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ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น 
ซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร   

Factors and Consumer Behaviors Affecting on Decision Making Towards 
Buying Products via Mobile and Tablet Application in Bangkok Area 

 

ยุพเรศ  พิริยพลพงศ์1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทาง
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 4. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ท
โฟนและแท๊บเล็ต 
 วิธีด าเนินการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora และ Line 
shop ซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตในกรุงเทพมหานคร ใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น ค้นหากลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง  
 ผลการศึกษาวิจัย 1. ปัจจัยด้านประชากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุ 25 -  39 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  
2. พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น
ซื้อสินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,001 – 10,000 บาท ต่อเดือน ช่วงเวลา 20.01 น. - 
24.00 น. เป็นช่วงเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์  3. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps 
ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ/เครื่องส าอางบ่อยที่สุด ,และใช้แอพพลิเคชั่น 
Lazada ซึ่งส่วนใหญ่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store มากที่สุด  และรู้จักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อ
สินค้าจากช่องทางการโฆษณาผ่านเฟสบุค (Facebook) มากที่สุด โดยให้ความส าคัญในการบริการของ
แอพพลิเคชั่นด้านการที่มีจ านวนพนักงานที่ให้บริการเพียงพอต่อจ านวนลูกค้ามากที่สุด และให้ความส าคัญ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ด้านระบบความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นมากที่สุด รวมไปถึงด้านกระบวนการของ
แอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการช าระเงินทางอีเมลล์ / โทรแจ้งลูกค้าก่อนส่งมากที่สุด  4. ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ความส าคัญกับปัจจัยเศรษฐกิจด้านสภาพคล่อง
การใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด , ด้านเทคโนโลยีให้ ความส าคัญกับปัจจัย
เทคโนโลยีด้านระบบสัญญาณและระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด                                                                                                                                                          

ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค, การตัดสินใจซื้อ, โมบายแอพพลิเคชั่น 
 

Abstract 

 The objectives of this study are 1. To examine the demographic factors. There are 
gender, age, marital status, education, occupation as well as monthly income affecting to 
consumer behaviors on decision making towards buying products via mobile and tablet 
application. 2. To study consumer behaviors that affecting to decision making towards 
buying products via mobile and tablet application. 3. To study the marketing mixes of 
products, prices, distribution channels, marketing promotions, people, physical evidence 
and process that affecting to decision making towards buying products via mobile and 
tablet application. 4. To study the external factors are economy and technology that 
affecting to decision making towards buying products via mobile and tablet application. 

Research Methodology: Quantitative Methology, the sample population consists of 
Bangkok consumers whom buy goods by using Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora and Line 
Shop mobile applications through smart phone and tablet. The sample size determined 
by the means of Taro Yamane The sample size are of 400 samples by randomizing non-
probability sampling to find quota sampling.  

1. Results of the study of demographic factors. Found that the majority of females 
than males, accounting for 69 percent of all respondents. Were aged 25-39 years at the 
majority of undergraduate studies. A career as a private company employees. A monthly 
income of 20001-30000 baht 2. Behavior using mobile application. Most of the frequency 
of use of mobile application with online purchases, 1-2 times per month. The average 
cost is 1001-10000 baht per month during 20:01 am. - 24:00 pm. 3. Marketing mix factors 
7Ps most purchased device are Clothing/Accessories/Cosmetics most often. Use 
application with Lazada most downloaded apps from the Play Store, most known 
application that use the purchase of advertising channels through Facebook most provide 
in the service of the application with a number of service staff, sufficient number of 
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customers. And give priority to the security of payment applications with the most. The 
process of the applications installed on the matter of payment confirmation e-mail/call 
customers before sending products. 4. External factors on the economy showed that the 
most important economic factors on liquidity household spending most of the 
respondents. The most important technology factors focus on the technology systems 
and the speed of the Internet.                                                                                                                             
Keywords : Consumer’s Behavior, Buying Decisions, Mobile Application 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกแทบจะทุกภูมิภาค
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในระบบ Real-Time ทั้งนี้เป็นเพราะระบบเครือข่ายโทรคมนาคม,ระบบ
อินเทอร์เน็ตและความนิยมในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ณ เวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าอุปกรณ์พกพาหรือที่
เรียกกันว่า Mobile Device นั้นกลายเป็นอุปกรณ์คู่กายของคนยุคใหม่ไปเรียบร้อย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตที่กลายเป็นเหมือนปัจจัยหลักที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของคนส่วนใหญ่ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวสารความสนใจ รวมไปถึงการใช้โซเชี่ยลมีเดียเพ่ือสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมท่ีกว้างขวางขึ้นส่งผลท าให้การพัฒนาโปรแกรมมากมายต่างๆเพ่ือมาตอบสนองชีวิตประจ าวันของคน
ในยุคนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคตามแต่ละ
ประเภทของการใช้งาน เช่น การแชท การฟังเพลง การซื้อสินค้า การท าธุรกรรมทางการเงิน อ่านหนังสือ 
เล่นเกมส์ ดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง หรือดูซีรีส์ต่างประเทศผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นขณะเดียวกัน 
ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ หรือหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้โมบายแอพพลิเคชั่นเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 
หรือท าการตลาดเพราะเล็งว่าเป็นเข้าถึงผู้ถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

หนึ่งในธุรกิจที่เกิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย เพราะโลกหน้าจอที่อยู่ในมือทุกที่
ทุกเวลา ท าให้เกิดการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือช็อปปิ้งออนไลน์ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นทุก
วัน จากการเพ่ิมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่ใช้ได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการพัฒนา
โทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อคมาเป็นสมาร์ทโฟนนั้นท าให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างก้าว
กระโดด ทั้งนี้เห็นได้จากผลส ารวจล่าสุดเกี่ยวกับการช็อปปิ้งออนไลน์ของมาสเตอร์การ์ด เผยว่า ผู้บริโภค
ชาวจีนและชาวไทยจ านวนเกินครึ่ง (ร้อยละ 59.4 และร้อยละ 51.2 ตามล าดับ) (โพสต์ทูเดย์ , 2557 : 
ออนไลน์) ได้จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านสื่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การช้อปปิ้งออนไลน์
ยังคงเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อน และผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสะดวกสบายของการช้อปปิ้งผ่านสมาร์ทโฟนมี
จ านวนมากเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ การสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสินค้าหรือการรับคูปองส่วนลดสินค้า การแทรกสื่อโฆษณาผ่านเกมส์หรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งช่วยให้กลุ่มธุรกิจต่างๆสามารถเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้าย ใบปลิวแนะน าสินค้าต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการ
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จ้างพนักงานในการท าสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมนอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นพ้ืนฐานที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟนแล้ว 
วิธีหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย  นั่นคือ การสร้างแอพพลิเคชั่นของธุรกิจ
นั้นๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการต่างๆของธุรกิจต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางการเงิน การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้นการพัฒนาจากเวปไซด์มาสู่แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ลูกค้านั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญอีกเช่นกันที่ควรศึกษาถึง “ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินคา้ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  และ
ยังรวมไปถึงแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วย   

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน

และแท๊บเล็ต 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ

สินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 
4. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 

สมมติฐานการวิจัย  

1. ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

2. พฤติกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น
ซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

4. ปัจจัยภายนอกที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
               ตัวแปรต้น                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

-  สินค้า 
-  ราคา 
-  การจัดจ าหน่าย 
-  การส่งเสริมการตลาด 
-  ด้านบุคคล หรือพนักงาน  
-  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 
-  ด้านกระบวนการ  

 

 

         

การตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น 
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง 
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- การจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได้ต่อเดือน 

 
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า 

      -  ความถี่ในการสั่งซื้อ 
      -  ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้า 
      -  จ านวนเงินที่ซื้อสินค้า     

ปัจจัยภายนอก 

        -  เศรษฐกิจ 
        -  เทคโนโลยี     
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การทบทวนวรรณกรรม  
1. ทฤษฏีพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
4. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
5. การตลาดออนไลน์หรือการตลาดอินเทอร์เน็ต (Online Marketing/Internet Marketing) 
6. โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) และแนวคิดในการสร้างแอพพลิเคชั่นส าหรับสมาร์ท

โฟนและแท๊บเล็ต 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก าหนดขอบเขต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาท าวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น

ซ้ือสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยท าการส ารวจจากประชากร
ที่ใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าและบริการ โดยคัดเลือกจากแอพพลิเคชั่นแบบดาวน์โหลดฟรีที่ใช้ซื้อสินค้าและมี
ยอดดาวน์โหลดสูงสุด 5 อันดับแรก จากเพลย์สโตร์ (Play Store) ประจ าเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งได้แก่ 
แอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้  Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora และ Line shop และได้ศึกษาจากปัจจัย
ดังนี้  
- ปัจจัยด้านประชากร 
- พฤติกรรมผู้ใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า 
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
- ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยี 
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ท าการศึกษาท าวิจัยในครั้ งนี้  คือผู้บริ โภคที่สั่ งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora และ Line shop บนสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 – 64ปี จ านวน 400 คน  

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
จ านวนประชากร 813,609 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อน +5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ค้นหากลุ่มตัวอย่างแบบโควตา หรือการ
เลือกตัวอย่างโดยใช้สัดส่วน (Quota Sampling)  

3. ขอบเขตเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557  -  เดือนมีนาคม 2558 รวม

ระยะเวลา 7 เดือน 



 
3-7 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นประโยชน์ต่อผู้ด าเนินธุรกิจสินค้าออนไลน์ และผู้ที่สนใจธุรกิจประเภทนี้ ใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. ท าให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค เพ่ือน ามา

พัฒนาตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ท าให้การบริการและการพัฒนาโมบาย
แอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. น าผลการวิจัยไปวางแผนการใช้เครื่องมือทางการตลาดในการส่งเสริมสินค้าในเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในตลาดออนไลน์ และเพ่ือปรับกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดสินค้าออนไลน์ที่ก าลังจะเปิดกว้าง
ขึ้นเมื่อรวมเป็นประเทศอาเซียน 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรใน
กรุงเทพมหานครย่านเขตธุรกิจและเขตเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ชั้นใน ได้แก่ เขต
สาทร เขตปทุมวัน เขตดินแดง เขตพญาไท เขตบางซื่อ ซึ่งห้างร้านบริษัทและสถานที่ส าคัญมักจะตั้งอยู่ใน
บริเวณดังกล่าว (BKK360, 2557 : ออนไลน์) และยังได้เลือกส ารวจประชากรจากย่านช้อปปิ้งที่ส าคัญ 
ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ และเขตห้วยขวาง (SME, 2558 : ออนไลน์) ซึ่งประชากรทั้งหมดของเขต
ดังกล่าวมีจ านวน 813,609 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2557 : ออนไลน์) 

กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาท าวิจัยในครั้งนี้  คือผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora และ Line shop บนสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 – 64ปี และคัดเลือกกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครย่านเขตธุรกิจและเขต
เศรษฐกิจดังที่กล่าวมา การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Yamane (ประกายรัตน์  สุวรรณ 
และอมรวิทย์  วิเศษสงวน, 2555 :431) ที่จ านวนประชากร 813,609 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า
ความคาดเคลื่อน +5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น ค้นหากลุ่มตัวอย่างแบบโควตา หรือการเลือกตัวอย่างโดยใช้สัดส่วน (Quota Sampling) โดยวิธีตอบ
แบบสอบถาม  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้ T-Test และ ใช้ F-Test (One way ANOVAs) 

ผลของการวิจัย 

จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริโภค อายุ 20 – 64 ปี จ านวน 400 คน สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อายุ 20 – 64 ปี ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งคิดเป็นร้อย
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ละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ส่วนใหญ่มีอายุ  25 -  39 ปี รองลงมาคืออายุ 40 - 64 ปีและอายุ 
20 -  24 ปี ตามล าดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา และการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช.หรือ
ต่ ากว่าตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ , ธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ, ลูกจ้างรายวัน, นักเรียน/นักศึกษา และน้อยที่สุดคืออาชีพ อ่ืนๆ ตามล าดับ โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 10,001- 
20,000 บาท, และรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท, รายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท, ส่วน
รายได้ 50,001 บาทข้ึนไป และน้อยที่สุดคือรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทข้ึนไป ตามล าดับ 

2. ลักษณะพฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อายุ 20 – 46 ปีขึ้นไปที่ใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต ประกอบด้วยด้านความถี่ในการใช้
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์, ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์และ
ช่วงเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน, ความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ 3-4 ครั้งต่อเดือน, 
ความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และน้อยที่สุดคือมีความถี่
ในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ตามล าดับ  
 ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,001 – 10,000 บาท ต่อเดือนในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ รองลงมาคือมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 501 – 1,000 บาทต่อเดือน, ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่ ากว่า 500 บาทต่อเดือน และน้อยที่สุดคือมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 20,001 บาทข้ึนไป ตามล าดับ 
 ช่วงเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ในช่วงเวลา 20.01 น. - 24.00 น. รองลงมาตามล าดับ คือช่วงเวลา 16.01 น. - 20.00 น. , 
ช่วงเวลา 12.01 น. - 16.00 น. , ช่วงเวลา 08.01 น. - 12.00 น., ช่วงเวลา 05.01 น. - 08.00 น., ส่วน
ช่วงเวลาที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์น้อยที่สุดคือ 05.01 น. - 08.00 น. ตามล าดับ  

3. ลักษณะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 
 จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ/เครื่องส าอางบ่อย
ที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ สินค้าประเภทโรงแรม/ที่พัก/เพคเกจทัวร์ , สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า-
อิเล็คทรอนิกส์/อุปกรณ์เครื่องใช้-ตกแต่งบ้าน, ส่วนสินค้าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/ยา/อาหารเสริมและ 
Voucher, Deal/บัตรส่วนลดสินค้าหรือบริการ มีจ านวนเท่ากัน, สินค้าประเภทสื่อบันเทิง/เกมส์/ดนตรี, 
สินค้าประเภทหนังสือ/อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา และน้อยที่สุดคือสินค้าประเภทอ่ืนๆได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋ว
คอนเสิร์ต ตั๋วภาพยนตร์ ตามล าดับ 
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แอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่น Lazada รองลงมาตามล าดับ
คือ แอพพลิเคชั่น Ensogo, แอพพลิเคชั่น Groupon, แอพพลิเคชั่น Zalora, แอพพลิเคชั่น Line shop 
และน้อยที่สุดคือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ตามล าดับ 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับราคาแอพพลิเคชั่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
การดาวน์โหลดฟรีแอพพลิเคชั่นมาใช้ซื้อสินค้าเท่านั้น และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย ตามล าดับ 

ช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก 
Play Store มาก ส่วนที่เหลือดาวน์โหลดจาก App Store และในส่วนของช่องทางอ่ืนๆ ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามคนใดใช้ช่องทางอ่ืนดาวน์แอพพลิเคชั่นโหลดเลย 

การรู้จักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์จากช่องทางการโฆษณา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รู้จักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าจากช่องทางการโฆษณาผ่านเฟสบุค (Facebook) มากที่สุดเป็น และ
รองลงมาตามล าดับคือ รู้จักจากการโฆษณาจากเวปไซด์หลักของสินค้า , จากบุคคลที่เคยใช้งานมาก่อน
แนะน า, จากข่าว/ข้อความรีวิว (Review)การใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าในเวปบอร์ดต่างๆ และน้อยที่สุด
คือ จากอันดับ (Rating)แอพพลิเคชั่นแนะน าใน App Store/Play Store ตามล าดับ 

การให้ความส าคัญในการบริการของแอพพลิเคชั่นด้านพนักงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในการบริการของแอพพลิเคชั่นด้านการที่มีจ านวนพนักงานที่ให้บริการเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า
มากที่สุด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมาตามล าดับคือ การมีมีพนักงาน call center 
เพ่ือติดต่อสอบถามโดยตรง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 การมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้แอพพลิเคชั่นและตัวสินค้า จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 และน้อยที่สุดคือ การประเมินผล
การให้บริการของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  

การให้ความส าคัญในด้านการสร้างและการน าเสนอของแอพพลิเคชั่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ความส าคัญในการสร้างและการน าเสนอแอพพลิเคชั่นด้านระบบความปลอดภัยในการช าระเงินผ่าน
แอพพลิเคชั่นมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือแอพพลิเคชั่นมีช่องส าหรับการค้นหาสินค้าที่ต้องการ , ส่วน
แอพพลิเคชั่นมีคุณภาพไม่ค้างไม่หลุด และความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลในแอพพลิเคชั่น มีจ านวนเท่ากัน 

และการให้ความส าคัญในด้านกระบวนการของแอพพลิเคชั่นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญด้านกระบวนการของแอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการช าระเงินทางอีเมลล์ / โทรแจ้ง
ลูกค้าก่อนส่ง มากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือการมีระบบเก็บเงินปลายทาง , การติดตามสถานะการส่ง
สินค้า/ตรวจเช็คเลขพัสดุ และน้อยที่สุดคือ สามารถท าการรีวิว(Review)สินค้าหลังจากได้รับสินค้า/บริการ  

4. ลักษณะปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อายุ 20 – 64 ปี ที่ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน
และแท๊บเล็ต ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ความส าคัญกับปัจจัยเศรษฐกิจด้านสภาพคล่องการใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านการต้องการออมเงินของท่าน และน้อยที่สุดคือ ด้านปัญหาค่าครองชีพที่สูงใน
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ปัจจุบัน ส่วนปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ความส าคัญกับปัจจัยเทคโนโลยีด้านระบบ
สัญญาณและระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาระบบปฏิบัติการของสมาร์ท
โฟนและแท๊บเล็ต และน้อยที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีการอัพเดทแอพพลิเคชั่น / อัพเดทสินค้าอยู่เสมอ มีระดับความส าคัญอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นมีรูปสินค้าชัดเจน , ค าอธิบายสินค้าโดยละเอียด มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด และล าดับสุดท้ายคือ แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย , มีการจัดหมวดหมู่ของ
สินค้าที่ดี มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
 ด้านราคา พบว่า ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด 
รองลงมาคือ ราคาสินค้าที่ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นมีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอ่ืน มีระดับความส าคัญอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด และล าดับสุดท้ายคือ ราคาที่คุ้มค่าเมื่อรวมค่าจัดส่งแล้ว มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ 
มาก ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระดับความส าคัญอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ มีการระบุวันเวลาในการส่งสินค้าอย่างแน่นอน / ส่งรวดเร็ว / เลือกระบุวันส่ง
สินค้าได้  มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มาก และล าดับสุดท้ายคือ สามารถสนทนา(Chat)กับผู้ขายผ่าน
แอพพลิเคชั่นก่อนซื้อสินค้า มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีโปรโมชั่นนาทีทอง (ราคาพิเศษในช่วงเวลาจ ากัด) มี ระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ การรับประกันสินค้าในสินค้าบางชนิด (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)  มี
ระดับความส าคัญอยู่ในระดับ มาก การเตือน(Notification)ส าหรับโปรโมชั่นใหม่ตลอดเวลา มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับ มาก และล าดับสุดท้ายคือ โปรโมชั่นพิเศษร่วมกับบัตรเครดิต มีระดับความส าคัญ
อยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 

6. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน
และแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 เพศ พบว่าเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น
ซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ไม่แตกต่างกัน 
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อาชีพ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ 
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

รายได้ต่อเดือน พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่น
ซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

ความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โม
บายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีระดับ
การตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

ช่วงเวลาในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้
โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน 
ประเภทของสินค้าที่ซื้อผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่แตกต่าง มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกัน 

แอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า
ออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับราคาแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน  มี
ระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

ช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจ
ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 
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การรู้จักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์จากช่องทางการโฆษณาที่แตกต่างกัน มีระดับการ
ตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

การให้ความส าคัญในการบริการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ด้านพนักงานที่
แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

การให้ความส าคัญในด้านการสร้างและการน าเสนอของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่
แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

การให้ความส าคัญในด้านกระบวนการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน มี
ระดับการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน  

สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและน ามาอภิปลายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิจัยปัจจัยทางประชากรศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า เพศหญิงให้ความสนใจต่อการใช้
แอพพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าเพศชาย และมีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 25 -  39 ปี โดยมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด อีกทั้งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และรายได้ส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ซึ่งขัดแย้งกับทาริกา  ปัญญาดี (2554) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน ของประชาชนในกรุงทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ อายุ 20-29 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 
10,000-15,000 บาท และจุฑาเกศ  ศรีโสภา (2550) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ความถี่ใน
การใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ 3-4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งสองกลุ่มนี้รวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ของ
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กลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจ ผู้ใช้บริการที่แบ่งตามกลุ่มความถี่นั้น ทุกกลุ่มให้ความส าคัญในการ
ตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ด้านราคามากที่สุด และผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 1,001 – 10,000 บาท และรองลงมาคือ 10,001 - 20,000 
บาท ซึ่งขัดแย้งกับ จุฑาเกศ  ศรีโสภา (2550) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าประมาณ 1,001-2,000 บาท ช่วงเวลาที่นิยมใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์มาก
ที่สุดคือช่วง  20.01 น. - 24.00 น.รองลงมาคือช่วงเวลา 16.01 น. - 20.00 น. ซึ่งเห็นได้ว่าเป็น
ช่วงที่ผู้ใช้บริการส่วนเลิกงานหรือหลังจากการรับประทานอาหารมื้อเย็นแล้ว ดังนั้นเวลาในช่วงนี้ก็
เหมาะส าหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของแอพพลิเคชั่นที่จะเป็นในการท าการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี เช่น การส่งข้อความเตือน(Notification)เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ
โดยตรงไปยังหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของลูกค้า เป็นต้น  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในการตัดสินใจด้าน
ราคามากที่สุด โดยหากวิเคราะห์ลึกลงไปในด้านราคา ราคาที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพสินค้า เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งตรงกับทฤษฎี S-R 
Theory ของ Kotler (Kotler P : 2003) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price Stimulus) เช่น การก าหนด
ราคาสินค้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย ตามทฤษฎี นั้น ซึ่งจาก
การวิจัยพบว่า ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจใช้
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด ดังนั้นการก าหนดราคาที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายจึงมีผลต่อการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก และผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ผู้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าทางอินเทอร์เนตของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ส่วน
ราคาสินค้าที่ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นมีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอ่ืนและราคาที่คุ้มค่าเมื่อรวมค่า
จัดส่งแล้ว เป็นปัจจัยรองลงมาตามล าดับ ซึ่งขัดแย้งกับนพวรรณ  มีสมบูรณ์ (2552) วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการท าการตลาดออนไลน์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ที่ให้ความส าคัญกับช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

4. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางเทคโนโลยี พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ที่
เห็นว่าสภาพคล่องการใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญในการตัดสินใจด้าน
ราคามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับพิชยารักษ์ มณีเลอเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ ให้ความส าคัญที่มูลค่าสินค้าที่ซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ครั้งล่าสุด ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เห็นว่าปัจจัยทางเทคโนโลยี ด้าน
ระบบสัญญาณและระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
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ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าการตลาดบนแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน
และแท๊บเล็บจะมีองค์ประกอบส าคัญมากมายในการบรรลุยอดขายหรือความส าเร็จของแบรนด์ 
แต่หากปัจจัยภายนอกด้านระบบสัญญาณและระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การท าธุรกรรมการซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นนั้น  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตไม่แตกต่าง
กันโดยภาพรวมของการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้ แต่หากต้องการทราบความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยละเอียดในแต่ละกลุ่มปัจจัยประชากรศาสตร์ ควรอ่านค่าวิ เคราะห์แบบละเอียด เช่น 
เพศชายให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพศหญิงให้ความส าคัญด้านราคามากที่สุด เป็นต้น 
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้โดยละเอียดเพ่ือท าการตลาดให้
สอดคล้องกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้ มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือนและ 3-4 ครั้งต่อเดือน รวมสองกลุ่มนี้มีจ านวน
มากถึงร้อยละ 71.6 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นั่นท าให้เห็นว่าจ านวนความถี่ใน
การใช้แอพพลิ เคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  ความนิยมของผู้บริ โภคในการใช้
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าก าลังก้าวไปในทางบวก และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการใช้
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 10,000 บาท ในขณะเดียวกัน
อีกสองกลุ่มที่มีจ านวนร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่รองลงมา คือกลุ่ม 10,001 - 20,000 
บาทและ501 – 1,000 บาทซึ่งมีจ านวนร้อยละที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นผู้ประกอบการควรท า
การตลาดเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าไปยังกลุ่มที่ยังมีค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าต่อเดือนที่ยังอยู่ใน
จ านวนค่อนข้างน้อยได้อีกมาก และควรท าโปรโมชั่นโดยดูช่วงเวลาให้เหมาะสมอีกด้วยนั่นคือ
ช่วงเวลา 20.01 น. - 24.00 น. เพื่อประสิทธิภาพของการท าการตลาดอย่างสูงสุด 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดอันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
แอพพลิเคชั่น Lazada ซื้อสินค้ามากที่สุดนั่นอาจเป็นเพราะว่าแอพพลิเคชั่นนี้มีความความ
หลากหลายของสินค้า และมีสินค้าให้เลือกเป็นจ านวนมาก นั่นอาจเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคยัง
ต้องการความหลากหลายมากกว่าการใช้แอพพลิเคชั่นที่เฉพาะเจาะจงสินค้า นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส าหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือมีสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกจ านวนน้อย นั่นอาจเป็นผล
ให้ผู้บริโภคหันไปเลือกใช้แอพพลิเคชั่นที่มีสินค้าครบวงจรมากกว่า ส่วนประเภทของสินค้าที่นิยม
ซื้อบ่อยท่ีสุดคือ เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ/เครื่องส าอาง กลุ่มที่สองคือ โรงแรม/ที่พัก/เพคเกจ
ทัวร์ และกลุ่มที่สามคือ เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์/อุปกรณ์เครื่องใช้-ตกแต่งบ้าน จาก
ผลการวิจัยในข้อนี้ อาจเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสร้างแอพพลิเคชั่นส าหรับผู้ประกอบการ
ประเภทสินค้าดังที่กล่าวมานี้ที่ยังไม่มีช่องทางการขายสินค้าหรือบริการทางแอพพลิเคชั่นบน
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สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต ส่วนในปัจจัยด้านราคานั้นผู้บริโภคยังคงให้ความส าคัญด้านคุณภาพที่
เหมาะสมกับราคามากที่สุดแต่ก็ยังคงให้ความส าคัญการส่งเสริมการตลาดแบบราคาพิเศษใน
ช่วงเวลานาทีทอง ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้รายละเอียดถึงคุณสมบัติของสินค้าอย่างละเอียด
โดยเฉพาะคุณสมบัติที่พิเศษกว่าสินค้าของคู่แข่ง และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วยราคาในช่วงนาที
ทองที่ผู้บริโภคไม่ควรพลาดสินค้าชิ้นนั้นๆไป  และอีกผลการวิจัยคือ หากผู้ประกอบการหน้าใหม่
ต้องการสร้างแอพพลิเคชั่น ช่องทางดาวน์โหลดแรกที่ควรออกแบบแอพพลิเคชั่นให้เข้ากับการ
ท างานของระบบ Android นั่นคือ การโหลดทาง Play Store นั่นเอง เพราะมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ช่องทางนี้มากกว่าระบบ IOS แต่เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดของแอพพลิเคชั่น ก็ควร
ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งสองระบบ เป็นการดีที่สุด และการท าให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงช่องทางการ
ขายทางแอพพลิเคชั่น ควรใช้ช่องทางการโฆษณาแอพพลิเคชั่นทางเฟสบุค (Facebook)และจาก
เวปไซด์หลักของสินค้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าการขายสินค้าและบริการทางแอพพลิเคชั่นจะสามารถ
ท าได้ตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินซื้อสินค้า นั่นท าให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่ต้องใช้
พนักงานในการปิดการขายนี้เลย แต่ผู้บริโภคก็ยังต้องการให้มีพนักงาน call center เพ่ือติดต่อ
สอบถามโดยตรง ส าหรับการให้ข้อมูลเพ่ือความเข้าใจในสินค้าและบริการที่ถูกต้อง และยังสร้าง
ความเชื่อมั่นในแบรนด์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ด้านความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากเกือบร้อยละ 60 ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้
ความส าคัญในระบบเทคโนโลยีการท าธุระกรรมทางการเงินอย่างระมัดระวัง หากเกิดความ
ผิดพลาดในการช าระเงิน หรือเกิดการแฮ็คข้อมูลบัตรเครดิตของผู้บริโภค จะท าให้เกิดความ
เสียหายกับผู้บริโภคและบริษัทเป็นอย่างมาก หากความบกพร่องเสียหายนี้โดยบอกต่อไปยัง
ผู้บริโภคอ่ืนๆ ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
ได้อีกเลย ดังนั้นควรมีการยืนยันการช าระเงินทางอีเมลล์หรือโทรแจ้งผู้บริโภคก่อนส่งสินค้า(ใน
กรณีที่มีบริการเก็บเงินปลายทาง) เพ่ือความปลอดภัยและเป็นการยืนยันในความถูกต้องกับ
ผู้บริโภคอีกครั้ง  

4. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจด้านสภาพคล่องการใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือนก็เป็นปัจจัยส าคัญอีก
ปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ การตั้งราคาขายหรือการท าโปรโมชั่นจึงจ าเป็นต้องดู
ปัจจัยด้านนี้ด้วย เพราะปัจจัยด้านสภาพคล่องยังเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
โดยเฉพาะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันคือด้านราคา ส่วนปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้านระบบสัญญาณและ
ระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมองว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ เพราะ
ขึ้นอยู่ระกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ผู้วิจัยมองเห็นว่า ผู้ประกอบการสามารถเลือก
ช่วงเวลาในการท าการตลาดได้ นั่นคือช่วงเวลา 20.01 น. - 24.00 น. เพราะกลุ่มตัวอย่างใช้
ช่วงเวลานี้ใช้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมารทโฟนและแท๊บเล็ตมากที่สุด 

5. ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน
และแท๊บเล็ตคือ ปัจจัยด้านราคา โดยราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและราคาสินค้า
ที่ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นมีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอ่ืนอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด ดังนั้น
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ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญปัจจัยราคาในสองด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสภาวะการ
แข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดการค้าออนไลน์ ซึ่งไม่ได้มีแค่การขายผ่านแอพพลิเคชั่น ยังมีการ
ขายหน้าเวปไซด์ปกติของสินค้า ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการให้ช่องทางการขายผ่าน
แอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพ ควรท าให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่าและรู้สึกภักดีต่อการซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่น เช่น การออกโปรโมชั่นที่มีเฉพาะการซื้อทางแอพพลิเคชั่นเท่านั้น การให้ส่วนลด
พิเศษเฉพาะลูกค้าท่ีใช้บริการแอพพลิเคชั่นเท่านั้น เป็นต้น 

6. การวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอช่องทางการขายใหม่ๆเพ่ือปรับให้ เข้ากับการตลาด
ยุคดิจิตอลนี้ ยุคที่สามารถท าการตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยุคที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านค้าหรือ
เข้าถึงแบรนด์ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยุคที่ผู้บริโภคชื่น
ชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ยุคที่ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้นผลของการวิจัยจะสามารถให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการที่สนใจใช้
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตเพ่ือประกอบการพิจารณาในการเพ่ิมช่องทางการขาย
ให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการเอง และยังสามารถต้อนรับการขยายตัวของยุคการค้า
เสรีอาเซี่ยน (AEC) ที่ก าลังจะมาถึงได้อีกด้วย หากผู้ประกอบการณ์มีความพร้อมในทุกๆด้านของ
ช่องทางการขาย การเข้าถึงลูกค้าก่อนคู่แข่ง ก็จะสามารถท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ
ในการท าการตลาดยุคนี้และในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะเจาะจงไปที่แอพพลิเคชั่น Ensogo, Groupon, 
Line Shop, Zalora, Lazada เท่านั้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไป อาจจะเลือกเจาะจงไปยังกลุ่ม
แอพพลิเคชั่นที่ขายสินค้าเฉพาะทางอย่างอ่ืน เช่น กลุ่มธุรกิจการบิน NokAir, AirAsia เป็นต้น เพ่ือ
จะได้ศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่อาจจะแตกต่างกันออกไปที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าและบริการ 

2. การศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยต้นในด้านปัจจัยทั่วไปในการท าวิจัย นั่นคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์, 
พฤติกรรมผู้ใช้แอพพลิเคชั่น, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเลือกศึกษาปัจจัยต้นโดยเฉพาะทางไปในด้านเทคโนโลยี
ของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฟังก์ชั่น(Function)ในการใช้งาน,รูปลักษณ์ มุมมอง การออกแบบ
แอพพลิเคชั่นเป็นต้น หรือปัจจัยภายนอกในด้านอ่ืนๆเช่น ด้านสังคม ,การเมือง หรือวัฒนธรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต และในส่วน
ของปัจจัยตัวแปรตามอาจศึกษาด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เพ่ือดูผลตอบรับหลังการใช้
แอพพลิเคชั่นอีกด้วย 

3. การวิจัยครั้งต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นการท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
แอพพลิเคชั่น หรือผู้ประกอบการที่ใช้แอพพลิเคชั่นในการขายสินค้าหรือบริการ ในด้าน



 
3-17 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

กระบวนการการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องการผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดของ
ผู้ประกอบการให้เจาะลึกมากขึ้น เพ่ือสามารถเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านผู้ที่สนใจใช้แอพพลิเคชั่น
เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการท าตลาดต่อไป 
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