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บทคัดย'อ 

 

 วัตถุประสงค4ของการศึกษามีดังน้ี (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao 

ของผูEบริโภคชาวไทย (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของ

ผูEบริโภคชาวไทยกับป}จจัยสxวนบุคคล (3) เพ่ือศึกษาป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4มีอิทธิพลตxอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย กลุxมตัวอยxางคือ ผูEบริโภคชาวไทยท่ี

เคยใชEงานและซ้ือสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao โดยเลือกสุxมตัวอยxาง จำนวน 400 คน ใชEแบบสอบถามเป�น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขEอมูล สถิติท่ีใชEในการวิเคราะห4ขEอมูลไดEแกx คxาความถ่ี (Frequency) คxารEอยละ 

(Percentage) คxาเฉล่ีย (Mean) สxวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คxา t-test ความแปรปรวนทาง

เดียว (OneWay ANOVA) และการวิเคราะห4ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา 

พบวxา (1) ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4เก่ียวกับดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว อยูxในระดับท่ีมีคxาเฉล่ีย

สูงท่ีสุด ดEานราคา และดEานชxองทางการจัดจำหนxาย มีระดับคxาเฉล่ียท่ีเทxากันรองลงมา ดEานผลิตภัณฑ4 ดEานการ

ใหEบริการสxวนบุคคล และดEานการสxงเสริมการตลาด มีระดับคxาเฉล่ียลดลงมาตามลำดับ (2) การใหEขEอมูล

รายละเอียดสินคEาครบถEวน และแสดงคุณสมบัติท่ีชัดเจน สxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน 

Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาษาในแอปพลิเคชัน Taobao มีผลตxอการตัดสินใจซ้ือ

สินคEา ขEอท่ีต่ำท่ีสุด คือ ความคิดเห็นของลูกคEาเกxาท่ีซ้ือสินคEาไปแลEว มีผลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคEา 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, แอปพลิเคชัน Taobao 



Abstract 

 

 The objectives of this study were (1) to study the decision to shop online through the 

Taobao application of Thai consumers, (2) to compare Thai consumers' decision to shop online 

through Taobao application with personal factors (3) to study the factors of online marketing 

mix influencing the decision to shop online through Taobao application of Thai consumers. The 

sample group was 400 Thai consumers who used to use and shop via Taobao application were 

randomly selected. The questionnaire was used as a data collection tool. The descriptive 

statistics was frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test, oneWay ANOVA, and 

multiple regression analysis. The results of the study found that (1) The Factor of Online 

Marketing Mix related to privacy protection was at a highest average level, price and distribution 

channels were the same level. Product and personal service and marketing promotion were at 

a low average level. (2) Providing product details and showing clear features are the most 

affected Thai consumers' decision to shop online via Taobao application. Then the language in 

the Taobao application that affects the purchasing decision and the lowest is the opinions of 

former customers who have already bought the product affected the purchase decision. 
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บทนำ 

 

ความเปAนมาและความสำคัญของปGญหา 

ป}จจุบันธุรกิจการคEาออนไลน4เติบโตขึ้นอยxางตxอเนื่องทั้งไทยและตxางประเทศ และยังมีแพลตฟอร4มเพิ่มข้ึน

มากมาย เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่กEาวหนEา และการพัฒนาของอินเทอร4เน็ต ความแพรxหลายของการสื่อสารผxาน

เครือขxายคอมพิวเตอร4 ทำใหEเทคโนโลยีถูกนำไปสูxการเปลี่ยนแปลงคร้ังสำคัญ (จอห4น แบร4โลว4, 1998) การเขEาถึง

อินเทอร4เน็ตของผูEบริโภคสะดวกรวดเร็ว และงxายดาย ผxานอุปกรณ4เคล่ือนท่ีอยxางสมาร4ทโฟน  

 การใชEสมาร4ทโฟนมีการใชEมากกวxาเครื่องคอมพิวเตอร4 สามารถพกพาและมีประสิทธิภาพสูงทำใหEการทำ

ธุรกรรมผxานโทรศัพท4มือถือ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจและเป�นชxองทางที่ชxวยเพิ่มยอดขายเพิ่มมากข้ึน 

การซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน บทสมาร4ทโฟน ถือเป�นการสรEางทางเลือกใหมxสำหรับผูEบริโภคในการ

ตัดสินใจซื้อสินคEาผxานแอปพลิเคชัน บนสมาร4ทโฟน เนื่องจากเขEาถึงไดEอยxางกวEางขวางในทุกกลุxมผูEใชEงาน เพียง



เลือกสินคEาผxานแอปพลิเคชันและชำระเงินผxานสมาร4ทโฟนไดEงxายและสะดวกสบาย โดยแอปพลิเคชันที่ไดEรับความ

นิยมในไทย เชxน Lazada, Shopee, JD Central, Amazon และ Taobao เป�นตEน หากพูดถึงเว็บไซต4หรือธุรกิจท่ี

ขายสินคEาออนไลน4ในเขตภูมิภาคเอเซียน คงเป�นเว็บไซต4ชEอปป��งออนไลน4อยxาง เถาเป�า (Taobao) มีความหมายวxา 

หาสมบัติ เป�นธุรกิจในเครือ Alibaba นับวxาเป�นชxวงเติบโตอยxางมากของระบบ e-commerce ในประเทศจีน ไมx

เพียงแตxราคาที่ถูกแลEว แตxระบบการขนสxงของมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความเสียหายของสินคEา ทำใหEผูEบริโภค

ชาวไทยเริ่มรูEจัก Taobao เพิ่มมากขึ้น และมีการดำเนินธุรกิจในการรับพรีออเดอร4สินคEาจาก Taobao มาขายยัง

ประเทศไทย จึงเป�นที่สนใจในสังคมไทยอยูxตอนนี้ อEางอิงจากสถิติการเติบโตของกลุxมผูEใชEงานทั้งหมดของเว็บไซต4 

Taobao (2014) จึงทำใหEการตัดสินใจซ้ือสินคEาในป}จจุบันผxานแอปพลิเคชันออนไลน4 มีหลายป}จจัย เชxน พฤติกรรม

ในการเลือกซ้ือสินคEา เร่ืองของผลิตภัณฑ4 ราคา ชxองทางการจัดจำหนxายหรือการขนสxงสินคEา 

 การเติบโตทางดEานธุรกิจออนไลน4ของประเทศจีนเติบโตขึ้นอยxางรวดเร็วไมxหยุดยั้ง ไมxเพียงแตxเติบโตใน

ประเทศจีนเทxานั้น แตxยังขยายการลงทุนไปในประเทศตxาง ๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งการเติบโตนี้ไมxเพียงแตxเป�นการ

ซื้อขายสินคEาออนไลน4ผxานเว็บบนคอมพิวเตอร4 แตxทำธุรกิจผxานอุปกรณ4สื่อสารอยxางสมาร4ทโฟน อีกชxองทางหน่ึง

ของการพัฒนารูปแบบการใหEบริการ เพื่อเติมชxองวxางในการแขxงขันและมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาตัวอิ

คอมเมิร4ซ 

 จากขEอมูลดังกลxาวทำใหEผูEวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน 

Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของ

ผูEบริโภค เพื่อที่จะไดEทราบถึงความตEองการและทัศนคติที่มีตxอการซื้อสินคEาผxานชxองทางออนไลน4 และนำขEอมูลท่ี

ไดEมาใชEในการพัฒนาระบบการซ้ือขายสินคEาออนไลน4ใหEตรงความตEองการของกลุxมเป าหมายใหEไดEมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคM 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยกับ

ป}จจัยสxวนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4มีอิทธิพลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอป-

พลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ป}จจัยสxวนบุคคล ประกอบดEวย เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายไดEเฉล่ียตxอ

เดือนแตกตxางกันมีการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน 



สมมติฐานท่ี 2 ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 ประกอบดEวย ดEานผลิตภัณฑ4 ดEานราคา ดEานการ

สxงเสริมการตลาด ดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว และดEานการใหEบริการสxวนบุคคลมีอิทธิพลตxอการตัดสินใจซ้ือ

สินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดEานเน้ือหา 

      งานวิจัยน้ีทำการศึกษาป}จจัยสxวนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือสินคEาออนไลน4แอปพลิเคชัน Taobao และ

การตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย 

2. ขอบเขตดEานประชากรและกลุxมตัวอยxาง 

  ประชากรท่ีใชEในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูEบริโภคชาวไทยท่ีเคยใชEงานและซ้ือสินคEาผxานแอปพลิเคชัน 

Taobao โดยเลือกสุxมตัวอยxาง  จำนวน 400 คน 

3. ขอบเขตดEานตัวแปร 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีใชEในการวิจัย จะกำหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังน้ี 

2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีดังน้ี 

2.1.1 ป}จจัยสxวนบุคคล ประกอบดEวย เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายไดEเฉล่ียตxอ 

เดือน 

2.1.2 ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 ประกอบดEวย ดEานผลิตภัณฑ4 ดEานราคา ดEาน 

ชxองทางการจัดจำหนxาย ดEานการสxงเสริมการตลาด ดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว และดEานการใหEบริการสxวน

บุคคล 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao 

ของผูEบริโภคชาวไทย 

4. ขอบเขตดEานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน เร่ิมต้ังแตxเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2565 

5. การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการกำหนดตัวแปรท่ีใชEในการวิจัย ประกอบดEวยกลุxมตัวแปรอิสระ จำนวน 1 กลุxม คือ พฤติกรรม 

 

ประโยชนMท่ีคาดว'าจะไดWรับ 

1. ทราบถึงการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย 

2. ผลการวิจัยน้ีสามารถนำไปใชEในการสxงเสริมการขายสินคEาออนไลน4และการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxาน

แอปพลิเคชัน Taobao  



3. ผลการวิจัยน้ีสามารถใชEเป�นแนวทางในการศึกษา ใหEแกxผูEท่ีสนใจศึกษาในเร่ืองการตัดสินใจซ้ือสินคEา

ออนไลน4ผxานทางแอปพลิเคชันในแพลตฟอร4มอ่ืน ๆ ตxอไป 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 งานวิจัยเป�นวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชEแบบสอบถามปลายป�ด (Close – end 

Questionnaire) ท่ีประกอบดEวย ขEอมูลดEานประชากรศาสตร4 ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 และการ

ตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย  โดยประชากรท่ีใชEในการศึกษาวิจัย

คร้ังน้ี ไดEแกx ผูEบริโภคชาวไทยท่ีเคยใชEงานและซ้ือสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao และกลุxมตัวอยxาง 400 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขEอมูล เป�นแบบสอบถาม โดยแบxงออกเป�น 4 สxวน คือ คำถามคัดกรอง

เบ้ืองตEน คำถามเก่ียวกับขEอมูลดEานประชากรศาสตร4 คำถามความคิดเห็นเก่ียวกับป}จจัยสxวนประสมทางการตลาด

ออนไลน4 และคำถามความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคEาทางแอปพลิเคชันออนไลน4ของผูEบริโภคชาวไทย 

 

การวิเคราะหMขWอมูล 

 ผูEวิจัยนำขEอมูลจากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห4โดยใชEโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS การ

ตรวจสอบความถูกตEองของขEอมูล และทำการวิเคราะห4ขEอมูลท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย สรุป

ผลการวิจัยไดEดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห4ขEอมูลทั่วไปของผูEตอบแบบสอบถาม พบวxา สxวนใหญxเป�นเพศชาย รEอยละ 56.25 

อายุ 20-30 ป¥ รEอยละ 27.75 อยูxภาคกลาง รEอยละ 46.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี รEอยละ 45.75 และมีรายไดE

เฉล่ียตxอเดือน 25,001 – 35,000 บาท รEอยละ 47.75 

 2. ผลการวิเคราะห4ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4ในภาพรวมอยูxในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.46) 

เมื่อพิจารณาแตxละดEานพบวxาอยูxในระดับมากที่สุดทุกดEาน โดยเรียงลำดับคxาเฉลี่ยจากมากไปนEอย พบวxา ดEานที่มี

คxาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว (�̅�= 4.50) รองลงมาคือดEานราคา และดEานชxองทางการจัด



จำหนxายเทxากัน (�̅�= 4.49) ดEานผลิตภัณฑ4 (�̅�= 4.45) ดEานการใหEบริการสxวนบุคคล (�̅�= 4.44) และดEานการ

สxงเสริมการตลาด (�̅�= 4.41) ตามลำดับ 

3. ผลการวิเคราะห4การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย  ใน

ภาพรวมอยูxในระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.29 ) โดยขEอที่อยูxสูงที่สุด คือ การใหEขEอมูล รายละเอียดสินคEาครบถEวน และ

แสดงคุณสมบัติที่ชัดเจน สxงผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao  (�̅�= 4.38) รองลงมาคือ 

ภาษาในแอปพลิเคชัน Taobao มีผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEา (�̅�= 4.29) และเปรียบเทียบราคาสินคEาของแตxละ

ผูEขาย และเปรียบเทียบราคาขายที่ต่ำกวxา สxงผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao (�̅�= 4.28) 

และขEอท่ีอยูxต่ำท่ีสุดคือ ความคิดเห็นของลูกคEาเกxาท่ีซ้ือสินคEาไปแลEว มีผลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคEา (�̅�= 4.26) 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ป}จจัยสxวนบุคคล ประกอบดEวย เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายไดEเฉลี่ยตxอ

เดือนแตกตxางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน ผล

การทดสอบพบวxา การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย  จำแนกตาม

ป}จจัยสxวนบุคคล พบวxา เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษาและ รายไดEเฉลี่ยตxอเดือนแตกตxางกัน มีการตัดสินใจซ้ือ

สินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย แตกตxางกันอยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 ผลการทดสอบพบวxา ผูEบริโภคท่ีมีรายไดEเฉล่ียตxอเดือนแตกตxางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4

ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย แตกตxางกัน อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 ประกอบดEวย ประกอบดEวย ดEานผลิตภัณฑ4 ดEาน

ราคา ดEานการสxงเสริมการตลาด ดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว และดEานการใหEบริการสxวนบุคคลมีอิทธิพลตxอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย   

  ผลการทดสอบพบวxา ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 จำนวน 4 ตัวคือ ดEานผลิตภัณฑ4 (X1 ) 

ดEานราคา (X2 ) ดEานชxองทางการจัดจำหนxาย (X3 ) ดEานการสxงเสริมการตลาด (X4 ) สxงผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEา

ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย  อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 00.05 โดยเรียงลำดับ

ป}จจัยที่มีอิทธิพลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย สูงตามลำดับ

คือ ดEานชxองทางการจัดจำหนxาย (X3) (β=0.556) ดEานผลิตภัณฑ4 (X1 ) (β= -0.387) ดEานการสxงเสริมการตลาด 

(X4) (β=-0.372) และ ดEานราคา (X2) (β=0.191) ตามลำดับ และสามารถอธิบายความแปรผันของการตัดสินใจ

ซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย ไดEรEอยละ 42.40 จึงสามารถนำสัมประสิทธ์ิ

ของตัวพยากรณ4มาเขียนเป�นสมการพยากรณ4การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของ

ผูEบริโภคชาวไทย ในรูปคะแนนดิบดังน้ี 

                               𝑌$	= 1.698 - 0.369X1  + 0.181X2  + 0.607X3 + 0.267 X4     

 



การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ป}จจัยสxวนบุคคล ประกอบดEวย เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายไดE

เฉลี่ยตxอเดือนแตกตxางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย

แตกตxางกัน 

      ผูEวิจัยไดEแบxงออกเป�นสมมติฐานยxอยดังน้ี 

  การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 ผูEบริโภคท่ีมีเพศแตกตxางกันมีการตัดสินใจซ้ือสินคEาออนไลน4ผxาน

แอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน ทำการวิเคราะห4ดEวยคxาสถิติ t-test 

  การทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ผูEบริโภคที่มีอายุแตกตxางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxาน

แอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน  ทำการวิเคราะห4ดEวยคxาสถิติความแปรปรวนทางเดียว  ( 

One-way ANOVA) หรือ F-test 

  การทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ผูEบริโภคที่มีภูมิภาคแตกตxางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxาน

แอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน ทำการวิเคราะห4ดEวยคxาสถิติความแปรปรวนทางเดียว  ( 

One-way ANOVA) หรือ F-test 

  การทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 ผูEบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตxางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคEา

ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน ทำการวิเคราะห4ดEวยคxาสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว  ( One-way ANOVA) หรือ F-test 

  การทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 ผูEบริโภคที่มีรายไดEเฉลี่ยตxอเดือนแตกตxางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคEา

ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทยแตกตxางกัน ทำการวิเคราะห4ดEวยคxาสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว  ( One-way ANOVA) หรือ F-test 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 ประกอบดEวย ประกอบดEวย ดEาน

ผลิตภัณฑ4 ดEานราคา ดEานการสxงเสริมการตลาด ดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว และดEานการใหEบริการสxวนบุคคล

มีอิทธิพลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย ทำการวิเคราะห4ดEวย

การวิเคราะห4การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย มี

ประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผลเพ่ือตอบวัตถุประสงค4ของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

วัตถุประสงค4ที่ 1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาว

ไทย  

ผลการวิเคราะห4ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4ในภาพรวมอยูxในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแตx

ละดEานพบวxาอยูxในระดับมากท่ีสุดทุกดEาน โดยเรียงลำดับคxาเฉล่ียจากมากไปนEอย พบวxา ดEานท่ีมีคxาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 



ดEานการรักษาความเป�นสxวนตัว รองลงมาคือดEานราคา และดEานชxองทางการจัดจำหนxายเทxากัน ดEานผลิตภัณฑ4  

ดEานการใหEบริการสxวนบุคคล และดEานการสxงเสริมการตลาด  ตามลำดับ สอดคลEองกับผลการศึกษาของกรรณิการ4 

ชัยอำนาจ และกฤษฎา มูฮัมหมัด (2563) เรื่องป}จจัยที่มีผลตxอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคEาออนไลน4ผxานทางแอป

พลิเคชัน SHOPEE ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่พบวxา ผูEบริโภคใหEความสำคัญกับสxวนประสมทาง

การตลาดออนไลน4ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห4การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย  ใน

ภาพรวมอยูxในระดับมากที่สุด โดยขEอที่อยู xสูงที ่สุด คือ การใหEขEอมูล รายละเอียดสินคEาครบถEวน และแสดง

คุณสมบัติที่ชัดเจน สxงผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao รองลงมาคือ ภาษาในแอปพลิเคชัน 

Taobao มีผลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคEา และ มักเปรียบเทียบราคาสินคEาของแตxละผูEขาย และเปรียบเทียบราคาขาย

ที่ต่ำกวxา สxงผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao และขEอที่อยูxต่ำที่สุดคือ ความคิดเห็นของลูกคEา

เกxาท่ีซ้ือสินคEาไปแลEว มีผลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคEา ผลการศึกษาสอดคลEองกับกนกวรรณ อินรอด และกัญญ4กุลณัช 

พีรชาอัศรชัย (2564) เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจการใชEบริการสั่งสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชันในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ4ที่พบวxา ความพึงพอใจการใชEบริการสั่งสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน มีความพึง

พอใจโดยภาพรวม อยูxในระดับมาก  

วัตถุประสงค4ที่  2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของ

ผูEบริโภคชาวไทยกับป}จจัยสxวนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภค

ชาวไทย จำแนกตามป}จจัยสxวนบุคคล  พบวxา การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของ

ผูEบริโภคชาวไทย  จำแนกตามป}จจัยสxวนบุคคล พบวxา เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษาและ รายไดEเฉล่ียตxอเดือน

แตกตxางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย แตกตxางกันอยxางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

เมื่อวิเคราะห4ผลการทดสอบสมมติฐานแตxละดEานพบวxา ผูEบริโภคที่เพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อสินคEาา

ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao มากกวxาเพศชาย  ดEานอายุ พบวxา ผูEบริโภคที่มีอายุ 20-30 ป¥มีการตัดสินใจ

ซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao มากกวxาชxวงอายุอื่น และพบวxา ผูEบริโภคที่มีอายุต่ำกวxา 20 ป¥มีการ

ตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEที่มีอายุ 20-30 ป¥, 31-40 ป¥ และมากกวxา 41 

ข้ึนไป ผูEบริโภคท่ีมีอายุ 20-30 ป¥มีการตัดสินใจซ้ือสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEท่ีมีอายุ 

31-40 ป¥ และมากกวxา 41 ขึ้นไป และผูEบริโภคที่มี่อายุ 31-40 ป¥มีการตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเค

ชัน Taobao แตกตxางกับผูEที่มีอายุ มากกวxา 41 ขึ้นไป  ดEานภูมิภาค พบวxา ผูEบริโภคที่อยูxภาคกลางมีการตัดสินใจ

ซื้อสินคEาออนไลน4 ผxานแอปพลิเคชัน Taobao มากกวxาภูมิภาคอื่น และพบวxา ผูEบริโภคที่อยูxภาคเหนือมีการ

ตัดสินใจซื ้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเค-ชัน Taobao แตกตxางกับผู Eบริโภคที ่อยู xภาคใตE ภาคกลาง ภาค



ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ผูEบริโภคที่อยูxภาคใตEมีการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxาน

แอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่อยูxภาคกลาง ผูEบริโภคที่อยูxภาคกลางมีการตัดสินใจซื้อสินคEาา

ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่อยูxภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาค

ตะวันตก  และดEานระดับการศึกษา พบวxา ผูEบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออกและภาคตะวันตกสูงกวxาผูEที่มีการศึกษาระดับอื่น และพบวxา ผูEบริโภคที่มีการศึกษาต่ำกวxาปริญญาตรีมี

การตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท และผูEบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน 

Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ดEานรายไดEเฉลี่ยตxอเดือน พบวxา ผูEบริโภคที่มีรายไดE

เฉลี่ยตxอเดือน 15,000-25,000 บาทมีการตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao สูงกวxาผูEบริโภค

ท่ีมีรายไดEเฉล่ียตxอเดือนชxวงอ่ืน ๆ และ พบวxา ผูEบริโภคท่ีมีรายไดEเฉล่ียตxอเดือน ต่ำกวxา 15,000 บาท มีการตัดสินใจ

ซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่มีรายไดEเฉลี่ยตxอเดือน  15,000 -25,000 

บาท, 25,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท ผูEบริโภคท่ีมีรายไดEเฉล่ียตxอเดือน 15,000 -25,000 บาท มี

การตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่มีรายไดEเฉลี่ยตxอเดือน  25,001-

35,000 บาท   35,001-45,000 บาท, 45,001-55,000 บาท และ55,001 บาทขึ้นไป ผูEบริโภคที่มีรายไดEเฉลี่ยตxอ

เดือน 25,001 -35,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคท่ีมี

รายไดEเฉลี่ยตxอเดือน  35,001-45,000 บาท และ45,001-55,000 บาท และผูEบริโภคที่มีรายไดEเฉลี่ยตxอเดือน 

35,001 -45,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคEาาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao แตกตxางกับผูEบริโภคที่มี

รายไดEเฉลี่ยตxอเดือน  45,001-55,000 บาท  สอดคลEองกับ Kotler & Armstrong (2018) ที่วxารายไดE การศึกษา   

เป�นตัวแปรสำคัญในการกำหนดสxวนของตลาด  ครอบครัวที่มีรายไดEที่แตกตxางกันและรายไดEจะเป�นตัวกำหนดการ

จxายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ4ที่แทEจริงอาจถือเป�นเกณฑ4รูปแบบการดำรงชีวิต รสนิยม   การศึกษา และรายไดE เป�น

ตัวแปรที่สxงผลตxอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ และสอดคลEองกับสุวัฒน4 ศิรินิรันดร4 และภาวนา สวนพลู (2552) 

ที่วxา ความตEองการ ความคิด การกระทำ การประเมินผล การตัดสินใจซื้อสินคEาหรือ บริการของบุคคลเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ สอดคลEองกับผลการศึกษาของ      ชิษณุพงศ4 สุกก่ำ (2560) เรื่องป}จจัย

ที่มีผลตxอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคEาผxานทางสื่อออนไลน4ของผูEบริโภคใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที่พบวxา 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดEใรผลตxอพฤติกรรมการซ้ือสินคEาของผูEบริโภค  

วัตถุประสงค4ที่ 3  เพื่อศึกษาป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4มีอิทธิพลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEา

ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย  

ผลการหาความสัมพันธ4ระหวxางป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 กับป}จจัยสxวนประสมทาง

การตลาดออนไลน4 พบวxา ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4 จำนวน 4 ตัวคือ ดEานผลิตภัณฑ4 (X1 ) ดEาน

ราคา (X2 ) ดEานชxองทางการจัดจำหนxาย (X3 ) ดEานการสxงเสริมการตลาด (X4 ) สxงผลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEา



ออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 00.05 โดยเรียงลำดับ

ป}จจัยที่มีอิทธิพลตxอการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย สูงตามลำดับ

คือ ดEานชxองทางการจัดจำหนxาย (X3) ดEานผลิตภัณฑ4 (X1 ) ดEานการสxงเสริมการตลาด (X4) และ ดEานราคา (X2) 

ตามลำดับ และสามารถอธิบายความแปรผันของการตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของ

ผูEบริโภคชาวไทย  ไดEรEอยละ 42.40  สอดคลEองกับผลการศึกษาของจุฑารัตน4 เกียรติรัศมี (2558) เรื่องป}จจัยที่มีผล

ตxอการซื้อสินคEาผxานทางแอปพลิเคชัน ออนไลน4ของผูEบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พบวxา ป}จจัย

ที่สxงผลจตxอการซื้อสินคEาผxานทางแอปพลิเคชันออนไลน4เรียงตามลำดับความสำคัญคือ ผลิตภัณฑ4 ชxองทางการจัด

จำหนxาย ความปลอดภัยนxาเช่ือถือ ราคา และการประชาสัมพันธ4ส่ือสารกับผูEบริโภค สอดคลEองกับผลการศึกษาของ

อรุโณทัย ป}ญญา (2562) เรื่อง ป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4ที่มีผลตxอการ ตัดสินใจซื้อผEาแฟชั่นผxาน

สังคมออนไลน4 (เฟซบุ®ค) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมxที่พบวxา 

สxวนประสมทางการตลาดออนไลน4ที่มีผลตxอการตัดสินใจซื้อผEาแฟชั่นผxานสังคมออนไลน4 (เฟซบุ®ค)   ประกอบดEวย 

ผลิตภัณฑ4 ราคา ชxองทางการจัดจำหนxาย การสxงเสริมการตลาด    

 

ขWอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao ของผูEบริโภคชาวไทย มี

ขEอเสนอแนะท่ีไดEจากการวิจัยดังน้ี 

 ผลการวิจัยพบวxา ผูEบริโภคที่ตัดสินใจใชEบริการซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเคชัน Taobao สxวนใหญx

เป�นกลุxมผูEบริโภคที่มีอายุ 20-30 ป¥ มีรายไดEเฉลี่ยตxอเดือน 25,001 – 35,000 บาท และอยูxในภาคกลาง  ดังน้ัน

ผูEประกอบการแอปพลิเคชัน Taobao ควรใหEความสำคัญกับกลุxมผูEบริโภคที่มีชxวงอายุอื่น ควรเนEนการนำผลิตภัณฑ4

ที่เหมาะกับผูEบริโภคกลุxมอื่น เพื่อขยายฐานลูกคEาใหEเพิ่มมากขึ้น และผูEบริโภคที่ทางเลือกในการเลือกซื้อสินคEาผxาน

แอปพลิเคชัน Taobao มากย่ิงข้ึน 

 ผลการวิจัยพบวxา ผูEบริโภคใหEความสำคัญกับป}จจัยสxวนประสมทางการตลาดออนไลน4ระดับมากที่สุดทุก

ดEาน และป}จจัยที่มีอิทธิพลตxอผูEบริโภคมากที่สุดตามลำดับ ดEานชxองทางการจัดจำหนxาย ดEานผลิตภัณฑ4 ดEานการ

สxงเสริมทางการตลาด และดEานราคา  

 ผลการวิจัยดEานผลิตภัณฑ4 พบวxา ผูEบริโภคใหEความสำคัญกับผลิตภัณฑ4ในระดับมากที่สุด โดยเนEน

ความสำคัญของผลิตภัณฑ4ที่มีความแตกตxางจากแพลตฟอร4มอื่น และการรับประกันสินคEา  ดังนั้น ผูEประกอบการ

แอปพลิเคชัน Taobao ควรนำสินคEามาขายในรEานคEาออนไลน4ใหEมีความหลากหลาย และสินคEาที่เป�นนวัตกรรม

ใหมx ๆ มีคุณภาพดี เหมาะสมกับราคา เพ่ือจูงใจใหEผูEบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคEาผxานแอปพลิเคชัน Taobao มากข้ึน  



 ผลการวิจัยดEานราคา พบวxา ผูEบริโภคใหEความสำคัญกับราคาของผลิตภัณฑ4ในระดับมากที่สุด โดยเนEน

รายละเอียดของราคาที่มีความชัดเจน และราคาไมxสูงกวxาแพลตฟอร4มอื่น ๆ ดังนั้น ผูEประกอบการแอปพลิเคชัน 

Taobao ควรมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคEา และมีการระบุราคาและคxาขนสxงที่ชัดเจนเพื่อใหE

ผูEบริโภคนำไปเป�นขEอมูลในการเปรียบเทียบราคากับแพลตฟอร4มอื่น และตัดสินใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอปพลิเค

ชัน  Taobao ไดEงxาย  

 ผลการวิจัยดEานชxองทางการจัดจำหนxาย พบวxา ผูEบริโภคใหEความสำคัญกับชxองทางการจัดจำหนxายใน

ระดับมากท่ีสุด โดยเนEนการใหEบริการสxงสินคEาและชxองทางการชำระเงินท่ีหลากหลายชxองทาง ดังน้ันผูEประกอบการ

แอปพลิเคชัน Taobao ควรปรับปรุงดEานการบริการใหEเขEาถึงการบริการงxาย สะดวกและรวดเร็ว นำเสนอรายการ

ผลิตภัณฑ4ท่ีนxาสนใจ และมีความปลอดภัยดEานขEอมูลและดEานการชำระเงิน   

 ผลการวิจัยดEานการสxงเสริมทางการตลาด พบวxา ผูEบริโภคใหEความสำคัญกับการสxงเสริมการตลาดใน

ระดับมากที่สุด โดยเนEนเรื่องการทำโปรโมชั่นตxาง ๆ การใหEสxวนลดหรือคูปองตxาง ๆ บนแอปพลิเคชัน Taobao 

และสามารถใชEไดEจริง  ดังนั้นผูEประกอบการแอปพลิเคชัน Taobao ควรมีกิจกรรมตxาง ๆ ดEานโปรโมชั่นของรEานคEา

บนแอปพลิเคชัน Taobao มีสxวนลดในการซื้อสินคEาอยูxเสมอเพื่อจูงใจผูEบริโภคใหEสนใจซื้อสินคEาออนไลน4ผxานแอป

พลิเคชัน  Taobao มากข้ึน 
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