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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล (DIMC) และความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชั่น ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ที่ใช้ บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ในจังหวัดระยอง 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 24–28 ปีโดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพ ส่วนใหญ่ คือ พนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อระดับความส าคัญของการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับดี และผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อระดับความส าคัญของความ
น่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ันโดยรวมอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shope ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล (DIMC) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง ส่วนความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ันความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopeeของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองด้านระยะเวลาในการกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชั่น การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study digital integrated marketing communication and the 
reliability of application relating to consumer’s buying behavior with the Shopee application among members 
of Generation Y in Rayong, Thailand. The sample groups used in the research were 400 consumers. The 
questionnaire was used as a tool in collecting the data. The statistics used in the analysis included 
percentage, mean, standard deviation, a t-test, One-Way Analysis and the Pearson product moment 
correlation coefficient. The research found that the consumers were mostly single females, aged 24 to 28 
years, held a Bachelor's degree, worked as private company employees with a monthly income of 20,000 to 
30,000 Baht. Consumer opinions on the importance of integrated marketing communications through digital 
media were at a good level and consumers also had opinions on the importance of overall application 
reliability at a good level. With regard to the results of the hypothesis testing of consumers with different 
demographic characteristics, they had different purchasing decision behaviors through the Shopee application 
among Generation Y consumers in Rayong. The factor of digital integrated marketing communication (DIMC) 
correlated with the purchasing decision behaviors via the Shopee application among members of Generation 
Y. The reliability of the application was related to the purchasing decision behavior through the Shopee 
application by Generation Y consumers in Rayong in terms of the time to come back to buy products again at 
statistically significantly at the 0.05 level. 
 
Keywords: Integrated Digital Marketing Communications, Application Reliability, Purchasing Decisions 
 

บทน า 
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันอย่างมาก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ช่ัวโมง 22 นาทีต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในกิจวัตรประจ าวันที่เพิ่มมากขึ้น Generation กลุ่ม Gen Y (อายุ 
19-38 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด เมื่อเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลภายในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคและพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่จะต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับ
การตลาดออนไลน์และสื่อดิจิทัลมากขึ้น จ าเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ การน าเสนอขายสินค้าและบริการ การสื่อสารให้แก่
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากยิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของลูกค้า ภาคธุรกิจจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการสื่อสารที่เปลี่ยนไป เพื่อสามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญและหันมาใช้
บริการออนไลน์และซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก อยู่ที่ไหนเวลาไหนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ อีกทั้งบาง
รายการยังมีโปรโมชั่นและราคาที่ถูกกว่าร้านค้าทั่วไป จึงเป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งจากปัญหานี้ท าให้
ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลและความสัมพันธ์ด้านความ
น่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัด
ระยอง เพราะปัจจุบันคู่แข่งทางการตลาดมีมากขึ้น การแข่งขันทางการตลาดจึงมีมากตามไปด้วย การศึกษาจากกลุ่มผู้บริโภค            
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เจนเนอเรช่ัน Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตและเป็นวัยท างานจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และจังหวัดระยองก็เป็น
จังหวัดในพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นกลุ่ม EEC ซึ่งจากผลการศึกษาที่ได้จะช่วยเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารและนักการตลาดส าหรับ
น าไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจั ดการ 
รวมถึงพัฒนาการให้บริการ ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและดึงดูดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อครองส่วน
แบ่งทางการตลาดให้เพิ่มสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดัวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ัน ประกอบด้วย การรู้สึกอยู่ในโลกของความเป็นจริง การ

ใช้งานง่าย การเป็นผู้ช านาญการ ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการเอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชมแต่ละราย กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดัวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพที่แตกต่างกัน               

มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน 
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Advertising)  

การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Personal Selling) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Sale Promotion) 
การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Publicity and Public Relation) การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล (Digital 
Direct Marketing) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ใน
จังหวัดระยอง 

3. ความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ัน ประกอบด้วย การรู้สึกอยู่ในโลกของความเป็นจริง (Real-world feel) การใช้งาน
ง่าย (Ease of use) การเป็นผู้ช านาญการ (Expertise) ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) การเอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชมแต่ละราย 
(Tailoring) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัด
ระยอง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงตลาดผู้บริโภคจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาดจะต้องท าความ

เข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุด เพื่อที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่ว่าท าไมผู้บริโภคถึง
ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ Phillip Kotler ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัย S-R Theory ในรูปของ
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior) (อรชร มณีสงฆ์, 2556) 

แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
ดิจิทั ล (Digital Integrated Marketing Communication: DIMC) หมายถึ ง การท าการตลาดบนโลกออนไลน์ผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี ผสมผสานกันโดยใช้ Social Network กลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว แต่จะขึ้นกับ
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ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสื่อมาให้กับลูกค้าเข้าใจเป็นวิธีท่ีทันสมัย และก าลังเป็นช่องทางใหม่ที่นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกใช้ (อัฐพล 
วุฒิศักดิสกุล, 2560) ซึ่งประกอบด้วย  

1. การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Advertising) 
2. การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Personal Selling) 
3. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Sale Promotion) 
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Publicity and Public Relations)  
5. การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Direct Marketing) 
ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชั่น ความน่าเช่ือถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นความเชื่อถือได้ในระบบสารสนเทศที่

ใช้ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ช านาญการในระดับสูงของผู้ประกอบการ 
เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จัดอยู่ในเจนเนอเรช่ันวาย คือ กลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 

2524-2538 โดย Robbins (1996) ได้อธิบายถึงลักษณะของประชากรกลุ่มนี้โดยสะท้อนจากสังคมอเมริกันว่าเป็นกลุ่มที่เกิดมา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ มีอิสระในการใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้
เติบโต เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็นการสื่อสารโทรคมนาคม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee                

เจนเนอเรช่ัน Y ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ที่ความ
คาดเคลื่อน 5% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกเฉพาะผู้บริโภคที่เคยซื้อ

หรือใช้บริการแอปพลิเคชั่น Shopee เจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองเท่านั้น ผ่านค าถามคัดกรอง 
ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม

แก่กลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจและสะดวกในการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) จากแบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://docs.google.com จนครบตัวอย่าง 400 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล (DIMC) และความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ัน ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม 
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed-Ended Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพ มีลักษณะ
เป็นแบบก าหนดให้เลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล(DIMC) โดยลักษณะ
ค าถามเป็น Likert Scale (Summated Rating Method : The Likert Scale) จัดเป็นการวัดข้อมูล ประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) มีลักษณะปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว โดยแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือก 5  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ัน Shopee โดยลักษณะค าถามเป็น Likert Scale 
(Summated Rating Method : The Likert Scale) จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มีลักษณะ
ปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวโดยแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y 
ในจังหวัดระยอง โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Question) ให้เลือกตอบ ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 
จ านวน 4 ข้อ และลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) แบบอัตราส่วน (Ratio Scale)  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล (DIMC) และความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ัน ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่            

เป็นเพศหญิง มีจ านวน 294 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 24-28 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 276 คน            
คิดเป็นร้อยละ 69.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 ส่วนใหญ่                   
มีสถานภาพโสด จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล  ผลการวิเคราะห์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านการ
ให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล และด้าน
การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.04 3.95 และ 3.90 ตามล าดับ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคชั่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ
แอปพลิเคชั่นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ัน อยู่ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ง่าย มีเครื่องหมายน าทางใน
การสั่งซื้อ มีช่องทางในการสนทนาเพื่อตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การออกแบบแอปพลิเคช่ัน Shopee มีความ
เหมาะสมกับประเภทสินค้า มีการน าเสนอรูปภาพและข้อมูลสนิค้าครบถ้วนตามความเป็นจริง และมีระบบความปลอดภยัของข้อมูล
และการแสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 3.97 3.96 3.89 และ 3.88 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ประเภทสินค้าที่ซื้อ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาเป็นสินค้าประเภท
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 อุปกรณ์ไอที เครื่องส าอาง รองเท้า เครื่องประดับ/นาฬิกา หนังสือ 
และอื่น ๆ ได้แก่ ตุ๊กตา อาหารสุนัข ขนม อุปกรณ์ท าสวน ของใช้ทั่วไป และที่ตัดผม จ านวน 127 118 110 76 35 และ 26 คิด
เป็นร้อยละ 31.75 29.50 27.50 19.00 8.75 และ 6.50 ตามล าดับ 

สาเหตุที่ซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเพราะสะดวกในการซื้อ จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 รองลงมาซื้อ
เพราะราคาถูกกว่าแหล่งขายอื่น โปรโมช่ัน ได้รับ coin แลกส่วนลดใช้ครั้งต่อไป สินค้าทันสมัย และอื่น ๆ ได้แก่ จัดส่งฟรี จ านวน 
277 208 60 48 และ 6 คิดเป็นร้อยละ 69.25 52.00 15.00 12.00 และ 1.50 ตามล าดับ 
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ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าในช่วงเวลา 18.01 -00.00 น. จ านวน 278 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 69.50 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 12.01 -18.00 น. จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 เวลา00.01 -06.00 น. และ                  
06.01-12.00 น. จ านวน 30 และ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ 1.50 ตามล าดับ 

ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 
รองลงมาเป็นเพื่อน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ครอบครัวและคู่สมรส จ านวน 17 และ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และ 
1.75 ตามล าดับ 

ความถี่ในการซื้อต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชั่น Shopee ต่ าสุด 1 ครั้งต่อเดือน และสูงสุด 30 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 ครั้งต่อเดือน  

มูลค่าโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชั่น Shopee ขั้นต่ าสุด 10 บาทต่อครั้ง และสูงสุด 3,000 บาทต่อครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย 614.02 บาทต่อครั้ง  

ระยะเวลาที่สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ครั้งล่าสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน 
Shopee ครั้งล่าสุดที่สั้นที่สุดคือ 1 วันที่ผ่าน และระยะที่ยาวที่สุดคือ 1 ,095 วันที่ผ่านมา หรือประมาณ 3 ปี  โดยมีค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ครั้งล่าสุดที่ 91.24 วัน หรือประมาณ 3 เดือน  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee 
แตกต่างกัน  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee แตกต่างกัน พบว่า ด้านความถี่ต่อเดือนมีค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ผู้ใช้บริโภคที่มี
เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ด้านความถี่ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee แตกต่างกัน พบว่า ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยมีค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ผู้บริโภคที่มีอายุ
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee แตกต่างกัน พบว่า ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยมีค่า p-value. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตา่งกันมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee แตกต่างกัน พบว่า ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยและด้านระยะเวลาในการสั่งซื้อครั้งล่าสุดมีค่า p-value             
น้อยกว่า 0.05 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ย
และด้านระยะเวลาในการสั่งซื้อครั้งล่าสุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee แตกต่างกัน พบว่า ด้านความถี่ต่อเดือนมีค่า p-value เท่ากับ 0.05 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านความถี่ต่อเดือน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยองที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee แตกต่างกัน พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง พบว่า ด้านความถี่
ต่อเดือน,ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ย และการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด มีค่า p-value มากกว่า 0.05 หมายความว่าการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน 
Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง พบว่า 
ด้านความถี่ต่อเดือน,ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ย และการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด มีค่า p-value มากกว่า 0.05 หมายความว่าการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง พบว่า 
ด้านความถี่ต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
ดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง ด้านความถี่ต่อเดือนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก และด้านมูลค่าโดยเฉลี่ย มีค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านก ารส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง ด้าน
มูลค่าโดยเฉลี่ยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี
ระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง 
พบว่า ด้านความถี่ต่อเดือน,ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ย และการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด มีค่า p-value มากกว่า 0.05 หมายความว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง พบว่า 
ด้านความถี่ต่อเดือน,ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ย และการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด มีค่า p-value มากกว่า 0.05 หมายความว่าการสื่อสาร



8 
 

การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ในจังหวัดระยอง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชั่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 

ความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง พบว่า การสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชั่นโดยรวมมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง ด้านการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม มีระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล (DIMC) และความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ัน ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง พบว่า 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยองที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee แตกต่างกัน  

1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านความถี่ในการสั่งซื้อ
สินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าเพศหญิงมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากกว่าเพศชาย 
เนื่องจากเพศหญิงมักให้ความสนใจกับประเภทสินค้าและการส่งเสริมการการตลาดมากกว่าเพศชาย โดยทางแอปพลิเคช่ัน 
Shopee นั้นมีการเสนอสินค้าส าหรับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่และมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายมากระตุ้นการซื้อด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบว่า เพศของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่าง ซึ่ง
ผู้บริโภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีบ่อยกว่าเพศชาย โดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความสะดวกสบาย ไม่
ต้องเดินทางมาจะอยู่ท่ีท างานหรือที่บ้านก็สามารถซื้อสินค้าได้ 

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการ
สั่งซื้อสินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 34-38 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากที่สุด เนื่องจากวุฒิภาวะที่สูงขึ้นและสภาพ
ทางการเงินที่มั่นคง อันเนื่องมาจากการท างานมาซักระยะหนึ่ง ส่งผลให้มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน 
Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิษณุพงศ์ สุกก่ า (2560) ศึกษาเรื่อง  
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะซื้อสินค้าในระดับราคาที่ซื้อในแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดย
เฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากที่สุด เนื่องจากเป็น
กลุ่มที่มีรายได้หรือสภาพทางการเงินที่มั่นคง ส่งผลให้มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ด้านมูลค่าโดย
เฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิษณุพงศ์ สุกก่ า (2560) ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อ
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะซื้อสินค้าในระดับราคาที่ซื้อในแต่ละครั้งแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ 
พิทักษ์รักธรรม (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้โภค พบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อจ านวนเงินมากที่สุดที่เคยสั่งซื้อ ในแต่ละครั้งของผู้บริโภคที่              
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยใน
การสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากกว่าผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ าผ่านแอปพลิเคช่ัน 
Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากกว่าผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
นักเรียน/นักศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนสูง มีก าลังในการซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้โภค 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ทางด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อจ านวนเงินมากที่สุดที่เคยสั่งซื้อในแต่ละครั้งของ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

5. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านระยะเวลาในการ
สั่งซื้อครั้งล่าสุดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านระยะเวลาในการสั่งซื้อครั้งล่าสุดมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีการติดต่อซื้อขายสินค้าในรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้น เป็นช่องทางที่ประหยัดเวลา อีกทั้งยังสามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชนจะเป็นกลุ่มที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร หรือค้นหาสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์อยู่แล้ว จึงท าให้อาชีพพนักงานเอกชนมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้าน
ระยะเวลาในการสั่งซื้อครั้งล่าสุดมากท่ีสุด  

6. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ด้านมูลค่า
โดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทข้ึน
ไป กัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากที่สุด 
เนื่องจากสินค้าและราคาสินค้าในแอปพลิเคช่ัน Shopee นั้นมีหลากหลาย ซึ่งอาจส่งให้ ผู้บริโภคที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญช์ุ มะลิขาว (2554) เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้โภค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เคยสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
จ านวนเงินมากท่ีสุดที่เคยสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้บริโภคแตกต่าง เนื่องจากรายได้เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการซื้อ
ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่ตนสามารถใช้จ่ายได้ ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
ในการซื้อสินค้าระหว่างผู้มีรายได้มากกับผู้มีรายได้น้อย 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับแนวคิดของ  เสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) เป็นเครื่องมือระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด 
หรือเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการ ใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ท า
ให้เกิดการทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่น ๆ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย 

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านมูลค่าโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อสินค้าต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) เป็นเครื่องมือระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด 
หรือเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการ ใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ท า
ให้เกิดการทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่น ๆ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชั่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y ในจังหวัดระยอง 

ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคช่ัน ประกอบด้วย การรู้สึกอยู่ในโลกของความเป็นจริง (Real-world feel) การใช้งานง่าย 
(Ease of use) การเป็นผู้ช านาญการ (Expertise) ความไว้เนื้อเช่ือใจ (Trustworthiness) การเอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชมแต่ละราย 
(Tailoring) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ด้านระยะเวลาในการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ
ไทย พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ด้านความถี่ต่อปี 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม เนื่องจากผู้ประกอบการเว็บไซต์บางรายยังไม่มีการสมัครขอใช้เครื่องหมาย Trustmark เพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับเว็บไซต์ ซึ่งหากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการแสดงเครื่องหมาย Trustmark ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความถี่ต่อปีในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล (DIMC) และความน่าเช่ือถือของ

แอปพลิเคช่ัน ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y ใน
จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ฝ่ายการตลาดควรก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด จัดท ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย หลักคือ ผู้บริโภคเพศหญิง อายุ 24–28 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ข้าราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee มากกว่ากลุ่มอื่น 
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2. ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ในส่วนของปัจจัยด้านการส่ งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล 
ผู้ประกอบการ หรือผู้เป็นเจ้าของแอปพลิเคช่ันซื้อขายออนไลน์ ควรให้ความส าคัญและควรมีกิจกรรมหรือโปรโมช่ันใหม่มาดึงดูด
ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้บริโภคเพศหญิง  

3. ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ข้อควรระวังส าหรับผู้ประกอบการ หรือผู้เป็นเจ้าของ
แอปพลิเคช่ันซื้อขายของออนไลน์ ก็คือปัจจัยด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ข้อการโฆษณาผ่าน search engine เนื่องจากปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคช่ัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภคเห็นโฆษณาหรือ
การประชาสัมพันธ์บ่อยเกินไป ก่อให้เกิดความร าคาญและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อแอปพลิเคช่ันในท่ีสุด  

4. ความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคช่ัน ผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเช่ือถือในความถูกต้องของกระบวนการให้บริการ 
สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคตามที่ได้บอกไว้อย่างครบถ้วน และท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ 
ความปลอดภัยทางด้านการเงินและข้อมูล ส่วนตัวและเมื่อผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นน้ี ก็จะท าให้ผู้บริโภคกล้าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า 
และอาจท าให้กลับมาซื้อสินค้าได้อีกต่อไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรท าการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาด้านทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน 

Shopee เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรต่อการซื้อสินค้า และมีความพึงพอใจอยู่ระดับใด เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางออกแบบและพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งกว่าเดิม 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Gen Z หรือเลือกศึกษาประชากรในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้เห็นถึงความ
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ซึ่งการก าหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้ละเอียดจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าใจได้ถึง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน 

3. แนะน าให้ท าการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน Shopee เช่น 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการ (Service Mix หรือ 7Ps) ซึ่งจะช่วยแนะน าผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจได้เป็นด้าน ๆ เช่น 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการน าเสนอลักษณทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบรูณไ์ดด้้วยความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้

ให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบั บนี้เสร็จ
สมบูรณ์  ซึ่ งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ  ที่นี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานในการสอบ และขอกราบขอบพระคุณ               
รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจ
แบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธ์ ฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จรุ
ล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณบิดามารดา ผู้ซึ่งให้ชีวิต ความรัก อบรมสั่งสอน และเป็นก าลังใจมาโดยตลอด ตลอดจนเพื่อน พี่ น้อง ๆ 
MBA การตลาด รุ่น 21 ท่ีให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าต่าง ๆ ท่ีช่วยให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ส าเร็จด้วยดี 
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และท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
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