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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้สินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน

ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชัน

ออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจาํแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 3) เพื่อ

ศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังนี ้

ผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิตกิารทดสอบแบบ t - test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวธิีของ LSD และใชสถิตกิารถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศตางกัน อายุ

ตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน และอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชนัออนไลน

ตางกัน และผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสินคาผาน  

แอปพลิเคชันออนไลนไมตางกัน สวนปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและปจจยัสวนประสมทางการตลาด

ออนไลน ดานการรับรูถึงประโยชนทีไ่ดรับ  ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน และดานราคา มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ; แอปพลิเคชันออนไลน 



Abstract 

The purpose of this research is to (1) To study the purchasing decision processing 

products through online application of consumers in Bangkok and vicinity. (2) To study the 

purchasing decision processing products through online application of consumers in 

Bangkok and vicinity by population factors. (3) To study the technology acceptance and 

the online marketing mix factors that affects the purchasing decision processing products 

through online application of consumers in Bangkok and vicinity. The sample used in this 

research is 400 people in Bangkok and vicinity, using questionnaires as a tool for data 

collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation by testing the hypothesis by using t - test statistics, one - way variance 

statistics (One - way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and using 

multiple regression statistics 

The hypothesis test found that the consumers in Bangkok and vicinity with 

different gender, age, education level and occupations has different effects on the 

purchasing decision processing products through online application of consumers in 

Bangkok and vicinity and the consumers in Bangkok and vicinity with different income does 

not affect the purchasing decision processing products through online application of 

consumers in Bangkok and vicinity. The technology acceptance and the online marketing 

mix factors Perceived Usefulness, Attitude toward Using and Price affect the purchasing 

decision processing products through online application of consumers in Bangkok and 

vicinity. 

Keywords: The purchasing decision; online application 

บทนํา 

ในยุคปจจุบนัเราคงปฏิเสธไมไดวาอินเทอรเน็ตไดเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของใคร

หลายๆ คนไปแลว รวมถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณเคร่ืองมือสื่อสาร และระบบ

เครือขายสัญญาณตางๆ ทําใหการติดตอสื่อสารทาํไดงายและสะดวกข้ึนอยางมาก ประกอบกับการระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหการซื้อสินคาออนไลนกลายเปนหนึ่งในกิจกรรมออนไลนทีไ่ดรับความนิยม

มากที่สุด สงผลใหตลาด e - Commerce มีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเตบิโตมากข้ึนอีก สงผล

ใหมีการแขงขันที่สูงข้ึนตามไปดวย  



ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชนัออนไลน รวมไปถึงรานคา

บนแอปพลิเคชนัออนไลนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยจําแนกตามปจจยัประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มผีลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของ

ผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี ้

1. ขอบเขตของประชากร ทําการศึกษาวิจัยการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของ

ผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่มีความหลากหลายในหลายๆ ดาน เชน ดานความคิด ดาน

ความรูสึก ดานทัศนคติ ดานการใชชีวิต เปนตน จึงทําใหมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

2. ขอบเขตดานตัวแปร เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบดวยตัวแปร ดังตอไปนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ปจจัยการยอมรับเทคโนโลย ีไดแก ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ การ

รับรูถึงความงายในการใชงาน และทัศนคตทิี่มีตอการใชงาน และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

ออนไลน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจาํหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน

การใหบริการสวนบุคคล และดานการรักษาความเปนสวนตวั  

ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน

ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  

2. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได 



3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีการตัดสนิใจซื้อ 

จากการศึกษาการตัดสนิใจซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการตัดสินใจซื้อไดวา การตัดสินใจ

ของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติซึง่จะแสดงให

เห็นถึงความตองการ ตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย อีกทั้งยังเกิดจากปจจัยภายนอก ทั้งในดานของ

สังคมและวฒันธรรม ที่เขามาเปนแรงกระตุน ประกอบกับการเสาะหาขอมูลมาประกอบการพจิารณาเพื่อ

กําหนดแนวทาง มีกิจกรรมที่ผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยูหรือขอมูลที่ฝายผูผลิตใหมาและ

สุดทายคือการประเมนิคาของทางเลือกที่ดีที่สุด ทาํใหเกิดการตัดสินใจซื้อ จากนัน้เมื่อซื้อเสร็จแลวผูบริโภค

จะทําการตัดสินใจวาพอใจหรือไมพอใจตอสินคานัน้ ๆ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับการยอมรับเทคโนโลยี แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ดานที่ 1 ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ 

จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลย ีดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมาย

ของการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ไดวา การทีผู่บริโภคมีการรับรูประโยชนที่เกิดจากการใชแอปพลิเคชันซื้อ

สินคาออนไลนนั้น มีสวนชวยใหการซื้อสินคามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถคนหาสินคาที่ตองการไดหลากหลาย 

ผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน รวมถึงชวยลดเวลาในการซื้อสินคาได 

ดานที่ 2 ดานการรับรูถึงความงายตอการใชงาน 

จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงความงายตอการใชงาน ผูวิจัยสามารถสรุป

ความหมายของการรับรูถึงความงายตอการใชงาน ไดวา การรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน จากการที่นาํ

เทคโนโลยีมาประยุกตใชงายไมตองอาศัยความรูความสามารถในการใชงานมากนัก ไมซับซอน หรือมีความ

สะดวก รวดเร็วในการใชงาน ทาํใหผูบริโภคสามารถคนขอมูลทีต่องการไดงาย ในการใชงานแอปพลิเคชัน 

ดานที่ 3 ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน 

จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ดานทัศนคติที่มีตอการใชงานที่ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมาย

ของ ทัศนคติที่มีตอการใชงาน ไดวา ความคิดเห็นของผูใชงานทีม่ีตอเทคโนโลยนีั้น ๆ ซึง่เกิดจากการรับรู

ประโยชนในการใชงานและการรับรูความงายในการใชงาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความตั้งใจในการใชงาน 

 

 



3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดออนไลน แบงออกเปน 5 

ดาน ดังนี ้

ดานที่ 1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของ

ผลิตภัณฑ ไดวา เปนสิง่ที่นาํเสนอขายเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย แมการคาทาง

ออนไลน ลูกคาไมสามารถจับตองเลือกสินคาไดกอนการตัดสินใจซื้อ แตสามารถพิจารณาจากตรายี่หอ คุณภาพ

สินคา รูปภาพและคําบรรยาย ดังนั้น ภาพตองชัดเจน ไมมัวหรือมืดดํา วางตาํแหนง ภาพสมดลุ มีทั้งขนาด

รูปตัวอยาง (Preview) รูปภาพแบบเต็ม (Full) และรายละเอียดของสินคาตองไมเกินความจริง เพื่อเปนขอมูล

ในการตัดสินใจใหมากที่สดุ 

ดานที่ 2 ดานราคา (Price) 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานราคา ผูวจิัยสามารถสรุปความหมายของ

ราคา ไดวา เปนตัวกําหนดมลูคาของผลิตภัณฑในรูปของเงิน หรือเปนมูลคาที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยน

ผลิตภัณฑทีน่ําเสนอ ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ ไดแก ตองคํานึงถึงราคาตลาด

เปนหลัก การคิดเผื่อราคาคาขนสง เปนตน ซึ่งมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ผูบริโภคมักจะมี

การเปรียบเทียบราคาในทองตลาด การตอรองราคาสินคา รวมถึงเปรียบเทียบระหวางคุณคาทีไ่ดรับและ

ราคาที่ตองจายของผลิตภัณฑ 

ดานที่ 3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูวิจยัสามารถสรุป

ความหมายชองทางการจัดจาํหนาย ไดวา เปนกระบวนการเคลือ่นยายผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปสูผูบริโภค 

ตนทุนคาขนสงมีความเหมาะสม ปจจัยในการพิจารณาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑผานระบบออนไลน 

ไดแก การคนหาสินคาไดงาย ทุกชวงเวลา ระบบการสั่งซื้อตองใชงานงาย ระบบการชําระเงินที่สะดวก ตลอดจน

การดาวนโหลดขอมูลที่รวดเร็ว ขอมูลที่นําเสนอชัดเจน เปนตน 

ดานที่ 4 ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการสงเสริมทางการตลาด ผูวิจยัสามารถสรุป

ความหมายของการสงเสริมการตลาด ไดวา การติดตอสื่อสารการตลาดระหวางผูขายและผูซื้อ ซึ่งมีวัตถุประสงค

ที่สําคัญเพื่อกระจายขาวสารหรือสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและการตัดสินใจซื้อ 

โดยการประชาสัมพันธ สรางจุดเดนของเว็บไซต การสงเสริมการตลาดสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน 

การโฆษณาผานสื่อตางๆ การจดักิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ เชน การลดแลกแจกแถม และยังสามารถ

เชิญชวนใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมในกิจกรรมผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน เพื่อสรางการรับรูและ

ตระหนักถึงสินคาเกิดความตองการใชและตัดสนิใจซื้อ  

 

 



ดานที่ 5 ดานการใหบริการสวนบุคคล (Personalization)  

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล ผูวิจัยสามารถสรุป

ความหมายของการใหบริการสวนบุคคล ไดวา เปนลักษณะการบริการแบบโตตอบรวมกัน (Interactive) 

ระหวางผูประกอบการกับลูกคาแบบเจาะจงบุคคล เรียกวา การตลาดแบบหนึ่ง ตอหนึ่ง (One-to-one 

Marketing) โดยการนาํเอาเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการตอบคําถาม แกไขปญหา หรือขอสงสัยใหกับ

ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากลูกคา เพื่อพัฒนาคุณภาพสนิคาและการใหบริการ 

ใชขอมูลจากการสืบคนของลูกคา เพื่อนําเสนอสนิคาในชนดิหรือประเภทเดียวกันกับที่ผูบริโภคมีความสนใจ

อยูในขณะนั้นและยังชวยใหการเขาถึงขอมูลสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ ทั้งที่เปนชนิดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

สามารถทาํไดงายข้ึน ซึง่จะเปนการสรางความประทบัใจใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดการตัดสินใจซือ้ที่รวดเร็วข้ึน 

ดานที่ 6 ดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy)  

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการรักษาความเปนสวนตัว ผูวิจัยสามารถ

สรุปความหมายของการรักษาความเปนสวนตัว ไดวา เปนนโยบายที่ผูประกอบการหรือองคกร ไดประกาศให

สาธารณะชนทราบวาทางองคกรจะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไวไปในทางใดบาง การกําหนด

นโยบายเพื่อสรางความนาเชื่อถือโดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) เชน ที่อยู 

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน รวมถึงมีระบบหรือเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยบน

เว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน เพื่อชวยปองกันการเขาถึง การใช การประมวลผล หรือเปลี่ยนแปลงบัญชี และ

ขอมูลสวนตัว ตลอดจนปองกันขอมูลไมใหสูญหาย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการซื้อสินคาผาน

ทางเว็บไซต 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนามแบบวิจยัตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทาํการวเิคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิต ิโดยใชวธิีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ

หาขนาดของกลุมตัวอยางไดใชวธิีการหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางหาขนาดของกลุมตวัอยาง

ของ Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทําการเลือกจากตารางแบบไม

ทราบจาํนวนที่แนนอน จากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตาราง 

Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 

 

 

 



เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1. แบบสอบถามปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

 1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เก่ียวของกับลักษณะปจจัย

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่งเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

 1.2 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวนขอคําถาม 6 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี ้ 

5 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นเห็น

ดวยปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอย และ 1 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอยที่สุด    

1.3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชนั

ออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวยคําถามทัง้หมด 3 ดาน คือ ดานการ

รับรูถึงประโยชนทีไ่ดรับ ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน และดานทัศนคตทิี่มีตอการใชงาน มีจํานวน

ขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชัน

ออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวยคําถามทัง้หมด 6 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจาํหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานการใหบริการสวน

บุคคล และดานความเปนสวนตวั มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 26 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อ

ตีความหมายดังนี้ 5 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก, 3 = ระดับ

ความคิดเห็นเห็นดวยปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอย และ 1 = ระดับความคิดเห็นเห็นดวย

นอยที่สุด     

1.4 เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของผูบริโภค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะ

มีขอคําถามทั้งหมด 1 ขอ 

1.5 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินแบงออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมาย

ดังตอไปนี้ คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีระดับความคิดเห็นในระดบันอยที่สุด, คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีระดับความ

คิดเห็นในระดับนอย, คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มี

ระดับความคิดเห็นในระดบัมาก และคาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีระดับความคิดเห็นในระดบัมากทีส่ดุ 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิง

กลุม ไดแก ปจจัยประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได   



1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

และการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้ 

2.1 การตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จาํแนกตาม เพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test และในสวนของอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกตาง

จะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวธิ ีLSD  

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีและดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มี

ผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใช

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชนัออนไลน

ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จําแนกตามปจจยัประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี ้

2.1 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษา

ตางกันและอาชีพตางกัน ทาํใหการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนตางกัน 

2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสินคาผาน      

แอปพลิเคชันออนไลนไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนทีม่ีผล

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ

สรุปผลการวิจัย ไดดงันี ้

3.1 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชัน

ออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

3.2 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี การรับรูถึงความงายในการใชงาน และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดออนไลน ดานผลติภัณฑ ดานชองทางการจัดจาํหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานการ

ใหบริการสวนบุคคล และดานความเปนสวนตัว ไมมีผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน

ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี ้

1. ผลการศึกษาการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก โดยสวนใหญ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีความเห็นวา มคีวามตองการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน เพราะมสีินคาใหเลือกซื้อ

หลากหลายประเภท ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2012) อางใน รังสรรค สุธีสิริมงคล (2562) กลาว

ไววา การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติ

ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามา

เก่ียวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยูหรือขอมูลที่ฝายผูผลิตใหมาและสุดทายคือการประเมินคาของทางเลือก

เหลานั้น  

2. ผลการวิจยัการตัดสนิใจซื้อสนิคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จําแนกตาม ปจจัยประชากรศาสตร 

2.1 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครละปริมณฑลที่มีเพศตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

แอปพลิเคชันออนไลน โดยภาพรวมนั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ผูบริโภคมีเพศที่แตกตางกัน

นั้น ทําใหการตัดสินใจแตกตางกัน เนื่องจากความแตกตางในดานความคิด คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนติา เสถียรโชค (2560) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพงึพอใจของผูซื้อ

สินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสบน Lazada พบวา เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจในการซื้อ

สินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสบน Lazada แตกตางกัน โดย เพศหญิงมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจใน

การซื้อสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสบน Lazada มากกวาเพศชาย  

2.2 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสนิคาผาน

แอปพลิเคชันออนไลน โดยภาพรวมนั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อายุสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออก

และการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราภรณ 

เมธีการย (2561) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจําหนายเคร่ืองสําอางผาน   

เฟซบุก พบวา อายสุงผลตอการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจําหนายเคร่ืองสําอางผานเฟซบุก โดยอายุที่มากข้ึน

จะสงผลตอการตัดสนิใจซื้อลดลงเมื่อเทียบกับผูที่มีอายนุอย  

2.3 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน โดยภาพรวมนั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับการศึกษาที่

ตางกัน สงผลตอการสรรหาขอมูล การเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย กอนการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชัน

ออนไลนที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราภรณ เมธีการย (2561) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจําหนายเคร่ืองสําอางผานเฟซบุก พบวา ระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางผานเว็บไซตเฟซบุกของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

ระดับการศึกษาปริญญาโทจะสงผลตอการตัดสนิใจซื้อลดลงเมือ่เทียบกับระดับมัธยม  



2.4 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสนิคา

ผานแอปพลิเคชันออนไลน โดยภาพรวมนั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา คนที่มีอาชีพตางกัน ยอมมี

แนวคิดอุดมการณและคานิยมตอสิ่งตางๆ แตกตางกันออกไป ซึง่รวมไปถึงทัศนคติ และความคิดเห็นการใน

การใชสินคา และบริการตางๆ ตลอดจดชวงเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของจุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มผีลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา อาชพีที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน โดยผูที่

มีอาชีพตางกันยอมมีรสนิยม การใชชีวิต ความชอบ และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันออกไป  

 2.5 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสนิคา

ผานแอปพลิเคชันออนไลน โดยภาพรวมนั้นไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การซื้อสินคาผานแอปพลิเคชัน

ออนไลนสามารถซื้อไดทุกระดบัรายได และสินคามีหลายระดับราคา จึงทาํใหรายไดไมมีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน ซึง่สอดคลองกับงานวจิัยของศริศา บุญประเสริฐ (2559) ไดศึกษาเร่ือง

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) พบวา รายได

สงผลตอการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชัน่ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) ไม

แตกตางกัน แมวารายไดเปนปจจัยที่มีความสัมพนัธกับการบริโภค รายไดเปนตวักําหนดความตองการของ

คน ตลอดจนเปนสวนหนึ่งในการกําหนดความคิดการตัดสนิใจเลือกซื้อ  

3. เพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ที่มผีลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน  

3.1 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ มีผลตอการตัดสนิใจซื้อ

สินคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหความสําคัญกับปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนทีไ่ดรับ ในเร่ือง

ของความสะดวกสบายในการซือ้สินคา สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางและการเลือกซื้อสินคา สามารถ

คนหาสินคาที่ตองการไดอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณิกา จิตตินรากร (2559) ได

ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาจาก

บริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน พบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนทีไ่ดรับ 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน เนื่องจากจากชองทางออนไลนของ

บริษัทขายตรงชวยเพิ่มประสิทธภิาพการซื้อสินคา และทําใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลที่หลากหลายข้ึน  

3.2 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มองวาการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชัน่ออนไลน เปน

เร่ืองงาย ไมเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ

เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2557) ไดศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนที่มผีล

ตอการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การยอมรับเทคโนโลย ี



ดานความงายในการใชงานมผีลตอการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการจัดหมวดหมูตามประเภทของหนังสือทําใหงายตอการสบืคนหาขอมูล

ตามที่ตองการโดยใชระยะเวลาอันสั้น สามารถใชงานหรือมีการสืบคนหา ขอมูลเก่ียวกับหนังสือไดตลอด 24 

ชั่วโมง และมีความยดืหยุนในการใชงาน 

3.3 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน มีผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคา

ผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหความสําคัญกับความเชื่อมั่นและความนาสนใจในการซื้อสินคา

ผานแอปพลิเคชันออนไลน ซึง่สอดคลองกับงานวจิัยของชัชวาล โคสี (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคผานเว็บไซดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา แบบจาํลองการยอมรับ

เทคโนโลยทีี่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคผานเว็บไซดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยตัวแปรที่

มีอิทธิพลไดแก การรับรูถึงประโยชนทีไ่ดรับและทัศนคตทิี่มีตอการใชงาน โดยประเด็นทีผู่บริโภคให

ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาคือ เมื่อเขาใชงานเวบ็ไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชวยใหผูบริโภคมี

ทางเลือกในการเลือกซื้อสินคาเพิ่มมากข้ึน ในเว็บไซตพาณชิยอิเล็กทรอนิกสออนไลนมีสนิคาและบริการใน

ราคาทีถู่กกวาตามทองตลาด และยังสามารถหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคากอนที่จะตัดสินใจซื้อได 

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยงัสรางความเชื่อมั่นในการสัง่ซื้อสินคาออนไลนใหแกผูบริโภค สรางความ

นาสนใจในการที่จะเลือกซื้อสินคาออนไลนและมีการอัพเดทสนิคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคาเพิ่มมากข้ึน  

3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคา

ผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สนิคา

ที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการไมวา การซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน หรือออฟไลน ไมมีแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรกมล ลิ้มโรจนนุกูล (2560) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจใช

บริการจองหองพักผานตัวกลางออนไลน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการจอง

หองพักผานตัวกลางออนไลน ปจจัยดานผลิตภัณฑไมวาจะเปนรูปแบบลักษณะของหนาเว็บไซตหรือ      

แอพพลิเคชัน การใชงาน การจัดเรียงขอมูล ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการจองหองพักผานตัวกลาง

ออนไลนอยางมีนัยสําคัญ  

3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

แอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหความสําคัญในดานราคา ทั้งความสะดวกในการเปรียบเทียบราคา ราคา

คอนขางต่ําทาํใหคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวนัชัย แซซู (2561) ไดศึกษาเร่ือง 

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอกระบวนการตัดสนิใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเวบ็ไซตออนไลน

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับ



ปจจัยดานราคา ในเร่ืองการตั้งราคาของสินคามีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับความคุมคา และคุณสมบัติของ

สินคา 

3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจดัจําหนาย ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา การซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน มีความสะดวก งายดาย ตั้งแตตน จนจบระบวนการซื้อ

สินคาและยังสามารถเลือกซื้อสินคาไดตลอดเวลา รวมถึงชองทางการจายชําระเงินที่หลากหลาย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของศริศา บุญประเสริฐ (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคา

แฟชั่นผานเครือขาย สังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนายและการ

ประชาสัมพนัธ ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชัน่ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) 

เนื่องจากการออกแบบหนาเพจที่มีความสวยงาม และนาสนใจ ระบบการใชงานงายการจัดหมวดหมูของ

สินคาอยางเปนระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธนั้น ไมสงผลตอระดับการตัดสนิใจซื้อสินคาผานเฟซบุก 

(Facebook) ในดานชองทางการจัดจาหนาย เนื่องจากรานคาบนเฟซบุกนั้น มีรูปรางหนาตา และระบบ

ตางๆ ที่เหมือนกัน ประกอบกับการที่ผูบริโภคมีความคุนเคยกับการใชงานเฟซบุกอยูแลว 

3.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการสงเสริมทางการตลาด ไมมผีลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา การโฆษณา ประชาสมัพันธ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย อาจไมมผีลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน หากบนแอปพลิเคชันออนไลนมีสนิคาที่ตรงตามความตองการของ

ผูบริโภค และมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพแลวนั้น การสงเสริมการตลาดก็จะไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาผานแอปพลิเคชนัออนไลนแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย แซซ ู(2561) ไดศึกษาเร่ือง 

กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมทางการตลาด มีไมผลตอกระบวนการตัดสนิใจซื้ออุปกรณไอที

ผานทางเวบ็ไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ในเร่ืองของการจัดโปรโมชั่นในการ

สงเสริมการขายหรือการโฆษณาผานทางสื่อตางๆ ทําใหเกิดการกระตุนทําใหเกิดความตองการซื้อเกิดข้ึน 

3.8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําเสนอความคิดเห็นไดตามตองการ มี

เจาหนาที่คอยใหบริการที่รวดเร็ว ตลอดจนมีการแนะนาํผลติภัณฑในหมวดเดียวกันหรือหมวดใกลเคียงกับที่

ผูบริโภคสนใจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวนัชัย แซซู (2561) ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสนิใจซื้อ

อุปกรณไอทีผานเวบ็ไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการบริการแบบเจาะจง ไมมีผลตอกระบวนการตัดสนิใจซื้ออุปกรณไอทีผานทางเวบ็ไซตออนไลนของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับการ

นําเสนอสนิคาที่อยูในหมวดหมูเดียวกันอยางครบถวน ทําใหสามารถซื้อสินคาไดอยางงาย 



3.9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานความเปนสวนตัว ไมมผีลตอการตัดสนิใจ

ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ผูวิจัยมคีวามคิดเห็น

วา ไมวาจะเปนขอมูลสวนตัวหรือแมแตขอมูลทางดานธุรกรรมการเงิน ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อาจจะยังมไิดรับผลกระทบจากการใหขอมูลดังกลาว จึงมิไดใหความสาํคัญมากนัก ซึง่สอดคลอง

กับงานวิจัยของวันชัย แซซู (2561) ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลน

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานความเปนสวนตวั ไมมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซือ้อุปกรณไอทีผานทางเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ยังไมไดใหความสาํคัญกับการรักษาขอมูลความเปนสวนตัว 

ขอมูลทางดานธุรกรรมทางการเงิน ในระหวางที่มีการซื้อสินคามากเทาที่ควร หรืออาจจะมั่นใจใน

กระบวนการตางๆ ของการซื้อสนิคา จึงทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการสั่งซื้อสนิคา 

ขอเสนอแนะและผลการวิจัย  

ปจจัยประชากรศาสตร 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงเปน ดานเพศ ดาน

อาย ุดานระดับการศึกษา และดานอาชีพ ทําใหการตัดสินใจซือ้สินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตางกัน ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญในการใหขอมูลขาวสาร การ

นําเสนอ การโฆษณา รวมถึงการจัดรูปแบบแอปพลิเคชันออนไลน เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมคนแตละกลุมได

อยางงาย ไมซับซอน และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางเชน การโฆษณาโดยมุงเนนกับกลุมเพศชาย 

เนื่องจากเพศชายจะไมคอยใหความสนใจการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลน และมักตัดสนิใจซื้อสินคา

ในระยะเวลาอันสั้น โดยมไิดมีการคนหาหรือเปรียบเทียบขอมูลกอนการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดกลุมสินคา

ที่เหมาะสําหรับเพศชาย เพื่อใหเกิดความตองการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนมากยิ่งข้ึน 

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยทีี่มผีลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ และดานทัศนคติที่มีตอการ

ใชงาน มีผลตอตอการตัดสนิใจซือ้สินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองของการจัดทําแอปพลิเคชนัออนไลนใหเขาใชงานงาย ลด

ความซับซอน สามารถคนหาสินคาไดตรงตามความตองการของผูบริโภค การทํารายการเปนไปอยางรวดเร็ว 

เพื่อลดระยะเวลาในการซื้อสินคา ซึ่งจะชวยดึงดดูใหผูบริโภคเขามาใชงานมากข้ึน และสรางความเชื่อมั่นใน

การซื้อสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชันออนไลน ใหความสาํคัญในเร่ืองของคุณภาพสินคาและบริการ ไม

เปดเผยขอมูลสวนตัวของผูบริโภค ตลอดจนความรวดเร็วในการจัดสงสินคา โดยที่สนิคาอยูในสภาพสมบูรณ 

รวมไปถึงการออกแบบแอปพลิเคชันออนไลนใหมีความนาสนใจ ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความสนใจการใชงาน

และเกิดการกลับมาซื้อซ้ําอีกคร้ัง  



ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนมีเพียงดานเดียว คือ ดานราคาที่มีผลตอตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูประกอบการจึงควร

ความสําคัญกับการตั้งราคาสินคาทีเ่หมาะสมกับคุณภาพสนิคา เปดใหมีการตอรองราคาระหวางผูซื้อและ

ผูขาย จะทาํใหผูบริโภคซื้อสนิคาไดในราคาที่พงึพอใจ รวมไปถึงคาขนสงที่เหมาะสม จะกระตุนใหผูบริโภค

เกิดความตองการซื้อมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน      

แอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัย

ดานสิง่กระตุนทางการตลาด ปจจัยดานแรงจงูใจ เพื่อที่จะไดนาํมาปรับปรุงหรือสรางความนาเชื่อถือใหกับ

ผลิตภัณฑ ใหมีความตรงตอความตองการของลูกคาและสามารถเขาถึงลูกคาไดหลายกลุมเปาหมายมาก

ยิ่งข้ึน 

2. ประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้เปนเพียง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ซึ่งหาก

ตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนจึงควรเลือกกลุมประชากรในการศึกษาคร้ังตอไปที่แตกตางจาก 

เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความแตกตางกัน 

3. การเลือกใชเทคนิคในการวิจยั อาจจะนาํการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอ่ืนเพิ่มข้ึนดวย 

เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนหรือการเลือกวิธีใน 

การสุมตัวอยางจากเดิมเปนการสุมแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเปนการสุมแบบเจาะจง เพื่อให 

ไดผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งข้ึน 
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