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บทคดัย่อ 

 การว ิจ ยั เ รื่อ งปัจจ ยั ที ่ส่งผลต ่อการซื้อสินค า้อ ุปโภคผ ่านระบบ

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค  ์ 1) เพื่อ

ศึกษาระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์โดยจ าแนกตาม

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 2)เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 3)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบั
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การซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถาม สุ่มตวัอยา่งโดยไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็น วิธี Convenience Sampling 

จ านวน 405 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s r Coefficient) 

ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัการซ้ือ

สินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ต่อเดือนมีค่าเฉลี่ย เป็นประชากรกลุ่ม

เพศหญิง กลุ่มมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป กลุ่มมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มมี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป มีระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่าน

ระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบั

การศึกษา และดา้นรายไดต้่อเดือน แตกต่างกนั ระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น โดยรวมมีคะแนนระดบั

ความส าคญั อยูใ่นระดบัสูง พบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัระดบั

การซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์อยูใ่นระดบัต ่าที่สุดในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า 
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Abstract 
 A study of Factors Influencing Purchasing Consumer Goods by Application 

Online in Bangkok, the objectives were 1) to study the level of purchasing consumer 

goods by Application Online in Bangkok classified by demographic factors 2) to study 

the importance of marketing mix factors affecting the purchasing consumer goods by 

Application Online 3) to study the correlation between the marketing mix factors and 

the level of purchasing consumer goods by Application Online. Data were collected 

from questionnaires, 405 samples were selected by Non-Probability Sampling and 

Convenience Sampling method. The statistics were percentage, mean, Standard 

Deviation (S.D.), test hypotheses by t-test, F-Test, one-way ANOVA, and analyzing 

the correlation of the variables by using Pearson's r Coefficient. 
The research found as follows: the level of purchasing consumer goods by 

Application Online in Bangkok had , male group, age over 40 years old group, 

Bachelor’s degree or equivalent group, income more than 30,000 Baht/month group 

had the level of purchasing consumer goods by Application Online more than other 

groups. The gender, age, levels of education, and monthly income was different, the 

level of purchasing consumer goods by Application Online was not different.  

 It was found that the overall important of the marketing mix factors had 

(at very high level) Found that the correlation between marketing promotion factor and 

the level of purchasing of consumer goods by Online Application was at the lowest , 

significant at the alpha. 

 

Keywords: Consumer Goods, Applications Online  



บทน า 
 ในปัจจุบนัมีแอพพลิเคชัน่ออกมาให้ใชง้านมากมายในทัว่โลก ท าให้การใชชี้วิต
ของเราสะดวกอยา่งท่ีสุด และเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงท่ีผ่านมา การเกิดโควิด-19 ท่ีทุก
คนตอ้งท างานหรือเรียนหนังสือจากท่ีบา้นได ้ท าให้แอปพลิเคชั่นต่างๆ มีการใช้งาน
อย่างมหาศาลเน่ืองจากปัจจุบนัโลกของธุรกิจการคา้ออนไลน์เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีมาจากเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า ท าให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคสะดวก
รวดเร็ว ง่ายดายแค่เพียงปลายน้ิวสัมผสัพร้อมระบบท่ีสามารถท าการซ้ือขายไดอ้ตัโนมติั
หรือติดต่อทางร้านไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต ท าใหเ้ปิดขายและรองรับลูกคา้ไดทุ้กวนัตลอด 24 
ชัว่โมง เพิ่มโอกาสในการขาย ร้านคา้มีโอกาสเขา้ถึงทุกคนท่ีมีอินเทอร์เน็ตไดจึ้งสามารถ
มีลูกคา้ไดจ้ากทั้งประเทศและทัว่โลก หมดปัญหาเร่ืองการเดินทางช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การบริหารจดัการจึงสามารถน าเงินไปลงทุนในด้านอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนได ้ท าการตลาดได้
แม่นย  าและสามารถวดัผลได ้สามารถใชเ้วบ็ไซตข์ายสินคา้และโซเชียลมีเดียเกบ็ขอ้มูล
ลูกคา้รวมถึงผูเ้ยีย่มชมและน าไปใชใ้นการท าการตลาดออนไลนไ์ดต้รงเป้าหมาย 

 เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่ ปัจจุบนัมีการซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยส่งขอ้มูล
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางเครือข่าย ท าใหก้ารด าเนินการซ้ือขายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดรายไดใ้นระยะเวลาอนัสั้ น จึงมีความสนใจและเลือกท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์และระดบัการซ้ือสินคา้
อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์เพื่อท่ีจะสามารถน ามาพฒันาระบบการซ้ือขาย
ออนไลนใ์หดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชบ้ริการผา่นบนแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์

 

วตัถุประสงค์ของการท าวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัตามประชากรศาสตร์ 



 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการซ้ือสินค้าอุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการ
ซ้ือสินคา้อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลนข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. เพศแตกต่างกนั การซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ไม่
แตกต่างกนั 

2. อายุแตกต่างกนั การซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ไม่
แตกต่างกนั 

3. ระดับการศึกษาแตกต่างกนั การซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
ออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 
 4. รายได้ (เฉล่ียต่อเดือน) แตกต่างกัน การซ้ือสินค้าอุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 
      5. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่าน
ระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์
 6. ปัจจยัดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์
 7. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการซ้ือสินคา้
อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์
 8. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดับการซ้ือสินคา้
อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 



 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและสามารถเป็นแนวทางในการพฒันา
แอพพลิเคชัน่ใหเ้หมาะสมและมีคุณภาพท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจส าหรับผูท่ี้ก  าลงัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ท่ี
ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่เพื่อวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจต่อไปได ้

 3. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชนต่์อการศึกษาพฒันาแอพพลิเคชัน่ 

 

ขอบเขตงานวจิยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ขอบเขตท่ีศึกษาคือกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

ประชากรที่ใช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคนท่ีเคยซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีเคยซ้ือสินค้าอุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่ม ตวัอยา่งอา้งอิงสูตรของ Taro Yamane ทั้งน้ีเพื่อ 
ป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูว้ิจยั
ไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเพิ่มข้ึน รวมเป็น 405 คน เพื่อใหผ้ลท่ีไดมี้
ความแม่นย  า 

ตัวแปรในการวจิยั 

   1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 



   1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

   1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือ จ  านวนเงินในการ
สั่งซ้ือต่อเดือน 

 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ 

    ลกัษณะประชากรศาสตร์เช่น เพศ อาย ุการศึกษา และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็น
ตน้ นกัการตลาดมกัจะใชส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์นการจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
ตอบโจทยต่์อ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยัประชากรศาสตร์ มีความส าคัญต่อ
นกัการตลาด เช่น เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือย 
ๆ นักการตลาดตอ้งค านึงว่า ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ อายุ ซ่ึงนักการตลาดตอ้ง
ค านึงถึงความส าคญัของการ เปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายุดว้ยเน่ืองจาก
อายท่ีุแตกต่างกนัการเลือกซ้ือสินคา้ก ็ต่างกนั การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก
และรายไดต่้อเดือนเป็นส่ิงส าคญัเพราะการใช ้จ่ายนั้นข้ึนอยูก่บัรายไดข้องแต่ละคน เป็น
ตน้ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางปัจจยัประชากรศาสตร์ ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาด
ใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคญัลง (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541: 
กนกวรรณ ศรีนวล. 2558: 17) 

 

 



แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทาง การตลาด
ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งองคก์รใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์ (Product)  ศิริวรรรณ 
เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
เกิดความพึงพอใจอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ประกอบดว้ยส่ิงสัมผสัได ้หรือ
สัมผสัไม่ได ้แนวทางการก าหนดตวัสินคา้และบริการให้เหมาะสม ตอ้ง พิจารณาจาก 
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีสินคา้และบริการยงัตอ้งมีอรรถประโยชน ์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะสามารถขายสินคา้และบริการนั้นๆ 
ได ้
 
งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทาง
อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษา อยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมี
รายได ้ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและ
ปัจจยัดา้นส่วนประสม ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรี ทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
ความส าคัญมาก คือ ความสะดวกในการค้นหาสินค้าและบริการ สินค้ามีให้เลือก
มากมายหลากหลาย การท่ีมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน ความสะดวก ในการเลือกซ้ือสินคา้ 
และการท่ีมีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด (รัชนี ไพศาลวงศดี์และผศ.ดร.อิทธิกร 
เดช. 2556) 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ ซ้ือสินค้าผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา ผลวิจยัพบว่าผูท่ี้ตอบ แบบสอบถามส่วน



ใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตนอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง สินคา้ท่ีซ้ือ ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ เส้ือผา้ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เน่ืองจาก มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และมีงบประมาณในการซ้ือสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 300-500 บาท/ คร้ัง นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ รายได ้และการศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสิน ใจซ้ือสินคา้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต แตกต่างกนั พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดา้นประเภทของสินคา้ ความถ่ีใน
การใช้บริการและงบประมาณในการซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคัญกบัส่วน 
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
(เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งศ.์ 2560) 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชว้ิธีวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey) ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล
ประชากรท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปโดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยักลุ่มประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
ประชากรท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเคยซ้ือ
สินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครอย่างชดัเจน 
ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มคนท่ีเคยซ้ือ
สินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก  าหนดกลุ่ม ตวัอย่างอา้งอิงสูตรของ 
Taro Yamane โดยมีขนาดตวัอย่างของประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ี +/- 5% ผลการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 384.16 คน แต่
ทั้งน้ีเพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้น



สมบูรณ์ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเพิ่มข้ึนอีก 59% รวมเป็น 405 
คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิ เคราะห์ข้อมูลของระดับการตัดสินใจการซ้ือสินค้าอุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยน าผลท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และ ค่าร้อยละ (Percentage) และใชส้ถิติวิเคราะห์
อา้งอิงไดแ้ก่ หรือ t-test ท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง มากกว่าสองกลุ่ม
ข้ึนไปใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพนัธ์บางส่วน (Partial Correlation Coefficient) เพื่อมาอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและ ตวัแปรตาม น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปรความหมาย 
สรุปผลแลว้อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวจิยัระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์พบว่า เพศชายร้อย
ละ 46.7 มีระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์และเพศหญิงร้อย
ละ 53.3 มีระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2 มีระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.4 มีระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท มากกว่ากลุ่มอ่ืน คิด
เป็นร้อยละ 40.2 มีระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ 
 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น (โดยรวม) มีคะแนนระดบั
ความส าคญัโดยเฉล่ียเท่ากบั 8.08 อยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 
1.157 ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ือง



สินคา้ท่ีซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่ไดต้รงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.03 (ระดบั
คะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ประเภทของผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่มี
คุณภาพดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.98 (ระดบัคะแนนสูง) 

การอภปิรายผล 

 ศึกษาระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัตามประชากรศาสตร์  จากผลการวิจยั 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นเพศหญิงคิดเป็นจ านวนคน 216 คน และเพศ
ชายคิดเป็นจ านวนคน 189 คน มีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็น ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท มากท่ีสุด 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองสินคา้ท่ีซ้ือผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไดต้รงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.03 รองลงมาคือ ประเภทของ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีซ้ือผา่นแอพพลิเคชัน่มีคุณภาพดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.98  

 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการ
ซ้ือสินคา้อุปโภคผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลนข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เม่ือพิจารณาค่า Pearson Correlation ซ่ึงเป็นค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั
แปร ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกและในเชิงลบระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อ
การซ้ือสินค้า อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงแสดงวา่ความสัมพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่ต่างกนั   ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับระดับการซ้ือสินค้าอุปโภคผ่านระบบ



แอพพลิเคชัน่ออนไลนแ์ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน ์
 

ข้อเสนอแนะ  

 1) ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบ
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือกลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่ท่ีมีอาย ุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์และยงัสามารถเป็น
แนวทางในการพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้เหมาะสมและมีคุณภาพท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากข้ึนสามารถระบุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลนไ์ด ้อีกทั้งยงัสามารถบอกถึงระดบัความส าคญัในแต่ละดา้นปัจจยั
วา่ส่งผลกบัการตดัสินใจมากนอ้ยเพียงใด 

 2) ทราบถึงความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
สินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ระดับการซ้ือสินคา้อุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
ได ้
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยในคร้ังต่อไป 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจาก
แบบสอบถามทางออนไลน์ Google อยา่งเดียวเท่านั้น เป็นผลท าใหย้งัไม่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอย่างไดซ่ึ้งขอ้มูลเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การท าการวจิยัคร้ังน้ีค่อยขา้งจ ากดั 
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