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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี 
เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี 
เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  
และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล โดยรวมต่างกัน 
และผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี 
เซ็นทรัล โดยรวมไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัย
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การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อสินค้า,ซื้อสินค้าออนไลน์,แอปพลิเคชัน  
 
ABSTRACT 
 

The objectives of this study were (1)  to study the JD Central application decision-
making process of customer in Bangkok.  (2)  to study the JD Central application decision – 
making process of customer in Bangkok. By demographic factors (3) to use study marketing mix 
and technology acceptance That affects the process of using the JD Central application of 
customer in Bangkok. 
            The sample group used in this research were consisting of 400 samples that 
consumed purchasing goods through JD Central application in Bangkok using questionnaires as 
a tool to collecting data.  The statistics used in the descriptive analysis are frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by multiple regression 
statistics. 
 The hypothesis test results showed that consumer in Bangkok with different age, 
occupation, education and monthly income This affects the process of deciding to use the JD 
Central application as a whole is different. And consumers in Bangkok with different sex This 
affect the decision-making process of using the JD Central application as a whole does not 
different. As for marketing mix factors, price and promotion factors. This affects the decision-
making process of using the JD Central application for consumers in Bangkok. And technology 
acceptance factors, Perceive Usefulness, Perceived Ease of Use and Perceived Risk affect the 
JD Central application decision-making process of consumer in Bangkok. 
Keywords: purchasing decision, online shopping and application  
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บทน า 
 โลกปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดน มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
อีกทั้งอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สัญญาณอินเทอร์เน็ตขยายตัวครอบคลุม เกือบทุกพื้นที่ รวมทั้งมี
ความเสถียรและรวดเร็วมากกว่าในอดีต ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากที่นิยมซื้อสินค้าและ
บริการจากร้านค้าทั่วไป มาเป็นการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี 
 แอปพลิเคชัน เจดี เซ็นทรัล (JD Central) เปิดตัวได้ไม่นาน แต่ด้วยเกิดจากความร่วมมือของสองยักษ์
ใหญ่อย่าง บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group) จ ากัด บริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเจดี
ดอทคอม (JD.com) บริษัทค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยการเน้นการประชาสัมพันธ์ในด้านการ
รับประกันสินค้าคุณภาพของแท้ 100 % และคืนเงิน 3 เท่า หากพบสินค้าปลอมในร้านค้าทางการของ 
เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) เพื่อสร้างความความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล  
(JD Central) โดยข้อมูลที่ได้หลังจากการค้นคว้าวิจัยจะเป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ที่ท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปัจจุบันน าไปปรับปรุงและพัฒนาทางการตลาด  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากร คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล โดยอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในช่วงอายุ อาชีพ และรายได้  
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของประชากรที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเค
ชันเจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5% จึงท าให้มี
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษานั้นอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้รับรู้ถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้รับรู้ถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยลักษณะของประชากรกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้ต่อเดือน 
 3. เพื่อให้รับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวข้อที่ท าการวิจัย  
จากหลากหลายแหล่งที่มา สามารถสรุปและแบ่งออกได้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
 Kotler (2000) อ้างใน พงศ์ธร รุ่งศุภกิจ (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล จะพบว่า 
ในการด าเนินการทางด้านการตลาดนั้น จะมีปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญคือ 
 1. เพศ (Gender) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญ ในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะเพศที่
แตกต่างกัน มีทัศนคติการรับรู้และการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินค้าที่บริโภคแตกต่างกัน 
 2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าที่แตกตา่งกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นจะชอบ
ทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจสินค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ 
 3. ระดับการศึกษา (Education) จะเป็นตัวกลางหรือเป็นตัววัดระดับความคิดเห็น ระดับทัศนคติหรือ
ระดับของความคิดของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งระดับการศึกษาจะสามารถบ่งบอกถงึความเป็นอยู่ และความ
สนใจในสิ่งต่างๆ ได้โดยผู้ที่มีการสูงกว่า ส่วนใหญ่จะมีการด ารงชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มผู้ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า 
 4. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน  
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 5. รายได้ (Income) รายได้เป็นตัวชี้วัดการมีหรือไม่มี ความสามารถในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค หากมี
รายได้ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมกรรมการบริโภคจะแตกต่างกัน 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Armstrong & Kotler, 2009 อ้างใน ดลนภัส ภู่เกิด (2562) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับและยินดีจ่าย 
เพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อ
ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง  
 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจได้ท าการน าสิ่งที่ เสนอขายมาเปิดตัวสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางและเกิดความสนใจ ประกอบด้วยสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สีสัน ราคา 
คุณภาพสินค้า ตราสินค้า ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 2. ราคา หมายถงึ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้านั้น 
ซึ่งราคามีความส าคัญต่อการรับรู้ในคุณค่าว่าการบริการหรือสินค้าคุ้มกับเงินที่จ่าย โดยผู้ใช้บริการจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของสินค้ากับราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อในทันทีเพราะได้รับความคุ้มค่ามากกว่าเงินที่จ่าย 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางที่สินค้าหรือบริการถูกเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนมือไปยัง
ช่องทางที่เตรียมไว้ ในช่องทางนั้นจะประกอบไปด้วย ผู้ผลิต คนกลางผู้ใช้โดยตรงหรือผู้ใช้ในทางอุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ที่องค์กรเพื่อสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคในการสร้างความพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความเห็นส่วนบุคคลโดยมีการเชื้อเชิญจูงใจให้เกิด
ความต้องการหรือการรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีประโยชน์ในการใช้ จนเกิดความทรงจ าในตัวสินค้าและบริการ  
โดยส่งผลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมในการใช้บริการ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 Davis (1989) อ้ างใน  อรอนงค์  ทองกระจ่ าง  (2561) ได้ พั ฒ นาเแบบจ าลอง Technology 
Acceptance เพื่อใช้ในการศึกษาบริบท การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทัดฐานจากบุคคลอื่น
ในการแสดงพฤติกรรม เข้ามาร่วมปัจจัยในการพฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ได้แก่การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease Of Use) ความน่าเชือ่ถือได้จากการรับรู้ (Perceived Credibility) โดยมีนิยาม ความหมายดังนี้ 
 1. การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) เป็นการรับรู้ เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยมีทัศนคติความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในระบบใดระบบหนึ่ง ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพ
การท างานของบุคคลนั้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือการใช้งานที่รวดเร็ว ท าให้เกิดมุมมองหรือความเชื่อในการวิเคราะห์
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ถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยีโดยวัดจากการได้รับประโยชน์นั้นตรงกับความต้องการ
ของบุคคลนั้นให้น าไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีต่อไป 
 2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็นการพิจารณาเทคโนโลยี ในเรื่อง
ทัศนคติความเชื่อบุคคล ที่มีต่อขั้นตอนวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ที่จะ
เข้าใช้งานในระบบและสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน 
 3. การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยจากการใช้งาน โดยไม่ถูกคุกคามสร้างความเป็นส่วนตัวในเรื่องข้อมูลในการใช้งานในระบบ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 Kotler & Keller (2006) อ้างใน ณัฐกฤตา นาคนิยม (2560) กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคพิจารณาตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Problem Recognition) เป็นพฤติกรรมการซื้อที่มีจุดเริ่มต้น จาก
ผู้บริโภค ที่มีความต้องการอาจได้รับจากแรงกระตุ้นภายนอก เช่น สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรืออาจเห็นคนรอบตัวใช้
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ ถ้าจากภายใน เช่น ความรูสึกหิว ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐาน 
 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นพฤติกรรมหลังผู้บริโภคเกิดความต้องการ ไปสู่การ
ค้นหาข้อมูลของสินค้านั้น โดยขั้นตอนนี้ อาจไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้านั้นสูงมาก เพราะ
ถ้าความต้องการสูงมาก อาจซื้อสินค้านั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูล 
 3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้มีการค้นหา
ข้อมูล จากนั้นผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือก หมายถึง ผู้บริโภคต้องมีการตัดสินใจจะซื้อ
สินค้า ยี่ห้ออะไร หรือซื้อสินค้าอะไร ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีแนวทางในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของการตัดสินใจ และทางเลือกที่มีอยู่ 
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจท าให้ผู้บริโภค
สามารถจัดล าดับความส าคัญของการเลือกซื้อได ้เป็นการพิจารณาถึงทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ และ
ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การที่ผู้บริโภคสามารถประเมินและเลือกสินค้าหรือตราสินค้าได้ หมายความว่า
จะเกิดการซื้อได้เพราะปัจจัยทั้งสองอย่างอาจท าให้เกิดความเสี่ยงจากการเลือกบริโภคสินค้านั้นได้ และเมื่อผ่าน
ขั้นของการประเมินทางเลือกต่างๆแล้ว ผู้บริโภคจะได้สินค้าตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดที่
ตั้งใจจะซื้อคือผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้อขึ้น 
 5. พฤติกรรมหลั งการซื้ อ (Post Purchase Behavior) หลั งจากมีการซื้ อแล้วผู้บริ โภคจะได้ รับ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ถ้าพอใจผู้บริโภคจะรับทราบถึงข้อดีของสินค้า 
ท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้ หรือมีการแนะน าแก่ลูกค้ารายใหม่ได้ แต่ถ้าไม่พอใจผู้บริโภคอาจเลิกซื้อสินค้าในครั้งต่อไป 
จนอาจส่งผลเสียต่อเนื่อง เกิดการบอกต่อลูกค้ารายอื่นๆได้ ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยแบบไม่ทดลอง นั่นคือการวิจัยที่มีการศึกษาตาม
สภาพแวดล้อมที่ เป็นอยู่จริง โดยผู้วิจัยไม่ได้ท าการเปลี่ยนแปลงสร้างหรือควบคุมสิ่งใดที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อด าเนินการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติของการกระท าดังกล่าว  
ซึ่งเป็นการวิจัยภาคสนามโดยไม่มีการทดลองแบบตัดขวาง คือ การด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งเพียงครั้งเดียวจากหลาย ๆ หน่วยศึกษา แล้วน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เครื่องมือใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อเก็บข้อมูลแล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการเปิด ตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ Yamane ( 1973 ) เพื่อก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับ 
การศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 
หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane ( 1973 ) ได้ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
และรายได้ต่อเดือน มีข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีข้อค าถามจ านวนข้อค าถาม 13 ข้อ 
ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง,  
2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง มีข้อค าถามจ านวนทั้งหมด 8 
ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง,  
2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 17 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับ
ความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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     1.5 เป็นข้อค าถามปลายเปิด ที่ถามเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี 
เซ็นทรัล (เช่น ราคา ประโยชน์ ความรวดเร็วในการซื้อ เป็นต้น) จ านวน 1 ข้อ 

1.6 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็น ก าหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดับความ 
คิดเห็นมากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 
1.81 – 2.60 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1.00 – 1.80 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะของประชากรกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  

2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูล
สถิติความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA ) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นราย
คู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression ) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นจะอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านการรับรู้ถึง
ความต้องการ และด้านการแสวงหาข้อมูล 
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 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล โดยรวมต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอป
พลิเคชันเจดี เซ็นทรัล โดยรวมไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล  

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล เพราะความปรารถนาส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller 

(2006) อ้างใน ณัฐกฤตา นาคนิยม (2560) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความต้องการ หมายถึงพฤติกรรมการซื้อที่มี

จุดเริ่มต้น จากผู้บริโภคที่มีความต้องการอาจได้รับจากแรงกระตุ้นภายนอก เช่น สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรืออาจเห็น

คนรอบตัวใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ ถ้าจากภายใน เช่น ความรู้สึกหิว ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐาน  

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการค้นหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ซึ่งสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) อ้างใน อรอนงค์ 
ทองกระจ่าง (2559) กล่าวว่าการเสาะแสวงหาข้อมูล เมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไขโดยหา
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ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 1) แหล่งบุคคล เช่นครอบครัว มิตรสหาย หรือผู้ที่
เคยใช้สินค้านั้นแล้ว 2) แหล่งธุรกิจ เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ จุดขายสินค้า บริษัทหรือร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้
จัดจ าหน่าย 3) แหล่งข่าวทั่วไป เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 4) จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้รับจากการลองสัมผัส การทดลองใช้ 

1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล  

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบ

ราคาก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller 

(2006) อ้างใน ณัฐกฤตา นาคนิยม (2560) กล่าวว่า การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บริโภคได้มี

การค้นหาข้อมูล จากนั้นผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือก หมายถึง ผู้บริโภคต้องมีการ

ตัดสินใจจะซื้อสินค้า ยี่ห้ออะไร หรือซื้อสินค้าอะไร ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีแนวทางในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการตัดสินใจ และทางเลือกที่มีอยู่ 

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล เพราะมีความต้องการส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006)  

อ้างใน ณัฐกฤตา นาคนิยม (2560) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจท าให้

ผู้บริโภคสามารถจัดล าดับความส าคัญของการเลือกซื้อได้ ผู้บริโภคจะได้สินค้าตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการ

ของตนเองมากที่สุดที่ตั้งใจจะซื้อคือผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจที่จะขึ้น  

1.5 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006) อ้างใน ณัฐกฤตา 
นาคนิยม (2560) กล่าวว่า พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากมีการซื้อแล้วผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการ
บริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ถ้าพอใจผู้บริโภคจะรับทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้า ท าให้เกิดการ
ซื้อซ้ าได้ หรือมีการแนะน าแก่ลูกค้ารายใหม่  
 2. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอป
พลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับเปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
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ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร  

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอป

พลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ผู้บริโภคมีอายุที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการ

แสวงหาข้อมูล และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562) วิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  

(ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร  

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอป

พลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ผู้บริโภคมีอาชีพที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการ

แสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี 

(2558) วิจัย เรื่องปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อสินค้ าผ่านทางแอปพลิ เคชันออนไลน์ของผู้บริ โภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน  

2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเปรมกมล 
หงษ์ยนต์ (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า ) 
ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร  

2.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน

การตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562) วิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลใน

กรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร  
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 3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สินค้าที่จ าหน่ายบน 

แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ แต่ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อจากช่องทางอื่น ๆ ได้ 

ดังนั้น แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลจะต้องน าเสนอรูปแบบที่สะดุดตาหรือคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคพึงพอใจเข้า

มาช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธมนธรณ์ บุญเรือง 

(2563) ศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนแทคเลนส์ผ่านทางออนไลน์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนแทคเลนส์ผ่านทางออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา ในเรื่องการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับ
คุณสมบัติ ความคุ้มค่า ของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธมนธรณ์ บุญเรือง (2563) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ผ่านทาง
ออนไลน์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ผ่านทางออนไลน์  

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าช่องทางการ
จัดจ าหน่าย เป็น เพียงการสร้างการรับรู้ ให้แก่ผู้บริ โภค จึงไม่ สามารถท าให้ผู้บริ โภคตัดสินใจซื้อได้  
จึงต้องอาศัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธนชาติ ทองใบ (2563) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น  
ลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม และมีการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธมนธรณ์ บุญเรือง (2563) ศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด 
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การยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ผ่านทางออนไลน์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ผ่านทางออนไลน์ 

3.5 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลท าให้เกิดความสะดวกสบาย ท าให้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Davis (1989) อ้างใน อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2561) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ หมายถึงการรับรู้เทคโนโลยีที่
น ามาใช้นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์โดยมีทัศนคติความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในระบบใดระบบหนึ่ง 
ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพการท างานของบุคคลนั้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือการใช้งานที่รวดเร็ว ท าให้เกิดมุมมองหรือ
ความเชื่อในการวิเคราะห์ถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยีน าไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีต่อไป  

3.6 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการใช้งานมากนัก และไม่ซับซ้อน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Davis (1989) อ้างใน อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2561) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานเป็นการพิจารณาเทคโนโลยี ในเรื่องทัศนคติความเชื่อบุคคล ที่มีต่อขั้นตอนวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย  
ไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ที่จะเข้าใช้งานในระบบและสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้อง 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน  

3.7 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าแอปพลิเคชันเจดี 
เซ็นทรัลมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยในการช าระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับวรรณิกา 
จิตตินรากร (2561) ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่าการรับรู้ถึงความเสี่ยงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
บริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์  
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ โดยด้านอายุ ด้านอาชีพ  
ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้ต่อเดือน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับลักษณะกลุ่มเป้าหมาย  
เพราะเนื่องจากลักษณะของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนัไป ตามปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไป
แล้วนั้น มีผลท าให้การตัดสินใจซื้อต่างกันผู้บริโภคเกิดความต้องการมากขึ้น 
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 ส่วนปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี 

เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ผู้ประกอบการอาจจะไม่ต้องเน้นประเด็นด้านเพศ 

เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น

ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาดหรือ
ผู้ประกอบการควรตั้งราคาของสินค้าให้มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ ความคุ้มค่าของสินค้า ควรมีหลายระดับ
ราคาให้เลือก พร้อมเงื่อนไขในการผ่อนช าระ เพราะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับด้านราคา 
 2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
นักการตลาดหรือผู้ประกอบการควรมีการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดโปรโมชั่นอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อ เพราะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ประกอบการต้องสร้างการรับรู้ว่าการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล มีความสะดวกสบาย ช่วยลดเวลา
ในการซื้อสินค้า ท าให้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องความง่ายในการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย 
 3. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ประกอบการต้องมีการประชาสัมพันธ์ว่าแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัลมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างดี 
และมีความปลอดภัยในการช าระเงิน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่

หลากหลายยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยการขยายไปในเขตภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีประชากรที่เหมาะสม เพื่อท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของกลุ่มประชากรชุดใหม่ เพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ในการศึกษาที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นและเกิดความครอบคลุมมากขึ้น 

2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี 
เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อ การรับประกันสินค้า เป็นต้น 
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