารถทาํการซื้อสินคาออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง จากที่บาน ที่ทํางาน หรือ ที่ใด 

ก็ตามที่อินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงได  เพราะทาํใหผูบริโภคประหยัดเวลาในการไปซื้อสินคาตามราน หรือ 

หางตางๆ และการซื้อสินคาออนไลนแบบนี้เปนตัวเลือกที่ดีสาํหรับผูบริโภคที่ไมมีเวลา  อีกทั้งปจจุบนัการซื้อ

สินคาผานทางชองออนไลน  มคีวามนาเชื่อถือ และ ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาแตกอน รวมถึงมรีะบบรองรับ

และตรวจสอบการชําระเงนิ และ สถานะการจัดสงแบบระบบ real time 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาสถานะภาพสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน่ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

           3..เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจยัดานเทคโนโลยีมีผลตอการซื้อสินคาผานชอง
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ออนไลน 

           4.เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความแตกตางระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจยัดาน

เทคโนโลยีมผีลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

           5.เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความแตกตางระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจยัดาน

เทคโนโลยีมผีลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน โดยจําแนกตามพฤติกรรมซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง

กัน สงผลปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจยัดานการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 

     พฤติกรรมการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน่ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครดาน แอพพลเิคชั่น

ออนไลนที่ใชบริการบอยทีสุ่ด ความถี่ในการซื้อสินคา จํานวนเงนิที่ใชในการซื้อสนิคาแตละครั้ง และ สินคา/

บริการที่ซื้อผานแอพพลิเคชั่นออนไลนที่แตกตางกนั สงผลปจจยัสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดาน

การยอมรับเทคโนโลยทีี่แตกตางกัน  

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษางานวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดาน

การยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

            ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้คือ ผูที่เคยซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

            กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่เคยซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน   ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดกลุม 

ตัวอยางอางอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมีขนาดตัวอยางของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมี
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คาความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% สามารถคํานวณไดดังนี้  

n =
��

���
 

 

 โดยที่         n = ขนาดของกลุมตัวอยาง   

                 Z = คาปกติมาตรฐานทีไ่ดจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน  

E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดสวนประชากรทั้งหมดที่ยอมรับได    

เมื่อนําไปแทนคาในสูตร โดยที่ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดคือ 95% ดังนั้น คา Z = 1.96 และคาความ

คลาดเคลื่อนในการประมาณสัดสวนประชากรทั้งหมดที่ยอมรับไดคือ 5% ดังนั้น  คา E = 0.05  

n =  
�.���

�	×	�.���	
 

 

n = 384.16 

       จากผลการคํานวณ จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง (n) = 385 คน แตทั้งนี้เพื่อปองกันความผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจยัไดจัดทาํ แบบสอบถามสําหรับงานวิจยัครั้งนี้

เพิ่มขึ้นอีก 5 คน รวมเปนกลุมตัวอยาง 390 คน เพื่อใหผลที่ไดมคีวามแมนยําาในการวิเคราะหสมติฐาน    

การวิจัยครั้งนนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะห 

และ สรุปผล โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางผูที่ซื้อสนิคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ ผูวิจัยไดเริ่มทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางชวงเดือน พฤษภาคม-

มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

ตัวแปรอิสระประกอบดวย 

1.ปจจัยดานประชากรศาสตร(สถานภาพบุคคล)ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ รายได

เฉลี่ยตอเดือน 

2.พฤติกรรมการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

 แอพพลิเคชั่นออนไลนที่ใชบริการบอยที่สุดความถี่ในการใชงาน จํานวนเงนิในการซื้อสินคา และสนิคาและ

บริการที่ซื้อผานทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน 
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ตัวแปรตามประกอบดวย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดวย  ปจจัยดานผลิตภณัฑ

และบริการ  ปจจัยราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานสื่อสารการตลาด ปจจัยดานการยอมรับ

เทคโนโลยี ปจจัยดานความปลอดภัย และ นาเชื่อถือ  และ ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1.เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลนของผูบริโภค เพื่อประโยชนของผูประกอบในการนาํไปพัฒนาระบบ 

2. เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานตางๆมีผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของ

ผูบรโิภค เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคามากที่สุด 

3.  เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสาํหรับผูที่สนใจและตัดสนิใจลงทนุธุรกิจทางแอพพลิเคชั่นออนไลน 

ทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรซ (ECommerce) เร่ิมขึ้นเมื่อประมาณตน

ทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาย และในชวงเริ่มตนหนวยงานที่

เก่ียวของสวนใหญจะเปนบริษทัใหญๆ เทานั้น บริษทัเล็กๆมีจํานวนไมมากนัก ตอมาเมื่อการแลกเปลี่ยน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange-EDI) ไดแพรหลายขึ้น ในปจจบุันพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน การโฆษณา การซื้อขายสนิคา การซื้อหุน การทํางาน 

การประมูล และการใหบริการลกูคา 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินคา/บริการ การ

ชําระเงิน การโฆษณาโดยผานสือ่อิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะเครือขายทางอินเทอรเน็ต 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบรโิภค 

             Kotler (1999, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541 น. 124-125) ใหความหมายของ

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) ไววา เปนการกระทําของบุคคลเกี่ยวกับการจัดหาใหไดมาซึ่ง

สินคาและบริการ ทัง้นี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและ

การใชสินคา 
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              ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547, น. 69-78) ไดกลาวถึงทฤษฎีสิ่งกระตุนการตอบสนอง (S-R 

Theory) วาเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวากลองดําการตลาด 

(Marketing black box) ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี ้

 1. สิ่งกระตุน (Stimuli) สามารถแบงออกได 2 ประเภท ดังนี้สิง่กระตุนทางการตลาด (Marketing stimuli) 

ประกอบดวยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P’s ไดแกสินคาและบริการ ราคา การจัด

จําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

สิ่งกระตุนอื่นๆ (Others stimuli) ประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางการตลาดทีไ่มสามารถควบคุมได ไดแก 

สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกฎหมายการเมือง และวัฒนธรรมสิ่งกระตุนตางๆที่สงผลตอความรูสกึนึกคิดของ

ผูซื้อ (Buyer’s Black Box) นั้น เมื่อประกอบกับปจจัยดานตางๆ จะนาํพาไปสูกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

2.ปจจัยภายนอก (External factors) ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก 

ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยทางสงัคม 

3. ปจจัยภายใน (Internal factors) ปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบรโิภค ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได สวนปจจัยทางจติวิทยา เชน การรับรู การจูงใจ 

ทัศนคติและความเชื่อ แนวความคิดของตนเอง เปนตน 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

              Kotler (2003) ไดใหความหมายของการตลาดไววา การตลาดเปนกิจกรรมที่ทําใหสนิคาหรือ

บริการเคลื่อนยายจากผูผลติไปยังผูบริโภคหรือผูใช และเปนกิจกรรมที่มนุษยกระทําขึ้นเพื่อสนองความ

ตองการของมนุษยดวยกัน เพื่อใหไดรับความพอใจโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกลาวไดวาเปน

กระบวนการทางการบริหาร ใหบุคคลและกลุมไดรับสิ่งที่สนองความจําเปนความตองการจาการสรางและ

แลกเปลี่ยนระหวางผลติภัณฑและมูลคาของผลิตภัณฑ 

สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึง่องคกรใช

รวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา การจัดจาํหนาย การสงเสริม

การตลาด 

งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 ชวลิต สัมปทาณรักษ(2548)  ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสนิคา

และบริการของผูบริโภค ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผานอินเทอรเน็ตจํานวน 1,101 ตัวอยาง 

ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการอินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปนเพศหญิง มีชวงอายุ 

19-25 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชพีพนักงานบริษทัเอกชน รายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 

บาท ซึ่งมสีถานที่ใชอินเทอรเน็ตบอยที่สุดคือที่พักอาศัย บริการบนอินเทอรเน็ตคือ ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทเว็บไซตที่ใชคือ คนหาขอมูลขาวสาร ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตคือ เวลา 21.01 - 24.00 น. 
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 ชามญชุ มะลิขาว (2554) ทําการวิจัยเรื่อง“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรผีาน

สื่อสังคมออนไลนเฟซบุค”กลุมตัวอยาง คือ ผูใชเฟซบุค เพศหญิงในประเทศไทยที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี รวม

จํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน การวิเคราะหขอมูลลูกคาสตรผีูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอืายุ 25 – 34 

ป มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาทเปน

สวนใหญความคิดเห็นของสวนประสมการตลาดทีป่ระกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุค ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก ความไววางใจในการซื้อสินคาทางเครอืขายสังคม

ออนไลนเฟซบุค มีความไววางใจดานผูขายสนิคาและดานการปกปองผูบริโภคในระดบัไววางใจปานกลาง 

ดานระบบอินเทอรเน็ตในระดบัไววางใจมาก 

 ยุพเรศ พิริยพลพงศ (2557) ที่ไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอ การตัดสนิใจใชโมบาย

แอพพลิเคชั่นซื้อสินคาผานทางสมารทโฟนและแทบเล็ตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเพศชาย

และเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจใชโมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสนิคาออนไลน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูทีซ่ื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานครไม

ทราบจาํนวนประชากร 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

ขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัยคือผูที่ซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

งานวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้าํการแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี�    

ส่วนที� 1คาํถามขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี�ยต่อเดือน   

ส่วนที� 2คาํถามพฤติกรรมการซื�อสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชั�นออนไลนที์�อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 

แอพพลิเคชั�นออนไลนที์�ใชบ้ริการบ่อย  ความถี�ในการซื�อสินคา้ จาํนวนเงินในการซื�อแต่ละครั� ง รวมถึง

สินคา้และบริการที�ใชบ้ริการผา่น 

ส่วนที� 3คาํถามเกี�ยวกบัการประเมินการซื�อสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชั�นออนไลน ์วา่มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั

ปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง ทางการจดัจาําหน่าย  ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเชื�อถือ 
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และปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล รวมถึงระดบัการตดัสินใจ ซื�อของผูบ้ริโภค ซึ�งคาํถามในส่วนนี� มี

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ� งมีเกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ�าหนกั

ของการประเมินเป็น 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ทไดแก มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

 พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

อธิบายลักษณะทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการซื้อ ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับ

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น ออนไลนของ

ผูบริโภค โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

 1.การวิเคราะห Independent Sample t-Test 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน    

           2.การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F- Test (One-Way ANOVA) 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน     

โดยเมื่อผูวิจัยไดรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบ 

ถามมาลงรหัส และถายทอดรหัสแบบสอบถามลงในแบบฟอรมลงรหัส (Coding Form) เพื่อใหสามารถนาํไป

ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หลังจากนัน้จึงนําผลทีไ่ดมาอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง  อายุระหวาง 26-30 ป มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000-25,000 

บาท 

พฤติกรรมการซื้ออสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ เลือกใชบริการแอพพลิเคชั่น Shopeeบอยที่สุด  ความถี่ในการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน  1-

2 ครั้ง ตอเดือน จํานวนเงินในการซื้อสินคาแตละครั้ง จํานวน 501-700 บาท และสินคา บริการที่ซื้อผาน

แอพพลิเคชั่นออนไลน เปนสินคาประเภท เสื้อผา/ เคร่ืองแตงกาย 

ผูตอบแบบสอบถามใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยขีองผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และ ปจจยัดานการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลนมากที่สุด 

คือ ปจจัยดานสถานที่ ชองจัดจาํหนาย รองลงมา คือ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  และปจจัยดานการ

ใหบริการสวนบุคคลเปนอันดบัสุดทาย 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลตอการซื้อสนิคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันเมื่ออายุ อาชีพ  รายได  ความถี่ใน

การซื้อสินคา จํานวนเงินในการซื้อสินคา และสินคา บริการที่ซือ้ แตกตางกันมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 

0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-30 ป  มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชามญชุ  

มะลิขาว (2554) ทําการวิจัยเรื่อง“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสงัคมออนไลน

เฟซบุค” วัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการชื้อเสื้อผาแฟชัน่สตรีผานสื่อสังคม

ออนไลนเฟซบุคแบบสอบถามสวนใหญผูตอบเปนเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ป  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี

และอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนสอดคลองกับงานวิจยั ชวลิต สัมปทาณรักษ (2548) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการของผูบริโภคผานระบบอิเล็กทรอนิกส พบวาผูซื้อสวนใหญ

เปนเพศหญิงระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  สอดคลอง สฑุามาศ 

จันทรถาวร (2556)   ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อสินคาผานทางFacebook 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาปรญิญาตรีและ เปนพนักงานเอกชน  

2. จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  พบวาจะใชแอพพลิเคชั่นออนไลนในการซื้อสินคา คือ

shopee มากที่สุด สวนใหญจะซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน 1-2 ครั้ง/เดือน จํานวนเงินในการซื้อ

สินคา 501-700 บาทตอครั้ง และสนิคาทีน่ิยมซื้อผานแอพพลิเคชั่นออนไลนมากทีสุ่ด เปนเสื้อผา/เคร่ืองแตง

กาย   สอดคลองกับงานวิจัยสุฑามาศ จันทรถาวร (2556)   ศึกษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ

การซื้อสินคาผานทางFacebook พบวาผูตอบแบบสอบถามความถี่ในการสั่งซื้อสนิคา 1 ครั้ง/เดือน ใช

จํานวนเงินในการสั่งซื้อ 501-1000 บ/ครั้ง มีความสนใจในการสัง่ซื้อเสื้อผา เครื่องประดับ ใชFacebook 

เพื่อการบันเทิง 

3. จากการศึกษาความสาํคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผล

ตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครพบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ที่มผีลตอการซื้อ

สินคาผานทางแอพพลิเคชัน่ออนไลนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก เพื่อพิจารณา 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผล
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ตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบรโิภคมากที่สุด คือ ปจจัยดานสถานที่ รองลงมา คือ 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  และ ปจจยัดานการใหบริการสวนบุคคลมีความสาํคัญนอยทีสุ่ด 

4.ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานเทคโนโลยีมี

ผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลเิคชั่นออนไลน โดยจาํแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

       พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ แตกตางกัน ไมมผีลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจยัดาน

เทคโนโลยีมผีลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลนของผูบริโภคกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปจจบุัน

ธุรกิจสินคาออนไลนเติบโตอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากเทคโนโลยีทําใหผูบรโิภคเขาถงึอินเตอรเน็ตไดอยาง

รวดเร็ว ไมวาเพศ ชาย หรือ หญิง สอดคลองกับงานวิจัย ยุพเรศ พิริยพลพงศ (2557) ที่ไดศึกษาปจจยัและ

พฤติกรรมที่มีผลตอ การตัดสินใจใชโมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสนิคาผานทางสมารทโฟนและแทบเล็ตของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสนิใจใชโมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ

สินคาออนไลน ในดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจดัจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ไม

แตกตางกัน  

      พบวา ผูบริโภคที่มีระดบัการศึกษา แตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัย

ดานเทคโนโลยีมีผลตอการซื้อสนิคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลนของผูบริโภคกรุงเทพมหานครสอดคลองกับ

งานวิจยั รัตนา ธนฤทธิพร (2544) ไดศึกษาความไววางใจกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส: กรณีศึกษาการซื้อขาย

สินคาปลีกของผูบริโภคในบุคคลที่มีการศึกษาสงูในเขต กทม. จากการศึกษา พบวา เพศ ชวงอายุ และ

การศึกษาที่ตางกนัของผูซื้อสินคาบนอินเตอรเน็ตไมมผีลกับการตัดสินใจซื้อสินคา ในขณะที่รายไดสวนบุคคล

และรายไดครอบครัวมีผลกับความตองการซื้อสินคาบนอินเตอรเน็ต แตกตางกัน  

       พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได  แตกตางกนั มผีลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบรโิภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับ วรัญญา โพธิไ์พรทอง (2556) ทําการศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อ 

เสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลน พบวาเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดที่ตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีแนวโนมซื้อมากกวาเพศชาย และ กลุมอายุ 

30 ป เปนกลุมที่มีแนวโนมซื้อเสือ้ผาจากรานคาออนไลนมากที่สดุ นอกจากนี้กลุมที่มีระดบั การศึกษา

ปรญิญาโทหรือสูงกวา มีแนวโนมซื้อสูงกวา และกลุมที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาทขี้นไป เปนกลุมที่ซื้อ

เสื้อผาจากรานคาออนไลนมากที่สุด 

5.ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานเทคโนโลยีมี

ผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลเิคชั่นออนไลน โดยจาํแนกตามพฤติกรรมซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น
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ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  พบวา แอพพลิเคชัน่ที่ใชบริการแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานการ

ยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน่ออนไลนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แต ความถี่ในการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน จํานวนเงินในการซื้อสินคาแตละครั้ง และ สินคา 

บริการที่ซื้อ แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจยัดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผล

ตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจยั ชามญชุ มะลิขาว (2554) ทําการวิจัยเรื่อง“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรผีาน

สื่อสังคมออนไลนเฟซบุค” พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น ดานคาใชจาย ดานจําานวนครั้งและดานจาํนวน

ชิน้ที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน สวนประสมการตลาดและสวนประสมการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาแฟชั่นไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกบัพฤติกรรม

การซื้อเสื้อผาแฟชั่น ดานจาํนวนครั้งและจาํนวนชิน้ที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

 1. จากผลการศึกษาเร่ืองปจจัยดานประชากรศาสตร พบวาผูตอบแบบสอบถามของเราเปนเพศ 

หญิง อายุ 26-30 ป มมีีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

ผูประกอบการควรเลือกสินคา หรือ ผลิตสินคา เพื่อตอบโจทยกลุมลูกคาของเราใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย 

และฐานของกลุมลูกคาใหมากขึ้น  

          2.จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน 1-2 

ครั้ง/เดือน  จํานวนเงินในการซือ้สินคา 501-700 บาทตอครั้ง และสินคาทีน่ิยมซื้อผานแอพพลเิคชั่นออนไลน

มากที่สุด เปนเสื้อผา/เคร่ืองแตงกาย ดังนัน้ผูประกอบการควรกระตุนการใชงานของผูบริโภคใหมากขึ้น โดย

อาจจะจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุนการใชงาน และ ยอดการใชจายของ

ผูบริโภคมากขึ้น    

3. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ตอการตัดสินใจซื้อ พบวาลูกคามีความถี่ในการ และ จํานวนเงิน 

ในการซื้อสินคาออนไลนอยูในระดับนอย ผูประกอบการควรมีการทําสงเสริมการขาย ทําใหลูกคามาซื้อสินคา 

เรามากขึ้น เชน หากซื้อสินคาราคาเกิน 1500 บาท จัดสงฟรี  

        4. จากผลการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานเทคโนโลยีมีผลตอการซื้อ

สินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามใหพบวา

ผูบริโภคจากกลุมตัวอยางใหความสําคัญ ปจจัยดานสถานที่ โดยใหความสําคัญมากทีสุ่ด โดนเนนเร่ืองของ 
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ความพรอมการใชงานซื้อสนิคาไดทุกที่ ผูประกอบการควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ใหมีความทันสมัย ใช

งานงาย ไมขัดคลอง รักษาคุรภาพไว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ ทาํใหการซื้อสินคาผาน

ทางออนไลน มีขอดมีากกวารานคา เพื่อดึงดูดลูกคา 

       5. ควรจะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ทํารายการโปรโมชั่นลดราคาสินคา หรือ จัดสงพรี 

ชวงสิน้เดือน เพื่อเรียกยอดขายแขงกับรานคา เนื่องจาก กลุมลกูคาสวนใหญ เปนพนักงานเอกชน จะไดรับ

เงินชวงสิ้นเดือน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนเขตพืน้ที่อื่นๆ ตางจังหวัดเพื่อจะไดมีการเปรียบเทียบดูวา ผูบริโภคแต

ละพื้นที่ มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานเทคโนโลยี เหมือนกัน หรือ แตกตางกันอยางไง 

2. ควรเพิ่มปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ออนไลน เพื่อจะทราบ

ปจจัยดานอื่นที่มผีลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ และ เปนแนวทางกําหนดนโยบาย และ กลยุทธทางการตลาด

ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และตรงความตองการผูบริโภคมากที่สุด 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวาง การซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน กับ รานคาในหางสรรพสินคา 

เพื่อใหทราบถึง ระดับความตองการของผูบริโภคและวิเคราะหระดับในตลาด  

4. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมุลอื่นๆ เชน สัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูล

เชิงลึก และความตองการแทจรงิของผูบริโภค เพื่อนํามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อ-ขาย ออนไลนใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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