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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้แ อปพลิ เคชั่นออนไลน์ เ พื่ อซื้ อ
สิ นค้า ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ (1) เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ทาง
ประชากรศาสตร์ , ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ และอิ ทธิ พ ลต่ อการเลื อ กใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการ
เลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ และ(3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยการสุ่ ม
แบบบังเอิญหรื อแบบสะดวก การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)

และใช้วิธีวิจยั เชิงสารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ก ารทดสอบแบบสถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ( One – Way
ANNOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ, สถานภาพ และอาชีพที่ต่างกัน ทาให้
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน่ ออนไลน์ ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ภาพรวมมี ค วามเห็ นในระดับมาก โดยผู ใ้ ช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) มากที่สุด และปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นการให้บริ การส่ วน
บุคคล (Personalization) และ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ส่ งผลต่อการเลือกใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์
Abstract
This independent study factor affecting on population choosing online application
to buy product in Bangkok. The purpose of this research were to study (1) demographic factors,
online marketing factor and factors affecting on population choosing online application to buy
product in Bangkok, (2) population choosing online application to buy product in Bangkok
classified by demographic factor and (3) online marketing factor affecting on population choosing
online application to buy product in Bangkok. The sample population consisted of 400 people by
convenience sampling in Bangkok. The instrument of this research was a questionnaire that the
statistics used for analysis data were frequency, percentage, average, standard deviation and OneWay ANNOVA. If there was difference, research used LSD method and Multiple Regression.
The result of the study has found that personal factor consisted of different age, marital
status and career affecting on different choosing online application to buy product in Bangkok at

the 0.05 level statistically significant. Online marketing factor (6P’s) had the highest comment
rate that respondent concentrated place factor. Moreover, Personalization factor and Privacy factor
affected to on population choosing online application to buy product in Bangkok.
Keywords: Marketing Online Factor Online Application
บทนา
ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูค้ นทั้งด้านการอุปโภคบริ โภค ทา
ให้การใช้จ่ายเงินหรื อการซื้อสิ นค้าไม่ได้ถูกจากัดแค่ช่องทางเดียวอีกต่อไป ผูค้ นทัว่ โลกสามารถ
ค้นหาร้านค้าที่สนใจ เลือกดูสินค้า เปรี ยบเทียบราคา ไปจนถึงการสั่งซื้ อได้ด้วยเพียงปลายนิ้ ว
เนื่ องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้ช่องทางการซื้ อสิ นค้าออนไลน์เข้ามามี
บทบาทในชีวิตผูค้ นมากขึ้นและยังส่ งผลให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งด้วยการ
แข่งขันที่สูงขึ้นทาให้เกิดช่ องทางต่างๆแตกออกไปอีกหลายทาง เช่ น เว็บไซต์, สื่ อออนไลน์,
และ แอปพลิเคชัน่ เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้ อ
สิ น ค้า ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครว่ า มี ปั จ จัย ใดบ้า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกใช้
แอปพลิเคชัน่ ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ และปั จจัยแต่ละด้านส่ งผลต่อการเลือกใช้อย่างไรบ้าง เพื่อให้
ผู ้ป ระกอบการในแวดวงธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ แอปพลิ เ คชั่ น ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ น าข้อ มู ล ไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจทางการตลาดและวางแผนการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ , ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และ
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ออนไลน์ เ พื่ อ ซื้ อสิ นค้ า ของประชากรในเข ต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาการเลื อกใช้แ อปพลิ เ คชั่นออนไลน์ เ พื่ อซื้ อสิ นค้า ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไล น์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร คื อ กลุ่มประชากรที่ใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้า
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 400 คน
2. ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการวิจั ย เริ่ มดาเนิ นการวิจัย ตั้งแต่เดื อนเมษายน - เดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และการเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้า
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ต่ า งกัน น่ า จะ มี อิทธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้แ อปพลิ เ คชั่น
ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P’s) น่ า จะ มี อิทธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้ ผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลผลการวิจัยไปพัฒนาแอปพลิเคชัน่
และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ในการใช้บริ การด้วยคุณภาพ
2. นาผลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแนวทางในการต่อยอดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลการต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์รูปแบบอื่นๆ หรื อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าช่องทาง
ออนไลน์อื่นๆ ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้ให้ความหมาย ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ว่าเป็ น
ความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของ
ร่ างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีต

ถึงปั จจุบนั ซึ่ งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ลกั ษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกที่แตกต่า งกัน การตัดสิ นใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่า งทางด้า น
ประชากรศาสตร์หรื อความเป็ นมาของบุคคลนัน่ เอง
Hanna and Wozniak (2001) กล่ า วว่ า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ข้อมู ล
เกี่ ยวกับตัวบุคคล เช่ น อายุ เพศ การศึกษา อาชี พ รายได้ ศาสนาและเชื้ อชาติซ่ ึ งมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วใช้เป็ นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนามาพิจารณา
ส าหรั บ การแบ่ ง ส่ ว นตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเชื่ อ มโยงกั บ ความต้ อ งการ
ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix 6P’s)
อณัฐพล ขังเขตต์ (2553) กล่าวว่า เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น จึงทาให้แต่
เดิ ม ที่ มี ส่ ว นประสมทางการตลาดทั้งหมด 4 ด้า น หรื อ 4P ได้แ ก่ Product, Price, Place และ
Promotion ทาให้มีการปรับปรุ งโดยเพิ่มส่ วนประสมทางการตลาดอีก 2 ด้าน หรื อ 2P ใหม่ ได้แก่
Personalization และ Privacy เพื่อให้เกิดแนวคิดประยุกต์ใช้องค์ประกอบการตลาดดั้งเดิ ม บวก
กับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ทาให้เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) 4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย (Promotion) 5) ด้านการให้บริ การแบบเจาะจง (Personalization) 6) ด้านการ
รักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2546, น. 192) กล่ า วว่ า พฤติก รรมผู บ้ ริ โ ภค (Consumer
behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ ริ โภคทาการค้นหาการคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผลใน
สิ นค้าและ บริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อเป็ นขั้นตอนเกี่ยวกับ
ความคิด ประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้า และบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของเขาหรื อหมายถึ ง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อการใช้สินค้าและกระบวนการก่อนที่บุคคลจะ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การใดๆ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชี พ
และรายได้ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา
(Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 4) ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) 5) ด้าน
การให้บริ การแบบเจาะจง (Personalization) 6) ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
2. ตัวแปรตามคือ การเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้า
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) และ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสารวจจากแบบสอบถาม (Question) ซึ่ งได้รับความอนุเคราะห์ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจยั และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. นาศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1) ดร. นิ เวศน์ ธรรมะ 2) ดร. พิมม์ภทั ร สุ พรรณพงศ์ 3) ดร.วัชรพงษ์ ตันฑ์พรชัย พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาและเสนอแนะ เพื่ อปรั บปรุ งให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
หลังจากนั้นนาผลการพิจารณาไปทาการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Item Object
Congruence Index--IOC) จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สู งสุ ดเท่ากับ
0.90 และค่ า IOC ต่ า สุ ด เท่ า กับ 0.89 หลัง จากนั้ น น าไปทดลองใช้ (try-out) กับ ผู ้ที่ เ คยใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร และหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 แสดงว่า
ข้อคาถาม มีระดับความเชื่อมัน่ สู งและสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามแล้ ว จึ ง ได้ น าข้อ มู ล นั้ นมา
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ ง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้า
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ ง
ปริ มาณ ได้แก่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
2.1 ผูท้ ี่เคยใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตาม
เพศจะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test
2.2 ผูท้ ี่เคยใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม
สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่ า งจะน าไปสู่ ก าร
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดออนไลน์ ที่มีอิทธิ พ ลต่ อการเลือกใช้แ อปพลิ เคชั่น
ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่ งผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
โครงสร้ างด้วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) ในการหาจานวนขององค์ประกอบ
(Factor) ที่เกิ ดจากข้อคาถามต่างๆ และกาหนดค่าในโปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการทา Principal
Component Analysis จะได้ค่าน้ าหนักปั จจัย (Factor Loading) ซึ่ งค่าน้ าหนักปั จจัยในแต่ละด้าน
ปั จจัยทางการตลาดออนไลน์แต่ละข้อคาถามมีค่ามากกว่า 0.3 หมายความว่าแต่ละคาถามมีค่า
น้ าหนักที่ดี
สรุปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง 73.5% โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25
ปี คิดเป็ น 22.5% ทั้งนี้ ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
70% อาชีพส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 44% และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001– 30,000 บาท มีจานวนร้อยละ
เท่ากันมากที่สุดเท่ากันคือ คิดเป็ น 27%

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์
6P’s ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.706 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
2. ผลการวิเคราะห์การเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยทางประชากรศาสตร์ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูท้ ี่มีช่วง
อายุ, สถานภาพ และอาชีพที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ 0.05
3. ผลวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ให้บริ การส่ วนบุคคล(Personalization) และ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ส่ งผลเชิง
บวกต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้า โดยตัวแปรอิสระที่มีอานาจพยากรณ์ดี
ที่ สุ ด คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เ ท่ า กับ 0.712
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ
0.649 ตามลาดับ ทาให้ตวั แปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ (6P’s) ได้ร้อยละ 5 หรื อมีอานาจพยากรณ์ร้อยละ 50 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.024
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่าผูท้ ี่มีอายุ, สถานภาพ และอาชีพต่างกัน ส่ งผลต่อการ
เลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้าต่างกันโดยภาพรวม
พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อซื้ อสิ นค้ า บ่งบอกถึง ความรู ้เกี่ยวกับการใช้
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้ อของผูใ้ ช้, การรู ้จกั แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์สาหรับซื้อสิ นค้า, การใช้
แอปพลิเคชั่นออนไลน์สาหรับซื้ อสิ นค้า, ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์,
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน่ ออนไลน์, จานวนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งต่อ
คนที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์, ช่ องทางการชาระเงิ นซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชั่น
ออนไลน์, เหตุผลที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ และความถี่ของการใช้แอปพลิ เคชั่น
ออนไลน์เพื่อซื้อสิ นค้า โดยข้อมูลในส่ วนนี้ ผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลพฤติกรรมไปใช้เพื่อ

วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและวิเคราะห์กลุ่มแอปพลิเคชั่นที่ผูใ้ ช้รู้จักหรื อใช้งานบ่อยมาก
ที่สุดในเชิงผูแ้ ข่งขันทางการตลาด
ปัจจัยทางการตลาดออนไลน์ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์
เพื่อซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) และ ด้านการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ส่ งผลเชิงบวกต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้า
ทาให้เห็นว่าผูใ้ ช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้ อสิ นค้าให้ความสาคัญกับ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
โปรโมชั่น แก่ ส มาชิ ก ผ่ า นทาง ตัว แอปพลิ เ คชั่น , e-mail หรื อ SMS โดยตรง, แอปพลิ เ คชั่น
ออนไลน์มีช่องทางติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ Contact Center หรื อเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง,
และ แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์มีเจ้าหน้าที่ Contact Center สามารถตอบกลับ และมีปฏิสัมพันธ์กบั
ลูกค้าทันที รวมถึงแอปพลิเคชัน่ ออนไลน์มีการเก็บข้อมูลความลับของลูกค้าเช่น ชื่อ อีเมล เบอร์
ติดต่อ ที่อยู่ เป็ นต้น ได้อย่างปลอดภัย, แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์มีการชี้แจงนโยบายความเป็ นส่ วน
ตัวอย่างชัดเจน, และแอปพลิเคชั่นออนไลน์มีการเปิ ดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าเพื่อดาเนิ น
ธุ รกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็ จลุล่วงเท่านั้น เช่น การจัดส่ งสิ นค้า เป็ นต้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้
ความสนใจกับปั จจัยทั้ง 2 ด้านนี้ โดยอาจมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อกับผูใ้ ช้ให้ดียิ่งขึ้นและ
ด้านความเป็ นส่ วนตัว
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