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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Application shopee 

ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือ

ดิจิทลั ไดแ้ก่  การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั การขายโดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผ่านส่ือ

ดิจิทัล การให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัล และการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทัล ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD และสถิติ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)       

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน มีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานครต่างกัน และ

ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีเม่ือ

พิจารณาปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั การ

ขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั การให้ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์



ผา่นส่ือดิจิทลั และการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application 

shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั: การตดัสินใจใชบ้ริการ; แอพพลิเคชัน่; สินคา้ออนไลน์ 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study demographic characteristics such as gender, age, 

occupation, educational level and average monthly income that affect the decision to use the application 

shopee service of online shoppers in Bangkok. 2) to study integrated marketing communication through 

digital media such as digital advertising, digital personal selling, digital sale promotion, digital publicity 

and public relation, digital direct marketing that is related to using the application shopee service of 

online shoppers in Bangkok. The sample group used in this research was a population of 400 people in 

Bangkok. The questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using a t-test statistic 

and One-way ANOVA statistic. If differences were found, they were compared in pairs. using LSD 

method and multiple regression statistics. 

 The hypothesis testing results showed that Population in Bangkok with different sexes It affects 

the decision to use the Application shopee service of online shoppers in Bangkok differently.  and the 

population in Bangkok aged Education level, occupation and average monthly income It does not affect 

the decision to use the Application shopee service of online shoppers in Bangkok. In addition, when 

considering the factors of integrated marketing communication through digital media, such as 

advertising through digital media. Sales by employees through digital media Promotion through digital 

media Providing news and public relations through digital media and direct marketing through digital 

media There is a relationship with the decision to use the application shopee service of online shoppers 

in Bangkok.  

Keyword: Decision Making to Use Service, application, online products   

 



บทน า 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารในปัจจุบัน ท าให้ผู ้บริโภคสามารถใชง้าน

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile devices) อาทิ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  Notebook  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมในแต่ละวนั เช่น การค้นคว้าขอ้มูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การติดต่อส่ือสารกับคนทัว่โลก

ได้ง่ายข้ึน การช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องพกพาเงินสด เป็นต้น   

 จากผลกระทบของการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีท าให้คนอยูก่บับา้นมากยิ่งข้ึน กิจกรรม

ต่างๆทั้งการเดินห้างสรรพสินคา้เพ่ือจบัจ่ายใชส้อยหรือเพ่ือความบนัเทิงก็ลดลงอยา่งต่อเน่ือง บางแห่งตอ้ง

หยดุหรือปิดกิจการไป ซ่ึงส่งผลให้ผูค้นนั้นมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน วตัถุประสงค์ของการใช้

อินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น คน้หาขอ้มูล ติดตามข่าวสาร รับส่งขอ้มูล เล่นเกมส์ 

เป็นตน้ แต่ท่ีน่าสนใจ คือ มีการน าอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใชใ้นการเพ่ิมช่องทางในการท าธุรกิจซ้ือขาย

สินคา้และบริการผา่นออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่า ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) 

 Application Shopee เป็น Application ในโทรศพัทมื์อถือท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถดาวน์โหลดมาใช้

งานไดอ้ย่างง่ายและสะดวก ภายใน Application Shopee จะประกอบไปดว้ยร้านคา้หลากหลายร้าน เช่น 

ร้านค้าจ าหน่ายเส้ือผ้าผู ้ชายและเส้ือผ้าผู ้หญิง เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เสริมต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั  นอกจากนั้นบริษทั ชอ้บป้ี (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัไดท้  าการก าหนดปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดส าหรับธุรกิจท่ีจ าหน่ายสินคา้ผา่นทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  เพ่ือจะท าให้เกิดการซ้ือขายท่ีเพ่ิม

มากข้ึน เช่น จดัโปรโมชัน่พิเศษเพ่ือลูกคา้ เป้าหมายและลูกคา้กลุ่มใหม่ๆอยูต่ลอดเวลาเพ่ือรักษากลุ่มลูกคา้

เป้าหมายและท าให้ Application Shopee เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั                         

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน  ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร                        

2. เพ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั  ไดแ้ก่  การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั  การขาย

โดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั  การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั  การให้ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ส่ือดิจิทลั  และการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั  ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการ Application shopee 

ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

 



สมมตฐิานการวจิยั                   
1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั                   
2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั  ไดแ้ก่  การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั  การขายโดยใช้
พนกังานผา่นส่ือดิจิทลั  การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั  การให้ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
ดิจิทลั  และการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั  ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application 
shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ 
 - เพศ   
 -อาย ุ   
 -ระดบัการศึกษา  
 -อาชีพ   
 -รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการผา่นส่ือดิจิทลั 

- การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั (Digital 

Advertising) 

- การขายโดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั (Digital 

Personal Selling) 

- การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั (Digital 

Sale Promotion) 

- การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั 

(Digital Publicity and Public Relation) 

- การตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั (Digital 

Direct Marketing) 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 

Application shopee ของผูซ้ื้อ

สินคา้ออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร 



ขอบเขตงานวจิยั          

 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์

ในกรุงเทพมหานครดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตของประชากร        

 ขอบเขตการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัตั้งใจศึกษาประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมี

ความหลากหลายในหลายๆดา้น  เช่น  ดา้นความคิด  ดา้นความรู้สึก  ดา้นทศันคติ  ดา้นการใชชี้วิต  เป็น

ตน้  ซ่ึงจากความแตกต่างกนัในหลายๆดา้นจึงท าให้มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  

ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง         

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครท่ีมีทั้งเพศชาย

และเพศหญิง  ช่วงอายตุั้งแต่ 10  ปี  จนถึงอาย ุ66 ปีข้ึนไป 

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง        

 เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  มีจ านวนทั้งหมด  5,527,994  คน  

(ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2564)  จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ  Yamane  มีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี  95%  ท่ีมีค่าระดบัความคลาดเคล่ือน  5%  จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับ

การใชใ้นงานวิจยัจ านวน  400  ตวัอยา่ง 

ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้         

 การวิจยัคร้ังน้ีจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็นส าคญัต่างๆใน

ดา้นลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั 

ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา        

ตวัแปรท่ีศึกษา                           

1. ตวัแปรอิสระ                            

1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    

1.2 การส่ือการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทัล การขายโดยใช้

พนกังานผา่นส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั การให้ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั 

และการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั              



2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างว่าส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้

บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือน าผลดงักล่าวไปปรับปรุง

และพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน    

 2. เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการน าไปประยุกต์ใชใ้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผา่นส่ือดิจิทลัให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      

 3. เพ่ือเป็นแนวทางท่ีใช้ต่อยอดในการท าวิจัยท่ีเก่ียวข้องส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

นิยามศัพท์เฉพาะ         

 ผูวิ้จัยได้ให้ค านิยามศพัท์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและการแปลความหมายของ

งานวิจยัให้ตรงกนัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ      

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ี

นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของ

ประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้ งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆตัวแปรด้านทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัและคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกัน     

(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2549) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย     

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั (DIMC : Digital Integrated Marketing  

Communication) หมายถึง การท าการส่ือสารการตลาดบนโลกออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและ

เทคโนโลยี ผสมผสานกนัโดยใช ้Social Network กลยทุธ์ทางการตลาด ท่ีไม่มีสูตรส าเร็จตายตวั ข้ึนอยู่กบั

ความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะส่ือออกมาให้ลูกค้าเข้าใจ  เป็นเร่ืองวิธีท่ีทนัสมยัและก าลงัเป็นช่องทางใหม่ท่ี

นกัการตลาดส่วนใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั การขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือดิจิทลั  

การส่งเสริมการขายผา่นส่ือดิจิทลั การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั และการตลาดทางตรง

ผา่นส่ือดิจิทลัเลือกใช ้(Armstrong และ Kotler, 2007)     

 กระบวนการตดัสินใจจะมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไดพิ้จารณาอย่างดีว่าเป็นทางให้บรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดใ้นทุกๆเร่ือง จนน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจ ในยุคดิจิทลัปัจจุบนัการสร้างการรับรู้ใน



บริการสามารถท าไดโ้ดยผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Instragram YouTube การดึงดูดของสินค้า  

หรือกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาถึงข้อมูลท่ีได้รับมาก่อนหน้า เกิดการจดจ าระยะสั้นเป็นระยะยาว  

การสร้างการจดจ าในยคุดิจิทลัอาจท าไดโ้ดยการย  ้าเตือนบน Facebook หลงัจากท่ีเคยเขา้ชม/ใชบ้ริการไป

แลว้ 1 คร้ัง การสงสัยและหาข้อมูลเพ่ิมเติมดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถามจากคนรอบข้าง การรวบรวม

ค าถามท่ีมกัพบบ่อย และค าตอบบนเวบ็ไซต์ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการใคร่รู้ท าให้เกิดการ

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมทั้งจากเพ่ือนและครอบครัว หรือจากส่ือต่างๆ ความสะดวก ความง่าย ความสามารถ

ในการติดตามการขนส่งเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลการบริการเหล่าน้ีมากยิ่งข้ึน จะท าให้เกิดการตดัสินใจท่ี

จะใชบ้ริการนั้นๆ ค าแนะน าบอกต่อจากเพ่ือน คนท่ีไม่รู้จกัมารีวิว คนท่ีมีช่ือเสียงมีความส าคญัต่อการ

ตดัสินใจ จนน าไปสู่การซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง กระบวนการตดัสินใจน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อธุรกิจปัจจุบนั 

วธีิด าเนินการศึกษา        

 ผูวิ้จยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Yamane มี

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ีมีค่าระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม

ส าหรับการใชใ้นงานวิจยัจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

ผู้วจิยัได้ก าหนดรูปแบบในการสุ่มตวัอย่าง แบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling)    

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จยัใชเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั

น้ี เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และการให้ความหมายนิยามศพัท์เฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น  4  

ส่วน             

 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่การ

โฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั การขายโดยใช้พนกังานผ่านส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั การให้

ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั และการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั     

 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์

ในกรุงเทพมหานคร         



 ส่วนท่ี  4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม   

ผลการวจิยั          

 จากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee 

ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี   

 ขอ้มูลลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวนทั้งส้ิน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวนทั้งส้ิน 

131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามล าดบั        

 อายขุองผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 35  ปี จ านวนทั้งส้ิน 191 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.8 ช่วงอายุระหว่าง 10 – 25  ปี จ านวนทั้งส้ิน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ช่วงอายุ

ระหว่าง 36 - 45  ปี จ านวนทั้งส้ิน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ช่วงอายุระหว่าง 46 - 55  ปี จ านวน

ทั้งส้ิน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั      

 ระดบัการศึกษาของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน

ทั้งส้ิน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวนทั้งส้ิน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ 

ระดบัปริญญาโท จ านวนทั้งส้ิน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  4.8 ตามล าดบั   

 อาชีพของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวนทั้งส้ิน 

105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 อาชีพส่วนตวั / 

ธุรกิจส่วนตวั จ านวนทั้งส้ิน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวนทั้งส้ิน 72 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.0 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั  

 รายไดข้องผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 173 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รายได ้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 89 คิดเป็นร้อยละ22.3 รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน

ทั้งส้ิน 23 คิดเป็นร้อยละ 5.8 รายได ้40,001 – 50,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 8 คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ รายได ้

มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป จ านวนทั้งส้ิน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั    

 ผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือ

ดิจิทลั โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือ

ดิจิทลั ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.31 รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์



ผ่านส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 ด้านการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 และด้าน

การตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

 ดา้นการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั ผูซ้ื้อมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.31  และเม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้ การมีโปรโมชัน่ส าหรับสมาชิก เช่น 

คูปองส่วนลด คูปองส่งฟรี ท าให้ผูซ้ื้อต้องการใช้บริการคร้ังต่อไป เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 รองลงมาได้แก่ ขอ้การมีโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายผ่านส่ือ Social Network  เช่น 

โปรโมชัน่ 1.1 , สินคา้ Flash sale สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด และขอ้ การมีโปรโมชัน่คูปองส่วนลดส าหรับผูใ้ช้บริการคร้ังแรก สามารถกระตุน้การ

ตดัสินใจใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั     

 ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือดิจิทลั ผูซ้ื้อมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.16   และเม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้การมี Page Admin ท่ีพร้อมตอบ

ค าถาม  ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูใ้ห้และผูใ้ชบ้ริการ  เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.21 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้การมีช่องทางให้เสนอความคิดเห็นผา่นการพูดคุยทาง Social Network เช่น 

Facebook หรือเว็บไซต์หลกั ท าให้ท่านรู้สึกมัน่ใจในการบริการมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 อยู่ใน

ระดบัมาก และ ขอ้การท่ีสามารถเจรจาต่อรองกบัพนกังานผ่านส่ือ เช่น line , อินบ็อกเฟสบุ๊คส่วนตวั ช่วย

สร้างแรงจูงใจให้ท่านเขา้ใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  

 ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั ผูซ้ื้อมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.09  และเม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้ การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์

ผา่น Social Media เช่น You tube , Facebook Tiktok ช่วยให้ท่านเกิดความสนใจใชบ้ริการ เ ป็ น ข้ อ ท่ี มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์โดยใชบุ้คคล

ท่ีมีช่ือเสียงบน Social Media ช่วยให้ท่านเกิดความสนใจในการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 อยู่ใน

ระดบัมาก และ ขอ้การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ดว้ยการลงคลิปวิดิโอต่างๆผ่าน Social Media ท าให้เกิด

ภาพลกัษณ์เชิงบวกกบั Application shopee มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 การตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopeeโดยรวมผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์อย่างแน่นอน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดบัมาก และและขอ้การตดัสินใจใชบ้ริการโดยพิจารณาถึงความสะดวกสบาย  

ประหยดัเวลา  ความคุม้ค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขอ้ความง่ายในขั้นตอนการใช้

บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ และความสะดวกในขั้นตอนการใชบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย



เท่ากบั 4.26 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขอ้ ความสามารถในการติดตามการขนส่ง  ส่งผลต่อการตดัสินใจ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

การทดสอบสมมตฐิาน 
 จากการศึกษาวิจยั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ท่ีต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินค้าออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 
 ผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee แตกต่างกนั 
 ผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ไม่แตกต่าง
กนั 
 ผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee 
ไม่แตกต่างกนั 
 ผูซ้ื้อสินค้าออนไลน์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ไม่
แตกต่างกนั 
 ผูซ้ื้อสินค้าออนไลน์ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application 
shopee ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านส่ือ
ดิจิทลั การขายโดยใช้พนักงานผ่านส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั การให้ข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั และการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ดา้นการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ยอมรับ
สมมติฐาน โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 แสดงว่า ตวั
แปรการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ดา้นการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  มากท่ีสุดเท่ากบั 0.209  
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือดิจิทลั มี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยท่ี ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบัความมี นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

แสดงว่า ตวัแปรการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือ

ดิจิทลักบัการตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร และมีความสัมพนัธ์กบัการ



ตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  มากท่ีสุดเท่ากับ 

0.148           

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลัมี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยท่ี ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบัความมี นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

แสดงว่า ตวัแปรการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ดา้นการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั 

กับการตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร และมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  มากท่ีสุดเท่ากับ 

0.310           

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ

ดิจิทลั มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร  พบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยท่ี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบัความมี 

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า ตวัแปรการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ดา้นการให้ข่าว

และประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือดิจิทลั กบัการตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร 

และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร  มากท่ีสุดเท่ากบั 0.228       

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล ด้านการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทัล มี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยท่ี ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบัความมี นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

แสดงว่า ตวัแปรการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ดา้นการตลาดทางตรงผา่นส่ือดิจิทลั กบั

การตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  มากท่ีสุดเท่ากบั 0.179 

 อภปิรายผล          
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้พบประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปลายผล ดงัน้ี 
 สมมติฐาน ขอ้ท่ี 1 เม่ือพิจารณาทดสอบสมมติฐานผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั พบว่า เพศ เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั โยษิตา นนัทิ



ภาคย ์และ คม คมัภิรานนท ์(2563) ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจ
การซ้ือสินคา้ในร้านคา้มลัติแบรนดผ์า่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภท Instagram ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่
วาย  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากเพศหญิงมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ือมากกว่าเพศชายสะทอ้น
ให้เห็นว่าเพศหญิงสนใจเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ร้านคา้มลัติแบรนดม์ากกว่าเพศชาย  ท าให้เพศเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัของนกัตลาด   
 สมมติฐานท่ี 2 เม่ือพิจารณาทดสอบสมมติฐานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั 
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั  พนิดา สิมะโชค
ชยั  และ กรเอก กาญจนาโภคิน (2562)  พบว่าการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลัมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ท่ีร้อยละ 55.80  โดยการส่ือสารการตลาด
ดิจิทลัดา้นการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ด้านการรับรู้ปัญหาร้อยละ 43  มีความสัมพันธ์ด้านการค้นหาข้อมูล  ร้อยละ 44.60 มี
ความสมัพนัธ์ดา้นการประเมินทางเลือกร้อยละ 38.40 มีความสมัพนัธ์ดา้นการตดัสินใจซ้ือร้อยละ 48.30 มี
ความสมัพนัธ์ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือร้อยละ 53.50   
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั        
 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกนั           
 ผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee 
ของผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application shopee มากกว่าเพศชาย จากผลดงักล่าวจะเห็นว่า ผูซ้ื้อท่ีเป็นเพศหญิงมีการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Application shopee มากกว่าเพศชาย อาจเน่ืองมาจาก การซ้ือสินคา้เป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงท่ีเพศหญิงมกั
มีการตดัสินใจซ้ือมากกว่าเพศชาย อีกทั้งสินค้าต่างๆ ท่ีมีจ าหน่ายมกัเจาะกลุ่มของเพศหญิงก่อนเสมอ 
ดงันั้นผูวิ้จยัเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศหญิงควรเป็นสินคา้ท่ีหลากหลายทั้งคุณภาพของสินคา้และราคา
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายน้ีได ้      
 2.การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั  ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั การขาย
โดยใชพ้นกังานผา่นส่ือดิจิทลั การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั การให้ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือดิจิทลั และการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ Application 
shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร        



 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ดา้นการโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั มีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร   
 ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ี พบว่า การโฆษณษผ่านส่ือดิจิทลัโดยเฉพาะการโฆษณาผ่าน
ทาง Facebook , Instagram , Youtube และเวบ็ไซตเ์ป็นประเดน็ท่ีส าคญัมากท่ีสุดจึงตอ้งให้ความส าคญักบั
เร่ืองน้ีมากท่ีสุด ล าดบัถดัมาคือ เร่ือง การโฆษณาผ่าน Search Engine เช่น Google ช่วยให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เน่ืองจากลูกค้ามีช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายช่องทางทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความถนดัของการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ในแต่ละบุคคล เพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเขา้ถึงรายละเอียดของสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์ไดทุ้กช่องทาง 
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั  ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานผ่านส่ือดิจิทลั มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร   
 ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ี พบว่า การขายของพนกัผ่านส่ือดิจิทลั โดยเฉพาะการมี Page 

Admin ท่ีพร้อมตอบค าถาม  ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูใ้ห้และผูใ้ชบ้ริการ เป็นประเดน็ท่ีส าคญั

มากท่ีสุดจึงตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด ล าดบัถดัมาคือ การมีช่องทางให้เสนอความคิดเห็นผ่าน

การพูดคุยทาง Social Network เช่น Facebook หรือเว็บไซต์หลกั ท าให้ท่านรู้สึกมัน่ใจในการบริการมาก

ยิ่งข้ึน แสดงให้เห็นว่า การขายของพนกังานผ่านส่ือดิจิทลั ไม่ต่างกบัการขายทัว่ไปท่ีขายตามหน้าร้านคา้ 

ซ่ึง มีการตอบโตร้ะหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถสอบถามรายละเอียดของสินคา้และขั้นตอนการซ้ือสินคา้

ท าให้ผูซ้ื้อไดรั้บรายละเอียดท่ีครบถว้น และเพ่ิมความสะดวกให้กบัผูด้ว้ย    

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั  ด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั  มี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

 ผูวิ้จัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ี  พบว่า การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทัล  โดยการจัด

โปรโมชัน่ส าหรับสมาชิก เช่น คูปองส่วนลด คูปองส่งฟรี ท าให้ผูซ้ื้อตอ้งการใชบ้ริการในคร้ังต่อไป เป็น

ประเดน็ท่ีส าคญัมากท่ีสุดจึงตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด  ล  าดบัถดัมาคือ การมีโปรโมชัน่คูปอง

ส่วนลดส าหรับผูใ้ชบ้ริการคร้ังแรก สามารถกระตุน้การตดัสินใจใชบ้ริการ แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม

การขายดว้ยวิธีการลด แลก แจก แถม ยงัเป็นกลยุทธ์การขายสินนคา้ท่ีผูซ้ื้อมีความตอ้งการให้ความสนใจ

ในสินคา้ ดงันั้น การขายท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการขายยอ่มท าให้ผูซ้ื้อมีความตอ้งการซ้ือสินคา้กบัทางร้านคา้

มากข้ึน            

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั  ดา้นการให้ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ส่ือดิจิทลั  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานคร           



 ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ี พบว่า การให้ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลั โดย

การประชาสัมพนัธ์ผ่าน Social Media เช่น You tube , Facebook Tiktok ช่วยให้ผูซ้ื้อเกิดความสนใจใช้

บริการ  เป็นประเดน็ท่ีส าคญัมากท่ีสุดจึงตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด  ล  าดบัถดัมาคือ การให้ข่าว

และประชาสัมพนัธ์ด้วยการลงคลิปวิดิโอต่างๆผ่าน Social Media ท าให้เกิดภาพลกัษณ์เชิงบวกกับ 

Application shopee แสดงให้เห็นว่า ข่าวสารหรือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์นั้นมี

อิทธิพลกบัผูซ้ื้อในทุกๆ กลุ่ม เน่ืองจาก ส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดร้วดเร็ว ดงันั้น การโฆษณาสินค้า

ผา่นส่ือออนไลน์นอกจากจะท าให้ผูซ้ื้อเขา้ถึงรายละเอียดของสินคา้แลว้ยงัตอ้งค านึงถึงคุณภาพของสินคา้

และบริการดว้ย          

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั  ด้านการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั  มี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

 ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ี พบว่า  การตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทลั โดยวิธีการส่ือสาร

ผา่นทาง Line สามารถรับขอ้มูลเก่ียวกบั Application shopee มากยิ่งข้ึน เป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ีสุดจึง

ตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด  ล าดบัถดัมาคือการส่งขอ้ความผ่านอีเมลสะดวกในการรับข่าวสาร

ขอ้มูลและติดต่อบริษทั แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนัช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็น

วิธีการท่ีผูซ้ื้อทุกคนรู้จกัและรับรู้วิธีการใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น การขายสินคา้ผ่านทางแพลตฟอร์ม

ออนไลน์จะตอ้งให้ความส าคญักบัรายละเอียดของสินคา้ บริการจดัส่ง หรือ การติดต่อกบัผูซ้ื้อเม่ือประสบ

ปัญหาสินคา้ไม่พร้อมในการจดัส่ง  

ข้อเสนอแนะเพือ่ก ารวจิยัคร้ังต่อไป       

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Application shopee ของผูซ้ื้อสินค้า

ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ี ซ้ือสินค้าผ่าน 

Application shopee แต่ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ มีอีกหลากหลายช่องทาง ซ่ึงอาจจะท าให้มีผูบ้ริโภคท่ี

ต่างกลุ่ม ทั้งน้ี การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอาจมีความแตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัใน

คร้ังต่อไป ส าหรับประเดน็ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมในการท่ีจะศึกษาภายในอนาคตนกัวิจยัหรือผูท่ี้สนใจ

ควรศึกษาในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี       

 1. ศึกษาถึงส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีการขายสินคา้ในปัจจุบนั เช่น อินสตาแกรม ไลน์

แอด เป็นตน้ เพ่ือท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเภทของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด       

 2. ศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Application shopee  ซ้ือสินค้า



ออนไลน์ เช่น เทคนิคในการขายสินคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ เป็นตน้   

 3. ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานครเท่านั้นจึงไม่สามารถ

น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรทัว่ประเทศได ้ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร

มีการท าวิจยัระดบัประเทศในแต่ละภูมิภาคอย่างกวา้งขวางยิ่งข้ึน เช่น ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นตน้ 

จงัหวดัดงักล่าวเป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีมีความหลากหลายทางดา้นประชากรเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีหลากหลายและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจยัในอนาคต รวมถึงไดผ้ลลพัธ์การท่ีมีความแม่นย  าน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
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