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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค"เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสําคัญขององค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"ที่มี
ผลตMอการซื้อสินคOาผMานแอพพลิชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (2) ศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อสินคOาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ"ระหวMาง
องค"ประกอบพาณิชย" อิเล็กทรอนิกส"กับการตัดสิ นใจซื้อสินคOา ผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยกลุMมตัวอยMางมีจํานวน 230 ตัวอยMาง ใชOการสุMมตัวอยMางแบบแบMงชั้น
ตามจํานวนของนักศึกษาในแตMละระดับการศึกษา เครื่องมือที่ใชOในการวิจัยเปUนแบบสอบถาม ไดOผลทดสอบคMา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทMากับ 0.98 คMาความเชื่อมั่นตัวแปรองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"เทMากับ 0.97 และ
คMาความเชื่อมั่นการตัดสินใจซื้อเทMากับ 0.96 สMวนการวิเคราะห"ขOอมูลใชOการแจกแจงความถี่ คMารOอยละ คMาเฉลี่ย
สMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห"สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบวMา (1) องค"ประกอบ
พาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายดOาน พบวMา ดOานที่มีความคิดเห็นเปUนอันดับแรก คือ ดOานการพาณิชย" รองลงมา คือ
ดOานรูปแบบ และอันดับสุดทOาย คือ ดOานชุมชนเพื่อการติดตMอสื่อสารตามลําดับ (2) การตัดสินใจซื้อสินคOาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปUนราย
ดOาน พบวMา ดOานที่มีความคิดเห็นเปUนอันดับแรก คือ การประเมินผลงาน รองลงมา คือ การตัดสินใจซื้อ และ
อันดับสุดทOาย คือ การคOนหาขOอมูล ตามลําดับ และ (3) องค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) มีผลตMอการ
ตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: องค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C), การตัดสินใจซื้อ, นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
This study aims to; (1) investigate the significance of E-Commerce elements which
affect to Shopee online shopping application products purchase decision behavior of
Mahidol University, Nakhon Pathom Province, students, (2) investigate products purchase
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decision behavior of Mahidol University, Nakhon Pathom Province, students, and (3)
investigate the relationship between E-Commerce elements and Shopee online shopping
application products purchase decision behavior of Mahidol University, Nakhon Pathom
Province, students. The representative samples were 230 students and Stratified Sampling
Method was applied following the numbers of student in each education level. The
questionnaires were applied as this research tool and the researcher found that the entire
reliability rate was 0.98, E-Commerce elements reliability rate was 0.97, and purchase
decision behavior reliability rate was 0.96. In term of data analysis, the researcher applied
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and multiple linear regression
methods. The results found that (1) E-Commerce elements (7C) of Mahidol University,
Nakhon Pathom Province, students was in the highest rank after considered in each term;
the first factor was commercial thus pattern and communicative community were second
and third factor respectively, (2) overall purchase decision behavior of Mahidol University,
Nakhon Pathom Province, students was in the highest rank after considered in each term
found that the first factor was product assessment so purchase decision and information
searching were second and third factor respectively, and finally (3) E-Commerce elements
(7C) affect to Shopee online shopping application products purchase decision behavior of
Mahidol University, Nakhon Pathom Province, students at the 0.05 level of statistical
significance.
Keywords: E-Commerce elements (7C), purchase decision, Mahidol University students
บทนํา
จากผลสํารวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปl 2561 พบวMา มีผูOใชOโทรศัพท"มือถือจอง
หรือซื้อสินคOาในตลาดออนไลน" ในชMวงวัยทํางานและวัยรุMน จํานวน 36 ลOานคน กลุMมคนเหลMานี้มีการพึ่งพา
อินเตอร"เน็ต และเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิตมากขึ้น เพื่อวัตถุประสงค"ตMาง ๆ เชMน การศึกษา การคOนควOา
ขOอมูล และการพาณิชย" การพาณิชย"ทําใหOพฤติกรรมของผูOซื้อเปลี่ยน และการดําเนินชีวิตของมนุษย"ในปoจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปดOวย จึงสMงผลกระทบตMอภาคธุรกิจที่จําเปUนตOองมีการปรับตัวมากขึ้น (สุณิสา ตรงจิตร", 2559)
จากการสํารวจของนักวิจัย พบวMา พฤติกรรมการซื้อสินคOาในรOานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มี
ทางเลือกในการซื้อสินคOามากขึ้นจึงทําใหOรOานสะดวกซื้ออยMางรOานศาลายา-สโตร" ที่เปpดใหOบริการมาถึง 30 ปl
ปpดตัวลงดOวยยอดขายที่ขาดทุนตMอเนื่อง 3 ปlหลัง ที่เกิดจากธุรกิจมีการพัฒนาชMองทางการจําหนMาย การโฆษณา
การนําเสนอสินคOาผMานเว็บไซต"มากขึ้น รวมถึงแอพพลิเคชั่นออนไลน"ตMาง ๆ เพื่อตอบสนองตMอความตOองการ
ของลูกคOาในการซื้อขายสินคOา ในระบบอินเตอร"เน็ต ในประเทศไทยมีแอพพลิเคชั่นซื้อขายสินคOาออนไลน"ชั้นนํา
ของประเทศที่ใหOบริการในดOานการซื้อขายสินคOาสําหรับคนไทยในปoจจุบัน ซึ่งเปpดตลาดในประเทศไทยเมื่อปl
2557 โดยมีเปsาหมายเพื่อการตอบสนองความตOองการของคนไทยโดยเฉพาะ ดOวยเหตุผลที่กลMาวมาทั้งหมดนั้น
ทําใหOผูOวิจัยไดOศึกษาในเรื่องความสัมพันธ"ระหวMางองค"ประกอบของพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) กับการตัดสินใจ
ซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยการศึกษาในครั้งนี้
จะชMวยใหOแสดงถึงคุณภาพของพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"ที่มีองค"ประกอบ 7C จะสMงผลใหOเกิดการตัดสินใจซื้อ
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สินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ไดOจากกลุMมตัวอยMางของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
เพื่อเปUนแนวทางในการพัฒนาระบบการซื้อขายผMานแอพพลิเคชั่นใหOดียิ่งขึ้น และตรงกับความตOองการของ
ผูOบริโภคตMอไป โดยใชOแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (Yen and Tseng , 2014) และ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (อาภาภรณ" วัธนกุล, 2555)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดับ ความสํ าคั ญ ของพาณิ ช ย"อิเล็ กทรอนิ กส" ที่มีผ ลตM อการตั ดสิ น ใจซื้อสิ นคO าผM า น
แอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคOาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ"ระหวMางองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"กับการตัดสินใจซื้อสินคOาผMาน
แอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานของการวิจัย
องค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"มีผลตMอการตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดOานประชากร ประชากรที่ใชOในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ใชOบริการแอพพลิเคชั่น
Shopee ในคณะสังคมศาสตร"และมนุษยศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 537 คน (หนMวยทรัพยากร
บุคลากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
2. ขอบเขตดOานเนื้อหา งานวิจัยนี้ตOองการศึกษาองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) ที่มีอิทธิพล
ตMอการตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดย
อOางอิงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวที่ใชOในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระ ไดOแกM พาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" 7C
ของ (Yen and Tseng, 2014) ประกอบดOวย 7 ดOาน ไดOแกM 1. ดOานรูปแบบ 2. ดOานเนื้อหา 3. ดOานชุมชนเพื่อ
การติดตMอสื่อสาร 4. ดOานการปรับแตMง 5. ดOานการติดตMอสื่อสาร 6. ดOานการเชื่อมโยง และ 7. ดOานการพาณิชย"
รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ (อาริยา ลีลารัศมี, 2558) ประกอบดOวย 5 กระบวนการ
ไดOแกM 1. รับรูOปoญหา 2. คOนหาขOอมูล 3. ประเมินผลงาน 4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
3. ขอบเขตดOานเวลา ผูOศึกษาทําการศึกษาเปUนระยะเวลาในการดําเนินโครงการวิจัยนี้รวม 7 เดือน
เริ่มตั้งแตMเดือนมีนาคม – กันยายน 2562
วิธีการดําเนินวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปUนวิจัยสํารวจ (Survey research) จากนักศึกษาที่ใชOแอพพลิเคชั่น ใชOการสุMมกลุMม
ตัวอยMางแบบแบMงชั้น (Stratified random Sampling) แบบเปUนสัดสMวน ตามจํานวนของนักศึกษาในแตMละ
ระดับการศึกษา
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ ใชO ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ นั กศึ กษามหาวิทยาลัย มหิ ดล ตามระดับ การศึ กษาไดOแกM
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากการสํารวจพบวMามีนักศึกษาที่ใชOแอพพลิเคชั่น Shopee จํานวน
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ทั้งหมด 537 คน และคํานวนในสูตร Taro Yamane (1973) ไดOกลุMมตัวอยMาง 230 ตัวอยMาง สําหรับเครื่องมือที่
ใชOในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูOวิจัยไดOมีการพัฒนาแบบสอบถามที่สรOางขึ้นจากการสืบคOนขOอมูลงานวิจัย
ตMางๆ ดOวยการหาคMา IOC ผMานการตรวจสอบจากผูOเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทMาน โดยคMา IOC ทั้งฉบับเทMากับ 0.83
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น ซึ่งผูOวิจัยไดOนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุMมตัวอยMางที่
คลOายคลึงกันกับประชากรที่ตOองการศึกษา จํานวน 30 ชุด โดยใชOวิธีการหาคMาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอบบาค
(Cronbach, 1674 : 161) ไดOคMาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทMากับ 0.98 โดยคMาความเชื่อมั่น 2 ตัวแปรไดOแกM
องค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"เทMากับ 0.97 และการตัดสินใจซื้อเทMากับ 0.96 โดยแบMงออกเปUน 3 สMวน
ไดOแกM สMวนที่ 1 ขOอมูลปoจจัยสMวนบุคคล ไดOแกM เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดOสMวนบุคคลโดยเฉลี่ย สMวนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) และสMวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee โดยในสMวนที่ 2 และ 3 เปUนคําถามแบบมาตรสMวนประมาณคMา
(Likert scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขOอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชOระยะเวลาในการเก็บขOอมูลและวิเคราะห"ผล ตั้งแตMเดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ.
2562 รวมระยะเวลา 7 เดือน โดยผูOวิจัยไดOเก็บขOอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 ผูOวิจัยขอหนังสือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงคณบดีคณะ
สังคมศาสตร"และมนุษยศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขออนุญาตเก็บขOอมูลการวิจัย
3.2 เก็บรวบรวมขOอมูลใน หOองเรียน สํานักงาน โรงอาหาร คณะสังคมศาสตร"และมนุษยศาสตร"
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดOคัดเลือกไวOในการตอบแบบสอบถาม กMอนแจกแบบสอบถามผูOวิจัยชี้แจงการกรอก
แบบสอบถาม หลังผูOตอบแบบสอบถาม ตอบคําถามในแบบสอบถามเสร็จ ผูOวิจั ยตรวจสอบความครบถOว น
สมบูรณ" เพื่อคุณภาพของคําตอบที่ไดOจนครบ 230 ชุด
3.3 นําแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถOวนสมบูรณ"มาบันทึกลงโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห"แปลผลขOอมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะห"ขOอมูล
สถิติที่ใชO ไดOแกM ความถี่ (Frequency) คMารOอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ย (Mean) และคMาสMวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห"สMวนที่ 1-3 ในสMวนที่ 2 และ3 มีเกณฑ"ในการ
พิจารณาระดับคMาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ไดOแกM
คMาเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
คMาเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง
ความคิดเห็นระดับมาก
คMาเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึง
ความคิดเห็นระดับปานกลาง
คMาเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง
ความคิดเห็นระดับนOอย
คMาเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง
ความคิดเห็นระดับนOอยที่สุด
และในการทดสอบสมติฐานใชOการวิเคราะห"สมการถดถอยแบบพหุคูณ กําหนดระดับนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเปUนเพศหญิง จํานวน 138 คน คิดเปUนรOอยละ 60.00 มีอายุต่ํากวMา 20 ปl
จํานวน 95 คน คิดเปUนรOอยละ 41.30 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 114 คน คิดเปUนรOอยละ 49.60
รายไดOสMวนบุคคลเฉลี่ยตMอเดือน 10,001–20,000 บาท จํานวน 94 คน คิดเปUนรOอยละ 40.87
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดOาน พบวMา ดOานที่มีความคิดเห็นเปUน
อันดับแรก คือ ดOานการพาณิชย" (Commerce) มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดOานรูปแบบ
(Context) มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด การปรับแตMง (Customization) มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด
ชุมชนเพื่อการติดตMอสื่อสาร (Community) มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด การเชื่อมโยง (Connection) มี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด การติดตMอสื่อสาร (Communication) มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด และอัน
อันดับสุดทOาย คือ ดOานเนื้อหา (Content) มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
ลําดับ

องคประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1
2
3
4
5
6
7

รูปแบบ (Context)
เนื้อหา (Content)
ชุมชนเพื่อการติดตMอสื่อสาร (Community)
การปรับแตMง (Customization)
การติดตMอสื่อสาร (Communication)
การเชื่อมโยง (Connection)
การพาณิชย" (Commerce)
คาเฉลี่ยรวม

x̄
4.35
4.20
4.31
4.32
4.26
4.30
4.39
4.30

S.D.

แปลผล

อันดับ

0.47
0.51
0.49
0.49
0.49
0.48
0.48
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
7
4
3
6
5
1

3. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น คO า ผM า นแอพพลิ เ คชั่ น Shopee
ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ภาพรวม มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปUนรายดOาน พบวMา
ดOานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ การประเมินผลงาน มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ
ตัดสินใจซื้อ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด พฤติกรรมหลังการซื้อ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมากที่สุด การรับรูO
ปoญ หา มีคMาเฉลี่ย อยูM ในระดับ มากที่สุ ด และลํา ดั บสุ ด ทOา ย คื อ การคOน หาขO อมู ล มี คMา เฉลี่ ยอยูM ในระดั บมาก
ตามลําดับ
ลําดับ
1
2
3
4
5

การตัดสินใจซื้อ
การรับรูOปoญหา
การคOนหาขOอมูล
การประเมินผลงาน
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ
คาเฉลี่ยรวม

x̄
4.21
4.13
4.37
4.27
4.23
4.24

S.D.
0.57
0.56
0.48
0.52
0.40
0.40

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับ
4
5
1
2
3

4. ผลการวิเคราะห"ถดถอยพหุคูณขององค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) มีอิทธิพลตMอการ
ตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ภาพรวมของ
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตM อ องค" ป ระกอบพาณิ ช ย" อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส" ไดO แ กM รู ป แบบ
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(Context) ชุมชนเพื่ อการติ ดตM อสื่ อสาร (Community) การปรั บแตMง (Customization) การติ ดตM อสื่ อสาร
(Communication) และการเชื่อมโยง (Connection) มีอิทธิพลตMอการตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น
Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม สามารถพยากรณ"ไดOรOอยละ 50.30
ตัวแปรพยากรณ
b
Std. Error
คMาเฉลี่ย (Constant)
0.704
0.243
รูปแบบ
0.140
0.052
เนื้อหา
0.053
0.041
ชุมชนเพื่อการติดตMอสื่อสาร
0.162
0.050
การปรับแตMง
0.120
0.049
การติดตMอสื่อสาร
0.168
0.046
การเชื่อมโยง
0.169
0.051
การพาณิชย"
0.011
0.050
2
2
R = 0.710, R = 0.503, Adj. R = 0.488, F = 32.150
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Beta
0.166
0.068
0.190
0.146
0.206
0.204
0.013

t
2.896*
2.712*
1.283
3.247*
2.436*
3.649*
3.351*
0.221

p-value
0.004
0.007
0.201
0.001
0.016
0.000
0.001
0.825

อภิปรายผลการวิจัย
องค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) ที่มีผลตMอนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จากการวิเคราะห"
สมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม ผลการศึกษา พบวMา ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตMอ
องค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) ไดOแกM ดOานการพาณิชย" (Commerce) ดOานรูปแบบ (Context) ดOาน
การปรั บ แตM ง (Customization) ดO า นชุมชนเพื่ อการติ ด ตMอสื่ อสาร (Community) ดO า นการเชื่ อมโยง
(Connection) ดOานการติดตMอสื่อสาร (Communication) และดOานเนื้อหา (Content) มีผลตMอการตัดสินใจ
ซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อยMางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลOองกับแนวคิดของ (Yen and Tseng, 2014) ที่กลMาววMา องค"ประกอบของเว็บไซต"
พาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" คือ หนOาเว็บไซต"ที่ดําเนินธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส" ขOอมูลในหนOาเว็บไซต"จะ
เปUนประตูสูMโลกของธุรกิจออนไลน" อีกทั้งยังเปUนการใหOขOอมูลที่สําคัญของธุรกิจผMานหนOาเว็บไซต" การออกแบบ
หนO า เว็ บ ไซต" จึ ง เปU น สิ่ งสํ า คั ญในการประสบความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ พาณิ ช ย" อิเ ล็ ก ทรอนิ กส" แ นวทางในการ
ออกแบบเว็บไซต"ใหOดึงดูด และสําหรับติดตMอกับผูOใชOเพื่อใหOเว็บไซต"มีคุณภาพ ตOองประกอบดOวยองค"ประกอบ 7
ดOาน หรือที่เรียกวMา 7C นอกจากนี้ยังสอดคลOองกับการศึกษาของ (อาริยา ลีลารัศมี, 2558) ทําการศึกษาเรื่อง
องค"ประกอบของเว็บไซต"พาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" และความไวOใจในการซื้อสินคOาที่มีผลตMอการตัดสินใจซื้อสินคOา
แบรนด" เนมผMา นเว็ บไซต"พาณิ ช ย"อิเ ล็กทรอนิกส" ของผูO บ ริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวM า
ผูOบริโภคใหOความคิดเห็นเกี่ยวกับองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" ดOานเนื้อหา และความไวOใจในการซื้อ
สินคOาดOานผูO ขายเทMานั้ นที่มีผลตMอการตัดสิน ใจซื้อสินคO าแบรนด"เ นมผMานเว็ บไซต"พาณิ ชย"อิเล็กทรอนิกส"ของ
ผูOบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอภิปรายสรุปจากการทดสอบสมติฐานไดOวMามีความสอดคลOองกับ
สมติฐานบางสMวน โดยมีคMาสัมประสิทธิ์การทํานายไดOรOอยละ 81.3 อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข)อเสนอแนะ
ข)อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช)
ผลการวิจัยพบวMาองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" (7C) มีผลตMอการตMอการตัดสินใจซื้อสินคOาผMาน
แอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม สMวนใหญMเปUนเพศหญิง โดยมีความ
คิ ด เห็ น ในดO า นการพาณิ ช ย" มากที่ สุ ด โดยใหO ความสํ า คั ญในเรื่ อ งของชM องทางการชํ า ระเงิ น ที่ ส ะดวก การ
ตรวจสอบสถานะสิ น คO า ที่ สั่ ง ซื้ อ และขั้ น ตอนการสั่ ง ซื้ อ ที่ ไ มM ยุM ง ยาก ดั ง นั้ น ผูO ที่ ส นใจในการเปU น ผูO คO า ใน
แอพพลิเคชั่น Shopee ควรใหOความสําคัญในดOานการพาณิชย" เนื่องจากจะสรOางความเชื่อมั่นใหOกับลูกคOาไดO
แลOว ยังทําใหOมีลูกคOาประจําที่มาซื้อสินคOาอีกดOวย
ข)อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. นอกจากองค"ประกอบพาณิชย"อิเล็กทรอนิกส"ที่ชMวยในการตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่นแลOว
ยังมีปoจจัยอื่นที่สMงผลตMอการตัดสินใจซื้อสินคOาออนไลน" เชMน ปoจจัยดOานทัศนคติ ปoจจัยดOานแรงจูงใจ หรือ ปoจจัย
ดOานอารมณ" ของผูOซื้อสินคOา ซึ่งจะทําใหOมีงานวิจัยใหมM ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่นไดO
และทําใหOงานวิจัยใหมMมีคุณภาพมากขึ้น
2. งานวิจัยชิ้นนี้ไดOศึกษาเฉพาะกลุMมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปUนกลุMมคนที่ใชOเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันมากที่สุด การซื้อสินคOาออนไลน"จึงเปUนสิ่งที่เขOาถึงงMาย รวดเร็วที่สุดสําหรับนักศึกษา และนักวิจัย
ยังพบวMา นอกจากกลุMมนักศึกษายังมีกลุMมพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ใชOบริการซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่นอีกเปUน
จํานวนหนึ่ง อันเนื่องจากเวลาที่มีจํากัดในชีวิตประจําวันจึงสMงผลใหOเกิดการตัดสินใจซื้อสินคOาผMานแอพพลิเคชั่น
อีกดOวย
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