
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
195

พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

Undergraduate student’s Buying Behavior of products through online 
applications in Phutthamonthon District Nakhon Pathom Province

สุธาทิพย์ ทั่วจบ

Sutatip Tuachob
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Education Administration, Faculty of Education, Bangkokthonburi University

e-mail: tuachob@yahoo.com
Received: July 18, 2019

Revised: October 06, 2019

Accepted: October 16, 2019

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้าของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน  

400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างด้วย Independent Sample t-test โดยก�าหนด ค่านัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ระหว่าง  

3,001 – 5,000 บาท เฉลี่ยชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ประสบการณ์ในการใช้บริการ

ซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ อยู่ระดับปานกลาง โดยระยะเวลาทีซ่ือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์

อยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี จ�านวนครั้งในการสั่งซื้อส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือนโดยสินค้าที่สั่งซื้อมากที่สุดคือ

เครื่องส�าอางและสินค้าประเภทบ�ารุงผิว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ด้านการส่งเสริม 

การจ�าหน่าย ด้านเทคโนโลยี ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย นักศึกษาท่ีม ี

เพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ 

ด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริม 

การจ�าหน่ายไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์, แอปพลิเคชัน, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ABSTRACT

  The purpose of this research is to study undergraduate’s student behavior of using  

online applications, and to study the influencing factors that affect the selection of trade through 

online applications. Quantitative study has been adopted in this study and total 400 questionnaire 

samples has been distributed. The samples group were undergraduate students at Bangkok 

Thonburi University, Rajamangala University of Technology, and Mahidol University. Statistics 

used in data analysis, frequency, percentage, standard deviation, independent sample t-test are 

used to get the results. 

 The results showed that most of the samples were female. Income received per month is 

between 3,001 – 5,000 baht. The respondents revealed that they have averagely four years 

experience in net-serving. They were in the beginner level of online application purchase and 

they have 6 months to 1 year online purchase experiences. The goods they typically bought  

from online application are cloths and skin care products. The influencing factors of online shopping 

by application are marketing promotion, technology, price, product, and distribution channel. 

T-test was utilized to examine the differences between online purchasing behavior among male 

and female students. The results of the comparison of different demographic factors found  

that the price, place and technology differ significantly at the level of 0.01. Product and  

promotion without differs with statistical significance at the level of .05.. 

Keywords : Online Products behavior, Application, undergraduate students

บทน�า

 การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตมีผล 

กระทบต่อธุรกิจทั่วโลกเป็นอันมาก อินเทอร์เน็ต 

ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจใหม่ ๆ  

ไม่ว่าจะเป็น e-commerce, application online  

ซึง่เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้เข้าถึงได้อย่างรวดเรว็ ผลส�ารวจ

ของเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเทศกาลชอปปิ้งปลายปี แสดง

ให้เห็นว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยุคใหม่หนัมาเลอืกซือ้

สินค้าผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลัก และ 

มีอัตราการเติบโตไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ในแต่ละปี 

Facebook IQ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของเฟซบุ๊ก  

ได้ท�าการส�ารวจพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีม่อีายุมากกว่า 

18 ปี จ�านวน 1,500 ราย ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่าน

มา พบว่าร้อยละ 39 ของผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก ตามมาด้วย

ร้อยละ 30 ที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้านค้า โดยเหตุผล

ส�าคัญที่ เลือกซื้อของผ ่านช ่องทางออนไลน ์  

เนื่องมาจากร้อยละ 55 ให้ความเห็นว่าสะดวกกว่า

ไปหน้าร้าน ขณะเดียวกันร้อยละ 44 เริ่มเปลี่ยน 

ช่องทางมาเลอืกซือ้ของออนไลน์จากมอืถือมากข้ึน 
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และในกลุ่มผู้ที่ซื้อของผ่านมือถือกว่าร้อยละ 60 

เป ็นกลุ ่มมิลเลนเนียลที่มีช ่วงอายุ 18-34 ป ี  

(ผู้จัดการออนไลน์, 2561) 

 บริษัท ไพรซ์ซ่า จ�ากัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์

และแอพพลเิคชัน่ “Priceza” เครือ่งมอืค้นหาสนิค้า

และเปรยีบเทยีบราคา (Shopping Search Engine) 

แชร์ข้อมลูจากการจดังาน “Priceza E-Commerce 

Trends : The Infinity of E-Commerce Wars 

2019” กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันใช้

เวลาอยู่กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ  เพ่ิมสงูมาก ค่าเฉลีย่

ของผู้บริโภคในปัจจุบันจะมีแอปพลิเคชันอยู่บน

หน้าจอมือถือคนละ 32 แอปพลิเคชัน แต่ละคนจะ

ใช้ในทุก ๆ วันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8 แอปพลิเคชัน 

(แบรนด์บัฟเฟอร์, 2561) โดยคนไทยใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที เรียกได้

ว่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก www.Picodi.com 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการชอปป้ิงของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ชาวไทย

ในปี 2018 พบว่า แม้การชอปปิ้งในโลกออนไลน์ 

อุปกรณ์เดสก์ทอปก�าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก แต่กลับ

กลายเป็นว่าคนไทยนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า

เดสก์ทอป ย่ิงไปกว่าน้ันค่าใช้จ่ายของคนไทยในการ

ชอปปิ้งผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท 

สูงกว่าการชอปปิ้งด้วยเดสก์ทอป ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

1,350 บาท/เดือน นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็น

ว่า ผู้หญิงไทยนิยมชอปปิ้งออนไลน์มากกว่าผู้ชาย 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ ร้อยละ 59 และร้อยละ 41 

ตามล�าดับ ส่วนคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มท่ีชื่นชอบการ

ชอปปิ้งออนไลน์มากที่สุดมีมากกว่าครึ่งหน่ึงของ 

นักชอปปิ้งออนไลน์ท้ังหมดถึง 51% คือช่วงอายุ

ระหว่าง 25 - 34 ปี และตามมาด้วยกลุ่มคนอาย ุ 

35 - 44 ปี (ร้อยละ21) และ 18 - 24ปี ( ร้อยละ16) 

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 เป็นผู้บริโภคที่มีอายุ

มากกว่า 45 ปี (บีแอลที แบงค็อก, 2562) กลุ่ม

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ผู้ใช้สังคมออนไลน์ มีสภาพแวดล้อม 

ที่สะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีก�าลัง

ซื้อและการตัดสินใจโดยง่าย เป็นกลุ่มคน Gen Z 

ซึ่งประเทศไทยมีอยู่ราว 13 ล้านคน และก�าลังจะ

เข้าสู่วัยแรงงาน (first jobber) เริ่มมีรายได้เป็นของ

ตัวเองและมีก�าลังในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและ

บริการต่าง ๆ กลายเป็นอีกหน่ึงก�าลังซื้อหลักของ

ประเทศ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความ

สนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค ้าผ ่านทาง 

แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของนักศกึษาระดบัปริญญา

ตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการหรือผู้ที่มี 

ส่วนเก่ียวข้องได้รูแ้ละเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ของนกัศกึษาในการน�าไปก�าหนด

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจออนไลน์ได้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

โดยใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 2. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต ่ อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใช ้ในการศึกษา ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
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กรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในพ้ืนท่ีอ�าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ระบุมหาลัยฯ) 

ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน  

(Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จ�านวนประชากร 22,942 คน ซึ่งลงทะเบียนในปี

การศึกษา 2561 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 คน 

เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของกลุ ่มตัวอย่าง 

จึงท�าการเก็บ 400 ตัวอย่าง 

 2.  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ได้แก่ แบบสอบถาม Questionnaires) โดยสร้าง

แบบสอบถามเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม 

ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากน้ันได้  

หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ

วัตถุประสงค์ (index of item-object congruence 

: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเพ่ือตรวจสอบและ

แก้ไข ก�าหนดเกณฑ์ค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.50 

ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความสอดคล้อง 

(IOC)อยู่ระหว่าง 0.6 - 1 แล้วน�าไปทดลองใช้  

(pre-test) กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ร้อยละ 10 ของแบบสอบถามฉบบัจรงิ หรอื

จ�านวน 40 ชุด เพื่อทดลองใช้และท�าการปรับปรุง

แบบสอบถาม ท�าการหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตร การหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (¥- Coeffcient) ตามวิธีของ 

ครอนบัค (Cronbach) (Cronbach, 1963) เพ่ือ

ทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูท่ัวไป

 ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับพฤติกรรม 

การซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

 ส ่วนที่  3 เป ็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทาง 

แอปพลิเคชันออนไลน์ ซึ่งค�าถามในส่วนน้ีมี

ลักษณะแบบสอบถามเป ็นแบบมาตราส ่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert ดังนี้

 5 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับมากที่สุด

 4 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับมาก

 3 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับปานกลาง

 2 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับน้อย

 1 หมายถึง ความเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด

 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ตาม

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิด ของเบสท์  

(Best JW.1977) มีรายละเอียดดังนี้

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 –5.00 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับ  

ความเห็นด้วยมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 –3.49 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.49 หมายถึง ระดับ 

ความเห็นด้วยน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติใน

การหาค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ด้วยค่า t-test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 
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ผลการวิจัย

  จากผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สรุปได้ดังนี้

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนที่ได้

รับ ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 

36.75 โดยผู้มีรายได้สูงกว่า 7,001 บาทต่อเดือน

เพียงร ้อยละ 16.0 ส่วนใหญ่พักอาศัยหอพัก  

ร้อยละ 48.5 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 

40,001-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25.25 

อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองเป็นพนักงานบริษัท

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.25 

 2. พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนั

ออนไลน์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

งาน Internet มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น 

ร้อยละ 37 ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่าน 

แอปพลเิคชนัออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 46 ระยะเวลาในการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิชนั

ออนไลน์ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี  

ร้อยละ 27 จ�านวนในการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ 

สั่งซื้อ 1 ครั้งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 58 ค่าใช้จ่าย

ในการส่ังซื้อต่อคร้ัง น้อยกว่า 400 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่ช�าระเงนิด้วยการเก็บเงนิปลาย

ทาง คิดเป็นร้อยละ 71 สินค้าที่สั่งซื้อส่วนใหญ่เป็น

ประเภทเคร่ืองส�าอาง/สินค้าบ�ารุงผิว คิดเป็นร้อยละ 

24 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือเพื่อน

เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64 

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 

ซือ้สนิค้าผ่านทางแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
S.D. แปรผล

ด้านผลิตภัณฑ์

1.  สินค้าท่ีซ้ือผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์สามารถ

เลือกซ้ือได้หลายประเภท

4.81 0.38 มากที่สุด

2.  สินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มี

คุณภาพในระดับดีสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

ทันทีหากไม่ตรงตามคุณภาพที่ระบุไว้

3.36 0.96 ปานกลาง

3.  สินค้าท่ีขายด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์มี

ตรายี่ห้อซึ่งเป็นที่รู้จัก

3.69 0.70 มาก

4.  แอปพลิเคชันออนไลน์ที่เลือกซื้อสินค้ามี

สินค้าพร้อมส่ง

4.12 0.73 มาก

x



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
200

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
S.D. แปรผล

5. สินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ตรง

ตามความต้องการ

4.31 0.72 มาก

ภาพรวม 4.06 0.34 มาก

ด้านราคา

1.  ราคาอยู่ในงบประมาณท่ีสามารถจดัซือ้ได้

หลายประเภทสินค้าซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

4.40 0.71 มาก

2.  การซื้อด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์มีราคา

ถูกกว่าสินค้าทั่วไปในร้าน

4.36 0.82 มาก

3.  ในแอปพลิเคชันออนไลน์บอกราคาสินค้า

ไว้ชัดเจน

4.79 0.40 มากที่สุด

4.  สินค้าที่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์จะ

บริการจัดส่งด้วยราคาท่ีชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้ซ้ือ

4.81 0.38 มากที่สุด

5.  การซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์อาจได้

ส่วนลดพิเศษท�าให้ราคาถูกมากขึ้น

4.18 0.79 มาก

ภาพรวม 4.51 0.33 มากที่สุด

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

1. แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นที่นิยมใช้บริการ

ของนักศึกษา

4.29 0.83 มาก

2. สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลาที่

ต้องการใช้งาน

4.14 0.73 มาก

3. การซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มีบริการ

จัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่

4.04 0.69 มาก

4. มีการจัดส่งท่ีตรงต่อเวลา4. มีการจัดส่งที่

ตรงต่อเวลา

3.39 1.39 ปานกลาง

5. แอปพลิเคชันออนไลน์มีช่องทางการช�าระ

เงินที่หลากหลาย

4.03 0.82 มาก

ภาพรวม 3.98 0.42 มาก

x
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
S.D. แปรผล

ด้านการส่งเสริมการตลาด

1.  มกีารประชาสมัพันธ์ โฆษณาแอปพลเิคชนั

ออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียอย่างทั่วถึง

4.56 0.49 มากที่สุด

2.  แอปพลเิคชนัออนไลนม์กีารจดักจิกรรมส่ง

เสรมิการขายสม่�าเสมอ เชน่ ใหส้ว่นลดตามเทศกาล

ต่าง ๆ

4.79 0.40 มากที่สุด

3.  แอปพลิเคชันออนไลน์ มีการคืนก�าไรให้

ผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง เช่น 

ลดราคาเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่�าตามที่แอปพลิเคชัน

ออนไลน์ก�าหนด

4.63 0.66 มากที่สุด

4.  แอปพลิเคชันออนไลน์มีการส่งข้อมูล 

ข่าวสาร ติดต่อกับผู้บริโภคอยู่เสมอ

4.62 0.48 มากที่สุด

5.  มีบริการส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันออนไลน์

4.86 0.34 มากที่สุด

ภาพรวม 4.69 0.24 มากที่สุด

ด้านเทคโนโลยี

 1.  การใชง้านแอปพลเิคชนัออนไลนไ์มยุ่่งยาก

ซับซ้อน เข้าถึงง่าย

4.77 0.41 มากที่สุด

 2.  มีการออกแบบสีสัน รูปแบบดึงดูดใจ 4.48 0.71 มาก

 3.  ช่วยให้ได้รับความสะดวกกว่าการซื้อผ่าน

เว็บไซต์

4.67 0.60 มากที่สุด

 4.  มีการพัฒนาระบบหรือเพ่ิมเติมประโยชน์

จากการใช้งาน

4.43 0.75 มาก

 5.  แอปพลิเคชันออนไลน์ มีการประมวลผล 

ที่รวดเร็วถูกต้อง

4.59 0.57 มากที่สุด

ภาพรวม 4.59 0.32 มากที่สุด

x
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 จากตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ของนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีสรปุได้ดังนี้

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.06 เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าที่ซื้อผ่าน 

แอปพลิเคชันออนไลน์สามารถเลือกซื้อได้หลาย

ประเภท มีค่าเฉลี่ย 4.81 

 2. ด้านราคา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุคือ สนิค้าท่ีผ่านแอปพลเิคชนั

ออนไลน์จะบรกิารจดัส่งด้วยราคาทีช่ดัเจนและเป็น

ธรรมต่อผู้ซื้อ ค่าเฉลี่ย 4.81 

 3. ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย พบว่าโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  

แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นท่ีนิยมใช้บริการของ

นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.29 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

มบีรกิารส่งสนิค้าฟรเีมือ่สัง่ซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนั

ออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 4.86 

 5. ด้านเทคโนโลยี พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้งาน

แอปพลเิคชนัออนไลน์ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เข้าถึงง่าย 

ค่าเฉลี่ย 4.77 

 ผลการทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ จ�าแนกตามเพศพบว่า  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้าน

เทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.01 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริม 

การจ�าหน่าย ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมลูการทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สินค้า

บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ส�าหรับกลุ่มนักศึกษาที่แตกต่างกัน จ�าแนกตามเพศ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพ

พลิเคชั่นออนไลน์

เพศ n S.D. t Sig.

ด้านผลิตภัณฑ์ ชาย 154 4,023 0.145 -1.631 0.051
หญิง 246 4.083 0.104

ด้านราคา ชาย 154 4.460 0.152 -2.697** 0.003
หญิง 246 4.551 0.074

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ชาย 154 4.274 0.037 14.991** 0.000
หญิง 246 3.801 0.185

ด้านการส่งเสริมการจ�าหน่าย ชาย 154 4.693 0.074 -0.154 0.438
หญิง 246 4.697 0.050

ด้านเทคโนโลยี ชาย 154 4.542 0.150 -2.362** 0.009
หญิง 246 4.626 0.070

*p< .01

x
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อภิปรายผล

 จากการศึกษา เรือ่งพฤติกรรมการซือ้สนิค้า

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้

 1.  ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปพบว่า เพศหญิง

ให้ความสนใจการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับจุฑารัตน์ 

เกียรติรัศมี (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 

Benjamin Chan Yin-Fah และ Bei Hooi-Choo 

(2010) เรื่อง นักศึกษาปริญญาตรีและพฤติกรรม

การซื้อออนไลน์ 

 2.  พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิค

ชันออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 1 ครั้งต่อ

เดือนสอดคล้องกับยุพเรศ พิรยิพลพงศ์ (2558) วิจยั

เรือ่ง ปัจจยัและพฤตกิรรมท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจใช้

โมบายแอพพลเิคชัน่ ซือ้สนิค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน

และแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยนักศึกษามีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท 

สอดคล้องกับเอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล (2557) เรื่อง

พฤตกิรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูบ้รโิภค

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จะท�าการสั่งซื้อน้อยกว่า 

400 บาทต่อครั้ง และช�าระเงินด้วยการเก็บเงิน

ปลายทาง สินค้าที่ซื้อมากที่สุดคือ เครื่องส�าอาง/

สินค้าประเภทบ�ารุงผิว สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ 

สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) วิจัยเรื่อง ส่วนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

 3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 

พบว่า นักศึกษามีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน เพราะสามารถเข้าถึง

สงัคมออนไลน์ได้อย่างรวดเรว็ อกีทัง้ผูป้ระกอบการ

เริ่มเปลี่ยนจากการซื้อขายหน้าร ้านเป ็นขาย 

ในระบบออนไลน์มากย่ิงขึ้น ท้ังยังมีการสร้าง 

แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าที่จะให้เข ้าถึงการซื้อได ้รวดเร็วขึ้น  

มบีรกิารขนส่งสนิค้าถึงมอืลกูค้า เก็บเงนิปลายทาง 

และราคาถูกกว่าซื้อหน้าร้าน 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์นักศึกษาใช้การซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น 

ออนไลน์เพราะสนิค้าทีซ่ือ้ผ่านแอพพลเิคชัน่ออนไลน์

สามารถเลือกซื้อได้หลายประเภท ในด้านราคา

สินค้าที่ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์จะบริการจัดส่ง

ด้วยราคาที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู ้ซื้อ และ 

ในแอพพลเิคชัน่ออนไลน์บอกราคาสนิค้าไว้ชดัเจน 

นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบราคากับร้านค้า

ออนไลน์อื่น ๆ ได้เพราะในสังคมออนไลน์น้ัน  

การค้นหาราคาสินค้าของแต่ละร้านค้าเป็นเรื่อง 

ทีท่�าได้ง่าย จงึท�าให้ผูบ้รโิภคต้องมกีารเปรยีบเทียบ

ผลิตภัณฑ์พร้อมกับราคาก่อนเสมอ เพ่ือให้เกิด

ความคุม้ค่าทีส่ดุ สอดคล้องกับงานวจิยัของณัฐชยา 

พิบูลย์ไพโรจน์ (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค ้าผ ่านแอพพลิเคชั่นบน 

สมาร์ทโฟน ในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายพบว่า

แอพพลิเคช่ันออนไลน์เป็นที่นิยมใช้บริการของ

นักศึกษา อาจเน่ืองจากแอพพลิเคชั่นออนไลน์มี 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม�่าเสมอ เช่น  

ให้ส ่วนลดตามเทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับ 

งานวิจยัของภาณมุาศ ใจกนัทะ (2556) ทีไ่ด้ศกึษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคน

วัยท�างานในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อีกทั้ง
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การใช้งานแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 

เข้าถึงง่ายเนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถ

ท�าได้ง่ายและผู้ประกอบการในปัจจุบันสร้างแอป

พลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้มากขึ้น

 กล่าวโดยสรปุ คอื พฤตกิรรม การซือ้สนิค้า

ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Z และ Gen Y เฉลี่ย

อายุระหว่าง 18 – 23 ปี เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อม

กับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เรียนรู ้ได้เร็ว มีความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้ และมสีภาพ

แวดล้อมท่ีมคีวามพร้อมและสะดวกสบาย จงึท�าให้

เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้ความสนใจและมีการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

เลือกซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ถูกกว่า

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการ

เลือกซื้อสินค้าประเภทหนังสือในระดับที่น้อย ทั้งนี้

ควรท�าการศึกษาประเภทของหนังสือท่ีนักศึกษา

เลือกซื้อ เพ่ือผู้ประกอบการ และอาจารย์สามารถ

ร่วมกนัหาแนวทางให้นักศกึษาเกิดความสนใจและ

มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้หนงัสอืเพ่ือใช้ประกอบการ

เรียนมากย่ิงข้ึน รวมถึงการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 

ออนไลน ์ เ พ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน

 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีท่าน้ัน ซึง่แต่ละช่วงวัย

จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งท�าให้ตระหนักได้ว่า 

e-commerce มแีนวโน้มทีส่�าคญัมากข้ึน ช่องทาง 

การซือ้สนิค้าในอนาคตอนัใกล้เปลีย่นแปลงไปจาก

การซื้อจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม การสั่งซื้อ 

ผ่าน แอปพลิเคชั่นจะสูงข้ึนผู ้ประกอบธุรกิจจึง

ต้องหาแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและ 

ส่งเสริมการขายมากขึ้น
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