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บทคดัยอ่ 

การวิจยัครงันีมีจุดประสงค์เพือ (1) ศึกษากระบวนการตดัสินใจซือ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) (2) ศึกษากระบวนการ
ตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) จาํแนกตาม
ปจัจยัดา้นประชากร (3) ศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ 
และปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีทมีีผลตอ่การบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้
ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 

กลุม่ตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัครงันีคอืผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก ่ความถี ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย และ
สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t-test 
สถติคิวามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตา่ง
จะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้ วิธีของ LSD และใชส้ถติกิารถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression) 



 
 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครทีมี เพศ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่างกนั ทําให้
กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตา่งกนั และประชากรของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครทมีีอายุ สถานภาพตา่งกนั ทาํให้กระบวนการตดัสนิใจ
ซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
และปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการสง่เสริมการตลาด 
ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ ดา้นความงา่ยในการใชง้าน และดา้นการนํามาใช้
งานจริง มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
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คาํสาํคญั : กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) ; ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

 This research aims to (1)  Study the purchasing decision 
process through the online application (7-Eleven).  (2) Study the 
purchasing decision process via the online application ( 7-
Eleven) by demographic factors. (3) Study the factors of online 
marketing mix.  And technology adoption factors affecting the 
online shopping application decision- making process ( 7-
Eleven). 

 The sample group used in this study was 400 consumers 
in Bangkok. The questionnaire was used as a tool to collect. The 
statistical data used in the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Test hypothesis with 
statistical t- test.  One- way ANOVA statistics If differences are 
found, they will be compared individually by means of LSD and 
using multiple regression statistics. 

 The results of the hypothesis testing found that Population 
of consumers in Bangkok with sex Education level.  And 
different incomes.  This makes the purchasing decision process 
through online application (7-Eleven) of consumers in Bangkok 
different. And the population of consumers in Bangkok Different 
status. This makes the decision-making process through online 
application (7-Eleven) of consumers in Bangkok is no different.  

As for the factors of online marketing mix and technology 
adoption factors, Product aspect Marketing promotion. The 
perception of benefits Ease of use And practical application 
aspects Affecting the purchasing decision process via the 
online application (7-Eleven) of consumers in Bangkok. 

   

Keywords : Process of making purchase decisions via online 
application (7-Eleven); Consumers in Bangkok. 
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บทนํา 

 ในปจัจุบนัอนิเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึงของชีวิตประจาํวนัของ
ใครหลายๆคนไปแลว้ ทงันีเนืองจากการพฒันาอยา่งตอ่เนืองของเทคโนโลยี
และอุปกรณ์เครืองมือสอืสาร รวมถงึระบบเครือขา่ยสญัญาณตา่งๆ ทาํใหก้าร
ติดต่อสือสารทําได้ง่ายและสะดวกขึนอย่างมาก วตัถุประสงค์ของการใช้
อินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป แต่ทีน่าสนใจ คือ มีการนํา
อนิเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการเพิมช่องทาง ในการทาํธุรกจิซือขายสินคา้
และบริการผา่นออนไลน์ หรือทเีรียกวา่ ธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ดงันนั
ผูว้จิยัสนใจวา่ปจัจยัใดทีมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสนิค้าผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที
สง่ผลตอ่การเลอืกซือสนิคา้ผา่นทางแอพพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven)  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.เพือศึกษากระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) 

2.เพือศึกษากระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) จาํแนกตามปจัจยัดา้นประชากร 

3.เพือศึกษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และปจัจยั
ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีทีมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นแอป
พลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven)  

 
ขอบเขตของงานวจิยั 

 1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คอื ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 400 คน 

 2.ด้านเนือหา คือ เป็นการศึกษาเกียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) โดยปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ และปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 
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ตวัแปรทใีชใ้นการศกึษา 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่ดา้นประชากร ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ และปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลยีของ 

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอป
พลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven)  
 
ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดร้บั  

 1.เพอืใหท้ราบถงึกระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) 

2.เพอืใหท้ราบถงึกระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) จาํแนกตามปจัจยัดา้นประชากร 

3.เพือใหท้ราบถงึปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ทีมีผล
ตอ่การบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 

4.เพือใหท้ราบถงึปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีทีมีผลตอ่การบวน
การตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเกยีวขอ้ง  

ด้านผลิตภ ัณฑ์  อรุ โณทยั ปัญญา (2562) ผลิตภ ัณฑ์  เ ป็นสิงที
ตอบสนองต่อความต้องการ ปัญหาสําคญัของการซือขายสินค้าทางอินทรอ
นิกส์คือลูกคา้ไมส่ามารถทดลองสนิค้าไดก้อ่น แมส้นิคา้เราจะดีจรงิ แตลู่กค้า
มีแนวโน้มจะซือสนิคา้จากรา้นทเีขาเคยไดย้นิชือมากอ่นหรือมฉิะนนั สนิคา้
นนัจะตอ้งมตีรายหีอ้เพอืจะไดม้นัใจในคณุภาพสนิคา้  

แนวคิดทฤษฎีด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์และตรายีห้อ เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการ
บรรยายข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน พรอ้มทงัคุณสมบตัิของสินค้า เป็น
สนิคา้ทมีคีณุภาพและมีมาตรฐาน  

ดา้นราคา เปรมกมล หงส์ยนต ์(2562) ราคา กลา่วไวว้า่ การวางขาย
สนิคา้บน E-Commerce จะมีราคาถกูหรอืแพง ขนึอยูก่บัสนิคา้ 
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 แนวคดิทฤษฎีดา้นราคา หมายถงึ จาํนวนเงนิทกีาํหนดขนึเพือแสดงถงึ
ความคุม้ค่าของสินค้า ตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมของราคากบัมูลคา่สินค้า 
ราคาสนิคา้ทเีป็นราคาตลาด และความคุม้คา่ 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย เปรมกมล หงสย์นต ์(2562) ดา้นชอ่งทาง
การจดัจําหน่าย การนําเสนอเว็บไซต์ เพือให้ผู้สนใจเข้าชมและเลือกใช้
บรกิารประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางอนิเทอร์เน็ตตา่งๆ  

แนวคดิทฤษฎีด้านช่องทางการจดัจําหน่าย หมายถึง มีความสะดวก
และใช้งานง่ายในการซือสินค้าบนแอปพลิเคชนัข้อมูลทีนําเสนอชดัเจน 
น่าสนใจและมีความปลอดภยัของข้อมูล พร้อมทงัมีช่องทางการชําระ
หลากหลายวธีิและมีการขนสง่ทีรวดเร็ว 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กนกวรรณ กลบัวงศ์ (2561) การ
ส่งเสริมทางการตลาด คือ การทีผู้ซือ และผู้ขายเกิดการติดต่อสือสารกนั
เพอืใหเ้กดิความคดิในดา้นบวก โดยการสง่เสรมิการสง่เสริมการขาย  

 แนวคดิทฤษฎีดา้นการสง่เสริมทางการตลาด หมายถงึ เครืองมือทใีช้
ในการตดิตอ่สือสารระหวา่งผู้ขายเพือการตอบสนองความตอ้งการและสรา้ง
ความพงึพอใจให้แกลู่กคา้ โดยการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การแจกสว่นลด
ใหแ้กส่มาชกิ  และการทาํโปรโมชนัใหก้บัลกูคา้เมือทาํการสงัซือสนิคา้ 

ดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั อสิรีย์ อนนัต์โชคปฐมา (2558) การ
รกัษาความเป็นส่วนตวั ผู้ประกอบการควรกําหนดนโยบายเพือสรา้งความ
น่าเชอืถอื โดยเฉพาะขอ้มูลเกยีวกบัการรกัษาความเป็นสว่นตวั  

 แนวคดิดา้นการรกัษาความเป็นสว่นตวั หมายถึง กาํหนดนโยบายเพือ
สร้างความน่าเชือถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกียวกบัความเป็นส่วนตวัอย่าง
ปลอดภยั เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ และ
ลกูคา้สามารถจดัการขอ้มลูสว่นตวัได ้  

ด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวั เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ด้าน
ให้บริการส่วนบุคคล การให้บริการส่วนบุคคล เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งเว็บไซต์กบั ลูกคา้ทเีป็นสมาชกิ การทกัทาย การใหค้วามรูส้กึและให้
การปฏบิตัทิดี ี

แนวคดิทฤษฎีดา้นการให้บริการส่วนบุคคล หมายถึง การให้บริการ
ควรเน้นการบรกิารทเีป็นรายบุคคล การเก็บและจดจาํขอ้มูลลูกคา้ และอาจมี
การสร้างความประทบัใจในรูปแบบต่าง ๆ เพือนําเสนอสิงทีตรงใจลูกค้า 
อาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้และสรา้งความเป็นกนัเอง  
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ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ ชนิดาภา ขําระหงส์ (2561) การรบัรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน การทีผู้ใช้ เชือว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีจะ
สามารถชว่ยเพมิประสทิธภิาพใหก้บังานของตน  

  แนวคดิทฤษฎีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ หมายถงึ เกดิจากการใชง้าน
ของผูใ้ช้แอปพลเิคชนั ซงึส่งผลตอ่ประโยชน์ในการใชง้านอย่างชดัเจน เพมิ
ประสทิธภิาพในการใชง้าน  

ด้านความงา่ยในการใชง้าน ชนิดาภา ขาํระหงส์ (2561) การรบัรูถ้งึ
ความงา่ย หมายถงึ ระดบัทผีูใ้ช ้เชอืวา่เทคโนโลยทีีนํามาใชม้ีความงา่ยในการ
ใชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัความพยายามมากนกั 

 แนวคดิทฤษฎีดา้นความงา่ยในการใชง้าน หมายถงึ การรบัรูถ้งึความ
งา่ยในการใชง้านสามารถใช้งานไดโ้ดยขนัตอนการใช้งานไมม่ากนกัในการ
สงัซือสินค้า ใช้ง่ายไม่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถในการใช้งานไม่
ซบัซอ้น 

ดา้นการนํามาใช้งานจรงิ ชนิดาภา ขาํระหงส์ (2561) การใชง้านจรงิ 
หมายถงึ การยอมรบัเทคโนโลยีโดยการนํามาใชจ้รงิ โดยมีทศันคตติอ่การใช้
งานเป็นตวัแปรทมีผีลตอ่การใชง้านจรงิของผูใ้ช ้

แนวคิดทฤษฎีด้านความง่ายในการใช้งาน หมายถึง การใชง้านบน
แอปพลเิคชนั สะดวกสบายในการใชง้าน รูส้กึถงึความรวดเร็วในการใช้งาน 
การรบัรูถ้งึประโยชน์และการรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน  
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การวจิยัในครงันี เป็นการสุม่แบบสะดวก  

 ประชากรทใีชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ใช้วิธีการหาจํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane 
(1973) เพือกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัโดยทาํการเลือกจาก
ตารางแบบไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความ
คลาดเคลือน 5% ทรีะดบัความเชือมนั 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ 
Taro Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
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เครอืงมือทใีชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

 แบบสอบถามแบบแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด  

 1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้คาํถาม 5 ขอ้ 

2. ขอ้มูลเกียวกบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ 18 ขอ้ และ
ปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี9 ขอ้  

3. ขอ้มูลเกยีวกบักระบวนการตดัสนิใจซอืสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) มขีอ้คาํถามทงัหมด 11 ขอ้ 

4. ข้อคําถามแบบปลายเปิดเกียวกบักระบวนการตดัสินใจซือสินค้า
ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) จาํนวน 1 ขอ้ 

5. โดยชว่งเกณฑ์คา่เฉลียการประเมนิระดบัความคดิเห็น  
 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  

1. สถติพิรรณนา (descriptive statistics)  

  1.1 ใชค้า่รอ้ยละ (Percentage) และคา่ความถ ี(Frequency) 
ในการวเิคราะห์ตวัแปรลกัษณะประชากร   

1.2 ใชค้า่เฉลยี (Mean) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ในการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่น
ทางแอปพลเิคชนัออนไลน์(7-Eleven)ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

2. สถติเิชงิอนุมาน (inferential statistics)  

  2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทีจําแนกลกัษณะ
ประชากร ดา้นเพศ  

  2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที
จาํแนกลกัษณะประชากร ไดแ้ก ่อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้หาก
พบความแตกตา่งจะนําไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่โดยใชว้ธิขีอง LSD 

  2.3 ใช้สถิติ (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ปัจจยั
กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวจิยั 

 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอปพลิเค
ชนัออนไลน์ (7-Eleven) โดยรวมมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงตามลําดบั ได้แก ่ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้น
พฤติกรรมหลงัการซือ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจซือ และ
ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการหรือปญัหา 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอป
พลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) จาํแนกจามประชากร สรปุผลดงันี 

  2.1 ประชากรทีมีเพศ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่าง ทําให้
กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตา่งกนั 

  2.2 ประชากรทีมีอายุ สถานภาพ ทําให้กระบวนการตดัสินใจ
ซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานครไมต่า่งกนั 

 3. ผลการวเิคราะห์ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ และปจัจยั
การยอมรบัเทคโนโลยี ทมีีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้ผา่นทางแอป
พลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) สรปุผลการวจิยั ไดด้งันี 

  3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นการรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ ดา้นความงา่ยในการใช้งาน และดา้นการนํามาใช้งานจริง ทีมีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

  3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการรกัษา
ความเป็นส่วนตวั และดา้นการให้บริการสว่นบุคคล ไมมี่ผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยักระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
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1.ผลการวิจยักระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัความคดิเห็นระดบัมาก 

1.1 ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา อยูใ่นระดบัความคดิเห็น
ระดบัมาก พบวา่ ประชากรสว่นใหญเ่มือเกดิปญัหาในการซือสนิค้าบนแอป
พลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) จะมีฝ่ายบริการลูกค้าให้คาํแนะนําเกียวกบั
ขนัตอนการซือสินคา้ เมือตอ้งการสงัซือสินคา้บนแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) ซงึสอดคลอ้งกบังานวิจยั อรุโณทยั ปญัญา (2562) ,ธคิณา ศรีบุญ
นาค และ อุมาพร พงษ์สตัยา (2562) ทพีบวา่ การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรือ
ปัญหา ในขนัตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการใน
สนิคา้หรอืการบรกิาร ซงึทีสามารถแกป้ญัหานนัๆ เกดิขนึมาจากความจาํเป็น 
ซงึเกดิจากความจาํเป็นของผูบ้รโิภค  

1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่สามารถค้นหาสินค้าบนแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) ไดด้ว้ยตนเอง ซงึสอดคล้องกบังานวิจยั อรุโณทยั ปญัญา (2562) 
พบว่า การค้นหาขอ้มูล เมือผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความต้องการ หรือความจาํเป็น
ในสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ผูบ้รโิภคก็จะทาํการคน้หาขอ้มูลโดยแหลง่ขอ้มูลของ
ผูบ้รโิภค เพอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจ  

 1.3 ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
พบวา่ ประชากรสว่นใหญส่ามารถคน้หาสนิคา้บนแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) จากคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์ ซึงสอดคล้องกบังานวิจยั อรุโณทยั 
ปญัญา (2562) พบวา่ การประเมนิผลทางเลือก เมือผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มูลจาก
การคน้หาขอ้มูลแล้ว ผูบ้ริโภคจะมีความเขา้ใจและทาํการประเมินทางเลือก
ในทางต่างๆ โดยในการประเมินทางเลือกนนั ผู้บริโภคต้องกําหนดเกณฑ์
หรือคณุสมบตัทิจีะใชป้ระกอบการประเมนิ  

1.4 การตดัสินใจซือ อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก พบว่า 
ประชากรสว่นใหญต่ดัสนิใจซือสนิคา้บนแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 
จากยหีอ้ของสนิคา้ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยั อรุโณทยั ปญัญา (2562) พบวา่ 
การตดัสินใจซือ ผู้บริโภคจะมีระดบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ต่างๆ และ
ตดัสนิใจเลือกในสงิทีชอบมากทีสุด ซงึตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นตา่ง ๆ เช่น 
ตรายหีอ้ รา้นคา้ทซีอื ปรมิาณทซืีอ และวธิกีารชาํระเงนิ  

1.5 ด้านพฤติกรรมหลงัการซือ อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่รู ้สึกพึงพอใจในการซือสินค้าแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) ได้รบัสินค้าตรงทีคาดหวงัในการซือสินค้าบนแอป
พลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ซงึสอดคล้องกบังานวิจยั อรุโณทยั ปัญญา 
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(2562) พบว่าพฤติกรรมภายหลงัการซือ ถา้ลูกคา้มีความพงึพอใจ ก็จะเกดิ
พฤตกิรรมในการซือซาํหรือบอกตอ่  

2. ผลการวิจยักระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 
ปจัจยัประชากร 

2.1 ประชากรทีมีเพศต่างกนั ทําให้กระบวนการตดัสินใจซือสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven)โดยรวมต่างกนั ซึงสอดคล้องกบั 
อรุโณทยั ปญัญา (2562) เรืองปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีมี
ผลต่อการตดัสินใจซือเสือผ้าแฟชนัผ่าน สงัคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  

2.2 ประชากรทีมีอายุต่างกนั ทําให้ทําให้กระบวนการตดัสินใจซือ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบว่าประชากรทีมีอายุ
ตา่งกนั ทําให้กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) พบวา่ไมม่ดีา้นใดตา่งกนั ซงึสอดคลอ้งกบั สณิุสา ตรงจติร์ (2559) 
เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสินค้าออนไลน์ผา่นช่องทางตลาด
กลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  

2.3 ประชากรทีมีสถานภาพต่างกนั ทําให้กระบวนการตดัสินใจซือ
สนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรทมีีสถานภาพ
ตา่งกนั ทาํให้กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-
Eleven) พบวา่ไม่มีดา้นในตา่งกนั ซงึสอดคลอ้งกบั สุณิสา ตรงจติร ์(2559) 
ปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  

2.4 ประชากร ทีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสนิใจ
ซือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรทมีีระดบั
การศึกษาต่างกนั ทําให้กระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) โดยรวมตา่งกนั ซงึสอดคลอ้งกบั เปรมกลม หงส์ยนต์ 
(2562) เรืองปจัจยัทมีีอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอพพลเิคชนั
ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร  

2.5 ประชากร ทมีีรายได ้ตา่งกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้
ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบว่ารายได้ต่างกนั ส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) 
โดยรวมตา่งกนั ซงึสอดคลอ้งกบั เปรมกลม หงส์ยนต์ (2562) เรืองปจัจยัทมีี
อทิธพิลตอ่การตดัสินใจซือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชนัออนไลน์ (ลาซาด้า) 
ของผูบ้ริโภคยคุดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร  
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3.ผลการวิจยัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ และปจัจยั
ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี 

3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่านทาง
แอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรใหค้วามสาํคญัเกียวกบั 
ดา้นผลติภณัฑ์ ในเรอืงความหลากหลายของสนิคา้บนแอปพลเิคชนัออนไลน์ 
(7-Eleven) ซึงผลทีได้สอดคล้องกบั เปรมกลม หงส์ยนต์ (2562) เรือง
ปจัจยัทมีีอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอพพลเิคชนัออนไลน์ (ลา
ซาดา้) ของผูบ้รโิภคยุคดจิทิลัในกรงุเทพมหานคร  

3.2 ดา้นราคา ไมมี่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้ผา่นทางแอป
พลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรใหค้วามสาํคญัเกียวกบั ดา้น
ราคา ในเรืองราคาสินคา้บนแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) เป็นราคา
ตลาด ซึงไม่สอดคล้องกบั อรุโณทยั ปญัญา (2562) เรืองปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดออนไลน์ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเสือผ้าแฟชนัผ่าน สงัคม
ออนไลน์(เฟซบุ๊ก)ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีในมหาวทิยาลยัเขตอําเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ 

3.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบว่าประชากรให้
ความสําคญัเกียวกบั ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ในเรืองการซือสินค้าบน
แอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) มีความสะดวกและใชง้านงา่ย ซงึผลทไีด้
สอดคลอ้งกบั อรุโณทยั ปญัญา (2562) เรอืงปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด
ออนไลน์ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเสือผ้าแฟชนัผ่าน สงัคมออนไลน์ (เฟ
ซบุก๊) ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีในมหาวิทยาลยัเขตอาํเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม ่ 

3.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้
ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรใหค้วามสําคญั
เกียวกบั ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ในเรอืงการไดร้บัโฆษณาสนิคา้บนแอป
พลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ซงึผลทีไดส้อดคลอ้งกบั เปรมกลม หงส์ยนต์ 
(2562) เรืองปจัจยัทมีีอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่นทางแอพพลเิคชนั
ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร  

 3.5 ดา้นรกัษาความเป็นส่วนตวั ไม่มีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบว่าประชากรให้
ความสําคญัเกียวกบั ด้านรกัษาความเป็นส่วนตวั ในเรืองแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven) มีการกาํหนดนโยบายเพือรกัษาความเป็นสว่นตวั ซงึ
ผลทไีดไ้มส่อดคลอ้งกบั อรโุณทยั ปญัญา (2562) เรืองปจัจยัสว่นประสมทาง
การตลาดออนไลน์ทมีีผลตอ่การตดัสนิใจซือเสอืผา้แฟชนัผา่น สงัคมออนไลน์ 
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(เฟซบุ๊ก) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเขตอําเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม ่ 

3.6 ดา้นการใหบ้รกิารสว่นบุคคล ไมม่ีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบว่าประชากรให้
ความสําคญัเกียวกบั ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ในเรืองการได้รบัความ
สะดวกจากพนกังานขนส่งสินค้า ซึงผลทีได้สอดคล้องกบั อรุโณทยั ปญัญา 
(2562) เรืองปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ทีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ซือเสือผา้แฟชนัผา่น สงัคมออนไลน์ (เฟซบุก๊) ของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตร ีในมหาวทิยาลยัเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ 

 3.7 ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ มีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้
ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรใหค้วามสําคญั
เกยีวกบั ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ ในเรอืงการทา่นสามารถซือสนิคา้บนแอป
พลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven)ได้อย่างสะดวกสบาย ซึงสอดคล้องกบั 
กนกวรรณ กลบัวงศ์ (2561) เรืองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ การยอมรบั
เทคโนโลยี และสว่นประสมทางการตลาดทีสง่ผลต่อการตดัสินใจซืออญัมณี
เครอืงประดบัผา่นสอืออนไลน์  

3.8 ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบว่าประชากรให้
ความสําคญัเกียวกบั ด้านความง่ายในการใช้งาน ในเรืองแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ (7-Eleven)ใช้งานง่าย ซึงสอดคล้องกบั กนกวรรณ กลบัวงศ์ 
(2561) เรืองพฤตกิรรมผู้บริโภคออนไลน์ การยอมรบัเทคโนโลยีและส่วน
ประสม ทางการตลาดทสีง่ผลตอ่การตดัสนิใจซอือญัมณีเครืองประดบัผา่นสอื
ออนไลน์  

3.9 ดา้นการนํามาใช้งานจริง มีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือสนิค้า
ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) พบวา่ประชากรใหค้วามสําคญั
เกยีวกบั ดา้นการนํามาใชง้านจรงิ ในเรืองแอปพลิเคชนั(7-Eleven) มีความ
งา่ยในการใชง้าน ซงึผลทไีดส้อดคลอ้งกบั กนกวรรณ กลบัวงศ์ (2561) เรือง
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การยอมรบัเทคโนโลยี และส่วนประสมทาง
การตลาดทสีง่ผลตอ่การตดัสนิใจซืออญัมณีเครอืงประดบัผา่นสอืออนไลน์  
 

ขอ้เสนอแนะ  

ปจัจยัดา้นประชากร  

จากการศกึษาวจิยัในครงันีแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยแบง่เป็น ดา้นเพศ ดา้น
ระดบัการศกึษา และรายไดต้า่งกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้ผา่น
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ทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ต่างกนั ผู้ประกอบการจึงควรให้
ความสาํคญัในการให้ขอ้มูลขา่วสาร การโฆษณาเพือใหข้อ้มูลดงักลา่วเขา้ถงึ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน และความ
หลากหลายของยีหอ้สนิคา้ เพือเจาะกลุ่มเป้าหมายของแตล่ะระดบัการศกึษา
และชว่งรายได ้เพือเป็นทางเลือกใหก้บัลกูคา้ในการตดัสนิใจเลือกสนิคา้ 

 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี 

1. ด้านผลิตภณัฑ์นนัมีผลต่อผลกระบวนการตดัสินใจซือสินค้าผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ดงันนัควรให้ความสําคญักบัด้าน
ผลติภณัฑ์ในดา้นความหลากหลาย เพอืตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ให้ได้มากทีสุด โดยการบรรยายข้อมูลและรายละเอียดสินค้า รวมถึง
คณุสมบตัขิองสนิคา้ใหค้รบถว้น  

2. ดา้นการสง่เสรมิการตลาดนนัมีผลต่อผลกระบวนการตดัสินใจซือ
สนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ดงันนัจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูล
ขา่วสารโปรโมชนั แกส่มาชกิโดยตรงสอืโฆษณาออนไลน์ โปรโมชนัส่วนลด
กบับตัรเครดติมีความเหมาะสม คูปองสว่นลดสมาชกิ  

ปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลยี  ทโีดยมขีอ้เสนอแนะดงันี  

1. ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์นนัมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสินคา้
ผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ดงันนัควรเน้นเรืองแอปพลิเค
ชนัออนไลน์ความสะดวกสบายในการซือสนิค้า การรวดเร็วในการชําระเงนิ 
รวมถงึการเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ บนแอปพลเิคชนั  

2. ดา้นความงา่ยในการใชง้าน มีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสนิคา้
ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ดงันนัควรเน้นในเรืองแอป
พลิเคชนัออนไลน์ความง่าย ตอ้งไม่มีความซบัซ้อน ขนัตอนในการใชส้งัซือ
สินค้าแอปพลิเคชนัต้องมีความง่ายในการสงัซือสินค้า เพราะเป็นเรืองที
ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั 

3. ด้านการนํามาใช้งานจรงิ ทมีีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือสนิค้า
ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ (7-Eleven) ดงันนัผู้ประกอบการควรเน้น
ในเรอืงแอปพลเิคชนัออนไลน์ทีสามารถสงัซือสนิคา้ไดต้ลอด 24 ชวัโมง และ
มีความงา่ยในการใชง้านเพอืความสะดวกสบายในการซือสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
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