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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที่ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001 - 30,000 บาท ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะเห็นได้ว่าเพศหญิงจะมีความต้องการซื้อมากกว่าเพศชาย และเป็นช่วงอายุที่พ่ึงเริ่มต้นเข้าสู่ช่วง
การท างานและพึ่งจบปริญญาตรี รายได้เฉลีย่สอดคล้องกับฐานเงินเดอืนของเด็กจบใหม ่ความต้องการหรือแรงกระตุ้นจงึค่อนข้างสงู
กว่าคนกลุ่มอื่นๆ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวก ด้านต้นทุน ด้าน
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญใน
มุมมองการตลาดมาก นั้นเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้บริการออนไลน์ ต้องการความสะดวก เข้าถึงง่าย และ
สามารถคาดหวังว่าออนไลน์กับออฟไลน์ไม่ต่างกันในสินค้าช้ินเดียวกัน  และผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอิทธิพลทางสังคม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการคล้อยตาม ด้านการเชื่อฟัง ด้านการยอมท าตาม และด้านการชักจูงใจ และผู้บริโภคมีมีความ
ตั้งใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนด้านอิทธิพลทางสังคมมีส่วนในการตัดสินใจค่อนข้างมาก เพราะสินค้าบางอย่างที่ขาย
บนแอพเป็นสินค้าหายากหรือจ ากัดจ านวนช้ิน รวมไปถึงกระแสจากคนรอบตัวที่สร้างอิทธิพลกับตัวเราได้ดี ท าให้อิทธิพลทางสังคม
เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจซื้อ และสุดท้ายพบว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ ท่านมีความตั้งใจท่ีจะซื้อ
สินค้าในครั้งถัดไป ผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล และท่านมีความตั้งใจที่จะบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัลนี้หรือไม่ และเมื่อพิจารณาเรื่องความปลอดภัยในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ท่านยังคงจะซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ันนี้ต่อไป และผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ หากมีความตั้งใจซื้อสินค้าจะเลือกซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล และการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล  ในแต่ละครั้งมีการวางแผนซื้อล่วงหน้า จาก 5 
ข้อความตั้งใจซื้อ จะเห็นว่าทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกันกับส่วนประสมทางการตลาด ทั้งในการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ว่าช่วงนี้มี
โปรโมช่ัน การจัดส่งที่มั่นใจได้ 100% และแอพพลิชั่นใช้งานง่ายตอบโจทย์กับผู้บริโภคจึงท าให้กลับมาซื้ออีกครั้ง 
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ส่วนประสมทางการตลาด อิทธิพลทางสังคม 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to investigate the factors that influenced purchasing intentions via 
the JD Central application in the Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of 400 residents of 
the Bangkok metropolitan area who purchased products through the JD Central application. A questionnaire 
was used as a data collection tool. The following statistics were used for data analysis: mean, percentage, 
and standard deviation. The analysis of difference statistics for hypothesis testing were One-Way ANOVA and 
multiple regression analysis.  According to the findings, the majority of respondents were females between 
21-30, held a Bachelor's degree, an average monthly income between 15,001-30,000 Baht, and employees of 
a private companies. It was found that there were more females than males, who had recently completed a 
Bachelor's degree, about to enter the work force with a median income of a starting salary. As a result, their 
needs or impulses were greater than other groups. The results of the hypothesis testing revealed that the 
marketing mix: convenience, cost, customer value, and communication had an impact on top-level decision 
making. It can be seen that consumers placed a high value on view. This is because the majority of 
respondents used online services, wanted convenience, easy access, and expected the same products to be 
available online and offline. The overall perceptions of the consumers on social influence, such as 
conformity, were high. Consumers had the highest overall purchase intentions regarding compliance and 
persuasion. Social influence played a significant role in decision-making because some of the products 
available on the app were rare or limited in quantity and include people with a strong influence. Finally, it 
was discovered that consumer intentions reached the highest level of three in terms of the following 
questions:  Is it your intention to purchase products again through the JD Central application?, Do you intend 
to recommend services to others through the JD Central application?, and When considering the security of 
purchasing products through the JD Central application, will you continue to use it? At a high level, 
consumers have two purchasing intentions: if they want to buy products, they will shop through the JD 
Central application and buy products through the JD Central application. The five statements of intentions to 
purchase and purchases are planned in advance. All of this is consistent with the marketing mix, by informing 
customers of promotions. The easy-to-use app interface and guaranteed delivery met the needs of customers 
and causing them to come back for more.  
 
Keywords: JD CENTRAL Application, Marketing MIX, Social Influence 
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บทน า 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ใน

เขตกรุงเทพหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ รวมถึงส่วนประสมทางการตลาด อิทธิพลทางสังคม ท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพหานคร เพื่อได้มาใช้ในการปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และวางแผนพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงปรับกลยุทธ์
การแข่งขันให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  รวมไปถึงการวิจัยนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและแอพพลิเคช่ันคู่แข่งในธุรกิจ
เดียวกัน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value)  
ต้นทุน (Cost to Customer)  ความสะดวก (Convenience)  และการติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่มีผลต่อตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม การชักจูงใจ (Persuasion) การคล้อยตาม (Conformity) การยอมท าตาม 
(Compliance) และการเช่ือฟั ง (Obedience) ที่มี ผลต่อตั้ งใจซื้อสินค้าสินค้าผ่านแอพพลิ เค ช่ัน เจดี  เซ็นทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542)  ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ 

กล่าวว่า “พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของปัจจัยภายนอก เป็นความเช่ือที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย” 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2012) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ
สินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายมัน เพราะมองเห็นว่า
คุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายและกระจายสนิค้าได้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อความสะดวกสบายแก่
ลูกค้า ด้วยการจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้านั้นๆ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม Friedkin & Johnsen (1999) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม คือการที่
ความคิดเห็นหรือการกระท าน้ันๆได้รับผลจากคนอ่ืน ส่งต่อให้มีผลท าตามหรือคล้อยตามกัน หรือมีผลต่อการตัดสินใจ 

ทิพย์วัลย์ สุทิน (2554)  กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม คือ การกระท าโดยคนหนึ่งหรือกลุ่มคนหลายคนเพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดความรู้สึกของผู้อื่น อิทธิพลทางสังคมสามารถแบ่งได้ออกมาดังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ 

ความต้ังใจซ้ือ หมายถึง ช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งใดตามที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นประโยชน์ในการซื้อ
จากสินค้านั้นให้ตรงการความต้องการที่เกิดขึ้น (Kim & Thorndike Pysarchik, 2000) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือธุรกิจออนไลน์ (Online 
Business) หมายถึง การท าธุรกรรมทางธุรกิจอย่างง่ายที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางดิจิตอลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็น
มากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเพิ่ม
ความแม่นย าในการท าธุรกรรมต่างๆ และยังเป็นวิธีหนึ่งส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ (อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล. 2544: 15) (เทรปเปอร์, 2544) 
 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการแอพพลิเคช่ัน เจดี 

เซ็นทรัล เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของสูตร W.G.cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ท่ีความคาดเคลื่อน 5% 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ตามศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (http://www.bangkok.go.th. 2564: ออนไลน์) กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 
เขต ดังนี้ พระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง ปทุมวัน บางรัก สาทร 
บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระขโนง สวนหลวง บางนา จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม 
บางเขน บางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา ประเวศ ธนบุรี คลองสาน จองทอง 
บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งช่ัน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ และ
ทุ่งครุ รวมทั้งหมด 50 เขต 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังหมด 400 ตัวอย่าง 
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตตัวอย่างที่เลือกจากข้ันตอนที่ 1 โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างเขตละ 8 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 50 เขต 
เป็นจ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครบก าหนดตรงกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถาม และท าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการสอบถามเบื้องต้น 
โดยสอบถามว่า “ท่านเคยซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล หรือไม่” และเลือกตัวอย่างที่ตอบว่า “เคย” เก็บกลุ่มตัวอย่าง
จนครบ 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพื่ อศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเค ช่ัน เจดี  เซ็นทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามต่าง ๆ ใน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ชนิดค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก(Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าต่อความตั้งใจซือ้สินค้าผ่านแอพพลเิคชั่น เจ
ดี เซ็นทรัล ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) , ต้นทุน (Cost to Customer) , ความสะดวก (Convenience) , 
การติดต่อสื่อสาร (Communication)  ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งเป็นค าถามที่ก าหนด



5 
 

  

ค าตอบไว้ล่วงหน้า โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale) ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบค าถามจากกลุ่มของ
ค าตอบท่ีให้ไว้ โดยมีระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ประกอบด้วย การชักจูงใจ (Persuasion) 
การคล้อยตาม (Conformity) การยอมท าตาม (Compliance) และการเชื่อฟัง (Obedience) ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งเป็นค าถามที่ก าหนดค าตอบไว้
ล่วงหน้า โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale) ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบค าถามจากกลุ่มของค าตอบที่ให้
ไว้ โดยมีระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended question) ซึ่งเป็นค าถามที่ก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert 
Scale) ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบค าถามจากกลุ่มของค าตอบท่ีให้ไว้ โดยมีระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ านวน  
224 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปีจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.25  ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 -30,000 บาท มีจ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวก ด้านต้นทุน ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 4.59 4.46 และ 4.46 ตามล าดับ  

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอิทธิพลทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคล้อยตาม ด้านการเช่ือฟัง ด้านการยอมท าตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
4.01 4.00 และ 3.71  ตามล าดับ  

ตอนท่ี 4 ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล  
ผู้บริโภคมีมีความตั้งใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ผู้บริโภคมีมีความตั้งใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ ท่านมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล และท่านมีความตัง้ใจท่ีจะบอกต่อให้ผูอ้ื่นมาใช้บริการผา่นแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลนี้หรือไม ่และเมื่อพิจารณาเรื่องความ
ปลอดภัยในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ท่านยังคงจะซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันนี้ต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 4.59 และ 4.32 ตามล าดับ และผู้บริโภคมีมีความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ หากมีความตั้งใจซื้อสินค้า จะเลือกซื้อ
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สินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล และการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลในแต่ละครั้งมีการวางแผนซื้อล่วงหน้า โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 3.50 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย           

ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลแตกต่างกัน  

พบว่า มีค่า Probability (prob.) เท่ากับ .988 ซึ่งมากกว่า .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกตา่งกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลแตกต่างกัน  
พบว่า มีค่า Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมาย            
ความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล 
แตกต่างกัน พบว่า มีค่า Probability (prob.) เท่ากับ .000 ซึ่งมากกว่า .05 น่ันคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลแตกต่างกัน  
พบว่า มีค่า Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมาย             
ความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล
แตกต่างกัน พบว่า มีค่า Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) 
ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) และการติดต่อสื่อสาร (Communication) มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer)
ความสะดวก (Convenience)และการติดต่อสือ่สาร (Communication) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
เจดี เซ็นทรัล 

สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ประกอบด้วย การชักจูงใจ (Persuasion) การคล้อยตาม 
(Conformity) การยอมท าตาม (Compliance) และการเชื่อฟัง (Obedience) มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ได้แก่ การชักจูงใจ (Persuasion) การคล้อยตาม (Conformity) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล 

ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล (Y1) มี 2 ตัวแปร ได้แก่  
การยอมท าตาม (Compliance) และการเช่ือฟัง (Obedience)  เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ”ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ 
พบว่า 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล แตกต่างกัน 

1. เพศ ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มเีพศแตกต่างกันมคีวามตั้งใจซื้อสนิค้าผา่นแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลในการซื้อสินคา้ผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลนั้น มี
สินค้าท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เทคโนโลยี และอีกมากมาย ซึ่งตอบโจทย์ทุกเพศ หมายถึง  ไม่ว่าจะเป็นเพศ
ชายหรือเพศหญิงก็สามารถเข้าถึงได้เสมอภาคกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคิลแมน (Kelman, H. C.1958) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับ
อิทธิพลทางสังคมในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ว่า เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ยอมรับและมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี แม้ว่า
เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรับตัวเขา กล่าวคือ การที่ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในสังคมมีผลต่อการที่จะยอมรับและใช้เทคโนโลยี
ชนิดใหม่นั้นๆ และเมื่อมีความสะดวกในการเข้าถึงแหลง่ซื้อสินค้าไดง่้ายตลอดเวลาจึงท าให้ความต้องการเกิดขึ้นได้ง่ายมากข้ึน ซึ่งใน
ปัจจุบันสินค้าที่ลงขายในแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล มีท้ังสินค้าทั้งของเพศหญิงและเพศชายให้เลือกหลากหลายท าให้มีความตั้งใจ
การซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน 

2. อายุ ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยพบว่าระหว่างช่วงอายุ 21-30 ปี มีความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ก าลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่วัยท างาน และในช่วงอายุนี้             
ส่วนใหญ่ยังไม่มีภาระหนี้สิน ท าให้ใช้จ่ายได้อย่างไมค่่อยคิดมากเหมือนช่วงอายุวัยอ่ืน สาเหตุนี้ช่วยส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคกลุม่นี้มคีวาม
ตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน
อายุ ท่ีแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทิตตา โอภาสพงษ์ (2553) ท่ีพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความตั้งใจ
ซื้อรถยนต์รุ่นประหยัดและอายุท่ีแตกต่างกันก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อแตกต่างกันไปด้วย 

3. ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีความตั้งใจซื้อสินค้าผา่นแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลแตกต่างกับผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาปรญิญาโท เนื่องจากระดับ
การศึกษาเป็นตัวบ่งช้ีวัดโอกาสในการซื้อสินค้าบางอย่างที่เฉพาะกลุ่ม ร่วมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลและมีค่านิยมในกลุ่มสังคมที่
แตกต่างกัน หรือกระแสนิยมที่เกิดขึ้นในทุกระดับช้ันนั้นๆ และความเข้าใจและการเรียนรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ความรู้นั้นเป็น
ส่วนที่ประกอบเป็นความเช่ือของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ           
เสรีรัตน์ (2540) ได้กล่าวว่า นอกจากนี้ทัศนคติเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ จากแหล่งทัศนคติ (Source of attitude) ต่างๆที่มีอยู่



8 
 

  

มากมาย และระดับการศึกษาท าให้บุคคลสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ทัศนคติคงเส้น  
คงวา (Factor affecting attitude stability) ที่ส าคัญคือ ผู้บริโภคต้องมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จะสามารถสร้างความมั่นคง
ของทัศนคติได้ดียิ่งข้ึน 

4. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพราะในแต่ละอาชีพมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แม้กระทั่ง
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน กลุ่มงานแต่ละสายอาชีพมีความแตกต่างกันในความชอบและมีสังคมการติดต่อที่แตกต่างกัน  
จากผลการวิจัยพบว่าอาชีพอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลมากที่สุด เนื่องจากคนที่ท าอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีความต้องการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ท างาน
มีความกระตุ้นการซื้อขายอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ได้มากกว่า
ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยชนก มณีใส (2550) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรเครดิตในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อ
การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรเครดิตในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน โดยจะเลือกซื้อให้
เหมาะสมกับอาชีพของตนเองและมีความคาดหวังในตัวสินค้าแตกต่างกันไป 

5. รายได้ ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001  – 30,000 บาท มี
ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001 – 30,000 บาท ซึ่งพบว่า
สอดคล้องกับช่วงอายุ 21-30 ของงานวิจัยนี้ จะมีความต้องการสูงในการซื้อสนิค้าเพราะด้วยช่วงรายได้ของคนกลุ่มนี้ มีการตัดสินใจ
ซื้อที่ง่ายกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ส่งผลท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็ นทรัล มากกว่าผู้บริโภค 
กลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลัฏฐ์ เกริกไกวัลธ์ , 2556 ได้ท าการศึกษาทัศนคติและการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ออนไลน์ช้อปปิ้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานะภาพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าทางอินเทอรเ์น็ตแตกตา่งกันผู้ที่มรีายไดท้ี่มากมีความกล้าที่จะใช้จ่ายและยอมรบัความเสีย่งท่ีอาจจะไม่ได้รับสินค้า
ตามที่ต้องการหรืออาจสูญเงินเปล่าการจากซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตและมีก าลังซื้อมากพอที่จะใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไม่ขัดสน 
รวมถึงความสะดวกสบายในการเลอืกซื้อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยชนก มณีใส (2550) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรเครดติในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรเครดิตในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) 
ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) และการติดต่อสื่อสาร (Communication) มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล 

ส่วนประสมการตลาดด้านคุณค่าที่ลูกค้า ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวก มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคญักับ สินค้าท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ครอบคลุมตามความต้องการ ข้อมูลสินค้าครบถ้วนเพื่อเปรียบเทียบ
และตัดสินใจได้ และลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้ 100%เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล และลูกค้าสามารถ
ประเมินจัดอันดับของสินค้าจากการใช้งานจริงได้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่พึงพอใจ และซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
เจดี เซ็นทรัล ได้ในราคาถูกกว่าหน้าร้าน มีโปรโมช่ันและส่วนลดที่น่าสนใจ เมื่อช้อปผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัลแล้วยั งได้รับ
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คะแนนสะสมเพื่อใช้ประโยชน์อื่นต่อไป ความสะดวกของแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล คือลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด             
24 ช่ัวโมง ไม่เสียเวลาไปกับการเดินทางไปหน้าร้านอีกต่อไป และยังมีช่องทางช าระเงินที่หลากหลายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุค
ปัจจุบันด้วย สุดท้ายคือการจัดส่งที่รวดเร็ว การสื่อสารของแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล สื่อสารต่อลูกค้าให้เข้าใจได้ง่าย และมี
รูปแบบของสื่อกระตุ้นที่ท าให้อยากซื้อมากขึ้นด้วย และช่องทางการสื่อสารชัดเจนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ เจดี เซ็นทรัล มีความสัมพันธ์ทางเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัณฑิมา เชื้อเขียว (2547) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเลือกซื้อสินค้าและบริการสูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้าใน
เรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นอันดับแรก ถ้าร้านค้าไหนที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจแล้วก็จะเกิดการซื้อซ้ าซึ่งหมายถึงว่า
ความสะดวกที่ลูกค้าจะได้รับจะมีมากขึ้นเพราะช่องทางในการติดต่อสื่อสารง่ายและรวดเร็ว 

สมมติฐานที่  3 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ประกอบด้วย การชักจูงใจ (Persuasion) การคล้อยตาม 
(Conformity) การยอมท าตาม (Compliance) และการเชื่อฟัง (Obedience) มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี 
เซ็นทรัล 

1. อิทธิพลทางสังคมด้านการชักจูงใจ และการคล้อยตาม มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการชักจูงใจ 
และการคล้อยตาม เช่น ช่ือเสียงของพรีเซนเตอร์ ความน่าเชื่อถือของพรีเซนเตอร์ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของพรีเซนเตอร์  กลุ่มคนที่
มีอิทธิพลท าให้เกิดการชักจูง คือกลุ่มพรีเซนเตอร์ และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลท าให้ผู้บริโภคพร้อมจะคล้อยตาม เช่นกลุ่มเพื่อน กลุ่ม
ครอบครัว และกลุ่มพรีเซนเตอร์ ก็จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลเพิ่มขึ้นในระดับมาก 
เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่หากมีแรงกระตุ้นมาจากผู้ที่มีอิทธิพลทางสังคมที่ตนชอบ การชักจูงให้ซื้อสินค้านั้นจึงเป็นเรื่องที่ท าให้
ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น และการคล้อยตามจากการบอกต่อของคนที่มีอิทธิพลในชีวิต กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว รวมไปถึงพรีเซน
เตอร์ที่ตัวเองชอบ ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จงึถูกชักจูงใจให้คล้อยตามความชอบและการชักจูงจากบคุคลที่มีช่ือเสียงหรือมอีิทธิพลตอ่
คนในสังคม เมื่อกระแสของการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล เป็นท่ีนิยมจากบุคคลที่มีช่ือเสียง พฤติกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่
ได้รับถ่ายทอดต่อกันภายในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ (2552) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความตั้งใจของผู้บริโภคต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสามปัจจัยประกอบด้วย ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยส า คัญ ซึ่ง
สอดคล้องตามทฤษฏีของฟิชเบน และเอเซน (Fishbein; & Ajzen. 1975: 1977) และแนวคิดของเดวิส (Davis. 1989) ดังนั้นธุรกิจ
ที่ด าเนินรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องให้ความสนใจในทั้งสามปัจจัยนี้เป็นส าคัญในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้สนองตอบความต้องการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและบริการ 

2. อิทธิพลทางสังคมด้านการยอมท าตาม และการเชื่อฟัง ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเค ช่ัน เจดี เซ็นทรัล แสดงว่า
ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลท าให้ผู้บริโภคพร้อมจะยอมท าตาม และเชื่อฟัง เช่นกลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว 
และกลุ่มพรีเซนเตอร์ ส่งผลท าให้ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล เนื่องจา กผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจในสินค้ามากขึ้น และเป็นผู้ตัดสินใจเองได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ การยอมท าตามในสิ่งที่คนอื่นต้องการจึง
เป็นเรื่องที่ยาก เช่นเดียวกันกับการเชื่อฟัง หากเป็นกลุ่มที่มีอ านาจตัดสินใจน้อยกว่าผู้บริโภคในด้านความสัมพันธ์ และเป็นกลุ่ มที่
ผู้บริโภคไม่มีความใกล้ชิดหรือไม่หวังดีต่อผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคไม่เช่ือฟัง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ทิพย์วัลย์ สุทิน (2551) 
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กล่าวว่าการเชื่อฟังเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลยอมท าตามค าสั่งของผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า โดยทั่วไปผู้ที่ออกค าสั่งต้อง
สามารถหาวิธีท่ีท าให้ค าสั่งที่ว่านั้นบังเกิดผลในทางปฏิบัติให้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ท าให้ทราบถึงความความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และมีสถานภาพโสด เนื่องจากเป็นผู้บริโภคที่มีความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล มากที่สุด ซึ่งจะเห็นว่าผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ก าลังซื้อและมีความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้นจึงควรมีการใส่ใจในเรื่องของแอพพลิเคช่ันที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน รวม
ไปถึงคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขาย โดยการสร้างความเช่ือมั่นในตัวร้านค้าบนแอพพลิเคช่ัน และเน้นสินค้าที่เจาะกลุ่ม
ผู้หญิงวัยเรียนและท างานให้มากข้ึน จะเห็นว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ตอ่เดือน 15,001-30,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจซื้อมากที่สุด 
และมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล  

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
สินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ ครอบคลุมตามความต้องผู้บริโภค และข้อมูลสินค้าครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบ
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายมาก นอกจากนี้การให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลเป็นของแท้ 100%  
สุดท้ายคือการประเมินจัดอันดับของสินค้านั้นจากผู้ใช้งานจริง เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากข้ึน 

ด้านต้นทุน ผู้ประกอบการควรชี้แจงถึงสทิธิประโยชน์ในการซื้อสินคา้ผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล อาทิการซื้อสินค้าได้
ในราคาถูกกว่าหน้าร้าน รวมไปถึงมีสินค้าราคาพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และควรเพิ่ม โปรโมชั่นเช่นการลดราคา หรือแถมสินค้า หรือจัด
ช่วงสินค้าราคาพิเศษ เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าและเพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อของลูกค้า โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับเรือ่งราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าส่วนประสมการตลาดด้านต้นทุนในมุมมองของลูกค้า
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านความสะดวก ผู้ประกอบการควรมีการเปิดจอง Pre-Order สินค้าที่หายาก หรือสินค้าที่น าเข้ามาแบบจ ากัดจ านวน
ผ่านช่องทางแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นการซื้อสินค้าให้มากขึ้นและผู้บริโภครู้สึกง่ายในการซื้อบน
แอพพลิเคช่ันมากกว่าการไปต่อคิวหน้าร้าน รวมไปถึงอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้น เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้าได้อีกหนึ่งช่องทาง เนื่องจากลูกค้าที่มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ต้องการความ
สะดวกสบายในการซื้อ ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทาง ท าให้ช่วยประหยัดระยะเวลาในการแสวงหาสินค้าที่ต้องการ ซึ่งจากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านความสะดวกในมุมมองของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ั น เจดี 
เซ็นทรัล อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมในทุกๆเดือนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการร่วม
สนุกในกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดโปรโมช่ัน เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภครู้จักหรือสนใจในสินค้าของผู้ประกอบก ารบน
แอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล และควรอัพเดทข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมของสินค้าอย่างสม่ าเสมอ และใช้ช่องทางที่ลูกค้าเข้ามาร่วม
เล่นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ถึงตัวลูกค้าโดยตรง รวมถึงมีการให้ผู้บริโภคให้คะแนนแสดงความคิดเห็นและความพึง
พอใจต่อบริการต่อสินค้านั้น เนื่องจากการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องการ 
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ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านการติดต่อสื่อสารในมุมมองของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. อิทธิพลทางสังคม  ผู้ประกอบการความให้ความส าคัญกับอิทธิพลทางสังคมทั้ง 4 ด้านและจากผลการวิจัย
ผู้ประกอบการควรเรียงล าดับตามความส าคัญแต่ละด้านดังน้ี 

ด้านการชักจูงใจ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการเลือกหาพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล 
และมีอิทธิพลทางสังคมของกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งมีรูปร่างหน้าตา อุปนิสัยที่ไม่ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 
เพื่อการชักจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ได้ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอิทธิพลทางสังคม
ด้านการชักจงูใจมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล  

ด้านการคล้อยตาม ผู้ประกอบการควรสร้างรีวิวจากผู้ทรงอิทธิพลผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้กับกลุ่มเพื่อน กลุ่มพรีเซนเตอร์ 
กลุ่มครอบครัว เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นแอพพลิเคช่ันที่น่าสนใจจนเกิดความรู้สึกคล้อยตาม ท าให้อยากซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล ตามกลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอิทธิพลทางสังคมด้านการคล้อยตามมีผล
ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล  

ด้านการยอมท าตาม ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ เช่นกลุ่มเพื่อน กลุ่ม
ครอบครัว กลุ่มพรีเซนเตอร์ ให้ได้รู้จักแอพพลิเคช่ัน เจดี เซ็นทรัล และเกิดการทดลองใช้จริง เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการบอกต่อแก่คนใกล้ชิดให้ใช้งานตาม จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอิทธิพลทางสังคมด้านการยอมท าตามไม่มีผลความ
ตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล  

ด้านการเช่ือฟัง ผู้ประกอบการควรมีการสร้างแรงจูงใจผ่านอิทธิพลทางสังคม เช่น กลุ่มครอบครัว ให้แม่อยากใช้แอพ
พลิชั่นให้ได้ เพื่อให้ลูกได้มาสอนแม่ เป็นการกระตุ้นการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่ง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอิทธิพลทางสังคมด้านการ
เชื่อฟังไม่มีผลความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรจะพิจารณาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า          

เป็นต้น 
2. ควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น จังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น เพื่อ

เปรียบเทียบให้ทราบถึงข้อมูลที่หลากหลายของประชากรในแต่ละพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นประโยชน์
ในการวางแผนในด้านอ่ืนของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

3. ผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยความเสี่ยงภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบและมีความเสี่ยง
มากขึ้นในโลกออนไลน์ รวมถึงศึกษาถึงกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ อาทิเช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม 

4.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจต่อไป 
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