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บทคัดย่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางด้า นประชากรศาสตร์ ด้า นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
และด้านเทคโนโลยี การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่า ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง
อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 2-3ครั้ง/สัปดาห์ ซื้อ
ครั้งละน้อยกว่า 500 บาท แอพพลิเคชั่นที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ ชอปปี้ ซื้อ คือเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย มากที่สุด ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทุก ตัวมี อิทธิ พลมากต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อของผู้บริโภค โดย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลมากที่สุดและ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีน้อยที่สุด ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านกระบวนการให้บริ ก าร ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ และด้านเทคโนโลยี ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เพศ สถานภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึก ษา อาชี พ รายได้ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน

บทนา

ผลการวิจยั

ปัจจุบันธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้ม เติบโตอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่
ผ่านมา เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งทาให้มีช่องทางการเข้าถึงสินค้า
และบริการบน อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น จึงทาให้ผู้ประกอบการจานวนมากเริ่ม เปลี่ยนการ
ซื้อขายมาสู่ระบบการค้า ออนไลน์ โดยผู้ประกอบการจานวนมากได้เล็งเห็นถึงข้อดีข อง
การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนหน้าร้าน ค่าเช่าพื้นที่
ค่าจ้างพนักงาน รวมทั้งสามารถเปิดขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงทาให้ธุรกิจขายปลีกทาง
อินเทอร์เ น็ตมี แนวโน้ม ที่จะแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ การขยายตั วของ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาทาตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ
ไทย (กองข้ อมู ลธุร กิจ, 2559) เมื่อพิ จารณาสัดส่ วนของประชากรไทยที่ ใ ช้เ ครื่องมื อ
สื่อสารมีสัดส่วนอยู่ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ซึ่งมีจานวนผู้ใ ช้
ถึง 48.10 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อย ละ 77 รองลงมา ได้แก่ คอมพิวเตอร์จานวนผู้ใ ช้ถึง
23.80 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 38 และ อินเทอร์เน็ต จานวนผู้ใ ช้ถึง 21.70 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ตามลาดับ (กองข้อมูลธุรกิจ, 2559) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนมากจึง
สามารถ ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (Application) ซึ่ง
สามารถท าได้ ต ลอดเวลา จากที่ ใ ดก็ ต ามที่ อิน เทอร์ เ น็ ต เข้ า ถึ ง เพราะสามารถ
ประหยัดเวลาในการออกไปเลือกซื้อสินค้าเองตาม ห้างร้านต่างๆ และยังเป็นทางเลือกที่
ดีสาหรับผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อสินค้า ที่ไม่มีเวลา อีกทั้งการซื้อ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ในปัจจุบันนั้น มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสิ นค้า ผ่า นแอพพลิ เคชั่น
ออนไลน์ ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 สามารถสรุปเป็นราย
ด้า น ดังนี้ ปัจจัยด้า นผลิ ตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มี ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 3.95 โดยยี่ห้อของ
แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จัก และมี ชื่อเสี ยง กับแอพพลิ เคชั่นที่เลื อกซื้อสิ นค้า มี สินค้า พร้อมส่ง
ทันที ปัจจัยด้านราคา อยู่ระดับมาก มี ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 3.93 โดยในแอพพลิ เคชั่นมี ราคา
สินค้าระบุชัดเจน ปัจจัยด้านการจัดจาหน่า ย อยู่ระดับมาก มี ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 3.94 โดย
แอพพลิ เคชั่นสามารถสั่งซื้อได้ทุก ที่ ทุก เวลา สามารถเข้า ถึงร้า นค้า ได้ห ลากหลายจาก
แอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 โดยมี
การส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ เช่น ลด แลก แจก แถม ของแอพพลิ เคชั่น
ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยแอพพลิ เคชั่น
มีช่องทางการติดต่อกับลูก ค้า เป็นรายบุคคลได้สะดวก รวดเร็ว เช่น การสนทนาออนไลน์
อีเมลล์ หรือระบบฝากข้อความ (Inbox) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ ก าร อยู่ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดยมีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย มี ก ารแจ้งรายละเอี ยดการ
ชาระเงิ นที่ชั ดเจนมี ขั้ นตอนการเลื อกซื้ อสิ น ค้า ที่ ง่า ยไม่ซั บซ้อ น สามารถติ ดต่อ ผู้ขายได้
สะดวก ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 โดยมี ข้อมูล
ของผู้ขายอย่างครบถ้วน ข้อมูลสินค้ามีความทันสมัย
แรงจูงใจเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิ เคชั่น
ออนไลน์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเท่า กับ 3.95 โดยแอพพลิ เคชั่นใช้
งานง่าย มีแรงจูงใจสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ กษาถึง พฤติ กรรมการตัด สิ นใจเลื อ กซื้อ สิ นค้ าผ่ า นแอพพลิเ คชั่ น ออนไลน์
ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ออนไลน์
ประกอบด้วย ปัจ จัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจ จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)
3. เพื่อ ศึกษาปัจ จัยภายนอก ได้แก่ ปัจ จัยด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์

วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั้งชายหญิงในจังหวัดลาปาง ที่เคยซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ จานวน 400 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากร ที่เ คยซื้อสิน ค้า ผ่า นแอพพลิเ คชั่น
ออนไลน์ ที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ที่เคยซื้อสินค้าและบริการบนแอพพลิเ คชั่น ขายของ
ออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นและแท็บเล็ต ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จานวน 400 คน ที่ ผู้วิจัย
ใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่ม ตัวอย่า ง ในที่นี้จ ะกล่า วถึง สูตรของ Yamane (1967) ได้เ สนอสูตรการ
คานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมติค่า สัดส่วนเท่า กับ 0.5 และที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire)
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จ รูป
ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ทางสถิติ เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage)
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ค วามคิดเห็น เกี่ยวกับปัจ จัยที่ทาให้
ออกจากงาน ใช้สถิติพื้น ฐานหาค่า เฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)และใช้ค่าสถิติ ANOVA โดยนาค่าที่ได้แปลความหมายของการศึกษา

บทสรุป

จากผลการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าผ่ านแอพพลิเคชั่ น
ออนไลน์ของประชาขนในเขตอาเภอเมืองจัง หวัดลาปาง สามารถสรุป ประเด็น
สาคัญได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญในทุกประเด็น ทั้ง ในเรื่องของ
แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จัก แอลพลิเคชั่นที่เลือกซื้อมีสินค้าพร้อมส่ง สินค้ามีคุณภาพ
ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
มากที่สุดคือ สินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ปัจจัยด้านราคา
ให้ความสาคัญในทุกประเด็น ทั้ง ในเรื่อง ราคาที่คุ้มค่าเมื่อซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น
การซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่น มีการระบุราคา
ที่ชัดเจน สินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับ คุณภาพหรือไม่ และเรื่องความคุ้มค่า เช่น
ราคาที่ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นเมื่อรวมค่าจัดส่ง แล้ว มีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทาง
อื่ น ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ให้ ค วามส าคั ญ ในทุ ก ประเด็ น เช่ น
สามารถสั่ง ซื้อ ได้ทุกที่ทุกเวลา มีความตรงเวลาในการจัดส่ง จัด ส่ง ได้หลายวิ ธี
ครอบคลุ ม คาสั ญญาในการส่ง สินค้าจากเว็บ ไซต์มีผลต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เนื่องจากเป็นการช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถ
ทารายงานได้ทุกที่ทุกเวลา และทราบระยะเวลาการจัดส่ง ที่แน่นอน ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ให้ความสาคัญในทุกประเด็น ทั้งในประเด็น แอพพลิเคชั่นใช้ง านง่าย
แอพพลิเคชั่นสามารถช่ว ยผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้น มีการ
ประมวลผลที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยา การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและความง่ายใน
การใช้งานส่งผลทาให้เกิดทัศนคติด้านบวกที่มีต่อการใช้และยอมรับเทคโนโลยี

