
1 
 
 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 

ผา่นแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING 

BEHAVIOR THROUGH SHOPEE TH APPLICATION  
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
จุฑาทพิย ์แก่นสงิห1์ 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภค
ที่เคยซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม
แตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-25 ปี สถานภาพโสด/
หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 บาท  
 ผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั พบว่า ผู้บริโภคที่มเีพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดอืน และ
อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ 
และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

 
ค าส าคญั :  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ แอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
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Abstract 
 

 This research aimed to study the service marketing mix relating to consumers’ purchasing  
behavior  through  Shopee TH  application  in Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of 
400 consumers who have ever bought products through the Shopee TH application. A questionnaire is 
used for data collection. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation,  
t-test, one-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the research were as follows: most of the respondents were female, aged between 
twenty one to twenty five years old, single or divorced, students, obtained a Bachelor's degree and their 
monthly income was 10,000 THB or less. 
 The results of hypotheses testing were as follows: consumers of different ages, genders, marital 
status, monthly income and occupation demonstrated different purchasing behaviors through Shopee TH 
application at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. 
 The service marketing mix in the aspects of product, price, place, promotion, process and 
physical evidence had a relationship with purchasing behavior through the Shopee TH application in the 
frequency of purchases per month at a statistically significant level of 0.01 and 0.05 in the same direction 
and at a low level. 
 The service marketing mix in the aspects of product, price, promotion, process, and physical 
evidence had a relationship with purchasing behavior through the Shopee TH application with the average 
expense per time at a statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a low level. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Purchasing Behavior, Shopee TH Application 
 
บทน า 
 การเตบิโตอย่างต่อเนื่องของเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดก้วา้งไกล
และครอบคลุมมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ชวีติประจ าวนักบัคนรอบขา้ง ทัง้เรื่องส่วนตวัและการท างาน โดยประเดน็ทีม่คีวามส าคญักค็อืระยะเวลาทีผู่บ้รโิภค
ใชง้านบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึน้ จนเรยีกได้ว่าเป็นรูปแบบ
พฤตกิรรมใหม่ยอดฮติในชวีติประจ าวนั งานวจิยัโดยหน่วยวจิยัอจัฉรยิะผูบ้รโิภค พบว่า ในหนึ่งวนัผูบ้รโิภคจะใช้
เวลาไปกบักจิกรรมบนโลกออนไลน์โดยตรงมากถงึ 7 ชัว่โมงต่อวนั โดยปัจจยัส าคญัทีผ่ลกัดนัใหผู้บ้รโิภคเขา้สู่โลก
ออนไลน์ไดม้ากขึน้คงจะหนีไม่พน้โทรศพัทส์มารท์โฟน และจะเหน็ว่าโทรศพัทส์มารท์โฟนนัน้เป็นอุปกรณ์ทีเ่ตบิโต
มาด้วยวิวฒันาการของตัวเอง ท าให้เราสามารถท าหลายสิง่หลายอย่างผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟนได้มากยิง่ขึน้               
ซึง่ดว้ยเหตุผลนี้ท าใหก้ารใชง้านโทรศพัทส์มารท์โฟนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี  
 ขอ้มลูในปี 2015 จาก GSMA ระบุว่า จากจ านวนการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้หมดทัว่โลกกว่า 7,100 
ลา้นเครื่อง ม ี2,700 ลา้นเครื่องทีเ่ป็นโทรศพัทส์มารท์โฟน ซึง่คดิเป็น 38 เปอรเ์ซน็ต์จากจ านวนโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ทัง้หมด ตวัเลขดงักล่าวยงัคงเป็นตวัเลขทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และทีน่่าสนใจคอืการเขา้สูเ่ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
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ผ่านโทรศพัทส์มารท์โฟนในปี 2015 มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้ 39 เปอรเ์ซน็ต์ ในขณะทีก่ารเขา้สู่อนิเทอร์เน็ตผ่าน
คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลมแีนวโน้มลดลง 13 เปอรเ์ซน็ต ์(ปิยะชาต ิอศิรภกัด.ี 2559: 49) 
 จะเหน็ได้ว่า ผู้บรโิภคทุกคนก าลงัก้าวสู่ยุคสงัคมดจิทิลัอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการ
ด าเนินชวีติอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิและสงัคมที่ย่อมได้รบัผลกระทบนัน้เช่นกนั ทัง้หมดนัน้
เนื่องมาจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ซึง่หวัใจแห่งการเตบิโตของเทคโนโลยดีจิทิลั คอื การท าใหผู้บ้รโิภค
สามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างสะดวกและสบายมากขึน้ และนัน่เป็นเหตุผลทีเ่ราจะเหน็ถงึการปรบัตวัจากภาคธุรกจิ 
โดยทีก่ารซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิารจากหลากหลายธุรกจิ เริม่กา้วเขา้มาสู่ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน่ แอพพลิเคชัน่ Shopee TH ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เช่นกนั โดย “ช้อปป้ี” (Shopee) เป็นผู้น าตลาดซื้อขายบนมอืถอืในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และไตห้วนั โดยนบัตัง้แต่เปิดตวัทัว่ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละในประเทศไตห้วนัเมื่อเดอืนธนัวาคม 2558 
ที่ผ่านมา ช้อปป้ีได้เติบโตขึน้อย่างมากในทุกประเทศที่ด าเนินกจิการ ซึ่งมยีอดผู้ใช้แอพพลเิคชัน่ในทุกประเทศ
รวมกนักว่า 20 ล้านคน และมกีารท ารายการสัง่ซื้อสนิคา้วนัละ 250,000 รายการ ส าหรบัช้อปป้ี ประเทศไทย มี
ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่เป็นจ านวนกว่า 3 ลา้นคน (ฐานเศรษฐกจิ. 2559: ออนไลน์) ปัจจยัสนับสนุนมาจากการเพิม่
ความนิยมในการใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน และสื่อสงัคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึง่จุดเด่นของแอพพลเิคชัน่ชอ้ปป้ีก็
คอื สะดวก รวดเรว็ มคีวามเป็นโซเชยีล 
 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเหน็ว่าช้อปป้ีนัน้เป็นแอพพลเิคชัน่ใหม่ที่เขา้มาในประเทศไทย และก าลงัได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยการประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH เป็นอีกช่องทางที่
สามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่งผลให้เกดิการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการด้วยกนัเอง  โดย
ผูป้ระกอบการต้องท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในดา้นต่าง ๆ นัน่คอืต้องน ากลยุทธท์างดา้น
การตลาดเขา้มาช่วย ซึ่งหนึ่งในนัน้กค็อื ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึ่งประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ ์ด้าน
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ผลวจิยัทีไ่ดน้ัน้ 
ผู้ประกอบการหรอืผู้ทีส่นใจสามารถน าไปใชเ้พื่อวางแผนหรอืพฒันากลยุทธท์างการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
 2. เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นการสรา้ง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
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ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) 
กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถาบนัครอบครวั รายได ้อาชพี 
และการศกึษา เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาด อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ส าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรที่
ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ยงัง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ 
และศุภร เสรีรตัน์ (2541: 337-339) ได้สรุปเกี่ยวกบัแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรบัธุรกิจการบริการว่า
ขัน้ตอนในการตดิสนิใจซือ้ เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดิสนิใจซือ้ของผูบ้ริโภค ซึง่ผ่านกระบวนการ 7 ขัน้ตอน โดย
ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้ว่นประสมการตลาด หรอื 7Ps มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลติภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คอื สิง่ที่ผู้ขาย
ต้องมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และลูกค้าจะได้รบัผลประโยชน์ และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ โดยทัว่ไปผลติภณัฑ ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ในดา้นการบรกิารดา้นแอพพลเิคชัน่นัน้ถอืว่าเป็น
ผลติภณัฑ์ที่จบัต้องไม่ได้ เนื่องจากเป็นผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในรูปของการบรกิาร  การที่จะสร้างความมัน่ใจและท าให้
ลกูคา้เกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารนัน้ จะตอ้งสรา้งและน าเสนอสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แทนการ
บรกิารทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งได ้
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปของตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของลูกคา้ โดยลูกคา้จะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า ผลติภณัฑก์บัราคา ผลติภณัฑน์ัน้ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ การ
ก าหนดกลยุทธด์า้นราคาต้องค านึงถงึคุณค่า ซึง่เป็นสิง่ทีก่ าหนดมูลค่าโดยการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารในรปู
ของเงนิตรา  
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารในส่วนแรก คอื การเลอืกท าเลทีต่ัง้ ซึง่การ
เลือกท าเลที่ตัง้ของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรบับริการจากผู้
ใหบ้รกิารในสถานทีท่ีผู่ใ้หบ้รกิารจดัไว ้เพราะท าเลทีต่ัง้ทีเ่ลอืก เป็นตวัก าหนดกลุ่มผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร 
 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผู้ขาย และผู้ใช้บริการโดยมวีตัถุประสงค์เพื่ อแจ้งข่าวสารหรอืชกัจูงให้เกิดทศันคติ และ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้  
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 5. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวิธกีาร และงานที่ปฏิบตัิในด้านการ
บรกิารทีน่ าเสนอกบัลกูคา้เพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ และท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ 
 6. บุคคล (People) หรอื พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่รบัผดิชอบในการตดิต่อแสวงหาลูกคา้ 
การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิความตัง้ใจ และตดัสนิใจซือ้ 
 7. สรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสรา้ง
คุณภาพโดยรวม หรอืตอ้งแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 193-194) กล่าวว่า ค าถามที่ใชเ้พื่อการค้นหาลกัษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อ
คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasion, 
Outlets และ Operations  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่  Shopee TH ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วิจยั โดยอาศยัสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 25-26) ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 จะไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่
จ านวนตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัการผดิพลาดของขอ้มลู ดงันัน้ขนาดตวัอย่างรวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
 โดยมีการก าหนดการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงัน้ี 
 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจาก
ศูนย์การค้าไอท ีได้แก่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เอม็บเีคเซน็เตอร์ ศูนย์การค้าพนัธุ์ทพิยพ์ลาซ่า สาขาประตูน ้า 
ศนูยก์ารคา้เดอะพาลาเดยีม เวลิด ์ชอ้ปป้ิง และเซน็ทรลัเวลิด ์ 
 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ละเท่าๆ กัน จะได้               
สถานทีล่ะ 80 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้จ านวน 400 ตวัอย่าง  
 ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยจะมกีารเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH อกีทัง้เป็นผูท้ีส่ะดวกในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัครัง้นี้ จนครบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 
ผลการวิจยั 
 ผลจากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 68.0 มอีายุระหว่าง 21-25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ คดิเป็น
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รอ้ยละ 69.5 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 เป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 
และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 35.5  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา                  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด กระบวนการ บุคคล และการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และ
เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นผลติภณัฑ์ 
ดา้นราคา และดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก  
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมกีารซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ต ่าสดุ 1 ครัง้ต่อเดอืน และสงูสดุ 15 ครัง้ต่อเดอืน โดย
มคี่าเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน ส่วนดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมดีา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ต ่าสุด 100 บาทต่อครัง้ และสงูสุด 3,000 
บาทต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 454.73 บาทต่อครัง้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัแอพพลเิคชัน่ Shopee จากสื่อสงัคมออนไลน์ บุคคลที่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มากทีสุ่ด คอื ตนเอง โดยมกีารซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH ในช่วงเวลา 18.01–00.00 น. โดยสว่นใหญ่ซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้แฟชัน่ และเหตุผลสว่นใหญ่ คอื มี
โปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ สว่นใหญ่มกีารช าระเงนิออนไลน์ผ่าน Mobile Banking  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
 1.1 เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิมคีวามถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH มากกว่าเพศชาย และผู้บรโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้อสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิมดีา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มากกว่าเพศชาย 
 1.2 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ด้านความถี่ต่อเดอืนและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 21-25 ปี มี
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ดา้นความถี่ต่อเดอืนและค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการ
ซือ้สนิคา้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 ปี ขึน้ไป  
 1.3 สถานภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH แตกต่างกนั ดา้นความถีต่่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มี
ความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ มากกว่าโดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ
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แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้
ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH มากกว่าโดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
 1.4 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ไม่แตกต่างกนั ทัง้ดา้นความถีต่่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.5 อาชีพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH แตกต่างกนั ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่เป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มพีฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ และ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
ไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าผ่าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 1.6 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ไม่แตกต่างกนั ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท และ 
20,001–30,000 บาทมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ใน
การซือ้สนิคา้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  
 สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิค้า 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า 
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 สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ใน
การซือ้สนิคา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ 
และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญั เพื่อน ามา
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 1.1 เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ดา้นความถีต่่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยเพศหญิงมคีวามถี่ต่อเดอืนและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อ
สนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มากกว่าเพศชาย ทัง้นี้เนื่องจากปัจจุบนัมเีทรนด์แฟชัน่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และกระแสนิยมในสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น จึงท าให้เพศหญิงมีความต้องการสินค้าที่
หลากหลาย เพื่อมาตอบสนองความต้องการต่าง ๆ อกีทัง้เพศหญงิท างานนอกบา้นมากขึน้ จงึท าใหม้คีวามถี่ใน
การซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH บ่อยครัง้ขึน้และยอมจ่ายในราคาทีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญั นักการตลาด
ควรต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณัฐสุรยี์ ไชยสถิตย์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ช้อปป้ิงออนไลน์บนโทรศพัท์มอืถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์
บนโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนแตกต่างกนั ในดา้นความถี ่โดยเพศหญงิมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้มากกว่าเพศชาย  
 1.2 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ดา้นความถีต่่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21-25 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH ด้านความถี่ต่อเดอืนและด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 ปีขึน้ไป เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 21-25 ปี สว่นใหญ่นิยมใชส้ือ่อนิเทอร์เน็ต
ในการตดิต่อสื่อสาร รวมถึงการชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ อกีทัง้ยงัเป็นช่วงอายุทีส่่วนใหญ่จะยงัไม่มคีรอบครวั
หรอืการผกูมดัใดๆ ท าใหไ้ม่มภีาระค่าใชจ้่ายในครอบครวัทีต่อ้งรบัผดิชอบ จงึท าใหผู้บ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าวใช้
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เวลาว่างในการเลอืกซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2538: 41-42) กล่าวว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ย่อมจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิง่แปลกใหม่ และชอบสนิคา้แฟชัน่ กลุ่มผูส้งูอายุ จะสนใจสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพและ
ความปลอดภยั นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุ เป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั และไดค้น้หา
ความต้องการของส่วนตลาดส่วนเลก็ โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายส่วนนัน้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ทศสุวรรณ พลาฤทธิ ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัจากรา้นคา้เฟซบุ๊คแฟนเพจ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าและ
เครื่องประดบัแตกต่างกนั ในดา้นความถี่ โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 20-24 ปี มคีวามถี่ในการซือ้เครื่องประดบั 
รองเทา้ กระเป๋า และสนิคา้อื่นๆ สงูทีส่ดุ 
 1.3 สถานภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH แตกต่างกนั ดา้นความถีต่่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มี
ความถี่ต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เนื่องจากส่วนใหญ่แลว้กลุ่มคนโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มกัมงีาน
ปารต์ีส้งัสรรค ์หรอืมกีจิกรรมทีต่อ้งท ามากกว่ากลุ่มอื่น รวมถงึไม่มภีาระทางการเงนิในครอบครวัใหต้อ้งรบัผดิชอบ 
สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดต้ลอดเวลาเมื่อตนเองต้องการ นัน่เป็นเหตุผลใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มคีวามถี่ต่อเดอืนในการ
ซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มากทีส่ดุ อกีทัง้มภีาระหน้าทีค่่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัน้อยกว่าผูบ้รโิภค
ทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่มคี่าใชจ้่ายภายในครอบครวัมากกว่า ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/
หม้าย/แยกกนัอยู่นัน้จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในแต่ละครัง้มากกว่านัน่เอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ              
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า สถานภาพสมรส มสี่วนส าคญัต่อการตดัสนิใจของบุคคล โดยคนโสด
จะมอีสิระทางความคดิมากกว่าคนทีแ่ต่งงานแลว้ การตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ จะใชเ้วลาน้อยกว่าคนทีแ่ต่งงานแลว้ 
เนื่องจากไม่มภีาระผูกพนั อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐสุรยี์ ไชยสถิตย์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ช้อปป้ิง
ออนไลน์บนโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์บนโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนแตกต่างกนั 
ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ต่อหนึ่งครัง้ โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคี่าใชจ้่ายในการ
ซือ้สนิคา้มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น 
 1.4 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ไม่แตกต่างกนั ทัง้ดา้นความถีต่่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 เนื่องมาจากไม่ว่าจะเป็นระดบัการศกึษาใดกส็ามารถเขา้ถงึการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH ไดเ้ท่าๆกนั จงึท าใหทุ้กระดบัการศกึษามพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ทีค่ลา้ยคลงึ
กนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชิชานันท์ ฐติิอกัษรศลิป (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของพนักงานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ ดา้นปรมิาณในการซือ้ (ชิน้/ครัง้) 
ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาพรรณ จกัษุมาศ (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั  
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 1.5 อาชีพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee 
TH แตกต่างกนั ด้านความถี่ต่อเดอืนในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ เนื่องจากผู้บรโิภคที่เป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษาจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวยัรุ่น ซึ่งจะมกีาร
อพัเดตเทรนดแ์ฟชัน่ และพบเจอสิง่ใหม่ ๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา จงึท าใหเ้กดิความถี่ในการซือ้สนิคา้
ผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของพรทพิย์ วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) 
กล่าวว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องพสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ
นัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤติกรรมของคน อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศสุวรรณ พลาฤทธิ ์(2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่ องประดับจากร้านค้าเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทแีตกต่างกนั มคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภค
ทีเ่ป็นนิสติ/นกัศกึษา มคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัประเภทเสือ้ผา้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่น ๆ 

 1.6 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ไม่แตกต่างกนั ด้านความถี่ต่อเดอืนในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากความถีใ่นการซือ้สนิคา้จะขึน้อยู่กบัความต้องการของผูบ้รโิภคแต่
ละคน ดงันัน้รายไดต่้อเดอืนจงึไม่มผีลต่อความถี่ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ โดยจะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่
ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้ทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพภ์ทัรา นวเศรษฐโกศล (2557) ไดศ้กึษา
เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม
ในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH 
แตกต่างกนั ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001–20,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 20,001–30,000 บาท 
มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท เนื่องจาก รายได้
เป็นตวัก าหนดความสามารถในการซื้อของแต่ละบุคคล ดงันัน้ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท 
และรายไดต่้อเดอืน 20,001–30,000 บาท ซึง่มรีายไดส้งูกว่านัน้ จงึมคีวามสามารถในการซือ้ทีส่งูกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได้ต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH มมีากกว่าผูท้ี่มรีายได้น้อย สอดคล้องกบัแนวคดิของ ปณิศา มจีนิดา (2553: 54-55) 
กล่าวว่า รายได้ เป็นตัวก าหนดปัจจยัอ านาจการซื้อ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสยีง                   
ในขณะเดยีวกนัผู้บรโิภคทีม่รีายไดต้ ่า จะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่า อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐสุรยี์ 
ไชยสถติย ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์บนโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ช้อปป้ิงออนไลน์บน
โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนแตกต่างกนั ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ต่อหนึ่งครัง้ 
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 สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เน่ืองจาก สนิคา้ทีม่จี าหน่ายผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH นัน้มคีวามหลากหลาย 
มคีวามน่าเชื่อถอืของสนิคา้ มรีายละเอยีดของสนิคา้ครบถ้วน อกีทัง้ยงัมกีารรบัประกนัความพอใจสนิคา้ จงึท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้บ่อยขึน้ และยอมจ่ายในราคาทีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์
ปรญิ ลกัษติานนท ์และศุภร เสรรีตัน์ (2541: 337-339) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คอื สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ และลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์ และคุณค่าของผลติภณัฑ์
นัน้ๆ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพนูพนิช (2558) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง รปูแบบการด าเนินชวีติและ
ส่วนประสมการตลาดบริการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในดา้นจ านวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เน่ืองจากในการขายสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ผูข้ายจะมกีารแสดงราคา
ของสนิคา้อย่างชดัเจน และค านึงถงึความเหมาะสมของราคาสนิคา้กบัความคุม้ค่า อกีทัง้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
ปัจจุบนัมกัมีการเปรียบเทยีบราคาสนิค้าจากหลายๆ แหล่งก่อนท าการซื้อสนิค้าเสมอ ซึ่งเมื่อสนิค้าที่ขายผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH มรีาคาถูกกว่าแอพพลเิคชัน่อื่น ๆ จงึท าใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้บ่อยขึน้ และ
ยอมจ่ายในราคาที่สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ปรญิ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรรีตัน์ 
(2541: 337-339) กล่าวว่า ราคา หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูของตวัเงนิ ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ โดยลกูคา้
จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคา ลูกคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ 
การก าหนดกลยุทธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึคุณค่า ซึง่เป็นสิง่ทีก่ าหนดมลูค่าโดยการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารใน
รูปของเงนิตรา อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพูนพนิช (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติ
และส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่าน
ทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านจ านวนชิ้นต่อเดอืนที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค              
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

 2.3 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซือ้สนิค้า
ผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั               
ในระดบัต ่า เน่ืองจากการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่สามารถท าไดอ้ย่างสะดวก สามารถซือ้สนิคา้ไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
อกีทัง้ยงัสามารถในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ ไดท้ัง้ระบบ iOS และ Android และแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มชี่อง 



12 
 
 
Search และแฮชแทก็ยอดนิยม เพื่อการค้นหาสนิค้าที่ง่ายยิง่ขึน้  ดูสนิค้าได้ง่ายๆจากหมวดหมู่ต่างๆ จึงท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีบ่่อยขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศสวุรรณ พลาฤทธิ ์(2558) ไดศ้กึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัจากรา้นคา้เฟซบุ๊คแฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้า และ
เครื่องประดบั ประเภทเสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋า รองเทา้ และสนิคา้อื่น ๆ นอกเหนือจากขา้งตน้  

 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีต่่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจาก ถ้าแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มบีรกิารจดัส่งสนิค้าฟร ีมี
การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) ในการซือ้สนิคา้ อกีทัง้ยงัมกีารแจง้ข่าวสารเมื่อมโีปรโมชัน่
ใหม่ ๆ นัน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจ และเกดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ไดบ้่อยครัง้และยอมจ่ายในราคาทีส่งูขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ปรญิ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรรีตัน์ (2541: 337-339) กล่าวว่า 
การส่งเสรมิทางการตลาด เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผู้ขาย และ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคต ิและพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 
โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพนูพนิช (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง 
รปูแบบการด าเนินชวีติและสว่นประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่าน
ทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในดา้นจ านวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสื้อผา้แฟชัน่ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากถ้าแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มขี ัน้ตอนการสัง่ซือ้ทีส่ะดวกและรวดเรว็ มี
การการนัตีที่จะช่วยให้ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าได้อย่างมัน่ใจ ซึ่งจะมกีารรบัประกนัคนืเงนิหากไม่ได้รบัสนิค้า อกีทัง้มี
ความปลอดภยัในการช าระเงนิ สามารถช าระเงนิไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น โอนเงนิผ่านธนาคาร จ่ายผ่านบตัร
เครดติ และสามารถตรวจสอบสถานะการสัง่ซื้อได้ภายในแอพพลเิคชัน่  จงึท าให้ผู้บรโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้
สินค้าได้บ่อยครัง้ และยอมจ่ายเงินในจ านวนที่มากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าในแต่ละครัง้ เนื่องจากมีความมัน่ใจใน
กระบวนการท างานของแอพพลิเคชัน่ Shopee TH และได้รบัความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ              
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ปรญิ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรรีตัน์ (2541: 337-339) กล่าวว่า กระบวนการ เป็นกจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีาร และงานที่ปฏบิตัิในด้านการบรกิารที่น าเสนอกบัลูกค้าเพื่อมอบการให้บรกิารอย่าง
ถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพนูพนิช (2558) ได้
ศกึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติและส่วนประสมการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้
แฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในดา้นจ านวนครัง้ต่อเดอืนที่
ซือ้ และดา้นจ านวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
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 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ต ่า เนื่องจากถ้าผูข้ายสนิคา้ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขอ้มูลสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และถูกต้อง ผูบ้รโิภคสามารถขอรบั
บรกิารหลงัการขายกบัผูข้ายสนิค้าได ้เช่น สนิคา้ทีไ่ดร้บัมปัีญหา และการใหบ้รกิารของผูข้ายสนิคา้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและราบรื่น จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทบัใจและกลบัมาซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee TH 
บ่อยครัง้ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) กล่าวว่า บุคลากรผู้ให้บรกิาร 
หมายถงึ ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ัง้หมดซึง่หมายรวมถงึลกูคา้ บุคลากรทีจ่ าหน่าย และบุคคลทีใ่หบ้รกิาร
หลงัการขาย บุคลากรผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้องคดัเลอืก ให้การฝึกอบรม และมสีิง่จูงใจเพื่อให้ท าให้สามารถสร้าง
ความพงึพอใจ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพูนพนิช (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติ
และส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่าน
ทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในดา้นจ านวนครัง้ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

 2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อ
เดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  
ที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากแอพพลเิคชัน่ Shopee TH มหีน้าตา
สวยงาม และทันสมัย มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และผู้บริโภคยงัสามารถดูคะแนนรีวิว                  
ของผู้ขาย เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการซือ้ได้ จงึท าใหผู้้บรโิภคเกดิพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ไดบ้่อยครัง้ และ
ยอมจ่ายเงินในจ านวนที่มากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าในแต่ละครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์                
ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรตัน์ (2541: 337-339) กล่าวว่า การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ              
โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม หรอืต้องแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ได้ 
อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาพรรณ จกัษุมาศ (2559) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ                  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต ของผูบ้รโิภคเพศ
หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั 
  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 
 1. ผูป้ระกอบการทีข่ายสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ควรพฒันากลยุทธท์างการตลาด โดยวาง
กลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รโิภคเพศหญงิ มอีายุ 21-25 ปี สถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ เป็นนกัเรยีน/นิสติ/
นักศกึษา มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 30,000 บาท เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH ทัง้ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการซื้อสนิค้า และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้อ
สนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee TH สูงที่สุด และควรมุ่งเน้นการท าการตลาดกบัตวัผูบ้รโิภคเป้าหมายโดยตรง 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากตวัเองเป็นหลกั  
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 2. ดา้นกระบวนการ ควรใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการช าระเงนิ มกีารการนัตโีดย Shopee ที่
จะช่วยใหซ้ือ้สนิคา้ไดอ้ย่างมัน่ใจ รบัประกนัคนืเงนิ หากไม่ไดร้บัสนิคา้ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคในดา้น
การช าระเงนิเพื่อซือ้สนิคา้ 
 3. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรให้ความส าคัญกับคะแนนรีวิวของผู้ขาย 
เนื่องจากคะแนนรวีวิสามารถช่วยสร้างความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคได้ อกีทัง้ถ้าผู้ขายมคีะแนนรวีวิทีสู่ง จะท าให้
ผูบ้รโิภคกลบัมาซือ้สนิคา้ไดบ้่อยครัง้ รวมถงึหน้าตาความสวยงาม ความทนัสมยั ของแอพพลเิคชัน่ และรูปแบบ
การใชง้านทีง่่าย สะดวก รวดเรว็ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ และประทบัใจ ซึง่จะยอมจ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้
ในราคาทีส่งูขึน้ในทีส่ดุ 
 4. ด้านบุคคล ควรให้ความส าคญักบัการขอรบับรกิารหลงัการขาย เช่น สนิค้าที่ได้รบัมปัีญหา ควรมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการหลงัการขาย และคอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัข้อมูลสนิค้าได้อย่างชดัเจนและถูกต้อง 
รวมถงึการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ เพื่อสรา้งความประทบัใจแก่ลูกคา้ ซึง่ถ้าลูกคา้เกดิความประทบัใจในการบรกิาร จะ
ท าใหล้กูคา้กลบัมาซือ้สนิคา้กบัเราไดบ้่อยครัง้ 
 5. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัการแจง้ขา่วสาร เมื่อมโีปรโมชัน่ใหม่ๆ  ใหผู้บ้รโิภค
เป้าหมายทราบ รวมถึงควรมีกิจกรรมการสะสม Shopee Coins เพื่อใช้แทนส่วนลดในการซื้อ เพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคเป้าหมายการเขา้มาซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่มากขึน้ อกีทัง้ควรมกีารการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย 
อยู่บ่อย ๆ และมีบรกิารจดัส่งสนิค้าฟรี เพื่อสร้างความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้บรโิภคเข้ามาเลือกซื้อสนิค้าผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Shopee TH 
 6. ด้านผลติภณัฑ์ ควรให้ความส าคญักบัความน่าเชื่อถือของสนิค้า การรบัประกนัความพอใจสนิค้า 
รวมถงึการลงรายละเอยีดของสนิคา้ใหค้รบถว้น และควรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกอย่างหลากหลาย เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใน
ดา้นของตวัผลติภณัฑก์บักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย 
 7. ด้านราคา ควรให้ความส าคญักบัการตัง้ราคาสนิค้าที่ถูกกว่าแอพพลเิคชัน่อื่น และแสดงราคาของ
สนิคา้อย่างชดัเจน รวมถงึควรใหผู้บ้รโิภคเป้าหมายไดม้โีอกาสยื่นขอ้เสนอเพื่อต่อรองราคาได ้
 8. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรใหค้วามส าคญักบัความสะดวกสบายในการซือ้สนิคา้กบัผูบ้รโิภค
เป้าหมาย รวมถึงการเพิม่แฮชแทก็ลงไปในรายละเอยีดของสนิค้านัน้ๆ เพื่อการค้นหาสนิค้าที่สะดวก และง่าย
ยิง่ขึน้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัจากการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ ทีเ่ป็นผลมาจากปัจจยั
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการน าไปใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการวางแผนการตลาดไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพไดม้ากยิง่ขึน้ 
 2. ควรเพิม่ในส่วนของขอ้เสนอแนะในแบบสอบถาม เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็
ในดา้นต่าง ๆ ซึง่ควรมลีกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มูลความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ 
ไปใชป้ระกอบการพฒันาแอพพลเิคชัน่ Shopee TH ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
 3. เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี้ มกีารเกบ็รวบรวมแบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง             
ซึ่งในครัง้ต่อไปนัน้ควรมกีารส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อให้ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ อกีทัง้ยงัไดข้อ้มลูทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส า เ ร็จ ลุ ล่ ว ง ได้ด้วยดี  เนื่ อ งจากได้รับความกรุณา เ ป็นอย่ า งดียิ่ ง จาก                      
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้
ค าปรกึษา และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่ไดเ้ป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และรองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา               
ซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการพจิารณาเค้าโครงและคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ รวมถึงกรุณาให้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม ซึง่ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงสารนิพนธใ์หม้คีวาม
ถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัในครัง้นี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่มอบความรู้และแนวคิดต่างๆ อนัท าให้ผู้วิจยัได้น าความรู้และแนวคิดนัน้ๆ                 
มาประยุกตใ์ชใ้นการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาอนัมคี่า ในการตอบ
แบบสอบถาม ซึง่มสี่วนช่วยใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี รวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการภาควชิาบรหิารธุรกจิ 
และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าทีด่ ีและอ านวยความสะดวกตลอดมา 
 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆเรื่อง รวมถึงเป็นก าลังใจ                    
ทีส่ าคญัยิง่ สดุทา้ยนี้ขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่าน ทีผู่ว้จิยัมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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