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บทคดัย่อ 

การวจิยัเร่ือง การยอมรับนวตัรกรรมและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขต กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok จ านวน 400 คน โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ 
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ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 อาย ุ25-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 64.75 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.75 พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
24.75 รายได ้25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
52.50 และมีจ านวนเงินในการซ้ือแต่ละคร้ัง 200-500 บาทคิดเป็นร้อยละ 53.00 และผลการวจิยัยงัพบวา่ 
ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง 
Tiktok โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั และผลการวจิยัยงัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.161, S.D. = 0.437) และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการ
ยอมรับนวตัรกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.173, S.D. = 0.433)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นการ
ยอมรับนวตัรกรรมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R Square) เท่ากบั 
0.742 โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑ ์(sig =0.000,B = 0.248) อนัดบัท่ี 
2 คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบ (sig =0.000,B = 0.235)  อนัดบัท่ี 3 คือ 
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านของระบบ (sig =0.002,B = 0.193) อนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้น
ดา้นประโยชนจ์ากการใชง้านของระบบ(sig =0.044,  B = 0.110) หมายถึง ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นนั้นสามารถ
ท านายองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ไดร้้อยละ 54.30 

 
ABSTRACT 

Research subject The acceptance of innovation and marketing mix that affects the 
purchasing decision of soap through TikTok channels among the population in Bangkok. The 
researcher's objectives To study the factors of marketing mix (4P) affecting the decision to buy 
soap via TikTok channel of the people in the district. The sample group in this research was 400 
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consumers who decided to buy soap via TikTok channel by simple random sampling and using a 
questionnaire as a tool to collect data. The statistics used in the data analysis consisted of 
percentage, frequency, mean, standard deviation. And analysis of multiple regression equations. 

The results showed that Most of the samples were female. 60.50%, aged 25-40 year (Gen 
Y), 64.75%, bachelor's degree accounted for 52.75% employees of private companies accounted 
for 24.75%, income 25,001 - 35,000 baht, equivalent to 30.25 percent, the frequency of purchases 
1-2 times, equivalent to 52.50%, and the amount of each purchase 200-500 baht, equivalent to 
53.00 percent and the results of the research also found that The opinion level of marketing mix 
factors affecting the purchasing decision of soap via TikTok channel overall is at and the results 
of the research also found that The opinion level of marketing mix factors affecting the 
purchasing decision of soap via TikTok channel of the population in Bangkok. Overall, it was at a 
high level ( X = 4.161, SD = 0.437) and the opinion level of innovation acceptance factor 
affecting the decision to buy soap via TikTok channel of the population in Bangkok. Overall, it 
was at a high level ( X = 4.173, SD = 0.433). 

The hypothesis testing results showed that Marketing mix factor and innovation 
acceptance factor influenced the purchasing decision of soap via TikTok channel of the 
population in Bangkok at statistically significant level of 0.05 with a predictive coefficient   
(R Square) of 0.742 The most effective sort is Product factor Product (Sig =0.000,B = 0.248) The 
second was the perceived factor of the ease of use of the system (Sig =0.000,B = 0.235)  , the 
third was the attitude factor towards The usage of the system (sig =0.00 2 ,B = 0.193) is the 
last System usability benefit factor (Sig = 0.044,  B = 0.110) . Means that all 4 factors can predict 
the composition of factors affecting the decision to buy soap via TikTok channel by 54.30 %. 
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บทน า 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัว่โลก

ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัปัญหารายไดแ้ละกระแสเงินสดลงในขณะเดียวกนัมาตรการการเวน้
ระยะห่างทางสังคมท าใหภ้าคธุรกิจเปล่ียนไปเป็นดิจิทลั ผูบ้ริโภคเปล่ียนไปใชแ้พลตฟอร์มออนไลน์
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวนัมากข้ึนเปรียบเสมือนวถีิชีวติดิจิทลัแบบใหม่ และเป็นตวัแปรท่ีท า
ใหผู้ค้นใชเ้วลาส่วนใหญ่บนโมบายอินเตอร์เน็ตทั้งเพื่อการท างาน ติดต่อส่ือสาร ความบนัเทิง และ
การซ้ือสินคา้ออนไลน ์ 
  บริษทั SensorTower วจิยัตลาดแอปพลิเคชนัระบุวา่ TikTok มียอดดาวนโ์หลดเกือบ 113 
ลา้นคร้ังทัว่โลกในเดือนกุมภาพนัธ ์2564 ทั้งใน App Store และ Google Play ถือไดว้า่เป็นสถิติใหม่
ของยอดติดตั้งและรายไดข้อง TikTok เป็นแพลตฟอร์ม Social Media ท่ีมีจุดเด่นคือ การสร้างและ
แชร์วดีิโอสั้นๆกบัเพื่อนบนโลกออนไลน ์ซ่ึงมียอดดาวนโ์หลดมากท่ีสุดทัว่โลกมากกวา่ 
Facebook และ WhatsApp ซ่ึงยอดติดตั้งเพิ่มข้ึน 96% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 และ
คาดวา่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ท าใหค้นพยายามหาความบนัเทิงในขณะท่ีไม่
สามารถเดินทางในท่ีสาธารณะได ้ถึงแมว้า่ยอดดาวนโ์หลดของ TikTok ตั้งแต่เปิดตวัแอปพลิเคชนั
จะเกือบ 2 พนัลา้นคร้ัง ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสส าหรับแบรนดต่์างๆ ท่ีจะท าการตลาดผา่นช่องทางน้ีแต่
ยอดดาวนโ์หลดไม่ไดบ่้งบอกถึงจ านวน Active User (Sensortower.com อา้งอิงใน Sarun 
Rojanasoton, มี.ค.2564) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษา การยอมรับนวตัรกรรมและส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้
ผา่นช่องทาง Tiktok เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมาพฒันาธุรกิจ  เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัควบคู่
กบัการขยายฐานลูกคา้ และสร้างการเติบโตของธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับนวตัรกรรมท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจซ้ือสบู่ผ่านช่องทาง Tiktok ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับนวตัรกรรมน่าจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นผูท่ี้เลือกซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง 
Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 5,527,994 คน 
(รายงานสถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2564) ขอบเขตกลุ่ม
ตวัอยา่งจากสูตร จาก Yamane and Taro 1976 ดว้ยค าถามคดักรองจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและซ้ือสบู่
ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือน าไปแทนค่าในสูตรจะไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั จ  านวน 400 คน ในระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับนวตัรกรรม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตระยะเวลาการวจิยั ในการด าเนินการศึกษาวจิยัวจิยั เร่ิมตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2564 
ถึง มีนาคม 2565 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับนวตัรกรรมท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อน าขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนมประสมทางการตลาด และขอ้มูลทางดา้นปัจจยัการ
ยอมรับนวตัรกรรมมาพฒันาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Philip Kotler (1967) ไดใ้หค้  านิยามส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถใชเ้พื่อสร้าง
แผนการตลาด โดยใหต้อบสนองต่อผูซ้ื้อไดต้ามท่ีตอ้งการในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) เช่น คุณภาพ การออกแบบ คุณลกัษณะ บรรจุภณัฑ ์และบริการอ่ืนๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ราคา (Price) เช่น ราคาปลีก ราคาท่ีท าเคร่ืองหมายไว ้ส่วนลด ค่าขนส่ง และราคาของ
คู่แข่ง 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เช่น แพลตฟอร์ม เวบ็ไซต ์และการปรากฏตวัทางออนไลน์
อ่ืนๆ สถานท่ีตั้งจริง สินคา้คงคลงั และการจดัส่ง  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การสร้าง
แบรนด ์การโฆษณา การคน้หา ความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพล โซเชียลมีเดีย  การประชาสัมพนัธ์และ
การขาย 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยการยอมรับนวตัรกรรม 

Davis, Bagozzi และWarshaw (1989) ไดมี้การพฒันามาจากแนวคิดของ TRA โดย TAM  
จะเนน้การศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใช ้เทคโนโลยี
หรือนวตักรรมใหม่ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมของผูใ้ช้
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ไดแ้ก่  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน  (Perceived Ease of Use – PEOU) และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness - PU) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีทั้งส้ิน 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก
(ExternalVariables) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (PEOU) การรับรู้ประโยชนท่ี์เกิดจากการใช ้
(PU) และทศันคติ (Attitude) ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลย ีจะส่ง
อิทธิพลต่อการยอมรับและใชง้านเทคโนโลยนีั้น 
 
แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

Schiffman,Kanuk (1994, อา้งอิงในสุจรรยา น ้าทองค า,2558) ไดใ้หค้วามหมายของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาดา้นจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ ปัจจยัเหล่าน้ีท าใหเ้กิด
การซ้ือหรือ ซ้ือตามบุคคลอ่ืน  
กรอบแนวคดิงานวจิัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1)เพศ 2)อาย ุ3)วฒิุการศึกษา 4)อาชีพ
5)รายได ้

การตัดสินใจซ้ือสบู่ผ่านช่องทาง 
TIKTOK   ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
  

ปัจจัยทางการตลาด 
1)ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4)ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด 

การยอมรับนวตัรกรรม 
1)ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านของระบบ
2)การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน
ของระบบ  
3)ประโยชน์จากการใชง้านของระบบ 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 



8 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
เกบ็ขอ้มูลวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติ
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเชตกรุงเทพมหา
นครท่ีเคยซ้ือและซ้ือสบู่ผ่านช่องทาง Tiktok กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 5,527,994  คน (รายงานสถิติ
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2564) กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรจาก 
Yamane and Taro 1976 ในระดบั ความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั จ  านวน 400 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัยประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถามเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสบู่ผา่น
ช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
วฒิุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประกอบไปดว้ย 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จ านวน 
12 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็น Likert Scale ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval 
Scale) 5 ระดบั คือ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) นอ้ย(2) และนอ้ยท่ีสุด (1) 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยอมรับนวตัรกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยปัจจยั
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านของระบบ  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบ 
และปัจจยัดา้นประโยชน์จากการใชง้านของระบบ จ านวน 9 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็น 
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Likert Scale ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 5 ระดบั คือ ระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) นอ้ย(2) และนอ้ยท่ีสุด(1) 

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็น Likert Scale ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 5 ระดบั คือ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด(5) มาก                     
(4) ปานกลาง(3) นอ้ย(2) และนอ้ยท่ีสุด(1) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนาใชค่้าร้อยละและค่าความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ 
ปัจจยัประชากร ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ค่าเฉล่ียในการอธิบายคุณลกัษณะกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ส่วนประสมทาง
การตลาด การยอมรับเทคโนโลยกีระบวนการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมานเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และเพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือ
สบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประกรในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ และ
รายได ้โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 

 
สรุปผลการวจิัย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 อาย ุ25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
64.75 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.75 พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.75 
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รายได ้25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
52.50 และมีจ านวนเงินในการซ้ือแต่ละคร้ัง 200-500 บาทคิดเป็นร้อยละ 53.00  
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง 
Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความเห็นมาก (X = 4.161, 
S.D. = 0.437)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีอยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นมากอนัดบัแรกคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(X = 4.195, S.D. = 0.507) รองลงมา คือ  ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด (X = 4.181, S.D. = 0.489) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X = 4.158, S.D.  
= 0.553) ดา้นราคา (X = 4.111, S.D. = 0.535) ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็น ประชากรในกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยอมรับนวตัรกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok  

โดยรวมในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.173 และค่า S.D. เท่ากบั 0.443 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการรับรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบ           

( X = 4.173, S.D. = 0.508) ปัจจยัดา้นประโยชนจ์ากการใชง้านของระบบ ( X = 4.173, S.D. = 0.541) 

และปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการใชง้านของระบบ( X = 4.134, S.D. = 0.494) ตามล าดบั 
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ตาราง 1 การวเิคราะห์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig F Sig. 

Constant -0.089 0.197  -0.451 0.652 68.675 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.248 0.060 0.216 4.100 0.000*   
ดา้นราคา 0.086 0.056 0.079 1.541 0.124   
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.040 0.052 0.038 0.758 0.449   
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.108 0.062 0.091 1.748 0.081   
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 0.193 0.061 0.164 3.160 0.002*   
ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการ 0.235 0.059 0.206 3.986 0.000*   
ดา้นประโยชน์จากการใชง้าน 0.110 0.054 0.102 2.020 0.044*   

R = 0.742, R² = 0.551, Adjusted R Square = 0.543, SEE = 0.393 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา่มีตวัแปรอิสระ
ทั้งหมด 7 ตวัแปร มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดบัท่ีมีผลสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์            
(sig =0.000,B = 0.248) อนัดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบ               
(sig =0.000,B = 0.235) อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านของระบบ (sig =0.002,          
B = 0.193) และอนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นดา้นประโยชนจ์ากการใชง้านของระบบ (sig =0.044,          
B = 0.110) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.742 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ไดร้้อยละ 0.543 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 54.30 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี 
±0.393 

Y = -0.089 + 0.248 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.193 (ดา้นทศันตคติท่ีมีต่อการใชง้านของระบบ) + 
0.235(ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านของระบบ) + 0.110(ดา้นประโยชนจ์ากการใชง้านของ
ระบบ) 
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อภิปรายผลการวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 หนา้ 46) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok พบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร       
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะสินคา้มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี คุม้ค่ากบัคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ  
และมีแอปพลิเคชัน่มีความน่าเช่ือ และมีเช่ือเสียง 2) ดา้นราคา โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่
ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นราคาถูกกวา่
ช่องทางอ่ืน 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยพบวา่ผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่น
ช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารัตน ์เกียรติรัศมี (2558 หนา้ 54) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         
4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok เพราะ
บุคคลมีช่ือเสียงแนะน ารีววิ Live สดขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ จิดาภา ทดัหอม (2558) ท่ีท า
การวจิยัเร่ือง การตลาดผา่นสังคมออนไลน ์ความไวว้างใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดของเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ซ่ึงผลการวจิยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภค
ออนไลนใ์นกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยนุช จึงสมานุกลู (2563 หนา้ 40)       
ท่ีท าวจิยัเร่ือง องคป์ระกอบแอปพลิเคชัน่ Tiktok ท่ีท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการซ้ือสินคา้ของกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ซี ในประเทศไทย  
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3. ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตัรกรรมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok พบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 1) 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านของระบบ โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่ผ่านช่องทาง Tiktok 
เพราะเช่ือวา่ปลอดภยัและไม่ถูกโกง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารัตน ์เกียรติรัศมี (2558) 
ปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยัในการช าระเงินและการเกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลนส่์วนปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ ส่งผลเชิงบวกต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย 
โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok เพราะสามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย มีช่องทาง
ในการช าระเงินง่าย และท าไดห้ลายช่องทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มสัลิน ใจคุณ (2561 หนา้ 
85) ท่ีท าเร่ืองการยอมรับเทคโนโลย ีความไวว้างใจและการตลาดผา่นสังคมออนไลนท่ี์มีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเฟสบุ๊กไลฟ์ (facebook Live) ของกลุ่มผูบ้ริโภค Generations X,Y,Z)    
3) ดา้นประโยชนจ์ากการใชง้านของระบบ โดยพบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่นช่องทาง Tiktok 
เพราะท าใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีคุม้ค่า ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางวจิยัของธิดา อิงคส์ฤษฎ,์ฉตัรพล             
ไขแสงทอง (2563 หนา้ 167) ท่ีท าวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการซ้ือสินคา้และบริการ
ผา่นออนไลนข์องคนเจอเนอร์เรชัน่เอก็ซ์  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1. ควรศึกษาดา้นความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความทนัสมยัของระบบ
แอปพลิเคชัน่ Tiktok เพื่อใชเ้ป็นประโยชนใ์นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัธุรกิจ และวางแผน
การตลาดใหก้บัธุรกิจต่อไป   
 2. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่ผา่น
ช่องทาง Tiktok เช่น ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ เพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์ใหใ้หต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
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 3. ควรศึกษาการเพิ่มเติมดา้นการส่งเสริทางการตลาดของแอปพลิเคชัน่ Tiktok ท่ีใชบุ้คคลมี
ช่ือเสียงแนะน า รีววิ Live สดขาย ตลอดจนศึกษาการส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลักบัการใชง้าน
แอปพลิเคชนั Tiktok เพื่อใชเ้ป็นประโยชนใ์นการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายและวางแผนกลยทุธ์ไดใ้น
อนาคต      
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