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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรือง พฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือ ( ) เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee 

ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ( ) เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee 

ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั ( ) เพอืศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร (4) เพือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์

ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (5) เพือศึกษาการตลาดผา่นสือสังคมออนไลน์ทีมี

ผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ คนในจังหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง 

(Non-Experience Design)  
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 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ทีต่างกนั ทาํให้พฤติกรรมการซือสินคา้

ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .  และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านราคา ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การตลาดผ่านสือสังคม

ออนไลน์ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee 

ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ .  

คําสําคัญ : การยอมรับเทคโนโลย,ี การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Abstract 

 Research subject The Behavior of Online Shopping Through the Shopee Platform (case study in 

Bangkok) the objective is to (1) To study the behavior of online shopping through the Shopee platform (case 

study in Bangkok) (2) To study the behavior of online shopping through the Shopee platform (case study in 

Bangkok) Classified by personal factors (3) To study the marketing mix factors affecting the behavior of online 

shopping through the Shopee platform (case study in Bangkok) (4) To study the factors of technology 

acceptance affecting the behavior of online shopping through the Shopee platform (case study in Bangkok) 

(5) To study social media marketing that affects the behavior of online shopping through the Shopee platform 

(case study in Bangkok). The sample group used in the research was 385 personnel in Bangkok. It is non-

experimental research (Non-Experience Design). 

 The results of the study showed that Personal factors, such as age, different status, were statistically significant 

0.05 difference in online shopping behavior through Shopee platform of people in Bangkok, and price marketing mix 

factor Technology acceptance factor, perception of ease of use Social media marketing in word of mouth marketing 

With a statistically significant level of 0.05 

Keywords: Technology Acceptance, Social Media Marketing, Behavior consumer 

บทนํา 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาํให้การขายสินคา้ออนไลน์เป็นทีนิยมมากขึน เนืองจากคนส่วน

ใหญ่หลีกเลียงการเดินทางออกนอกบา้น เพือลดความเสียงจากการสัมผสัเชือโรค ประกอบกบัการสังสินคา้

ออนไลน์ในปัจจุบนัมีปัจจยัทีสนบัสนุนให้การซือสินคา้ออนไลน์มีความสะดวกสบายมากกขึน 
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 ระบบการค้าในปัจจุบนัมีการนาํ Social Media เขา้มาช่วยเพิมช่องทางการขาย เนืองจากสือเหล่านี 

สามารถเขา้ถึงคนจาํนวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว และยงัสามารถโตต้อบสือสารกบัคนทีมีความชอบในเรือง

เดียวกนั สามารถแลกเปลียนความคิดเห็น  และเป็นช่องทางทีสามารถสือสารกนัได้ตลอด 24 ชวัโมง จึงเป็น

ช่องทางให้ร้านคา้ใชสื้อสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการตลาด และ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพือพูดคุย

ตอบขอ้ซกัถามในสินคา้และบริการ 

 ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ผูวิ้จัยจึงมองเห็นความสําคญัในการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และ ส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และ การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อพฤติกรรม

การซือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึงจะเป็นประโยชน์ให้กบั

ผูที้ดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการ หรือ ผูข้ายทวัไป ทีกาํลงัสนใจจะเขา้มาดาํเนินการขายสินคา้ในแพลตฟอร์ม 

Shopee ซึงผลการวิจยัจะเป็นแนวทางในการทาํการตลาด เพือพฒันาสินคา้ คุณภาพ และ ราคา เพอืตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้พมิขึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 .  เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

  .  เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั 

  . เพอืศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีและ การตลาดผา่นสือ

สังคมออนไลน์ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

  1. ขอบเขตของประชากร คือ ประชาชนทีอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครทีซือสินค้าผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee จาํนวน 385 คน  

  2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เริมดาํเนินการวจิยัในช่วงกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2564 

  3. ขอบเขตด้านตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และ การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ ส่วนตวั

แปรตาม คือ พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

  1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ต่างกนั น่าจะมีพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee 

ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานครตา่งกนั 
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  . ปัจจยัส่วนประสมการทางการตลาด, ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีและ การตลาดผ่านสือสังคม

ออนไลน์ น่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

  . เพือเป็นแนวทางความรู้สําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพือการ

นาํเสนอสินคา้ทีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

  . เพอืเป็นประโยชน์กบัเจา้ของแพลตฟอร์ม Shopee เพอืเป็นแนวทางในการพฒันาแพลตฟอร์มต่อไป 

  . เพือเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีสนใจประกอบธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการพฒันาสินคา้และ

บริการใหต้อบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

  . เป็นแนวทางใหก้บัผูที้ตอ้งการศึกษา และสนใจในเรืองทีเกียวขอ้งต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

  Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงตวัแปร หรือเครืองมือทางการตลาดที

สามารถควบคุมไดบ้ริษทัมกันาํมาใชร่้วมกนัเพือตอบสนองความพึงพอใจ และ ความตอ้งการของลูกคา้ทีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ซึงมี 4 ตวัประกอบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  ศิรินทิพย ์เหลืองสุดใจชืน (2559) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงตวัแปรทางการตลาดที

สามารถควบคุมได ้ซึงเป็นกลุ่มของเครืองมือทางการตลาดทีองคก์รใชร่้วมกนั เพือตอบสนองความตอ้งการแก่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นสิงทีนกัการตลาดจะตอ้งคน้หา เพอืให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด และเพอืสร้าง

ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

  การยอมรับเทคโนโลย ี

  จากทฤษฎีของ Chu & Chu (2011) มีตัวแปร 6 ปัจจัยสําคัญ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความตงัใจทีจะใช้ (Intention to Use) การรับรู้

ความเสียง (Perceived Risk) ทศันคติต่อการใช ้(Attitude toward Using) และ การนาํมาใชง้านจริง (Actual Use) 

  ศรัณย ์เถาสุวรรณ์ (2560) สรุปว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการนาํเทคโนโลยีทียอมรับมาใช้

งานซึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคล หรือการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรม ทศันคติ และการใช้

งานเทคโนโลยีทีง่ายขึน นอกจากนี การนาํเทคโนโลยีมาใช้งานทาํให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะ

ในการใชง้านเพิมเติม 
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  การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ 

  วราพร ดาํจบั (2562) สรุปไวว้่า สือสังคมออนไลน์ เป็นการสือสารโดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็น

การนําเสนอ แบ่งปัน เนือหารูปภาพ เสียง ขอ้ความ คลิปวีดีโอ โดยมีวตัถุประสงค์เพือการติดต่อสือสาร 

แลกเปลียน การแบ่งปันเรืองราวเหตุการณ์ต่างๆ ระหวา่งบุคคลสองคน หรือ กลุ่มบุคคลในลกัษณะของการเขา้

ร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกนั 

  มสัลิน ใจคุณ (2561) สรุปว่า การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ คือ การตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ตทีมี

การใช้สือออนไลน์ในการกระจาย และสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างความบันเทิง สร้างการ

ติดต่อสือสาร เพือเป็นการดึงดูดให้น่าจดจาํ สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้เพือกระตุน้ความตอ้งการ 

ความตงัใจทีจะซือสินคา้ของผูบ้ริโภคตามเป้าหมายทีตงัไว ้

  พฤติกรรมผู้บริโภค 

  วุฒิ สุขเจริญ (2559) กล่าวว่า จากความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kardes, Cronley  และ Cline 

พบว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการใช้สินคา้หรือบริการ โดยให้

ความสนใจในการตอบสนองของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ดงันนัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นการนํา

กิจกรรมต่างๆ มาแตกเป็นกิจกรรมย่อยๆ เช่นการคน้หาขอ้มูล การเปรียบเทียบคุณค่า การเปรียบเทียบราคา 

ความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้ 

  Kotler (1983) อา้งใน วุฒิ สุขเจริญ (2559 p.382) เสนอกระบวนการตดัสินใจแบบ 5 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

  ขนัแรก คือ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem recognition) 

  ขนัทีสอง คือ การหาขอ้มูล (Information search) 

  ขนัทีสาม คือ การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) 

  ขนัทีสี คือ การตดัสินใจซือ (Purchase decision) 

  ขนัทีหา้ คือ พฤติกรรมหลงัการซือ (Post purchase behavior) 
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กรอบแนวติดการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 

Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเครืองมือ โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) 

โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จาํนวน  ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญทงั  ท่าน พบวา่ ค่า IOC 

สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต่าสุดเท่ากบั 1.00 ซึงค่า IOC ของขอ้คาถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้

คาํถามทุกขอ้ครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวดั และนาํไปทดลองใช ้(try-out) กบัคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน  คน และหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั .  แสดงว่า ขอ้

คาํถามมีระดบัความเชือมนัสูงและสามารถนาํไปเก็บขอ้มูลได ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิจยัครังนีผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงันี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี 
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.  ใชค้่าร้อยละ และค่าความถี กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

.  ใชค้่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ และ

พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี 

2.1 พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม Shoppe ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้

วิธีของ LSD 

        2.2 เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และ การตลาดผ่านสือ

สังคมออนไลน์ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.4 อายุ 20-25ปี คิดเป็นร้อยละ 29.9 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 72.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.2 อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รายได ้15,000-30,001บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 โดยสามารถสรุปผลการวจิยั

ไดด้งันี 

  1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซือ โดยภาพรวมอยู่

ระดบัคะแนนมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.639 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

ขอ้ท่านจะซือสินคา้ผ่าน Shopee เมือท่านมีความต้องการซือสินคา้ใดๆ เป็นขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 

  2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยัไดด้งันี 

       2.1 คนในจังหวดักรุงเทพมหานครทีมีอายุต่างกัน ทาํให้พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

       2.2 คนในจังหวดักรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพต่างกนั ทาํให้พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์

ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และ การตลาดผ่าน

สือสังคมออนไลน์ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนใน

กรุงเทพมหานคร  
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม 

Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 b Std. 

Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 0.533 0.296  1.804 0.072 29.980 <0.001* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.095 0.053 0.092 1.776 0.77 

ดา้นราคา 0.181 0.066 0.164 2.730 0.007* 

ดา้นสถานทีจดัจาํหน่าย 0.064 0.065 0.058 0.980 0.328 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.032 0.047 0.032 0.677 0.499 

ดา้นการรับรู้ความเสียง -0.088 0.058 -0.061 -1.521 0.129 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใช้

งาน 

0.085 0.065 0.074 1.302 0.194 

ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้

งาน 

0.265 0.064 0.243 4.159 <0.001* 

ดา้นการปฎิสัมพนัธ ์ 0.056 0.051 0.058 1.108 0.269 

ดา้นความทนักระแส -0.022 0.059 -0.020 -0.371 0.711 

ดา้นการตลาดแบบปากตอ่ปาก 0.175 0.056 0.167 3.094 0.002* 

R = 0.667, R2 = 0.445, Adjusted R Square = 0.430, SEE = 0.483 

มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 สามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งันี 

  Y = 0.533+0.265(ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน)+ 0.181(ดา้นราคา)+0.175(ดา้นการตลาดแบบ

ปากต่อปาก) 

  สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ดา้น

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อ

พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทาํให้ทงั 3 ตวั

แปรนี สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคน

ในจงัหวดักรุงเทพมหานครได ้ร้อยละ 44.5 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 44.5 และมีค่าความคลาดเคลือนของ

การพยากรณ์ที  + 0.296 



9 
 

อภิปรายผลการศีกษา 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่ านแพลตฟอร์ม Shopee ข องคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยคนในจงัหวดักรุงเทพมหานครส่วนมาก ให้คะแนน ท่าน

จะซือสินคา้ผ่าน Shopee เมือท่านมีความตอ้งการซือสินคา้ใดๆ อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าคนในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครนนั ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความเห็นกบัการพฤติกรรมหลงัการซือ กบั

การซือซาํนนัหมายความว่าผูบ้ริโภคพึงพอใจในการซือสินคา้จนทาํให้เกิดการซือซาํ ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การตดัสินใจซือของ Sproles & Kendall (1986) อา้งใน ชูชยั สมิทธิไกร (2563 p.84-85) ขนัทีห้า คือพฤติกรรม

หลงัการซือ ซึงเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หลงัจากการซือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ถา้ผูบ้ริโภคเกิดความพึง

พอใจในสินคา้ก็มีโอกาสทีจะเกิดการซือซาํ 

 2. ผลศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ข องคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุและ สถานภาพ สามารถสรุปไดด้งันี 

      2.1 คนในจังหวดักรุงเทพมหานครทีมีอายุต่างกัน ทาํให้พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า อายุที

แตกต่างกนั มีความตอ้งการในการบริโภคสินคา้ทีแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วสุดา รังสิเสนา ณ 

อยุธยา (2561) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสังอาหารผ่านสือออนไลน์ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ อายทีุแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเนืองจากอายุที

ต่างกนัทาํใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งอาย ุ

      2.2 คนในจงัหวดักรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพตา่งกนั ทาํให้พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์

ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ซึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่า 

สถานภาพทีต่างกนัย่อมจะมีรูปแบบความคิด และ วิถีการดาํรงชีวิต ทีแตกต่างกนัย่อมส่งผลถึงพฤติกรรมการ

ซือ ซึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ วสุดา รังสิเสนา ณ อยธุยา (2561) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลตอ่พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการใช้บริการสังอาหารผ่านสือออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้น

สถานภาพทีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเนืองจากสถานภาพของของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนมากมีสถานภาพโสดทาํให้สถานภาพหย่าร้าง/หม้ายมีความแตกต่างกัน ทีส่งผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคทีสําคญัอยา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิต 
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 3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีและ การตลาดผา่น

สือสังคมออนไลน์ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งันี 

      3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ราคาของสินคา้มีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค เนืองผูบ้ริโภคไดมี้การเปรียบเทียบคุณภาพกบัราคาก่อนการตดัสินใจซือ ซึงสอดคลอ้ง

กบั จิตตวุฒิ รัตตกุล (2559) ทีกล่าวว่า ราคา เป็นคุณค่าของผลิตภณัฑ์ทีประเมินค่าออกมาเป็นตวัเงินทีมีผลทาํ

ให้ผูซื้อเกิดการตดัสินใจซือ 

      3.2 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่าย ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้

ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การใชง้านง่าย 

ไม่ซับซ้อนของแพลตฟอร์มในการสังซือสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซือของผู ้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึง

สอดคลอ้งกบั Davis (1989) อา้งใน อรอนงค ์ทองกระจ่าง (2560) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived 

Ease of Use) หมายถึง ระดบัทีผูใ้ช้คาดหวงัในการใช้เทคโนโลยี หรือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และใช้

งานง่ายไม่ซบัซอ้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช ้

      3.3 การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ

สินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคมี

ความเชือมันในการตัดสินใจซือโดยการอาศัยการตลาดแบบปากต่อปากเป็นอย่างมาก ซึงสอดคล้องกับ 

งานวิจยัของ นภาพร ภู่บุบผา (2563) ศึกษาเรือง ทศันคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีและสือสังคมออนไลน์ ทีส่งผล

ต่อความตงัใจซือกลอ้งติดรถยนตผ์่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษา

พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจซือกลอ้งติดรถยนตผ์า่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยครังนี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยสําหรับผู ้พัฒนาแพลตฟอร์ม Shopee  หรือ 

ผูป้ระกอบการทีตอ้งการขายสินคา้หรือบริการผา่นแพลตฟอร์ม Shopee เพือนาํผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันา

ปรับปรุงคุณภาพและบริการ ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ต่อไปในอนาคต ดงัต่อไปนี 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ และ ด้านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ และ สถานภาพ ต่างกนั ทาํให้มีพฤติกรรมการซือในภาพรวมต่างกนั ดงันัน

ผูป้ระกอบการควรมีสินคา้ทีหลากหลาย เพอืรองรับกลุ่มลูกคา้ทีมีความหลากหลายทางดา้น  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้

ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามให้

คะแนนขอ้ ท่านซือสินคา้ผ่าน Shopee เพราะมีการระบุราคาทีชดัเจน ดงันัน ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงการ

ระบุราคาของสินคา้ทีชดัเจน และ ราคาควรมีความเหมาะสม เพราะผูบ้ริโภคก็มีการเปรียบราคาสินคา้กับ

แพลตฟอร์มอืนเช่นกนั 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี

 จากการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการรับรู้ความง่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ

ซือสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้คะแนนขอ้ ท่านคิดวา่การคน้หาสินคา้ในแพลตฟอร์ม Shopee มีความงา่ย และ รวดเร็ว ดงันนั 

ผูป้ระกอบการจึงควรมีการพฒันาปรับปรุง การใชง้านของแพลตฟอร์ม Shopee ให้มีการใชง้านง่าย และมีความ

รวดเร็วในการใช้งาน เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ทีไม่ชอบความยุ่งยาก และ รวดเร็วในการใช้งาน 

และ มีการพฒันาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอยูเ่สมอ 

การตลาดผา่นสือสังคมออนไลน ์

 จากการศึกษาการตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อ

พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการวิจยั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนข้อ ท่านคิดว่าแพลตฟอร์ม Shopee มีการแนะนาสินค้า ผ่านช่องทางสือ

ออนไลน์ ท่านไดท้ราบขอ้มูล และรายละเอียดของแพลตฟอร์ม Shopee จากช่องทางสือออนไลน์ต่างๆ ดงันนั 

ผูป้ระกอบการควรเพมิช่องทางหรือ มีการจดัโปรโมชนัสําหรับการให้ลูกคา้กลบัมารีวิวสินคา้ทีซือจากร้านไป 

เพือให้ผูบ้ริโภคท่านอืนได้มาอ่าน และมนัใจถึงคุณภาพหรือบริการจากร้านของผูป้ระกอบการ และ ทาํ

การตลาดผา่นช่องทางสือออนไลน์อืนๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะเพอืการนําไปวิจัยในครังต่อไป 

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละด้านทีศึกษากับพฤติกรรมการซือสินค้าผ่าน

แพลตฟอร์ม Shopee ซึงค่าสัมประสิทธิถดถอยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจะไม่ไดมี้ผลต่อตวัแปร

ตามทุกตวั แต่พบว่าตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กัน ซึงผูวิ้จยัเสนอแนะผูที้สนใจนาํเรืองนีไป

ศึกษาต่อถึงอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้มของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อพฤติกรรมการซือสินคา้

ผา่นแพลตฟอร์ม Shopee 
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