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การศึกษาสวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee
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บทคัดยอ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
และการสื่อสารแบบอกตอที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee ประชากร คือคนที่
มีความตองการซื้อสินคาผานทางแอปพลิเ คชั่น Shopee ทั้ง เพศชายและเพศหญิง กลุม ตัวอยางที่ใชใน
การศึกษามาจากประชากรที่เปนผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางความนาจะเปนจํานวน
400 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตัวแปรตนคือ สวนประสมทางการตลาด การ
ยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอ ตัวแปรตามคือ กระบวนการการตัดสินใจซื้อ ในการวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จัย พบวา ป จ จั ยที่ มีอิ ท ธิ พลตอการตัด สิน ใจซื้อ สิน คา ผา นทางแอปพลิเ คชั่ น
Shopee จากกลุมตัวอยาง คือ สวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอ
โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง
แอปพลิเคชั่น Shopee และรองลงมาคือ สวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบบอกตอ ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, การยอมรับเทคโนโลยี (TAM), การสื่อสารแบบอกตอ, กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
This Purpose is study the service marketing mix, technology acceptance, and word of
mouth that influence shopper’s purchasing decision through Shopee applications. The
population with the desire to shop through the Shopee application both male and female.
The samples used in the study were from the consumers’ population in Bangkok,Selected
by using a probability
sampling method of 400 people.Questionnaire is a tool to gather data in accordance with
independent variables which are service marketing mix, technology acceptance and word of
mouth.The dependent variable is purchase decision through Shopee application. According
to analysis, descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation are
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applied to analyze data, and inferential Statistic which is multiple linear regressions is
applied in this study as well.
Besides, the study results also found that the factors which are marketing mix.,
technology acceptance, and word of mouth affects to purchase decision through Shopee
application.The most important factor for the sample is technology acceptance most
commonly used to make purchases through Shopee application followed by marketing mix
and word of mouth respectively, which are at a statistical significant level of 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Technology Acceptance, Word of Mouth, Purchasing Decisions
บทนํา
ในปจจุบันมนุษยดํารงชีวิตโดยการพึ่งพาเทคโนโลยี ในขณะที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการหรือมากกวาเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค ซึ่งจะเห็นไดวาเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธตอการดําเนินชีวิตสูง เชน อุปกรณไฟฟา ตั้งแตในครัวเรือน การคมนาคม การสื่อสาร ระบบโลจิ
สติกส ลวนแลวแตถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มคุณภาพใหกับสังคม
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) ไดสํารวจพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ตของคนไทย มีคาเฉลี่ยการใชอินเตอรเน็ตมากยิ่งขึ้น มีการเติบโตมากกวาปที่ ผานมาถึง 3 เทาตัว
ผลสํารวจผลสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตประเทศไทยป 2561 เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาในรูปแบบใหม
ที่เรียกวา “แอปพลิเคชั่น” ที่เขามาชวยเหลือใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ซึ่งผูบริโภคเปดใจ
ยอมรับและใชแอปพลิเคชั่นดังกลาวเปนจํานวนมาก และแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง (etda, 2018)
โดยแอปพลิเคชั่น Shopee สามารถซื้อสินคาตางๆ ผานโทรศัพทมือถือที่มีรานคาออนไลนตางๆ แอปพลิเคชั่น
Shopee นั้นมุงเนนการนําเสนอแบรนดใหอยูในใจผูใชและเขาสูชีวิตประจําวันของผูใชงาน ดีไซนที่ใชงานงาย
และเขาถึงเปนจํานวนมาก ใหตอบโจทยความตองการของผูใชในแตละประเทศ
นอกจากนั้นจะเห็นไดวาการยอมรับเทคโนโลยีในปจจุบันนี้ ผูบริโภคเกิดการรับยอมมากขึ้น ไมวาจะ
เปนการสื่อสารผอนชองทางโซเชียลมีเดีย หรือการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นการบริการตางๆ เปนไดงายขึ้น ทํา
ใหผูบริโภคมองเห็นประโยชนในการใชชีวิต และการสื่อสารแบบบอกตอนั้นเปนไปไดงายมากสําหรับการรับรู
ขอมูลในปจจุบัน จะเห็นไดวาผูบริโภคสวนใหญเกิดความเชื่อและมั่นใจในการรีวิวเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
เว็บไซต หรือรีวิวจากบล็อกเกอร ตางใหการแนะนํา ไมวาจะเปนการจัดโปรโมชั่นตางๆ หรือการใชงานที่ตอบ
โจทยสําหรับผูบริโภคในการใชงานแอปพลิเคชั่น Shopee มีการใชงานที่งายสําหรับผูใชบริการเปนอยางมาก
มีคําสั่งการสั่งซื้อไมกี่ขั้นตอน จึงทําใหการสั่งซื้อดูไมซับซอนจนเกินไป จึงเปนหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่ผูใชบริการ
สวนใหญยอมรับและกอใหเกิดการสื่อสารแบบบอกตอ ที่ผูใชบริการสามารถแนะนําบุคคลที่ชื่นชอบการชอปปง
ออนไลน ในการใชงานผานแอปพลิเคชั่น Shopee เพิ่มขึ้น
จากที่มาและความสําคัญของปญหาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่เพิ่มความ
ตองการที่มากขึ้นและเทคโนโลยีในปจจุบันใหตอบสนองกับความตองการใหมากที่สุด กอใหพฤติกรรมการ
สั่งซื้อสินคาออนไลนไดอยางแพรพลาย สงผลตอพฤติกกรมการตัดสินใจในการสั่งซื้อคา ออนไลน ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหฝายที่เกี่ยวของนําผล
ไปพัฒนาระบบการใหบริการของแอปพลิเคชั่นใหดียิ่งขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรม
คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถผสมผสานและตอบสนองความตองการ เพิ่มความพึงพอใจใหก ลุมลูกคา
เปาหมาย ประกอบดวย “4 Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการ
สงเสริมการขาย (Promotion)จากที่กลาวมาขางตนการรวบรวมเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุม
ธุรกิจและสามารถตอบสนองตอความตองการผูบริโภค กอใหเกิดคุณคาแกบริโภคในการเลือกสินคาหรือบริการ
นั้นๆ สามารถควบคุมธุรกิจและสามารถตอบสนองตอความตองการผูบริโภค เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกาํ หนด
ไว และกอใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝายของธุรกิจ
Rogers (2003) ไดกลาววา การยอมรับเทคโนโลยี เปนการตัดสินใจที่จะนําเทคโนโลยี นั้นไปใชอยาง
เต็มที่ โดยมีการยอมรับไดสัมผัสหรือรูจักกับเทคโนโลยี และเกิดการชักจูงใหยอมรับ โดย Davis, 1985 ซึ่ง
ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรงตอการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชไดแก การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness),
การรับรูความงายในการใชงาน (Perceived Ease Of Use), ความนาเชื่อถือไดจากการรับรู (Perceived
Credibility)จากที่ ก ล า วมาข า งต น การยอมรั บ เทคโนโลยี เ ป น การได รู รั บ การใช ง าน คุ ณ สมบั ติ ความ
สะดวกสบายที่เปนประโยชน ชวยตอบสนองความตองการที่ร วดเร็วของผูบ ริโภคใหเ กิดการใชง านอยาง
ตอเนื่องมากยิ่งขึ้น
ฉัตยาพร เสมอใจ (2546: 106) ไดกลาววา การตลาดแบบปากตอปากเปนการแนะนําโดยตรงจากผูใช
สินคาหรือบริการ โดยสวนใหญเปนผูที่มีประสบการณใขงานกับสินคาหรือบริการนั้นๆ เกิดความประทับใจ จึง
แนะนําบอกตอใหลูกคารายอื่นไดรับรูสินคาหรือบริการนั้นๆRichin และ Root-Shaffer (1987, cited in
Assael, 1998) อางอิงจาก อาภา เอราวัณ (2545) ไดแบงการสื่อสารแบบบอกตอ ออกเปน 3 ประเภท คือ
การสื่อสารแบบบอกตอเปนแหลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การสื่อสารแบบบอกตอเปนการใหคําแนะนํา และ
การสื่อสารแบบบอกตอเปนการบอกเลาประสบการณสวนตัว จากที่กลาวมาขางตน การสื่อสารแบบบอกตอ
นั้นเกิดจากประสบการณการใชสินคาหรือบริการนั้นๆ และเกิดความรูสึกประทับในตัวสินคาหรือบริการ โดยมี
การบอกตอแบบปากตอปาก แบบเชิงบวกและเชิงลบกับสินคาหรือบริการนั้นๆ สามารถทําใหสินคาหรือบริการ
นั้นๆ เปนที่รูจักไดอยางรวดเร็ว และยังเปนการสรางการรับรูใหบุคคลอื่นๆ
สวนประสมทางการตลาด
การตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง
แอปพลิเคชั่น Shopee ใน
กรุงเทพมหานคร

การยอมรับเทคโนโลยี
การสือ่ สารแบบบอกตอ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

สมมติฐาน
1. สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น
Shopee ใน กรุงเทพมหานคร
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2. การยอมรั บ เทคโนโลยี (TAM) มี อิ ท ธิ พ ลต อ กระบวนการการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นทาง
แอปพลิเคชั่น Shopeeใน กรุงเทพมหานคร
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบบอกตอมีอิทธิพลตอกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
ทางแอปพลิเคชั่น Shopee ใน กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee ใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบบอกตอที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee
ในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ
1. ประชากรที่ใชศึกษาเปนกลุมวัยรุนและกลุมวัยทํางานโดยวิธีการสุมตัวอยางความนาจะเปน ใช
จํานวน 400 คนซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1973) อยูในกรุงเทพมหานคร อายุ
20 ปขึ้นไปที่ใชแอปพลิเคชั่น Shopee ในการสั่งซื้อสินคาในกรุงเทพมหานคร
2. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ คือ สวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) การสื่อสารแบบบอกตอ
ตัวแปรตาม คือ กระบวนการการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee
3. สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ กรุงเทพมหานคร บริเวณที่มีผูคนสัญจรหนาแนน
ประกอบดวย เขตลาดพราว เขตจตุจักร เขตวัง ทองหลาง เขตราชเทวี เขตละ 100 คน เนื่องจากเปนยาน
ออฟฟศเปนสวนมาก จึงทําใหไมสะดวกในการซื้อสินคาโดยตรง จึง ใชชองทางออนไลนผานแอปพลิเ คชั่น
เพื่อใหตอบสนองความตองการสูงสุด
4. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแตกุมภาพันธ 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. ประชากรที่ใชศึกษาเปนกลุมวัยรุนและกลุมวัยทํางาน อยูในกรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปขึ้นไปที่ใช
แอปพลิเคชั่น Shopee ในการสั่งซื้อสินคาในกรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากประชากรโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก
ใชจํานวน 400 คนซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน
40 ไดคา Cronbach Alpha 0.972 และทดสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําไปแจกเขตตางๆ
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ในกรุงเทพมหานคร เขตลาดพราว เขตจตุจักร และเขตวังทองหลาง และเขตราชเทวี เขตละ 100 ชุด รวม
400 ชุด
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป การศึกษาปริญญาตรี
อาชีพสวนใหญพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดสวนใหญ 10,001 - 20,000 บาท โดยมีสถานภาพสวนใหญ
โสด ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญซื้อสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชั่น Shopee เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีจุดประสงค
สวนใหญในการเลือกซื้อ คือ เสื้อผา,เครื่องแตงกาย และมีจํานวนเงินที่ซื้อแตละครั้ง 501-1,000 บาท
จากผลการศึกษาในดานสวนประสมทางการตลาดแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอสวนประสมทางการตลาด ในระดับมาก โดยเมื่อพิจ ารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ สินคาที่ขายผานแอปพลิเคชั่น Shopee มีความหลากหลาย (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.33) รองลงมาคือ สินคาที่ขายผานแอปพลิเคชั่น Shopee ระบุราคาไดอยางชัดเจน (คาเฉลี่ยเทากับ
4.32) สินคาที่ขายผานแอปพลิเคชั่น Shopee สามารถเลือกรับสินคาไดหลายชองทาง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.30)
และสินคาที่ขายผานแอปพลิเคชั่น Shopee ตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27)
จากผลการศึก ษาในดานการยอมรับ เทคโนโลยีแสดงใหเ ห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ
การออกแบบแอปพลิเคชั่น Shopee มีความงายตอการใชงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33) รองลงมาคือ การใชงาน
แอปพลิเ คชั่น Shopee สามารถรองรับไดบ นระบบ Android และ ระบบ ISO (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33)
แอปพลิเคชั่น Shopee ลดขั้นตอนในการสั่งซื้อสินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32) และการใชงานแอปพลิเคชั่น
Shopee ชวยลดขั้นตอนในการสั่งซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.25)
จากผลการศึกษาในดานการสื่อสารแบบบอกตอแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต อการสื่อ สารแบบบอกตอในระดับ มาก โดยเมื่ อพิจ ารณาตามคา เฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ แอปพลิเคชั่น Shopee มีการแนะนําสินคาและบริการผานชองทางสื่อ
ออนไลน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) รองลงมาคือ ทานคิดวาคําแนะนําการใชแอปพลิเคชั่น Shopee เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการสั่งซื้อสินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) ทานไดทราบขอมูลและรายละเอียดของแอปพลิเคชั่น Shopee
จากชองทางตางๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) และเพื่อนในสังคมออนไลนมีอิทธิพลในการซื้อสินคา ผานชองทาง
แอปพลิเคชั่น Shopee (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06)
จากผลการศึกษาในดานตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee แสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee ในระดับมาก
โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ทานตัดสินใจสั่งซื้อ
สินคาผานแอปพลิเคชั่น Shopee เพราะมีความเสถียรในการใชงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) รองลงมาคือ ทาน
ตัดสินใจสั่งซื้อสินคาผาน Shopee เพราะมีการการันตีสินคาถูกที่สุดกวารานคาอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) การ
สั่งซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่น Shopee ไดสินคาตรงตามคําสั่งซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) และทานตัดสินใจ
สั่งซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่น Shopee เพราะมีชองทางการชําระที่สะดวก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.25)
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห
ตัวแปรอิสระ
สวนประสมทางการตลาด
การยอมรับเทคโนโลยี
ทฤษฎีการสื่อสารแบบบอกตอ

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error
Beta
t Sig.
.446
.065
.294
6.843 .000
.504
.073
.312
6.843 .000
.576
.053
.369
10.882 .000

R2 = 0.699, F = 305.755, N = 400, p < 0.05
ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบบอก
ตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee (Sig = .000)
การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee (Sig = .000) และการ
สื่อสารแบบบอกตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee (Sig = .000)
เมื่อพิจ ารณาน้ํา หนัก ของผลกระทบของตัวแปรอิส ระที่ สง ผลต อการตัด สินใจซื้ อสินคา ผานทาง
แอปพลิเคชั่น Shopee พบวา การสื่อสารแบบบอกตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น
Shopee มากที่สุด (B = .369) รองลงมาคือการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง
แอปพลิเคชั่น Shopee (B = .312) และสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซื้อสินคาผาน
ทางแอปพลิเคชั่น Shopee (B .294) ตามลําดับ
นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.699) พบวาตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาด
การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อสินคาผานทาง
แอปพลิเคชั่น Shopee คิดเปนรอยละ 69.9 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee อยู
ในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.19 ซึ่งสอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี KotlerPhilip (1984) ที่กลาวไววาสวน
ประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ใหกับกลุมเปาหมาย และเพื่อใหธุรกิจบริการเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของสวน
ประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินคาใน Line Giftshop (2556) โดย อิสรีย อนันตโชคปฐมา โดย
กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานสินคา ไดพิจารณาดานความหลากหลายของตัวสินคา และปจจัยดานราคา
ดานความสะดวกสบาย สั่งซื้อสินคาไดงาย การชําระที่รวดเร็วและชองทางการรับสินคาสะดวกแกผูบริโภค
และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ และการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานไลน แอพพลิเคชั่น ของคนใน
กรุงเทพมหานคร (2556) โดย ธันยพัฒน ภาดาเพิ่มผลสมบัติ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดาน
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สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานไลนแอพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานทางแอปพลิเ คชั่น Shopee จากการแปลผลการวิเ คราะหขอมูลดัง กลาวขางตนของกลุม ตัวอยางมี
ความเห็นวาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee อยูใน
ระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งสอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี การยอมรับเทคโนโลยี Davis, F D.
(1989) กลาววา การรับรูความงายในการใขงาน เปนการพิจารณาเทคโนโลยีในขั้นตอนการใชงานโดยไมตองใช
พยามยามในการเรียนรู โดยเดวิสไดนิยาม คําจํากัดงําวา งาย และ ปราศจากความยากหรือพยายาม โดยผลที่
ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน (2559) โดย วรรณิกา จิตตินรากร พบวาการยอมรับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผูใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
3. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวาทฤษฎีการสื่อสารแบบบอกตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาทฤษฎีการสื่อสารแบบบอกตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee
อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.00 ซึ่งสอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎีการสื่อสารแบบบอกตอ Assael,
1998; Citing Richins; & Root-Shaffer, 1987 กลาววา การสื่อสารแบบบอกตอมี 3 ประเภท การสื่อสาร
แบบบอกตอเปนแหลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การสื่อสารแบบบอกตอเปนการให คําแนะนํา การสื่อสารแบบ
บอกตอเปนการบอกเลาประสบการณสวนตัว จากที่กลาวมาขางตน สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง สวนประสม
ทางการตลาด ความไววางใจ และการสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
แฟชั่นผานอินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) โดย พงศกร พฤกษไพรผดุง สวนใหญ
ใหความไววางใจนั้นสวนใหญใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบอกตอบนอินเตอรเน็ต ในการตัดสินใจซื้อ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ
จากการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee สามารถนําไปใชในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของได
ดังตอไปนี้
จากลักษณะดานขอมูลทั่วไป ผูบริโภคสวนใหญที่ตัดสินใจในการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่น Shopee
อยูในชวงอายุระหวาง 20-30 ป รายไดตอเดือนเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท ระดับการศึกษา การศึกษา
ปริญญาตรี ความถี่ในการซื้อสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชั่น Shopee เดือนละ 1 ครั้ง ประเภทที่สวนใหญ
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือ เสื้อผา, เครื่องแตงกาย จํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแต ละครั้ง 501 - 1,000 บาท ดังนั้น
การสั่ง ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่น โดยการนําขอมูล และลัก ษณะกลุมเปาหมายไปทําการตลาดและทําการ
โฆษณาที่เหมาะสม หรืออาจวางแผน กําหนดกลยุทธ จะชวยใหผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น
จากการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่อง สินคาที่ขาย
ผานแอปพลิเคชั่นที่มีความหลากหลาย ในการเลือกซื้อสินคา ดังนั้น ผูประกอบการที่ดําเนิน เกี่ยวกับการมี
สินคาที่หลากหลายใหตอบโจทยกับผูบริโภคตองการ ควรจะใหความสําคัญในประเด็นดังกลาวดวยการจัดใหมี
รายละเอียดระบุราคาที่ชัดเจน เพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลดวยตนเองกอนการตัดสินใจซื้อสินคา ผูประกอบการ
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ธุรกิจที่ดําเนินเกี่ยวกับการลงสินคาในแอปพลิเคชั่นที่จะนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาให
มากขึ้น
จากการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่อง การ
ออกแบบแอปพลิเคชั่น มีความงายตอการใชง าน ที่สามารถรองรับไดบนระบบ Android และ ระบบ ISO
ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่นสามารถสงผลใหลูกคาทําการ
สั่งซื้อสินคาไดอยางรวดเร็วตามความตองการ ไมจําเปนตองไปยังรานคาเพื่อซื้อสินคาเทานั้น
จากการศึกษาเรื่องการสื่อสารแบบบอกตอ ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่อง แอปพลิเคชัน่ มี
การแนะนําสินคาและบริการผานชองทางสื่อออนไลนที่สามารถทําใหลูกคารับรูถึงตัวแอปพลิเคชั่นไดอยาง
รวดเร็วเปนวงกวางและใหคําแนะนําการใชแอปพลิเคชั่นสําหรับการสั่งซื้อสินคา ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจ
ควรใหความสําคัญ ในเรื่องการแนะนําผานสื่อออนไลนและการใช ง านในการซื้อ และทําไปพัฒ นาใหเ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานการวิจัย หรือปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1.ควรศึกษากลุมตัวอยางอื่นๆ โดยขยายกลุมตัวอยางไปยังตางจังหวัดอื่นๆหรือปริมลฑล หรือจํานวน
กลุมตัวอยางเพื่อดูผลการศึกษาที่ไดจะเหมือนหรือแตกตางอยางไร ระหวางกรุงเทพมหานครกับตางจังหวัด
หรือปริมลฑล
2.ควรศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มเติมโดยใชเครื่องเชิงปริมาณในการเก็บขอมูล เชน การสัมภาษณแบบ
กลุม หรือการสัมภาษณเชิงลึกถึงการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานแอปพลิเคขั่น
3.ในการศึกษาครั้งถัดไปแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นที่อาจเกี่ยวของกับตัวแปรที่ทําการศึกษาอยู
นี้เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในดานอื่นๆ ยิ่งขึ้น
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