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 การศกึษาการวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ 1.)เพ่ือศกึษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์

ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee 2.)เพ่ือศกึษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee 

จ าแนกตามปัจจยัทางด้านประชากร 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชั่น shopee ซึ่งผู้ วิจัยนัน้จะไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีใช้แอฟพิเคชัน่ shopee ท่ีแน่นอน ดงันัน้การศึกษาวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้วิธีการเปิด
ตารางเพ่ือสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) และใช้ระดบัค่าความเช่ือมั่นท่ี 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้อยู่ท่ี 5% ซึ่งการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยในครัง้นีไ้ด้ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Convenient Sampling) และ การสุ่มแบบปาก
ตอ่ปาก (Snow Ball)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานได้พบว่า ผู้ซือ้สินค้าผ่านแอฟพิเคชัน่ Shopee  ท่ีมี เพศ สถานภาพ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่าน
แอฟพิเคชัน่ shopee ตา่งกนั  
ค าส าคัญ : ความพงึพอใจ; แอฟพิเคชัน่ Shopee;  

Abstract 
 This research study purpose 1.) To study the satisfaction of online shopping through 
shopee software 2.) To study the satisfaction of purchasing products online via shopee 
classified by demographic factors.  
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 The sample group in this research is the shopee service user who will not know the 
exact number of population using shopee software. Therefore, the researcher used this 
method Opening the table to randomly sample the size of Yamane (1973) and use the 
confidence level at 95% and the tolerance value is 5%. The sampling group of the research 
study This time, using a sample of 400 people using Convenient Sampling and Snow Ball 
randomness.  
 The hypothesis test found that Purchasers via Shopee products that have gender, 
status, age, average monthly income Different educational levels Making the satisfaction of 
buying products online via shopee software differently         
Keywords: satisfaction; Shopee application; 
บทน า 
 ในสังคมในยุคปัจจุบันนีเ้ป็นยุคท่ีจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น ยุคโลกาภิวัฒน์ ท่ีมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  เกิดขึน้อย่างเห็นได้ชดั เป็นโลกแห่งการเช่ืมต่อท่ีไร้พรมแดน และ
มีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมดงักล่าวนัน้มาประยุกต์ใช้กับกิจวตัรประจ าวนัของมนุษย์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกสบายในเร่ืองตา่งๆ และเพ่ือตอบสนอง lifestyle ของคนในยุคปัจจุบนัท่ีเป็นสงัคมท่ีเร่งรีบและ
ต้องการความรวดเร็ว ซึง่ในปัจจบุนันัน้ก็มีบริษ ทชัน้น าของประเทศไทยในหลายบริษัท และ ในหลายธุรกิจ
ตา่งก็น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้และเข้ามาทีบทบาทในการประกอบธุรกิจ     
 ธุรกิจท่ีเร่ิมต้นการใช้เทคโนโลยีนีก้็คือ การซือ้สินค้า การช้อปปิง้ ซึง่ในปัจจุบนัประชาชนเพศหญิง
มีจ านวนเพ่ิมสูงขึน้ และยังมีจ านวนมากกว่าเพศชาย และผู้หญิงนัน้ก็มีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ 
รายสว่นใหญ่ของการซือ้สินค้าออนไลน์ก็มาจากเพศหญิงซึ่งสะดวกซือ้ท่ีไหนก็ได้ทุกท่ี ทุกเวลา สัง่ซือ้ โอน 
และรอรับของอยู่ท่ีบ้าน ซึง่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทท่ีท าให้เกิดความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ แถมยงั
ลดเวลาในการเดินซือ้ของซึ่งใช้เวลานาน และน าเวลาในส่วนไปใช้ท าประโยชน์อย่างอื่น ดงันัน้เราไม่
สามารถท่ีจะปฏิเสธได้เลยวา่เทคโนโลยี และระบบอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตใน
ปัจจบุนัไปแล้ว 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee จ าแนกตาม
ปัจจยัทางด้านประชากร 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่าน
แอฟพิเคชัน่ shopee ผู้ วิจยัจะได้ท าการก าหนดขอบเขตการศกึษาได้ดงันี ้  
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1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือจะศกึษาผู้ซือ้สินค้าผ่านแอฟพิเคชั่น 
Shopee  การก าหนดกลุ่มตวัอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) 
ซึง่ทางผู้ วิจยัได้ก าหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างท่ียอมรับได้ท่ี 5% จึงท าให้มีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% และจากการเปิดตารางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซึง่ได้พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีได้มี
จ านวน 400 ตวัอย่าง  

2. ขอบเขตด้านเนือ้หาและประเด็นในการศึกษา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee โดยการจ าแนกตามปัจจยัตา่งๆ ซึง่ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วยตวั
แปรดงัต่อไปนี ้ด้านประชากรได้แก่  เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
ความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านภาพลกัษณ์ และ ด้านกระบวนการ
ขาย 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee ของ
ประชากรในประเทศไทย 
 2.เพ่ือให้ผู้ ท่ีท าธุรกิจด้าน e-commerce ได้น าผลการวิจยันี ้ในด้านประชากรศาสตร์ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 7p และ ทราบถึงความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ เพ่ือท่ีจะน ามาปรับปรุง 
ปรับใช้ ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของคนในทกุกลุม่ 
3.เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ ท่ีก าลงัมีความสนใจในธุรกิจ e-commerce ไปใช้ในการวางแผนการตลาด วางกล
ยทุธ์ ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการตอ่กลุม่เป้าหมายได้  
ทบทวนวรรณกรรม 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556)  ได้กล่าวว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์(อินสตาแกรม)ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 พร ต้นลาภเจริญ (2552) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลกูค้า จงึจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้     
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 ณัฐชา ประวาลปัทมกุล (2555) ได้กล่าวว่าราคาสินค้ามีผลต่อการตดัสินใจซือ้ ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต้องการราคาท่ีหลากหลายเพราะจะท าให้การตดัสินใจง่ายขึน้ และหากเปรียบเทียบราคากบั 
ตราสินค้าอื่นจะช่วยให้การตดัสินใจเร็วขึน้        
 วีรภัทร ธูปพนม  (2558) ได้กล่าวว่า ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมนัน้จะช่วยจูงใจให้
ผู้บริโภคเกิดการซือ้ การมีระดบัราคาสินค้าท่ี มีความหลากหลายตามคุณภาพสินค้า รวมถึงมีการลด
ราคา และจดัเก็บคา่ธรรมเนียมอย่างเหมาะสม ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ สง่ผลตอ่การเพ่ิมความถ่ี
หรือปริมาณการซือ้สินค้าท่ีมากขึน้         
 วันดี รัตนกายแก้ว (2554) ได้กล่าวว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้มากท่ีสดุ คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย       
 จกัรพงษ์ คงมาลยั (2554) ได้กล่าวว่าเฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการ บริหารความสมัพนัธ์ลกูค้าท่ี
สะดวกรวดเร็ว เป็นช่องทางในการรับฟัง และท าความเข้าใจ ตลอดจนชีแ้จงลกูค้าอย่างโปร่งใส 
 ไอรินทร์ โชติอคัรอนนัต์ (2556) ได้กล่าวว่าใช้สื่อโฆษณาทางออนไลน์ เช่นเฟสบุ๊กและเว็บไซต์ 
โดยให้ดารารีวิวการใช้ผลิตภณัฑ์พบวา่ผู้บริโภครู้จกัสินค้า และ มีการซือ้สินค้ามากขึน้ 
 เกวลี เพ็ชรเนียม (2560) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลต่อสื่อ โฆษณาการ
ตลาดดิจิตอลท่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 สภุาพร ชุ่มสกลุ (2554) ได้กลา่ววา่ปัจจยัด้านบคุลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า
ออนไลน์ 
 อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้กล่าวว่าปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์มากท่ีสดุคือปัจจยัด้านลกัษณะทางด้านภาพลกัษณ์ 
 ชยัวฒัน์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ได้กล่าวว่าปัจจัย ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้สินค้าออนไลน์ ซึง่ในท่ีนีจ้ะหมายถงึระบบการช าระเงิน และการจดัสง่สินค้า 
 
 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ท าการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ เสือ้ผ้าออนไลน์จาก
ร้านค้าออนไลน์พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้ ท่ีต่างกันมีการ ตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าจาก
ร้านค้าออนไลน์แตกตา่งกนั โดยเพศหญิงมีแนวโน้มซือ้มากกวา่เพศชาย  
 ธนาภรณ์ เงินยวง (2558) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า อายุ มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการด้านแหล่ง/สาขาท่ีซือ้ พบว่า ผู้ ท่ีนิยมซือ้ใกล้ ตลาด/ศนูย์การค้า มากกว่า
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กลุม่อ่ืนๆ คือ ผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20 ปี ผู้ ท่ีนิยมซือ้ใกล้ท่ีท างานมากท่ีสดุ ผู้  ท่ีมีอายุ 91-42 ปี ผู้ ท่ีนิยมซือ้
ใกล้บ้านมากท่ีสดุคือ ผู้ ท่ีอายุ 41-50 และผู้ ท่ีนิยมซือ้ใกล้แหล่งคมนาคม มากท่ีสดุคือ ผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า 
51 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20 ปี มกันิยมเดินห้างหรือมีการนดัพบปะ
เพ่ือนฝงูในห้างสรรพสินค้า ในขณะท่ี ผู้ ท่ีมีอาย ุ91-42 ปี เป็นวยั ท างานจึงมกัใช้บริการสาขาท่ีใกล้แหล่ง
ท างานเป็นหลงัผู้ ท่ีอายุ 41-50 และ 51 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มท่ี ค่อนข้างมีอายุ จึงเลือกใช้บริการสาขาใกล้
บ้านและแหลง่คมนาคมตา่งๆ ท่ีเดินทางผ่าน เน่ืองจากมคีวามสะดวกมากกวา่สาขาอื่นๆ  
  สมภพ ศกัด์ิจิรพาพงษ์ (2558) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ปัจจัย
ส่วนบุคคล) ในส่วนของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจใน
การซือ้ สินค้าของแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต (Maxvalu Supermarket) แตกต่างกันหรือไม่ จาก
ผลงานวิจัย พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมในการ ซือ้สินค้าของแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต (Maxvalu Supermarket) ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในขณะท่ี อาย ุและอาชีพท่ีแตกต่างกนั ผลวิจัยพบว่า มีผลต่อความ พึง
พอใจในการซือ้สินค้าของแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต (Maxvalu Supermarket) ของผู้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
 เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ท่ี ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าประเภทเสือ้ผ้า
แฟชั่นของผู้ บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ผ่าน ทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่รายได้ตอ่เดือนท่ี ตา่งกนัมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าประเภทเสือ้ผ้าแฟชัน่
ของผู้บริโภคกลุม่วยัรุ่นผ่านระบบ พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีแตกตา่งกนั  
 ฉัตราพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็น
ตอบสนองความความต้องการของลูกค้าโดยสร้างการความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึง่ประกอบด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าต้องการในราคาท่ีเหมาะสม จดัจ า หน่ายใน
สถานท่ีและวิธีการท่ีลกูค้าจะเกิดความสะดวกสบาย และใช้สิ่งกระตุ้นให้ลกูค้ารับรู้ อยากใช้ และท าการ
ซือ้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม   
 ธญัวรรณ เยาวสงัข์ (2554) ได้ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้และปัจจยัท่ีส าคญัในการ ตดัสินใจ
เลือกซือ้เสือ้ผ้าผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท Facebook ในด้านปัจจยัทาง การตลาด มีความมุ่ง
หมายเพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้ และ ปัจจยท่ีัส าคญัในการตดสัินใจเลือกซือ้เสือ้ผ้าทางเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ประเภท Facebook ในด้านผลิตภณัฑ์ราคาการส่งเสริม การตลาด การให้บริการแบบเจาะจง 
และการรักษาความเป็นสว่นตวั  
 ศิริญญา วิรุณราช (2556) ได้ศึกษาอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของ
ผู้บริโภคใน สปป.ลาว: กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทร์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคสินคา
อปุโภคบริโภคของไทยนัน้โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภค มีการซือ้สินค้าไทยทุกวนั และมีการรับชมรายการ
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โทรทัศน์จากประเทศไทยทุกวนั โดยเลือกใช้สินค้าไทยเพราะเหตุผลด้านคุณภาพ เป็นอนัดับหนึ่ง ผู้ มี
อิทธิพลมากท่ีสดุตอ่การตดัสินใจซือ้คือ บิดาและมารดา และสถานท่ีบริโภคสินค้าไทยส่วนใหญ่คือตลาด
  
ปรีชา กาวีอิ่น (2551)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า การซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สามารถท าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก รวมถึงการซือ้สินค้าและบริการได้ทุกชนิด 
ประหยัดเวลา สามารถเปรียบเทียบ ราคาและข้อมลูของสินค้าและบริการได้ง่ายกว่าการซือ้สิ นค้าและ
บริการจาก ช่องทางการจ าหน่ายอื่น อีกทัง้การติดตอ่สื่อสารแสดงความคิดเห็นหรือติชมสินค้าและบริการ
ไปยงัผู้จ าหน่ายได้ง่ายและสะดวกกวา่    
 เกวลี เพ็ชรเนียม (2560) พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลตอ่สื่อโฆษณาการตลาดดิจิตอลท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และยังพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อ
ดิจิตอล ได้แก่ ระดับการใช้สื่อดิจิตอลจ านวนช่วโมงท่ีใช้สื่อดิจิตอล วตัถุประสงค์ในการใช้สื่อดิจิตอล 
ความถ่ีของสื่อโฆษณาท่ีได้เห็นต่อ สัปดาห์และ พฤติกรรมเมื่อได้รับสื่อโฆษณาดิจิตอลท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจึงยอมรับสมมติฐานท่ีว่าพฤติกรรม
การใช้สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลต่อสื่อ โฆษณาการตลาดดิจิตอลท่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีทางสถิติ  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ ผู้ ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น Shopee จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 400 คน โดยใช้การค านวณสูตรของ Yamane (1967) โดยโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 
(Convenient Sampling) และการสุ่มแบบปากต่อปาก (Snow Ball) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยประกอบไปด้วย    
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นค าถามในลักษณะท่ีเป็นค าถามปลายปิด ก าหนดให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค ่1 ค าตอบ      
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั่น Shopee  ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการทางการตลาด ด้านพนักงานขาย ด้านภาพลกัษณ์ และ ด้านกระบวนการขาย มีจ านวนข้อ
ค าถามทัง้หมด 26 ข้อ มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 5 คะแนน , มีระดบัความพึงพอใจใน
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ระดบัมาก 4 คะแนน,มีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง3 คะแนน,มีระดบัความพึงพอใจน้อย 2 
คะแนน,มีระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ  1 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้   
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั
การวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชัน่ shopee ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการทางการตลาด ด้านพนักงานขาย ด้าน
ภาพลกัษณ์ และ ด้านกระบวนการขาย ผู้ วิจยัก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจยั 
 2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
 2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั่น shopee จ าแนกตาม 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย
ใช้วิธีของ LSD และในสว่นของเพศ จะใช้การวิเคราะห์ด้วย สถิติ t-test 
ผลการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพิเคชั่น shopee ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี และมี
สถานภาพ โสด/หย่าร้าง ซึง่มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 
– 30,000 บาท 
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้        
1. ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชัน่ shopee โดยภาพรวม พบว่า
ผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพิเคชัน่ Shopee ให้ระดบัความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทัง้ 5 ด้าน       
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั่น shopee จ าแนกตาม
ประชากร ดงันีผู้้ ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่น Shopee ท่ีมีเพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตา่งกนั ท าให้ความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชัน่ shopee ตา่งกนั 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชัน่ shopee 
 ผู้ วิจยัท าการสรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้       
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1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั่น shopee โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก      
1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ พบวา่ผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ให้ระดบัความพึงพอใจ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นด้านท่ีผู้ ออกแบบแอฟพิเคชั่นต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากเน่ืองจาก แอฟพิเคชั่นท่ีได้ออกแบบมาต้องแอฟพิเคชั่นท่ีใช้งานได้ง่าย 
สวยงาม ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย และมีความปลอดภัยในการท าธุรกรรมด้านการเงิน เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผู้ซือ้และอยากท่ีจะกลบัใช้แอฟพิเคชัน่นีอ้ีก ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ พร ต้นลาภเจริญ 
(2552) และ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์  (Utility) มี
คณุคา่ (Value) ในสายตาของลกูค้า จงึจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้  
1.2 ด้านราคา พบว่าผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชัน่โดยทั่วไป ให้ระดบัความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์
ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ภาพรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ ราคา
ของสินค้าท่ีขายใน แอฟพิเคชั่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในทุกช่วงได้ ถัดไปเป็น 
คณุภาพของสินค้าในแอฟพิเคชัน่เหมาะสมกบัราคาท่ีจ่ายไป และ ราคาของสินค้าท่ีขายใน แอฟพิเคชั่น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในทุกช่วงได้ ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ด้านราคา ควรตัง้ราคา
ให้เหมาะกบัสภาพของสินค้า ไม่ควรท่ีจะตัง้ราคาเกิดจริง ต้องตัง้ราคาให้ผู้ซือ้มีความพึงพอใจท่ีอยากจะ
จ่ายเงินออกไปเพ่ือท่ีจะซือ้สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐชา ประวาลปัทมกุล (2555) และ วีร
ภัทร ธูปพนม  (2558) ได้กล่าวว่า ราคาสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ความพึงพอใจของผู้ บริโภค 
ต้องการราคาท่ีหลากหลายเพราะจะท าให้การตดัสินใจง่ายขึน้ และหากเปรียบเทียบราคากบั ตราสินค้า
อื่นจะช่วยให้การตดัสินใจเร็วขึน้   
1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชัน่โดยทัว่ไป ให้ระดบัความพึงพอใจในการ
ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุดคือ เป็นช่องทางการเพ่ิมยอดขายให้กับผู้ ขายสินค้า ถัดไปเป็น แอฟพิเคชั่น shopee เป็นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของคนในกลุม่ พ่อค้า และ แม่ค้า ถดัไปเป็น แอฟพิเคชัน่มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
มีความหลากหลาย และ แอฟพิเคชั่นมีช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีสามารถใช้งานได้ทั่วโลก ผู้ วิจัยมี
ความเห็นวา่ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย แอฟพิเคชัน่ shopee เป็นแอฟพิเคชัน่ท่ีใช้งานออนไลน์ ซึง่การ
ซือ้ขายผ่านแอฟพิเคชั่นนับได้ว่าเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วนัดี รัตนกายแก้ว (2554) และ จกัรพงษ์ คงมาลยั (2554) ได้กล่าวว่าเฟสบุ๊คเป็นช่องทางใน
การ บริหารความสมัพนัธ์ลกูค้าท่ีสะดวกรวดเร็ว เป็นช่องทางในการรับฟัง และท าความเข้าใจ ตลอดจน
ชีแ้จงลกูค้าอย่างโปร่งใส เพราะเป็นสื่อท่ีเปิดเผยให้ผู้บริโภคสามารถรับฟังข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ต่อ
ผู้บริโภคและตราสินค้า      
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1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชัน่โดยทัว่ไป ให้ระดบัความพึงพอใจในการซือ้
สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee  ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุดคือ ผู้ ใช้แอฟพิเคชั่นอยากท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าแอฟพิเคชั่นนีใ้ห้กับผู้อื่นแบบปากต่อปาก 
ถดัไปเป็น แอฟพิเคชัน่ มีโปรโมชัน่สง่สินค้าฟรี ถดัไปเป็น ราคาสินค้าในแอฟพิเคชัน่มีราคาถูกกว่าร้านค้า
อื่น ถัดไปเป็น ถัดไปเป็น มีส่วนลดจากการซื อ้สินค้าครัง้ต่อไปหากให้ผู้ ใช้แอฟพิเคชั่นแชร์ต่อ และ 
พนกังานแอดมินมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาในการซือ้สินค้าออนไลน์ให้กบัลกูค้าได้ ผู้ วิจยัมีความเห็น
ว่า แอฟพิเคชัน่ควรท่ีจะมีกิจกรรมพิเศษ หรือ campaign ในวนัพิเศษต่างๆ ให้ผู้ซือ้สินค้าได้ร่วมสนุกกบั
กิจกรรม เพ่ือสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบัลกูค้าท่ีมาใช้บริการแอฟพิเคชัน่ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ไอ
รินทร์ โชติอคัรอนนัต์ (2556) ได้กลา่ววา่ปัจจยัด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ท าให้พบว่าผู้บริโภครู้จกั
สินค้า และ มีการซือ้สินค้ามากขึน้  และ เกวลี เพ็ชรเนียม (2560) ได้กลา่วว่า พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอล
มีอิทธิพลต่อสื่อโฆษณาการตลาดดิจิตอลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า ของผู้บริโภค และ วรรณภา สุ
โภชน์ (2550) ได้พบว่าอตัราการเติบโตของยอดขายคือ ด้านเทคโนโลยีและด้านการส่งเสริมการขายอยู่
ในระดบัมาก    
1.5 ด้านพนกังาน พบวา่ผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชัน่โดยทัว่ไป ให้ระดบัความพงึพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์
ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee  ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
พนกังานแอดมินของร้านค้าท่ีเข้าร่วมกบัแอฟพิเคชัน่สามารถท่ีจะตอบค าถามท่ีลูกค้าได้ และถดัมาเป็น 
ผู้ ใช้แอฟพิเคชัน่มีความพึงพอใจต่อพนกังานแอดมินท่ีให้ข้อมลูท่ีต้องการกบัผู้ ใช้ได้ และ พนกังานแอดมิ
นมีความช านาญ และ รวดเร็ว ในการให้ข้อมูล ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานแอดมินของแอฟพิเคชั่น 
ต้องมีความสามารถ และช านาญในการตอบข้อสงสยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัสินค้าให้กับผู้ซือ้ได้อย่างถูกต้อง 
แมน่ย า และยงัสามารถแก้ไขปัญหาหลงัการขายได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ สภุาพร ชุ่มสกุล (2554) 
และ สดุารัตน์ กนัตะบตุร (2554) ได้กลา่ววา่ปัจจยัด้านบคุลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า
ออนไลน์ อาศยัการคดัเลือกการ ฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกตา่งเหนือคูแ่ข่งขนัเป็น ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
1.6 ด้านภาพลักษณ์ พบว่าผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชั่นโดยทั่วไป ให้ระดับความพึงพอใจในการซือ้สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee  ภาพรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ
คือ ใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย ถดัไปเป็น แอฟพิเคชัน่ออกแบบได้สวยงาม น่าใช้งาน และ เข้าใจง่าย และ บอก
รายละเอียดของสินค้าได้อย่างชดัเจน ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ด้านภาพลกัษณ์ คือ การสร้างและออกแบบ
แอฟพิชัน่ให้มีความสวยงาม และภาษาท่ีน ามาใช้ก็ต้องเป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย มีการระบุรายละเอียด
ของตวัสินค้าไว้อย่างชดัเจน เพ่ือท่ีจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ อ าพล 
นววงศ์เสถียร (2557)  และ สุดารัตน์ กันตะบุตร (2554) ได้กล่าวว่า ผู้ บริโภคท่ีตดัสินใจซือ้สินค้าใน
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ร้านค้าออนไลน์ โดยปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์มาก
ท่ีสดุคือปัจจยัด้านลกัษณะทางด้านภาพลกัษณ์ รองลงมาคือความมีช่ือเสียงของร้านค้า  
1.7 ด้านกระบวนการขาย พบวา่ผู้ ใช้บริการแอฟพิเคชัน่โดยทัว่ไป ให้ระดบัความพึงพอใจในการซือ้สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee  ภาพรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ 
มีความพึงพอใจในกระบวนการด้านการบริการของแอฟพิเคชั่นและอยากท่ีจะกลบัมาซือ้ซ า้ ถัดไปเป็น 
แอฟพิเคชั่นมีกระบวนการขัน้ตอนการซือ้ขายท่ีเป็นระบบ ตัง้แต่ เลือกซือ้สินค้า จนถึงขัน้การช าระเงิน 
และ การจดัส่งสินค้า และ มีขัน้ตอนการช าระเงินท่ีมีความปลอดภัยและเช่ือถือได้  ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้ออกแบบควรท่ีจะต้องค านึงถึงกระบวนการขายของตวัแอฟพิเคชั่นด้วย ซึ่งก็คือ ระบบการสัง่ซือ้ การ
ช าระเงิน การจัดสั่ง รวมถึงการบริการหลังการขาย ต้องสะดวกและรวดเร็ว ใช้งานง่าย รวมถึงความ
ปลอดภัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ชัยวฒัน์ พิทกัษ์รักธรรม (2556) และ ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร 
(2551) ได้กล่าวว่า สิ่งส าคญัท่ีท าให้ตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ คือ ความสะดวกในการหาซือ้ สามารถ
ซือ้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจยัด้านกระบวนการขาย มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์  
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้        
 1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึง
พอใจมาก ซึง่ผู้ซือ้สินค้าแม้จะมีความพึงพอใจมาก แต่ผู้ ท่ีผลิตแอฟพิเคชัน่ก็ควรท่ีจะพฒันาแอฟพิเคชัน่
อยู่ตลอด เน่ืองจากเม่ือเวลาผ่านกระแสความนิยมในสินค้าก็แตกตา่งกนัตามช่วงระยะเวลา อาจจะต้องมี
การอพัเดตสินค้าใหมเ่ร่ือยๆ สินค้าอะไรที่คนก าลงันิยม หรือก าลงัเป็นกระแส ต้องหาข้อมลูในส่วนนีด้้วย 
และ ต้องส ารองของในสต๊อกไว้ด้วย  
 2. ด้านราคาผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มาก ถึงแม้ว่าผู้ ซือ้สินค้าจะให้คะแนนมาในระดับท่ีดีมาก แต่แอฟพิเคชั่นก็ควรท่ีจะมีระบบในการ
เปรียบเทียบราคาของสินค้า เพ่ือท่ีผู้ซือ้สินค้าจะได้ท าการเปรียบเทียบสินค้า กบัร้านค้าร้านอื่นเพ่ือท่ีผู้ซือ้
จะได้มัน่ใจวา่สินค้ามีราคาท่ีถกู  
 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้ ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจมาก ถึงแม้ว่าผู้ ซือ้สินค้าจะให้คะแนนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมาในระดบัท่ีดี
มาก แต่แอฟพิเคชัน่ก็ต้องมีการพฒันา หรือการสรรหาช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบอื่นๆ เพ่ือท่ีจะ
สร้างฐานลกูค้า และ การหาลกูค้าประจ า 
 4.ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชัน่ shopee ภาพรวมอยู่ในระดบั
ความพึงพอใจมาก ผู้ ผลิตแอฟพิเคชั่น ต้องจัดให้มีโปรโมชั่นเกิดขึน้บ่อยๆ และใช้การโฆษณาในสื่อ
ออนไลน์ เพราะสามารถเห็นได้รวดเร็ว และต่องมีการกิจกรรมให้เข้ากบัเทศกาลต่างๆ พร้อมทัง้ท าการ
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โฆษณาเชิญชวน เช่น ในรถไฟฟ้า ท่ีมีคนเยอะและสามารถเห็นได้ชดัเจน เพ่ือหาลกูค้าใหม่  
  
 5.ด้านบุคคลผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มาก ถึงแม้ว่าด้านบุคคลจะอยู่ในระดับท่ีมาก แต่ก็แอฟพิเคชั่นก็ควรท่ีจะมี การอบรมพนักงาน เช่น 
พนกังาน call center เพ่ือท่ีจะสามารถตอบค าถามข้อมลูของสินค้า และ แก้ไขปัญหาให้ลูกกค้าได้ใน
เวลาท่ีรวดเร็ว  
 6.ด้านภาพลกัษณ์ 
ผู้ ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก อาจจะมี
ปรับเปลี่ยนหน้าตารูปลกัษณ์ของแอฟพิเคชัน่ให้เข้ากบัเทศกาลตา่งๆ เปลี่ยนสี เปลี่ยนตวัหนงัสือท่ีใช้ ให้ดู
น่าใช้มากขึน้ สะดดุตา 
 7.ด้านกระบวนการขาย 
ผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ต้องปรับให้มี
กระบวนการสัง่ซือ้สินค้าท่ีง่าย ไมยุ่่งยาก และในเร่ืองของการช าระเงินท่ีต้องท าผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องมี
ความปลอดภัยอาจจะมีให้ใส่รหัสOTP เพ่ือยืนยันตวัตน ผู้ ซือ้สินค้าจะได้มัน่ใจว่าบัญชีการสัง่ซือ้นัน้ๆ 
เป็นของตนจริงๆ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรในปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่าน
แอฟพิเคชัน่ shopee  
2. การศึกษางานวิจยัในครัง้นี ้ศึกษาโดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนทั่วไป ในการศึกษาครัง้ต่อไป
อาจจะจ าเพาะเจาะจงวา่ใช้กลุม่ตวัอย่างแบบไหน 
เอกสารอ้างองิ 
กรีฑาพล ปันทวงักรู , 2552 ศกึษาพฤติกรรมและทศันคติการตดัสินใจซือ้สินค้า ผ่านเครือข่าอินเตอร์เน็ต

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ ,  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เกวลี เพ็ชรเนียม , 2560 พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลต่อสื่อโฆษณาการตลาดดิจิตอลที่มีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้สินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร , สารนิพนธ์หลกัหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

ชนนิกานต์ จุลมกร , 2555 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี , คณะวิทยาศาสตร์ , มหาวิทยาลยับรูพา 

ธัญวรรณ เยาวสังข์ ,2554 พฤติกรรมการใช้และปัจจัยท่ีส าคัญในการ ตัดสินใจเลือกซือ้เสือ้ผ้าผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท Facebook , รายงานการวิจัย , มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ:
กรุงเทพฯ. 
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เพ็ญนฤมล จะระ , 2554 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าประเภทเสือ้ผ้าแฟชัน่ของผู้บริโภค
กลุ่มวยัรุ่น ผ่าน ทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร, การ
ค้นคว้าอิสระ. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ. 

วรัญญา โพธ์ิไพรทอง , 2556 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์.(การศึกษา
ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี. 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ , 2556 เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านสงัคมออนไลน์ 

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร , การค้นคว้าอิสระเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา

ตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล, 2555 ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซือ้และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันบน
เวบ็ไซต์ ensoco , การศกึษาตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด , มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

อาภาภรณ์ วธันกุล ,2555 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผู้บริโภผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย , สารนิพนธ์ , ปริญญาธุรกิจมหาบณัฑิต , สาขา
การตลาด , มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 


