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บทคัดย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1)สภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2)ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner 
regression) ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001-35,000 บาท ใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัเป็นระยะเวลามากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป จ านวนคร้ังท่ี
ใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัต่อเดือนอยูท่ี่ 1-2 คร้ังต่อเดือน และสินคา้ท่ีซ้ือผา่นแอปพลิเคชนัมาก
ท่ีสุดคือเส้ือผา้แฟชัน่ โดยราคาท่ีซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่อยูท่ี่ 501-1,000 บาท ส าหรับความคิดเห็น
เร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวม 
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อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในดา้นผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั และปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั  

 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ,แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research are (1) General conditions of marketing mix factors brand image and the 

affecting product shopee application of consumers in Bangkok  (2) The relationship between marketing mix 
factors and brand image and the affecting product shopee application of consumers in Bangkok by using 
quantitative research which the sample group is people who have purchased online products through the shopee 
application of consumers in Bangkok, with a total of 400 people. The statistics used for data analysis are 
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics such as 
multiple liner regression analysis. The research found that most respondents are female. Between the ages of     
26-30 years, with a bachelor's degree in education most of them work in private companies and earn an average 
monthly income 25,001-35,000 baht. In addition, most respondents use the service to purchase products through 
the application for more than 12 months or more. The number of times that the service is used to purchase 
products through the application per month is 1-2 times per month and the products purchased through the most 
applications are fashion clothes the average purchase price per item is mostly 501-1,000 baht. For the opinion of 
the marketing mix factors of consumers who purchase products through the shopee app, the overall picture is the 
average total is at  a high level. And when analyzing marketing mix factors in various areas, it was found that 
marketing mix factors in distribution channels with the highest average. Brand image of consumers who purchase 
products through the shopee application, in general, at a high level by brand image factors in the user side with the 
highest average. The hypothesis testing of marketing mix factors influences the decision to purchase products via 
the shopee application of consumers in Bangkok with statistical and the brand image factor influences decided to 
buy products via the shopee application of consumers in Bangkok with a statistically.  
 
Keywords: Marketing mix, Brand image, Buying decisions, Shopee application 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์มีบทบาทมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถซ้ือขายกนัโดยสะดวกสบาย
มากข้ึน จากขอ้มูลของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) หรือ ETDA เปิดเผยว่า 
ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตของ B2C (business to consumer) สูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ของ
อาเซียน เม่ือเทียบมูลค่าระหวา่งปี 2559 กบัปี 2560 ส่วนหน่ึงมาจากความเช่ือมัน่ในเทคโนโลย ีระบบ e-payment 
ท่ีสะดวกมากข้ึน การขนส่งท่ีรวดเร็วท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาให้ความนิยมซ้ือของออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง โดยชอ้ปป้ี
เป็นโมบายแอปพลิเคชนัท่ีมีความแพร่หลายมากท่ีสุดเป็นอนัดบัตน้ ๆ มุ่งมัน่ท่ีจะกา้วสู่แพลทฟอร์มชอ้ปป้ิง
ออนไลน์ท่ีหน่ึงในใจผูบ้ริโภคโดยไม่หยุดมุ่งมัน่พฒันาเพื่อน าเสนอประสบการณ์ชอ้ปป้ิงออนไลน์ท่ีดีท่ีสุด ตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของชาวไทยอยา่งแทจ้ริง ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ โดยมีแนวคิด
ในการวิจยัคือ การศึกษาจ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด วา่มีความสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงใดต่อปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ วา่มีความสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงใดต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง    
แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นโอกาสใหก้บั
ผูป้ระกอบการสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์
ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ (1)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคาผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนกังาน 

กระบวนการ การน าเสนอทางกายภาพ (2)ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ คุณสมบติั คุณประโยชน์ คุณค่า 



4 

 

วฒันธรรม บุคลิกภาพ ผูใ้ช้ และ(3)การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1.  ประโยชน์เชิงวชิาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีน าไปใชพ้ฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ อีกทั้งผลการศึกษาคร้ังน้ียงัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ ศึกษาเก่ียวกบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีประกอบในงานวจิยั ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

2.  ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงถา้

ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถบริหารจดัการปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวไดเ้หมาะสม  

 
นิยามศัพท์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในปัจจุบนันั้นข้ึนอยูก่บัการน าปัจจยัดา้นต่างๆไปประยคุก์ใชใ้ห้เกิด  
กลยทุธ์ใหม่ๆ ส าหรับการด าเนินการทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกบักลุ่ม 
เป้าหมายของการซ้ือขายสินคา้หรือบริการนั้นๆ มีปัจจยัทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1)ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีผูป้ระกอบ 
การน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคน าไปใชอุ้ปโภคหรือบริโภค (2)ดา้นราคา เป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงถึงมูลค่าของผลิตภณัฑ์
หรือบริการ (3)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นส่วนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้การมีอยูข่องผลิตภณัฑ์ (4)ดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด เป็นช่องทางส าหรับนกัการตลาดเพื่อใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริโภคท าให้เกิดการ
ซ้ือ (5)ดา้นบุคคล เป็นส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน (6)ดา้นกระบวนการ 
เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้บริโภค (7)ดา้นการน าเสนอทาง
กายภาพ เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัผูบ้ริโภค  

ภาพลกัษณ์ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ในความทรงจ าของลูกคา้ เป็นขอ้มูลของสินคา้หรือ
บริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1)ดา้นคุณสมบติั วดัไดจ้ากการท่ีผูบ้ริโภคจดจ าสินคา้
หรือบริการได ้(2)ดา้นคุณประโยชน์ วดัไดจ้ากการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวก รวดเร็ว 
ความถูกตอ้ง และการแกไ้ขปัญหา (3)ดา้นคุณค่า วดัไดจ้ากความทนัสมยัและไวว้างใจไดใ้นระบบการขายหรือ
การให้บริการ (4)ดา้นวฒันธรรม วดัไดจ้ากความซ่ือสัตย ์โปร่งใส ในการท างาน (5)ดา้นบุคลิกภาพ วดัไดจ้าก
ความยืดหยุน่ในการปรับตวัตามยคุสมยั ความเช่ียวชาญ และความเป็นระบบในการขายหรือการใหบ้ริการ 
(6)ดา้นผูใ้ช ้วดัไดจ้ากมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นเพื่อท าใหลู้กคา้เช่ือมัน่ในสินคา้และช่วยให้
ลูกคา้ท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี  
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การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี เป็นการเลือกและ
เปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการจากทางเลือกมากมาย โดยมีการน ามาพิจารณาดว้ยเหตุผลเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีจะท าใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค/์บรรลุเป้าหมายมากท่ีสุด 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. ส่วนประสมทางการตลาด ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547) อธิบายวา่กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (marketing mix) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นการสร้าง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยูก่บั
ผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์  

2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คอตเลอร์ (Kotler, 2003) กล่าววา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ให้ความหมายเป็น 6 
ระดบั คือ (1)คุณสมบติั (2)คุณประโยชน์ (3)คุณค่า (4)วฒันธรรม (5)บุคลิกภาพ (6)ผูใ้ช ้ 

3. เพลสแมคเคอร์ (Pelsmacker, 2011) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ทศันคติภายในท่ีประชาชนให้ความ 
ส าคญัต่อคุณค่าของบริการ ทั้งน้ีผลมาจากภายในจิตใจของแต่ละคนซ่ึงไดรั้บประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีแตก 
ต่างกนั และจะส่งผลใหป้ระชาชนตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการตามค่านิยมของตนนอกเหนือจากการใชง้านจริง  

4. ธนพร แตงขาว (2541) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกท่ีประกอบดว้ยทางเลือก
หลายทาง ตอ้งใชเ้หตุผลในการพิจารณามีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่การตดัสินใจนั้นท าเพื่อส่ิงใด 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการ 
ตลาด พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน Facebook ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 20-29 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการใช ้
Facebook 7 วนั/สัปดาห์ ระยะเวลาในการใชง้าน Facebook มากกวา่ 1 ชัว่โมง มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน 
Facebook 1 คร้ัง/เดือน มีความสนใจในการสั่งซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ใชจ้  านวนเงินในการสั่งซ้ือสินคา้          
501-1,000 บาท/คร้ัง และใช ้Facebook เพื่อการบนัเทิง  

นทัธมน เดชประภสัสร (2558) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภค โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และศึกษาวา่ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
อินเตอร์เน็ต โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นตราผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 
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สริภกัตร์ศิริโท และ ธีรอชิต คาสุข (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก มีจ านวน 400 คน ผลการศึกษา
สรุปวา่ ภาพลกัษณ์ดา้นผูใ้ชมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

เขมจิรา ล้ินทอง (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของผูบ้ริโภคตามหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาตรา เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของผูบ้ริโภคตามหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาตรามือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชา
ตรามือของผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของผูบ้ริโภคตามหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
   

 
 

 
ฃ 
 
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P's) 

▪ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

▪ ดา้นราคา  

▪ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

▪ ดา้นส่งเสริมการตลาด  

▪ ดา้นบุคลากร 

▪ ดา้นกระบวนการ 

▪ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์ (Brand Image) 

▪ คุณสมบติั  

▪ คุณประโยชน ์ 

▪ คุณค่า  

▪ วฒันธรรม  

▪ บุคลิกภาพ  

▪ ผูใ้ช ้

การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลเิคชัน 

ช้อปป้ีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานการวจัิย 
1.  ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสู้ตรคอแครน (Cochran, 1977) ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามใชก้ารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ผูว้จิยัไดน้ าแบบ 
สอบถามท่ีรวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ไดแ้ก่ (1)การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน (2)การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistics analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิง
เส้นตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจยัภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชันช้อปป้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 

บาท นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัเป็นระยะเวลา 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป ส าหรับจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัต่อเดือนอยูท่ี่ 1-2 คร้ัง

ต่อเดือน และสินคา้ท่ีซ้ือผา่นแอปพลิเคชนัมากท่ีสุดคือเส้ือผา้แฟชัน่ โดยราคาท่ีซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง

ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 501-1,000 บาท  
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ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ของผู้บริโภคทีซ้ื่อสินค้า

ผ่านทางแอปพลเิคชันช้อปป้ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

(7P's)  ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมอยู ่มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทาง 

การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และให้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ระดบัความคิดเห็นระดบัมากกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้น

ส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคลากร ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า (brand image) ของผู้บริโภคทีซ้ื่อ
สินค้าผ่านทางแอปพลเิคชันช้อปป้ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ (brand image) ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในดา้นผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นระดบัมากกับปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (brand 

image) ดา้นคุณสมบติั ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณค่า ดา้นคุณประโยชน์ และดา้นวฒันธรรม ตามล าดบั 

ส่วนที ่4 การวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลเิคชันช้อปป้ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง
แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก โดยความหลากหลายของสินคา้มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบท่ีเสถียรมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทาง แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี และความง่ายในการซ้ือและช าระเงินมีผลต่อการตดั 
สินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี ตามล าดบั 
ส่วนที ่5 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

 สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั 

ชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression)  พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ี จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีเพียง 2 ดา้นท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น

กระบวนการ โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
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การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

ทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีเพิ่มสูงข้ึนไป  

เม่ือพิจารณารายละเอียดจะเห็นวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ตามล าดบั 

นอกจากน้ีพบวา่ มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 5 ดา้นท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

ทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ 

 

ส่วนที ่6 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั  

ชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้มีอิทธิพลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความ

คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นของปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้เพิ่มสูงข้ึน จะส่งผล

ใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีเพิ่มสูงข้ึนไปดว้ย  

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชันช้อปป้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีผูท่ี้มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ยงัคงเป็นเพศหญิง 
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีอาย ุ26-30 ปี เพราะมีก าลงัซ้ือ รู้สึกคุน้ชินกบัเทคโนโลยแีละมีความเช่ือมัน่ในการ
ซ้ือขายออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่จ  าเป็นตอ้งไปซ้ือตามสถานท่ีต่าง ๆ สอดรับกบัพฤติกรรมของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัเป็นระยะเวลา มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 
ส าหรับจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัต่อเดือนอยูท่ี่ 1-2 คร้ังต่อเดือน และสินคา้ท่ีซ้ือ
ผา่นแอปพลิเคชนัมากท่ีสุดคือเส้ือผา้แฟชัน่ โดยราคาท่ีซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่อยูท่ี่ 501-1,000 บาท 



10 

 

ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน Facebook ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉล่ีย 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน 
Facebook 1 คร้ัง/เดือน มีความสนใจในการสั่งซ้ือเส้ือผา้ ใชจ้  านวนเงินในการสั่งซ้ือสินคา้ 501-1,000 บาท/คร้ัง 
ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ของผู้บริโภคทีซ้ื่อสินค้า
ผ่านทางแอปพลเิคชันช้อปป้ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการ ตลาด 
ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและให้ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคลากร มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547) ซ่ึงอธิบายวา่ กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (marketing mix) ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบทุกตวัมีความ
เก่ียวพนักนั 
  อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นทัธมน เดชประภสัสร (2558) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคและพบวา่ปัจจยัท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แต่ล าดบัการให้
ความส าคญัปัจยัรองลงมาแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ท าใหก้าร
รับรู้และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ แตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ถึงแมก้ารศึกษาจะมีความแตกต่างกนัในล าดบัปัจจยัส่วนประสมทางการ 
ตลาด แต่เป็นท่ีสังเกตวา่ล าดบัแรกยงัคงเป็นเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่าย แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้
ออนไลน์เนน้เร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึงและรวดเร็วต่อผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้ง 
การของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 
ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า (brand image) ของผู้บริโภคทีซ้ื่อ
สินค้าผ่านทางแอปพลเิคชันช้อปป้ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(brand image) ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในดา้นผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นระดบัมากกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (brand image) ดา้น
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คุณสมบติั ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณค่า ดา้นคุณประโยชน์ และดา้นวฒันธรรม ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าววา่ตราสินคา้ให้ความหมายเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ คุณสมบติั คุณประโยชน์ 

คุณค่า วฒันธรรม บุคลิกภาพ และผูใ้ช ้ 

อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัสริภกัตร์ ศิริโท และ ธีรอชิต คาสุข (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง

ภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูใ้ช ้

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ถึงแมก้ารศึกษาจะมีความแตกต่างกนัในล าดบัปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ แต่

เป็นท่ีสังเกตวา่ล าดบัแรกยงัคงเป็นดา้นผูใ้ช ้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ี

ซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นความส าคญัในล าดบัแรก 
ส่วนที ่4 การวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลเิคชันช้อปป้ีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอป
พลิเคชนัชอ้ปป้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความหลากหลายของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบท่ีเสถียรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง
แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี และความง่ายในการซ้ือและช าระเงินมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั   
ชอ้ปป้ีตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ธนพร แตงขาว (2541) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือก
บนทางเลือกท่ีประกอบดว้ยทางเลือกหลายทาง ตอ้งใชเ้หตุผลในการพิจารณา มีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่การตดัสินใจ
นั้นท าเพื่อส่ิงใด จึงสรุปวา่ ความหลากหลายของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากท่ีสุด 

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ความหลากหลายของสินคา้ของสินคา้ออนไลน์ท าใหผู้บ้ริโภคสนใจซ้ือสินคา้ 

เน่ืองจากมีให้เปรียบเทียบสินคา้และราคาหลายยีห่้อ มีแบบใหเ้ลือกหลายแบบ ไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปเปรียบเทียบ

ขา้งนอก ท าใหป้ระหยดัเวลา ผูบ้ริโภคจึงรู้สึกสะดวกในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากข้ึน 

ส่วนที ่5 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด ของ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนทัธมน เดชประภสัสร (2558) 
ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภค โดยใช้
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ทาง อินเทอร์เน็ต คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนในดา้นประบวนการสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของวิทวสั 
รุ่งเรืองผล (2558) การตลาดบริการควรท่ีจะมีการจดัผงักระบวนการ บริการข้ึนมาเพื่อให้การออกแบบกระบวน 
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การผลิตและน าเสนอบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในเร่ืองการน าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใช้
การด าเนินงานของกิจการนั้น เพื่อให้การบริการของกิจการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มความสะดวกให้ผูบ้ริโภคใชง้านไดง่้ายข้ึน อาทิเช่น 
สามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย สามารถสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากข้ึน 
ส่วนเร่ืองกระบวนการท่ีให้ความส าคญัรองลงมา ช้ีให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัขั้นตอนการสั่งซ้ือท่ี
สะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลายและปลอดภยั ท าใหมี้การตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ผา่นแอปพลิชนัมากข้ึน 
ส่วนที ่6 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ      
สริภกัตร์ ศิริโท และ ธีรอชิต คาสุข (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรวมไปถึง      
เขมจิรา ล้ินทอง (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมชาตรามือของผูบ้ริโภคตามห้างสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้เคร่ืองด่ืมชาตรามือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของ
ผูบ้ริโภคตามหา้งสรรพสินคา้ใน และยงัสอดคลอ้งกบัเพลสแมคเคอร์ (Pelsmacker, 2011) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ 
หมายถึง ทศันคติภายในท่ีประชาชนใหค้วามส าคญัต่อคุณค่าของบริการ ทั้งน้ีผลมาจากภายในจิตใจของแต่ละคน
ซ่ึงไดรั้บประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั และจะส่งผลใหป้ระชาชนตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการตาม
ค่านิยมของตนนอกเหนือจากการใชง้านจริง  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาพลกัษณ์ตราสินคา้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกบัตราสินคา้ และช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในตวัสินคา้มากข้ึนจนน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ในท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั ชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกระบวนการ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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1.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรเนน้ในเร่ืองของระบบการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั

ให้รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน รวมถึงช่องทางในการใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับสินคา้ไดห้ลายช่องทาง 

 2.  ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรเนน้ในเร่ืองการดูแลลูกคา้ในเร่ืองสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้

ได ้หากสินคา้ไม่ตรงกบัท่ีระบุไว ้รวมไปถึงการดูแลเร่ืองระบบใหมี้ความเสถียร ไม่ล่มในขณะท่ีสั่งซ้ือ ท าให้

ผูบ้ริโภครู้สึกอยากเขา้มาใชง้านเพิ่มมากข้ึน 

 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้น

ส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แต่

อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการยงัควรให้ความสนใจในการพฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 3.  ดา้นราคา  ผูป้ระกอบการควรเนน้ให้ผูข้ายมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ รวมไปถึงคุณภาพ ไม่

ตั้งราคาท่ีถูกจนเกินไป ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกสงสัยในคุณภาพ และไม่ตั้งราคาท่ีแพงเกินไป จนท าใหผู้บ้ริโภค

รู้สึกแพงกวา่การออกไปซ้ือขา้งนอก 

 4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรเนน้การใหมี้ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณาชกัชวน

ใหผู้บ้ริโภคมาใชง้านมากยิง่ข้ึน รวมไปถึงการมีโปรโมชัน่ใหลู้กคา้อยูส่ม  ่าเสมอ 

 5.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรเนน้ใหผู้ข้ายใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ใหม้ากยิ่งข้ึน และมี

บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม จะดึงดูดให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้มากข้ึน 

 6.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ การซ้ือของผา่นแอปพลิเคชนั ควรท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือถือในความปลอดภยั 

โดยเนน้เร่ืองการแสดงตนผูข้ายท่ีชดัเจน และมีการใชรู้ปสินคา้จริงในการน าเสนอสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความ

มัน่ใจในการซ้ือสินคา้มากข้ึน 

 7.  ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการควรเนน้ใหผู้ข้ายมีการตอบค าถามให้แก่ผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว และมี

วธีิการแกปั้ญหาใหผู้บ้ริโภคไดท้นัทีในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด 

 8.  ส าหรับปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง

แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรพฒันาในเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหช้ดัเจน เนน้

ในเร่ืองของดา้นวฒันธรรม ท าใหเ้ป็นร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีความซ่ือสัตย ์โปร่งใส น่าเช่ือถือ เพื่อดึงดูดใหมี้การ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีไดม้ากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงคาดวา่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันากลยทุธ์ในธุรกิจ

ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นการลดขอ้จ ากดับางประการ

ของการศึกษาวิจยั และเป็นการพิจารณาเพิ่มเติมในงานวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
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 1.  การเพิ่มช่องทางในการกระจายแบบสอบถามไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อให ้สามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน และต่อยอดการใชเ้คร่ืองมืออ่ืนในการท าการวจิยัร่วมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ 

การสนทนาเป็นกลุ่ม การศึกษาจากเอกสาร เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ในเชิงลึกของกลุ่มตวัอยา่งและท าให้

ผลการวจิยัมีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน  

 2.  การพิจารณาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งรอบดา้น และน าไปต่อ

ยอดในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

 3.  ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมี
ความหลากหลายมากยิง่ข้ึนจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม หรือเปล่ียนขนาด
ของกลุ่มประชากร จากเดิมท่ีเป็นเพียงกรุงเทพมหานคร อาจเพิ่มเป็นประชากรในระดบัภาคหรือทัว่ประเทศ 
เพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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