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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  และ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ การ
ยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ผู้ท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในจังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามออนไลน์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นด้านด้านการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการตัดสินใจและด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณ แบบ Enter พบว่า ด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี และด้านความพึงพอใจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
  

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อสินค้า 
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the opinion level of the service marketing mix, technology 

adoption, satisfaction, and the decision making on purchasing products from the online application of consumers in 
Lampang and 2) to study the service marketing mix, technology adoption, and satisfaction affecting the decision making 
on purchasing products from the online applications of consumers in Lampang. The sample was 385 consumers who had 
shopped through an online applications in Lampang by snowball sampling technique. The research instruments were an 
online questionnaire with a confidence level of 0.93. The data were analyzed in terms of descriptive statistics comprising 
percentage, frequency, mean, and standard deviation, and inferential statistics were the enter multiple regression analysis. 

The research findings were : 1) The opinion level of technology adoption was at the highest level and service 
marketing mix, decision making, and satisfaction were at a high level. 2) The results of the enter multiple regression analysis 
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tests found that the service marketing mix, technology adoption, and satisfaction affected people’s decision-making on 
purchasing products from the online application at a significance level of 0.01. 
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บทน า   
  ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากถูกพัฒนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้บริโภคเทคโนโลยีจึงได้มีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “แอปพลิเคชัน” 
ที่เข้ามาช่วยเหลือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นย า เช่น แอปพลิเคชันเตือนความจ า นาฬิกาปลุก เครื่องคิด
เลข แผนที ่ซึง่ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับและใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง [1] 

ธุรกิจการซื้อขายสินค้าได้เข้าสู่การขายออนไลน์และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ยิ่งในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรค COVID-19 พบว่ายอดซื้อของออนไลน์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในหลายหมวดสินค้า เพราะ
ความจ าเป็นที่ประชาชนทั่วไปต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ยิ่งท าให้ธุรกิจการซื้อขายออนไลน์เข้ามามีบทบาทใน
การช่วยพยุงการบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ Google Trend เบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยถือว่าความสนใจสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
[2] ส าหรับประเทศไทยก็ให้ผลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ความสนใจในการบริโภคสินค้าออนไลน์ สะท้อนผ่านการใช้ค าค้นหาทั้งไทย
และอังกฤษท่ีหลากหลาย อาทิ สินค้าออนไลน์ ซื้อของออนไลน์ Online Shopping Online Delivery สูงขึ้นมากในช่วงเดือนมีนาคม 
2563 ที่รัฐออกมาตรการให้ประชาชนกักตัวอยู่ท่ีบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นในอดีต 

จังหวัดล าปาง เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัด
ล าปางมีประชากรอยู่ที่ 742,883 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 363,076 คน เพศหญิง 379,807 คน [3] ซึ่งประชากรในจังหวัดล าปางก็
ได้มีความตื่นตัวในเรื่องของการซื้อขายผ่านทางออนไลน์  ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง เปิดเผยว่าปี พ.ศ.2563  
จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 356,339 คน [4] ในอดีตผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ต่อมามีแอปพลิเคชันการซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น Shopee Lazada เป็นต้น ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ส าหรับสินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน์ 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้ากลุ่ม
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้ากลุ่มสุขภาพ/เครื่องส าอาง/ของใช้ส่วนบุคคล [5] อย่างไรก็
ตามธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลก ทั้งในประเทศไทยหรือในจังหวัดล าปาง จึงเกิดสภาพการแข่งขันที่สูงมาก 
ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยี จึงอาจเกิดปัญหาต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ หากทราบถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางจะช่วยให้สามารถค้นพบแนวทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความตอ้งการแตกต่างกันท่ีสง่ผล
ต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ 

จากข้อมูลและสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นจังหวัดล าปางจึงมีความน่าสนใจกับผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ในฐานะของผู้วิจัยจึงมีความต้องการท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึง
พอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง เพื่อท าการวิจัยพฤติกรรมของประชากร
ในจังหวัดล าปางว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์อย่างไรเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าผลไปพัฒนาระบบการ
ให้บริการของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  การยอมรับเทคโนโลยี  ความพึงพอใจ  

และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
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2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนในจังหวัดล าปางที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันในพื้นที่จังหวัดล าปาง เนื่องจากไม่ทราบขนาด

ของประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran [6] โดยก าหนด
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball 
Sampling) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย จ านวน 385 คน  

2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีความ
พึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

2.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ ของลิเคิร์ท [7] และสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

2.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าในเบื้องต้น จากนั้นน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2.4 การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแบบสอบถามตามที่คณะผู้เช่ียวชาญเสนอแนะจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจคุณภาพของแบบสอบถามตาม
มุมมองของผู้เช่ียวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค่า IOC  
มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 

2.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ตามการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามตามมุมมองของผู้เ ช่ียวชาญ  หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในพื้นที่นอกจังหวัดล าปาง 

2.6 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ทดลองใช้  (Try-Out) จ านวน 30 คน มาท าการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability Analysis) โดยการหาค่าความเช่ือมั่นแบบความ
สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ตามที่นันนอลลี่ได้เสนอแนะไว้คือมีค่า 0.70 ขึ้นไป [8] และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้การวิเคราะห์ 
ค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ตามเกณฑ์ของเบรนแนน [9] ซึ่งควรมีค่า 0.30 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ทดลองใช้ (Try-Out) จ านวน 30 คน พบว่า มาตราวัดประเด็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.942 มาตราวัดประเด็นด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 
0.927 มาตราวัดประเด็นด้านความพึงพอใจมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  เท่ากับ 0.941 มาตราวัดประเด็นด้านการตัดสินใจมีค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า เท่ากับ 0.939 สรุปได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าโดยรวมเท่ากับ 0.937 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเชิง

ส ารวจที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในจังหวัดล าปาง  จ านวน 385 ชุด  
ด้วยแบบสอบถามออนไลน ์โดยใช้ Google Form ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) เริ่มต้นจากการส่ง
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แบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในจังหวัดล าปางกลุ่มแรก และขอความร่วมมือจากกลุ่มแรกในการ
แนะน าแบบสอบถามต่อ ๆ ไป เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแรกจนได้จ านวนตามที่ต้องการ จากนั้นจึงน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และความถูกต้องของข้อมูลแล้วน าไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีที่ท าให้ได้ตัวอย่างจ านวนมาก
ในระยะเวลาจ ากัด ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีล าดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และเลือกเฉพาะฉบับสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติอนุมาน (Interferential Statistics) ได้แก่ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

ผลการวิจัย 
สมการพยากรณ์ 
Y (การตัดสินใจซื้อ) = 0.111 + 0.421 (การยอมรับเทคโนโลยี) + 0.356 (ความพึงพอใจ) + 0.199 (ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ) 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี และความพึง

พอใจ สามารถท านายการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ได้ร้อยละ 75.6 
การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยก าหนดกลุม่ตัวอย่างส าหรับการวจิัยนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กระจาย
แบบสอบถามช่วงระหว่างวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ถึง 13 มกราคม 2565 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form  
เมื่อน ามาคดักรองแล้วได้แบบสอบถามตอบกลับที่มคีวามสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 385 ชุดและน ามาสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีอายุ

ระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 สถานภาพโสด จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2  อาชีพในปัจจุบันนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 จ านวนการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ต่อ
เดือน 2 – 5 ครั้ง จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระยะเวลาการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ต่อครั้ง 30 นาที – 1 ช่ัวโมง  
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ราคาเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ต่ ากว่า 500 บาท จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีใช้งานมากท่ีสุด Shopee จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ท่ีใช้
งานมากท่ีสุด Grap Food จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.9 วิธีการช าระเงิน เงินสดปลายทาง จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 

ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของสว่นประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ และการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผา่นแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวดัล าปาง 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการการยอมรับเทคโนโลยี  ความพึง
พอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

(n=385) 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับความคิดเห็น 
มาตรฐาน 

1. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 4.08 0.725 มาก 
2. ด้านการยอมรับเทคโนโลย ี 4.23 0.681 มากที่สุด 
3. ด้านความพึงพอใจ 4.06 0.698 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจ 4.15 0.709 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม    มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละราย
ด้านพบว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.681 รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.709 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.725 และล าดับสุดท้ายด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.698 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของตัวแปรสว่นประสมทางการตลาดบริการ การยอมรบั
เทคโนโลยีและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจซ้ือ 

Beta t  p-value VIF 
B S.E. 

ค่าคงท่ี (a)   0.111 0.119  0.937 0.349  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 0.199 0.046 0.190 4.315 0.000** 3.044 

การยอมรับเทคโนโลย ี 0.421 0.041 0.410 10.158 0.000** 2.569 

ความพึงพอใจ 0.356 0.045 0.350 7.910 0.000** 3.075 

F = 39.816  p-value = 0.000  R2 =  0.758  AdjR2 = 0.756  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตารางที ่2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF มีค่าระหว่าง 2.569 – 3.075  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

10 แสดงว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน [10]   
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter สรุปได้ว่าค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานมีค่าเท่ากับ 39.816  

ส่วนค่า R Square Adjusted หมายถึงค่า R Square ที่ปรับแก้แล้ว มีค่าเท่ากับ 0.758 
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.421 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.041  
ค่าสัมประสิทธิ์การทอดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 0.410 ค่า t เท่ากับ 10.158 และค่า P-value เท่ากับ 0.000  
แสดงว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ให้ความส าคัญในประเด็นสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่
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ทุกเวลา สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานได้
หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการค้นหาสินค้า การใช้แอปพลิเคชัน
ซื้อสินค้าออนไลน์เหมาะกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน การใช้แอปพลิเคชัน 
ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นรูปแบบท่ีชอบ และการใช้แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ตามล าดับ 

ด้านความพึงพอใจ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.356 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.045 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน 0.350 ค่า t เท่ากับ 7.910 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่าความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ให้ความส าคัญในประเด็นตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีช่องทางการช าระที่สะดวก ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันเนื่องจากมีข้อมูลและรูปภาพประกอบการตัดสินใจมาก มีการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อต้องการสั่งซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เปรียบเทียบข้อมูลและราคาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเพราะมีคะแนนการสั่งซื้อที่น่าพอใจ ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีการการันตีสินค้าถูกที่สุดกว่าร้านค้าอื่น 
สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
เพราะมีการจัดแนะน าสินค้าประจ าวัน ตามล าดับ 

 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.199 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.046 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยตัว
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 0.190 ค่า t เท่ากับ 4.315 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ให้ความส าคัญในประเด็นสินค้ามีหลากหลายชนิดสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ แอปพลิเคชันมีการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกบริการและพื้นที่ แอปพลิเคชันมีการแนะน าสินค้าผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดียท าให้
ทราบถึงโปรโมช่ัน ต่าง ๆ สินค้าที่ขายผ่านแอปพลิเคชันมีการระบุราคาอย่างชัดเจน แอปพลิเคชันมีการจัดโปรโมช่ันเกี่ยวกับการส่ง
สินค้า สินค้าท่ีขายผ่านแอปพลิเคชันสามารถเลือกรับสินค้าได้หลายช่องทาง สินค้าท่ีได้รับมีรูปลักษณ์หรือบริการตรงตามข้อมูลสินค้า 
สินค้าท่ีขายผ่านแอปพลิเคชันมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า มีระบบบริการแจ้งปัญหา การสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
และทางข้อความในแอปพลิเคชันท่ีเข้าถึงง่าย พนักงานบริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สอบถามถึงปัญหาและข้อสงสัยจากผู้บริโภค
ได้ เครื่องแต่งกายของพนักงานส่งสินค้ามีความสุภาพเรียบร้อย ดูน่าเช่ือถือ มีการสอนวิธีการเลือกซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันส าหรับ
ผู้ใช้บริการครั้งแรก เมื่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาสามารถระบบบริการสามารถตอบค าถามและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ
การสอนวิธีการช าระเงินในแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
สินค้ามีหลากหลายชนิดสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้  ระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร (2555) [11] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นองค์ประกอบที่ท าให้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ไป
ถึงผู้บริโภค โดยต้องมีการวางแผนในการใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ การ
วางแผนที่ดีท าให้ร้านค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์จ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรุตม์ โกมลเปลิน (2561) [12] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิคา้
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัด ของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าประเภทของฝากต่างจังหวัดของ ผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ จะเห็นได้ว่าด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจัยที่
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ส าคัญยิ่งที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การที่จัดรูปแบบของส่วนประสมทางการตลาดบริการได้
ครบ และมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

2. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) [13]  
กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค มีการที่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการใช้
งาน การที่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการค้นหาสินค้า การที่สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
การที่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา การอ่านรีวิวร้านค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าก่อนการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเสมอ 
ดังนั้น จากการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์  และสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  
ยิ่งท าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางและ
สะดวกสบายกว่าการเลอืกสินค้าในร้านค้าต่าง ๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) [1] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน  
Shopee พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee จากกลุ่มตัวอย่างคือส่วนการยอมรับ
เทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน การสร้างความรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชันที่ง่ายและสร้างความสะดวกสบายสามารถตอบสนองการใช้ งาน 
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

3. ด้านความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า รูปแบบของ 
แอปพลิเคชันสวยงาม มีความทันสมัย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2546) [14]  
ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นการตัดสินใจโดยที่มีความชอบทัศนคติเกิดขึ้น  ตามปฏิกิริยาในการซื้อสินค้าหรือมีการก่อ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสินค้าเพื่อผู้บริโภค งานวิจัยส่วนมากอิงอยู่กับทฤษฎีที่ว่าความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจในมาตรฐานของสินค้าที่
เกิดก่อนขั้นตอนการบริโภค ซึ่งเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ส าคัญยิ่งทั้งนี้หมายความว่าลูกค้ามีมาตรฐานบริการบางอย่าง
ในใจก่อนบริโภค (ความคาดหมายของผู้บริโภค) จากนั้นจึงตัดสินใจความพึงพอใจจากการเปรียบเทียบถ้าคุณภาพการบริการต่ ากว่า
ความคาดหมาย ผลของการตัดสินใจจะเป็นการไม่ยืนยัน คือ เป็นแง่ลบ (Negative Disconfirmation) ถ้าคุณภาพของการบริการ
ดีกว่าที่คาดหมายไว้ ผลออกมาเป็นทางบวก (Positive Disconfirmation) และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย บุษหมั่น และคณะ 
(2563) [15] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางบนสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ จะเห็นได้ว่าด้านความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่
มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมี
รูปแบบการใช้งานท่ีง่าย สวยงามและทันสมัย ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน  

4. ด้านการตัดสินใจ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีช่องทางการช าระที่สะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) 
[13] กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค เป็นการที่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ใช้ ความรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับวิธีการช าระเงินเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ความยินดีใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชัน ความรู้สึกปลอดภัยในการท าธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุโณทัย ปัญญา (2562) [16] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่าน สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี และความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  
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5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี และความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาสินค้าต่าง ๆ มีขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานที่
หลากหลาย นอกจากนี้สามารถค้นหาสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา และยังมีการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกบริการและ
พื้นที ่ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้บริโภคที่สามารถไว้วางใจได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) 
[1] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee จากกลุ่ม
ตัวอย่างคือส่วนการยอมรับเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การสร้างความรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชันที่ง่ายและสร้างความสะดวกสบาย
สามารถตอบสนองการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้บริโภคได้  ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย บุษหมั่น และคณะ (2563) [15] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องส าอางบนสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ จะเห็น
ได้ว่าด้านความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สวยงามและทันสมัย ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัย พบว่าด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ประเด็นที่ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ สินค้ามีหลากหลายชนิดสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ดังนั้น ร้านค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์ควรมีการพัฒนาผลติภณัฑเ์ดิมของตนเองและคิดค้นผลติภณัฑ์
ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า  สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้  มีการโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่น  ๆ  
เช่น สื่อโซเชียล เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าของร้านค้า เป็นต้น มีโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง มีบริการหลังขายที่มีประสิทธิภาพและติดต่อ
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2. จากการวิจัย พบว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดล าปาง ประเด็นที่ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
ดังนั้น ร้านค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์ควรมองหาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ และช่องทางการจัดจ าหน่ายในสื่อต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาร้านค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการน าเสนอต่อ
แอปพลิคชันให้บริษัทขนส่งสามารถขยายการจัดส่งให้ครบคลุมทุกบริการและพื้นที่  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ท าให้
ร้านค้าสามารถเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น  

3. จากการวิจัย พบว่าด้านความพึงพอใจ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัด
ล าปาง ประเด็นที่ระดับความคิดเห็นในระดับมากคือ รูปแบบของแอปพลิเคชันสวยงาม มีความทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ดังนั้น 
การน าผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่ายควรมองหาแอปพลิเคชันที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีการใช้งานที่ง่าย และควรติดตามข่าวสาร 
แอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ใหม่ ๆ ที่เป็นท่ีนิยม เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตัวแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้น 
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