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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)สภาพทัว่ ไปของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2)ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เชิงเส้นตรง (multiple liner
regression) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001-35,000 บาท ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเป็ นระยะเวลามากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จานวนครั้งที่
ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันต่อเดือนอยูท่ ี่ 1-2 ครั้งต่อเดือน และสิ นค้าที่ซ้ื อผ่านแอปพลิเคชันมาก
ที่สุดคือเสื้ อผ้าแฟชัน่ โดยราคาที่ซ้ื อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 501-1,000 บาท สาหรับความคิดเห็น
เรื่ องปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวม
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อยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในด้านผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ และปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ,แอปพลิเคชันช้อปปี้
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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นในปั จจุบนั เนื่ องจากสามารถซื้ อขายกันโดยสะดวกสบาย
มากขึ้น จากข้อมูลของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรื อ ETDA เปิ ดเผยว่า
ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศที่มีอตั ราการเติบโตของ B2C (business to consumer) สู งเป็ นอันดับที่ 1 ของ
อาเซียน เมื่อเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 กับปี 2560 ส่ วนหนึ่ งมาจากความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี ระบบ e-payment
ที่สะดวกมากขึ้น การขนส่ งที่รวดเร็ วทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาให้ความนิยมซื้ อของออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง โดยช้อปปี้
เป็ นโมบายแอปพลิเคชันที่มีความแพร่ หลายมากที่สุดเป็ นอันดับต้น ๆ มุ่งมัน่ ที่จะก้าวสู่ แพลทฟอร์ มช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ที่หนึ่งในใจผูบ้ ริ โภคโดยไม่หยุดมุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อนาเสนอประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งออนไลน์ที่ดีที่สุด ตอบ
โจทย์ความต้องการของชาวไทยอย่างแท้จริ ง ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ โดยมีแนวคิด
ในการวิจยั คือ การศึกษาจาแนกตามส่ วนประสมทางการตลาด ว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และศึกษาปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นโอกาสให้กบั
ผูป้ ระกอบการสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา หมายถึง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ (1)ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลหรื อพนักงาน
กระบวนการ การนาเสนอทางกายภาพ (2)ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า
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วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผูใ้ ช้ และ(3)การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ ิจยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้นาไปใช้พฒั นารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาด ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า อีกทั้งผลการศึกษาครั้งนี้ยงั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ ศึกษาเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมไปถึงปั จจัยต่าง ๆ
ที่ประกอบในงานวิจยั ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ซึ่งถ้า
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถบริ หารจัดการปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวได้เหมาะสม
นิยามศัพท์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในปั จจุบนั นั้นขึ้นอยูก่ บั การนาปั จจัยด้านต่างๆไปประยุคก์ใช้ให้เกิด
กลยุทธ์ใหม่ๆ สาหรับการดาเนินการทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดกับกลุ่ม
เป้ าหมายของการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ มีปัจจัยทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ (1)ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่ผูป้ ระกอบ
การนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคนาไปใช้อุปโภคหรื อบริ โภค (2)ด้านราคา เป็ นสิ่ งที่ใช้แสดงถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ (3)ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นส่ วนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้การมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์ (4)ด้าน
ส่ งเสริ มทางการตลาด เป็ นช่องทางสาหรับนักการตลาดเพื่อใช้ในการสื่ อสารข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ โภคทาให้เกิดการ
ซื้ อ (5)ด้านบุคคล เป็ นส่ วนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าได้มากขึ้น (6)ด้านกระบวนการ
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ บริ โภค (7)ด้านการนาเสนอทาง
กายภาพ เป็ นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ภาพลักษณ์ หมายถึง ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตราสิ นค้าในความทรงจาของลูกค้า เป็ นข้อมูลของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1)ด้านคุณสมบัติ วัดได้จากการที่ผบู ้ ริ โภคจดจาสิ นค้า
หรื อบริ การได้ (2)ด้านคุณประโยชน์ วัดได้จากการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความสะดวก รวดเร็ ว
ความถูกต้อง และการแก้ไขปั ญหา (3)ด้านคุณค่า วัดได้จากความทันสมัยและไว้วางใจได้ในระบบการขายหรื อ
การให้บริ การ (4)ด้านวัฒนธรรม วัดได้จากความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ในการทางาน (5)ด้านบุคลิกภาพ วัดได้จาก
ความยืดหยุน่ ในการปรับตัวตามยุคสมัย ความเชี่ยวชาญ และความเป็ นระบบในการขายหรื อการให้บริ การ
(6)ด้านผูใ้ ช้ วัดได้จากมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นเพื่อทาให้ลูกค้าเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าและช่วยให้
ลูกค้าทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้
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การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ เป็ นการเลือกและ
เปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการจากทางเลือกมากมาย โดยมีการนามาพิจารณาด้วยเหตุผลเพื่อให้ได้สิ่งที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์/บรรลุเป้าหมายมากที่สุด
แนวคิดและทฤษฎี
1. ส่ วนประสมทางการตลาด ธนวรรณ แสงสุ วรรณ (2547) อธิ บายว่ากลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจ
บริ การ (marketing mix) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านการสร้าง
และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยส่ วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกันขึ้นอยูก่ บั
ผูบ้ ริ หารจะวางกลยุทธ์
2. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คอตเลอร์ (Kotler, 2003) กล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้าให้ความหมายเป็ น 6
ระดับ คือ (1)คุณสมบัติ (2)คุณประโยชน์ (3)คุณค่า (4)วัฒนธรรม (5)บุคลิกภาพ (6)ผูใ้ ช้
3. เพลสแมคเคอร์ (Pelsmacker, 2011) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ทัศนคติภายในที่ประชาชนให้ความ
สาคัญต่อคุณค่าของบริ การ ทั้งนี้ผลมาจากภายในจิตใจของแต่ละคนซึ่ งได้รับประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่แตก
ต่างกัน และจะส่ งผลให้ประชาชนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตามค่านิยมของตนนอกเหนื อจากการใช้งานจริ ง
4. ธนพร แตงขาว (2541) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกที่ประกอบด้วยทางเลือก
หลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณามีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าการตัดสิ นใจนั้นทาเพื่อสิ่ งใด
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ได้ทาการศึกษาถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน Facebook ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20-29 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีความถี่ในการใช้
Facebook 7 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook มากกว่า 1 ชัว่ โมง มีความถี่ในการสั่งซื้ อสิ นค้าบน
Facebook 1 ครั้ง/เดือน มีความสนใจในการสั่งซื้ อเสื้ อผ้าเครื่ องประดับ ใช้จานวนเงินในการสั่งซื้ อสิ นค้า
501-1,000 บาท/ครั้ง และใช้ Facebook เพื่อการบันเทิง
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทางอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และศึกษาว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทาง
อินเตอร์ เน็ต โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ ปั จจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านตราผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์
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สริ ภกั ตร์ศิริโท และ ธี รอชิต คาสุ ข (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก มีจานวน 400 คน ผลการศึกษา
สรุ ปว่า ภาพลักษณ์ดา้ นผูใ้ ช้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
เขมจิรา ลิ้นทอง (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาตรามือของผูบ้ ริ โภคตามห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของธุ รกิจเครื่ องดื่มชาตรา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาตรามือของผูบ้ ริ โภคตามห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเครื่ องดื่มชาตรามือโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชา
ตรามือของผูบ้ ริ โภคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาตรามือของผูบ้ ริ โภคตามห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (7P's)
▪ ด้านผลิตภัณฑ์
▪ ด้านราคา
▪ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
▪ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
▪ ด้านบุคลากร
▪ ด้านกระบวนการ
▪ ด้านลักษณะทางกายภาพ
ภาพลักษณ์ (Brand Image)
▪ คุณสมบัติ
▪ คุณประโยชน์
▪ คุณค่า
▪ วัฒนธรรม

ฃ ▪ บุคลิกภาพ
▪ ผูใ้ ช้

การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านทางแอปพลิเคชัน
ช้ อปปี้ ของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร (population) ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชันช้อปปี้
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สูตรคอแครน (Cochran, 1977) ในการคานวณขนาดตัวอย่าง ทาให้ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามใช้การสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบ
สอบถามที่รวบรวมมาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ได้แก่ (1)การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics analysis) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิ บายข้อมูลในแต่ละส่ วน (2)การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistics analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เชิง
เส้นตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปั จจัยภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อสิ นค้ าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันช้ อปปี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000
บาท นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเป็ นระยะเวลา
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป สาหรับจานวนครั้งที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันต่อเดือนอยูท่ ี่ 1-2 ครั้ง
ต่อเดือน และสิ นค้าที่ซ้ื อผ่านแอปพลิเคชันมากที่สุดคือเสื้ อผ้าแฟชัน่ โดยราคาที่ซ้ื อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
ส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 501-1,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (7P's) ของผู้บริโภคทีซ่ ื้อสิ นค้ า
ผ่ านทางแอปพลิเคชั นช้ อปปี้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
(7P's) ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมอยู่ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านต่าง ๆ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และให้ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ระดับความคิดเห็นระดับมากกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P's) ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า (brand image) ของผู้บริโภคทีซ่ ื้อ
สิ นค้ าผ่ านทางแอปพลิเคชั นช้ อปปี้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามให้ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้านภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้า (brand image) ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในด้านผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นระดับมากกับ ปั จจัย ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (brand
image) ด้านคุณสมบัติ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณค่า ด้านคุณประโยชน์ และด้านวัฒนธรรม ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านทางแอปพลิเคชั นช้ อปปี้ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยความหลากหลายของสิ นค้ามีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมาคือ ระบบที่เสถี ยรมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง แอปพลิเคชันช้อปปี้ และความง่ายในการซื้ อและชาระเงินมีผลต่อการตัด
สิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ตามลาดับ
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สอดคล้องไปกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ จากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีเพียง 2 ด้านที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
กระบวนการ โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อความคิดเห็นของปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
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การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ เพิ่มสู งขึ้นไป
เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ตามลาดับ
นอกจากนี้ พบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 5 ด้านที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ
ส่ วนที่ 6 การวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้ามีอิทธิพลกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องไปกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อความคิดเห็นของปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผล
ให้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ เพิ่มสู งขึ้นไปด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อสิ นค้ าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันช้ อปปี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ผทู ้ ี่มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ยงั คงเป็ นเพศหญิง
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีอายุ 26-30 ปี เพราะมีกาลังซื้ อ รู ้สึกคุน้ ชิ นกับเทคโนโลยีและมีความเชื่ อมัน่ ในการ
ซื้ อขายออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่จาเป็ นต้องไปซื้ อตามสถานที่ต่าง ๆ สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเป็ นระยะเวลา มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
สาหรับจานวนครั้งที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันต่อเดือนอยูท่ ี่ 1-2 ครั้งต่อเดือน และสิ นค้าที่ซ้ื อ
ผ่านแอปพลิเคชันมากที่สุดคือเสื้ อผ้าแฟชัน่ โดยราคาที่ซ้ื อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 501-1,000 บาท
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ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน Facebook ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 20-29 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีความถี่ในการสัง่ ซื้ อสิ นค้าบน
Facebook 1 ครั้ง/เดือน มีความสนใจในการสั่งซื้ อเสื้ อผ้า ใช้จานวนเงินในการสั่งซื้ อสิ นค้า 501-1,000 บาท/ครั้ง
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (7P's) ของผู้บริโภคทีซ่ ื้อสิ นค้ า
ผ่ านทางแอปพลิเคชั นช้ อปปี้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการ ตลาด
ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและให้ระดับความคิดเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ ปั จจัย
ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับความคิดเห็นด้วยมาก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ (2547) ซึ่ งอธิ บายว่า กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (marketing mix) ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ วนประกอบทุกตัวมีความ
เกี่ยวพันกัน
อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ที่ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทางอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคและพบว่าปั จจัยที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากเป็ นลาดับแรก ได้แก่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แต่ลาดับการให้
ความสาคัญปั จยั รองลงมาแตกต่างกันออกไป เนื่องจากประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ทาให้การ
รับรู ้และการให้ความสาคัญกับปั จจัยต่างๆ แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ถึงแม้การศึกษาจะมีความแตกต่างกันในลาดับปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด แต่เป็ นที่สังเกตว่าลาดับแรกยังคงเป็ นเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่าย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้า
ออนไลน์เน้นเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายที่สามารถเข้าถึงและรวดเร็ วต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้อง
การของผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า (brand image) ของผู้บริโภคทีซ่ ื้อ
สิ นค้ าผ่ านทางแอปพลิเคชั นช้ อปปี้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
(brand image) ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในด้านผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นระดับมากกับปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (brand image) ด้าน
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คุณสมบัติ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณค่า ด้านคุณประโยชน์ และด้านวัฒนธรรม ตามลาดับซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าวว่าตราสิ นค้าให้ความหมายเป็ น 6 ระดับ ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์
คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ และผูใ้ ช้
อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับสริ ภกั ตร์ ศิริโท และ ธี รอชิ ต คาสุ ข (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากเป็ นลาดับแรก ได้แก่ ปั จจัยด้านผูใ้ ช้
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ถึงแม้การศึกษาจะมีความแตกต่างกันในลาดับปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า แต่
เป็ นที่สังเกตว่าลาดับแรกยังคงเป็ นด้านผูใ้ ช้ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์เป็ นความสาคัญในลาดับแรก
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่ านทางแอปพลิเคชั นช้ อปปี้ ของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอป
พลิเคชันช้อปปี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยความหลากหลายของสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ระบบที่เสถียรมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันช้อปปี้ และความง่ายในการซื้ อและชาระเงินมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ช้อปปี้ ตามลาดับ โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของ ธนพร แตงขาว (2541) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือก
บนทางเลือกที่ประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าการตัดสิ นใจ
นั้นทาเพื่อสิ่ งใด จึงสรุ ปว่า ความหลากหลายของสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากที่สุด
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความหลากหลายของสิ นค้าของสิ นค้าออนไลน์ทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจซื้ อสิ นค้า
เนื่ องจากมีให้เปรี ยบเทียบสิ นค้าและราคาหลายยีห่ ้อ มีแบบให้เลือกหลายแบบ ไม่จาเป็ นต้องออกไปเปรี ยบเทียบ
ข้างนอก ทาให้ประหยัดเวลา ผูบ้ ริ โภคจึงรู ้สึกสะดวกในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มากขึ้น
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด ของ
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลกับปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนัทธมน เดชประภัสสร (2558)
ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทางอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค โดยใช้
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทาง อินเทอร์ เน็ต คือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่ วนในด้านประบวนการสอดคล้องกับทฤษฎีของวิทวัส
รุ่ งเรื องผล (2558) การตลาดบริ การควรที่จะมีการจัดผังกระบวนการ บริ การขึ้นมาเพื่อให้การออกแบบกระบวน
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การผลิตและนาเสนอบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ในเรื่ องการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
การดาเนิ นงานของกิจการนั้น เพื่อให้การบริ การของกิจการประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เพิ่มความสะดวกให้ผบู ้ ริ โภคใช้งานได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น
สามารถค้นหาสิ นค้าได้ง่าย สามารถสัง่ ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
ส่ วนเรื่ องกระบวนการที่ให้ความสาคัญรองลงมา ชี้ให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับขั้นตอนการสั่งซื้ อที่
สะดวก รวดเร็ ว รวมไปถึงช่องทางการชาระเงินที่หลากหลายและปลอดภัย ทาให้มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ผา่ นแอปพลิชนั มากขึ้น
ส่ วนที่ 6 การวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สริ ภกั ตร์ ศิริโท และ ธีรอชิต คาสุ ข (2556) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์และค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครรวมไปถึง
เขมจิรา ลิ้นทอง (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มชาตรามือของผูบ้ ริ โภคตามห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าเครื่ องดื่มชาตรามือโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาตรามือของผูบ้ ริ โภคโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาตรามือของ
ผูบ้ ริ โภคตามห้างสรรพสิ นค้าใน และยังสอดคล้องกับเพลสแมคเคอร์ (Pelsmacker, 2011) กล่าวว่า ภาพลักษณ์
หมายถึง ทัศนคติภายในที่ประชาชนให้ความสาคัญต่อคุณค่าของบริ การ ทั้งนี้ ผลมาจากภายในจิตใจของแต่ละคน
ซึ่ งได้รับประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน และจะส่ งผลให้ประชาชนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตาม
ค่านิยมของตนนอกเหนื อจากการใช้งานจริ ง
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะภาพลักษณ์ตราสิ นค้าถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่เกี่ยวของกับตราสิ นค้า และช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการรับรู ้ในตัวสิ นค้ามากขึ้นจนนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ในที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน ช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันมากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
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1. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกอบการควรเน้นในเรื่ องของระบบการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ให้รวดเร็ วและสะดวกมากขึ้น รวมถึงช่องทางในการให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับสิ นค้าได้หลายช่องทาง
2. ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรเน้นในเรื่ องการดูแลลูกค้าในเรื่ องสามารถเปลี่ ยนหรื อคืนสิ นค้า
ได้ หากสิ นค้าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ รวมไปถึงการดูแลเรื่ องระบบให้มีความเสถียร ไม่ล่มในขณะที่ส่ังซื้ อ ทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกอยากเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แต่
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการยังควรให้ความสนใจในการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
3. ด้านราคา ผูป้ ระกอบการควรเน้นให้ผขู ้ ายมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสิ นค้า รวมไปถึงคุณภาพ ไม่
ตั้งราคาที่ถูกจนเกินไป ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกสงสัยในคุณภาพ และไม่ต้ งั ราคาที่แพงเกินไป จนทาให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้สึกแพงกว่าการออกไปซื้ อข้างนอก
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรเน้นการให้มีดารา บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในการโฆษณาชักชวน
ให้ผบู ้ ริ โภคมาใช้งานมากยิง่ ขึ้น รวมไปถึงการมีโปรโมชัน่ ให้ลูกค้าอยูส่ ม่าเสมอ
5. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรเน้นให้ผขู ้ ายใส่ ใจในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าให้มากยิ่งขึ้น และมี
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม จะดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ การซื้ อของผ่านแอปพลิเคชัน ควรทาให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อถือในความปลอดภัย
โดยเน้นเรื่ องการแสดงตนผูข้ ายที่ชดั เจน และมีการใช้รูปสิ นค้าจริ งในการนาเสนอสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
มัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
7. ด้านบุคลากร ผูป้ ระกอบการควรเน้นให้ผขู ้ ายมีการตอบคาถามให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้รวดเร็ ว และมี
วิธีการแก้ปัญหาให้ผบู ้ ริ โภคได้ทนั ทีในกรณี ที่เกิดความผิดพลาด
8. สาหรับปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ควรพัฒนาในเรื่ องภาพลักษณ์ตราสิ นค้าให้ชดั เจน เน้น
ในเรื่ องของด้านวัฒนธรรม ทาให้เป็ นร้านค้าออนไลน์ที่มีความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส น่าเชื่ อถือ เพื่อดึงดูดให้มีการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ได้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่ งคาดว่าเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ในธุ รกิจ
ซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นการลดข้อจากัดบางประการ
ของการศึกษาวิจยั และเป็ นการพิจารณาเพิ่มเติมในงานวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
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1. การเพิ่มช่องทางในการกระจายแบบสอบถามไปยังผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อให้ สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และต่อยอดการใช้เครื่ องมืออื่นในการทาการวิจยั ร่ วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์
การสนทนาเป็ นกลุ่ม การศึกษาจากเอกสาร เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ในเชิ งลึกของกลุ่มตัวอย่างและทาให้
ผลการวิจยั มีความน่าเชื่ อถือเพิ่มขึ้น
2. การพิจารณาปั จจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่น ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปั จจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่ อถือ
ปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล เป็ นต้น เพื่อให้ทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างรอบด้าน และนาไปต่อ
ยอดในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
3. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็ นเพียงประชากรในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ซึ่ งหากต้องการข้อมูลที่มี
ความหลากหลายมากยิง่ ขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรื อเปลี่ยนขนาด
ของกลุ่มประชากร จากเดิมที่เป็ นเพียงกรุ งเทพมหานคร อาจเพิ่มเป็ นประชากรในระดับภาคหรื อทัว่ ประเทศ
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น
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