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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

ด้านจิตวิทยาและสังคม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของคนไทยที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

ผ่าน Application Shopee (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ และด้านจิตวิทยาและสงัคม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคน

ไทย   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ คนไทย จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย

ใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 

มีการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อ เดือนเฉลี่ย 15,001-25,000 บาท 

และปัจจัยปัจจัยด้านจิตวิทยาและสังคม ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบว่าคนไทย ให้ระดับ

ความสำคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ครอบครัว 

กลุ่มอ้างอิง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับ

ความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนไทย ให้ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application 

Shopee ในระดับมาก คนไทย ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ต่างกัน และด้านจิตวิทยาและสังคม การรับรู้ การ

เรียนรู้ และครอบครัว ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่าน 

Application Shopee ของคนไทย 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ 

 

ABSTRACT 

 This independent study it aims to (1) to explore the demographic characteristics 

psychology and society and the online marketing mix factor of Thai people who have made 

the decision to buy online products via Shopee Application (2) to study the influence of 

demographic factors. Online marketing mix factor and psychological and social aspects that 

affect the decision to buy products online via the Shopee Application of Thai people 

The sample group used in this independent study was 400 thais, using questionnaires 

as a tool for data collection. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested for comparison using 

t-test statistics, one-way ANOVA statistic, if differences were found, they were compared 

individually by means of LSD and multiple regression statistics.  

The results of demographic factors study showed that most of the sample were 

female, aged 20-30, had a bachelor's degree. Have an occupation employee / company 

employee and have an average monthly income 15,001-25,000 baht and psychological and 

social factors as for the online marketing mix, it was found that thais place overall 

importance at a high level. When considering incentives, awareness, family learning, product 

reference groups, price, distribution channels. Marketing promotion There is a high level of 

importance in all aspects. 



The results of the hypothesis testing showed that thais gave a high level of decision-

making to buy products online via Shopee Application. Thai people with different gender, 

age, education, occupation and monthly income affected their decision to buy online 

products through Shopee Application. And psychology and social awareness, learning and 

family; online marketing mix. Product aspect, price aspect, distribution channel And 

marketing promotion aspects Overall, Thai people influence the decision of making online 

purchases through the Shopee Application. 

 

Keywords : Decision making
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บทนำ 

 ในปัจจุบันโลกของธุรกิจการค้าออนไลน์ สื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและยังมีอิทธิพลอย่างมากซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีน

ปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคสะดวกและรวดเร็ว ง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ซึ่งในปี 

2560 ที่ผ่านมาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่

สำคัญมาจากธุรกิจต่างๆ มองว่าเวลานี้ E-Commerce เป็นช่องทางการขายหลักในการเข้าถึงผู ้บริโภค 

เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (Application) ก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลหรือสินค้าต่างๆได้จาก

ทั่วทั้งโลกและสามารถที่จะขายสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีขีดจำกัดในช่วงเวลาของการใช้

งาน อีกทั้งยังมีการเข้ามาของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคให้ได้มากที่สุด อีกทั ้งยังมีระบบการชำระเงินออนไลน์ ( Online 

Payment) ที่พัฒนาไปอย่างมากทั้งในด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางธนาคาร

ต่างๆได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการโอนข้ามธนาคารทำให้ผู้บริโภคประหยัดในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการ

โอนข้ามธนาคาร 

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee 

ของคนไทย ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee จำแนกตาม

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและด้านจิตวิทยาและสังคม ส่วนประสม

ทางตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee 

 

วัตถุประสงค์ของงานศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านจิตวิทยาและสังคม และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ของคนไทย 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และ

ด้านจิตวิทยาและสังคม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application 

Shopee ของคนไทย ในครั้งนี้ได้ทำการเลือกประชากรที่เป็นคนไทยจำนวนทั้งสิ้น 66 ,558,935 คน (ที่มา 
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สำนักงานสถิติแห่งชาติ) เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนที่เคยตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน 

Application Shopee ของคนไทย จึงใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของ Yamane (1973) โดยผู้ศึกษาได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% และมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

จากการเปิดตารางพบว่าจำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องศึกษาอยู่ที่ 400 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee 

ของคนไทย ได้กำหนดตัวแปรสำหรับการศึกษาคร้ังนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 

2.1 ตัวแปรอิสระ ที่ได้กำหนดขึน้สำหรับการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่  

- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

- ปัจจัยด้านจิตวิทยาและสังคม ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิง 

- ส่วนประสมทางตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 2.2 ตัวแปรตาม ที่ได้กำหนดขึ้นสำหรับการศึกษาคร้ังนีไ้ด้แก่ 

- การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย ซึ่งประกอบไปด้วย การ 

ตระหนักถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรม

หลังการซื้อ 

3. ขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้จะใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่น 

Application Shopee ของคนไทย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ขอบเขตระยะเวลา  

การดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ิมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย โดย

จำแนกตามประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
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2. เพื่อให้ทราบถึงจิตวิทยาและสังคม ส่วนประสมทางตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย 

กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ  

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ต่อเดือน 

ส่วนประสมทางตลาดออนไลน์ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผา่น

Application Shopee ของคนไทย 

- การตระหนักถึงความต้องการ 

- การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

- การประเมินทางเลือก 

- การตัดสินใจซื้อ 

- พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ด้านจิตวทิยาและสงัคม

1. การจูงใจ 

2. การรับรู้ 

3. การเรียนรู้ 

4. ครอบครัว 

5. กลุ่มอ้างอิง 
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นิยามศัพท์ 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ที่มาจาก

แรงจูงใจหลากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นความ

นิยม โดยทำการศึกษาหาข้อมูลข่าวสารและทำการคิด ไตร่ตรอง ถึงความต้องการอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก่อนที่

ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การตระหนักถึงความต้องการ หมายถึง จุดเร่ิมต้นของความต้องการหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้

สินค้านั้น อาจถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมไปถึงความสะดวกใน

การซื้อสินค้า 

2. การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การกระทำหลังจากเกิดความต้องการเป็นการค้นหาข้อมูล

เพื่อใช้ในประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผู้บริ โภคอาจจะค้นหาข้อมูลนั้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ ทีวี  

อินเทอร์เน็ตหรือด้วยตนเอง เป็นต้น 

3. การประเมินทางเลือก หมายถึง การที่ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าหรือ Application กันผ่านการ

คิดไตร่ตรอง อย่างรอบคอบแล้วว่าสินค้าหรือ Application นั้นสัมพันธ์กับตนเอง สิ่งที่ผู้บริโภคมักจะทําการ

ประเมินทางเลือก ได้แก่ ราคาสินค้า คุณภาพสินค้าและความสะดวกรวดเร็ว 

 4. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ความตั้งใจซื้อสินค้าที่ตรงตามความต้องการหรือที่ตนเองชอบมากที่สุด 

โดยมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะซื้อสินค้าที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร มีความสะดวกไหม รวมไปถึงมีโปรโมชั่นที่

น่าสนใจหรือไม่ โดยที่ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจแล้วก็จะตัดสินใจซื้อทันที 

 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง หลังจากผู้บริโภคซื้อสินค้าและใช้สินค้าไปแล้วผู้บริโภคจะมี

ประสบการณ์ หากเกิดความพึงพอใจก็จะซื้อซ้ำและแนะนำบุคคลอื่นๆให้มาซื้อสินค้านั้นอีกแต่ถ้าหากสนิค้า

ไม่ตรงกับความต้องการแนวโน้มที่จะไม่ซื้อสินค้านั้นค่อนข้างสูง 

ด้านจิตวิทยาและสังคม หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารวมไปถึงการใช้

ชีวิต สิ่งแวดล้อมรอบข้าง และฐานะทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การจูงใจ หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, Instagram หรือการใช้งานเครือข่ายมือถือรวมไปถึงบัตรส่วนลดหรือของ

รางวัลกับผู้ที่สมัครบัตรสมาชิกหรือเป็นผู้ที่ใช้บริการมานาน 

2. การรับรู้ หมายถึง การยอมรับในราคาที่ผู้บริโภคพึ่ งพอใจในการตัดสินใจที่จะซื้อและรับรู้ถึง

ประโยชน์ของสินค้าชิ้นนั้นจากการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ 

3. การเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งทำให้รู้ได้ว่าสะดวกรวดเร็ว 

ใช้งานง่ายและยังประหยัดในเร่ืองของการเดินทางจึงทำให้เกิดความพึงพอใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก 
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4. ครอบครัว หมายถึง ค่านิยมของแต่ละครอบครัวที่ไม่เหมือนกันและการสอนคนในครอบครัวให้

หันมาซื้อสินค้าออนไลน์ที่มากข้ึน 

5. กลุ่มอ้างอิง หมายถึง ดารา/นักแสดงที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าชิ้นนั้นๆรวมไปถึงกลุ่ม

เพื่อนๆที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรใช้เป็นกล

ยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วย  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภค แต่ผลิตภัณฑ์จะต้องมีประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) และต้องสร้างความประทับใจให้แก่

ลูกค้า จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายได้ 

2. ราคา (Price) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน เป็นต้นทุนที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเลยทำให้การตั้ง

ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยราคาสินค้านั้นควรตั้งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นเพราะผู้บริโภคอาจเอา

ไปเปรียบเทียบกับร้านค้าอ่ืนๆได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ขายตามเว็บไซต์ก็จะเป็นราคาที่ไม่สามารถต่อรองราคาได้ 

3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้

ง่ายมีการให้บริการที่ดีหรือมีตัวเลือกต่างๆให้กับลูกค้าและมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและปลอดภัยให้แก่

ลูกค้า 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจัดโปรโมชั่นต่างๆหรือกิจกรรมลด แลก แจก

แถมผ่านโฆษณาหรือเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงการซื้อสินค้าครบตามกำหนดจะได้รับเงินคืนหรือบริการจัดส่ง

ฟรีเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภค 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ศึ กษา

ค้นคว้าอิสระใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเอามาวิเคราะห์สถิติ เพื่อตอบข้อสมมติฐานของการศึกษา

ค้นคว้าอิสระในเร่ืองที่กำลังศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทยโดย

การตั้งคำถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของคนไทย ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีจำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคม ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 

ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิง มีจำนวนข้อคำถาม 12 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจำนวนข้อคำถาม 14 ข้อ 
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ส่วนที ่ 4 แบบสอบถามเกี ่ยวกับการตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee

ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจำนวนข้อคำถาม 13 ข้อ 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้ว จึงนำข้อมูลนั้นมา

ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

สถิติพรรณนา  

1. จะใช้ค่าร้อยละและความถี่ ในการอธิบายตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน 

2. จะใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายตัวแปร ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

สถิติอนุมาน 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย จำแนกตาม

เพศ โดยใช้สถิติ t-test 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย จำแนกตาม

อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติ One way ANOVA และหากพบความแตกต่างจะทำ

การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

3. เพื่อศึกษาการจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ ผ่าน  

Application Shopee ของประชากรในประเทศไทย โดยใช้สถิติ Multiple Regression 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื ่องการตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่าน 

Application Shopee ของคนไทย สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ดังนี้  

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.5) มี

อายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 43.3) มีการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 52.0) มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท (ร้อยละ 

50.0) และมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 15,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 39.0) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของ

คนไทย โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับได้แก่ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การ

ประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการซื้อ การตัดสินใจซื้อ และการตระหนักถึงความต้องการ 

 3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย 

จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าคนไทยที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย โดยภาพรวมต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์จิตวิทยาและสังคม ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee 

ของคนไทย สรุปผลการค้นคว้าอิสระได้ดังนี้ ด้านจิตวิทยาและสังคม การรับรู้ การเรียนรู้ ครอบครัวโดยรวม 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ของคนไทย การจูงใจ และกลุ่มอ้างอิง โดยรวม ไม่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ของคนไทย 

 5. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่าน 

Application Shopee ของคนไทย สรุปผลการค้นคว้าอิสระได้ดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ของคนไทย 

 

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ของคนไทย 

โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลได้ดังนี้ การตระหนักถึงความต้องการ การ

แสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องการนำของที่

ต้องการมาใช้ประโยชน์สูงสุดหรือสินค้าที่ผู้บริโภคใช้นำมาแก้ไขปัญหาความขาดแคลน การค้นหาข้อมูลเพื่ อ

ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากเกิดความต้องการโดยผู้บริโภคอาจจะค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ 

ทีวีหรือค้นหาด้วยตัวเองหรือผู้บริโภคอาจจะแสวงหาข่าวสารจากประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร

จากบุคคลภายนอก การนำข่าวสารที่ค้นหาเพื่อมาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการผ่านการคิดไตร่ตรอง อย่าง

รอบคอบแล้วว่าสินค้าหรือบริการนั้นจำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อเป็นขั้นสุดท้าย สินค้าหรือบริการที่ตรงตาม

ความต้องการหรือที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด โดยมีการคิดไว้แล้วว่าจะซื้อที่ไหน อย่างไร มีความสะดวกไหม 

รวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆ การบริการหลังการขายหรือการรับประกันสินค้าหากเกิดความพึงพอใจก็จะใช้

บริการหรือซื้อสินค้าซ้ำและแนะนำให้บุคคลอื่นๆมาใช้บริการหรือซื้อสินค้านั้นอีก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ซึ่งได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน ์ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและ

ความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่องท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจาก 

ความสะดวกรวดเร็ว, สามารถทำ การสั่งซื้อได้ตลอดเวลา ด้านการหาข้อมูลของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ในเร่ืองเคร่ืองมือในการซื้อสินค้า เช่น แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า, Line, Facebook, Instagram หรือ

เว็บไซต์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของท่าน ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ในเรื่องท่านใช้เวลาในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการ

เดินทาง ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่อง ท่านเห็นว่าวิธีการชำระเงินในการซื้อสินค้า

ออนไลน์นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง

ท่านพอใจกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ของคนไทย จำแนกตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ คนไทย ที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee โดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ทั้ง 5 ด้านต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผู้ศึกษา

มีความคิดเห็นว่าไม่ว่าคนไทย จะมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่าน Application Shopee ของคนไทย ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เปรมกมล หงษ์ยนต์ 

(2562) ซึ่งได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลา

ซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยมาภรณ์ 

ช่วยชูหนู (2559) ซึ่งได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ 

ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน เนื่องด้วยสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ ทำให้

บุคคลทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้ สามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวนั

ของผู้บริโภคยุคใหม่ไปแล้ว ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี อีกทั้งร้านค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีสินคา้ที่

หลากหลายมากขึ้น มีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกคนได้อย่างทั่วถึง ไม่มีการแบ่งแยก 

สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้หลากหลาย จึงทำให้ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ 

ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์  
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3. ผลการศึกษาด้านจิตวิทยาและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee 

ของคนไทย โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

3.1 การรับรู้ การเรียนรู้ และครอบครัว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ

เรื่อง การยอมรับในราคาที่ผู้บริโภคพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานสนิคา้นั้น

จากการโฆษณา การที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งทำให้รับรู้ถึงความมีประสิทธิภาพของสินค้าและการ

ให้บริการ ซึ่งค่านิยมของแต่ละครอบครัวที่ไม่เหมือนกันเลยอาจจะทำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ซึ่งได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินคา้ออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร สำหรับปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม ได้แก่ ด้าน

วัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านการรับรู้ ด้านการจูงใจ ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ ด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

3.2 การจูงใจ และกลุ่มอ้างอิง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่อง 

การที่ได้รับข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการหรือได้รับสิทธิพิเศษต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์รวมไปถึงบัตร

ส่วนลดเพื่อเป็นการจูงใจกับผู้บริโภค ปัจจุบันดารานักแสดงที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสนิใจ

ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ซึ่งได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร สำหรับปัจจัยทาง

จิตวิทยาและสังคม ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านการรับรู้ ด้านการจูงใจ ครอบครัว และกลุ่ม

อ้างอิง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ถึง

ปัญหาและความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

4. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application 

Shopee ของคนไทย โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่อง ตัวสินค้าหรือบริการที่นำมาขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยราคานั้นจะต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นด้วย ช่องทางการจัด

จำหน่ายนั้นจะต้องเข้าถึงในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายไม่ยุ่งยากและผู้บริโภคจะต้องได้รับสินค้าที่รวดเร็ว การจัด

โปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดผู้บริโภคเช่นการลดราคา แจกของแถมหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ซึ่งได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
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ออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ได้แก่  ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการส่วน

บุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ถึง

ปัญหาและความต้องการ ด้านการหาข้อมูลของผู้บริโภค ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ 

และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) พฤติกรรมการซื้อ

สินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ใน

ประเทศไทย การหาค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ไปใน

ทิศทางเดียวกันโดยพิจารณาจากค่านัยสำคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุตฐิานที่ตั้งไว้ 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่

จำหน่ายนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเคยชินในการซื้ออยู่เป็นประจำทำให้ผู้บริโภคเกิดความชินในการเลื อกหา

ร้านค้าต่างๆที่ตนเองต้องการหากมีข้อมูลที่ผู้บริโภคสงสัยก็สามารถติดต่อกับร้านค้าได้โดยตรงหรือหากเป็น

ผู้บริโภครายใหม่ที่ต้องการซื้อสินค้าก็สามารถค้นหาร้านค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกเช่นกัน รวมถึงการ

นำเสนอสินค้าไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสีสันของสินค้าหรือหากเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ร้านค้าก็จะมีการลอง

เสื้อผ้านั้นในหุ่นลอง ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ในประเทศไทย การหาค่าสัมประสิทธิ์

ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจาก

ค่านัยสำคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.005 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านราคาอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ราคาสินค้าที่จำหน่ายใน Application Shopee มี

การตั้งราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไปและยังได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าในช่วง เทศกาลต่างๆ รวมถึงสินค้าที่

ผู ้บริโภคสนใจได้มีการระบุรายละเอียดในเรื ่องราคา ขนาดไว้อย่าง ชัดเจนหากมีส่วนลดหรือการมอบ

โปรโมชั่นให้ในช่วงเวลาต่างๆ Application Shopee ก็จะแสดงราคาให้เห็นถึงส่วนต่างไว้อย่างชัดเจน จึงทำ

ให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ 

Application Shopee ในประเทศไทย การหาค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ

บริการของผู้ใช้ Application Shopee ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่านัยสำคัญทางสถิติ มีค่า

เท่ากับ 0.000 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
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ทางการจัดจำหน่าย พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่าช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าของ Application Shopee มีการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวก 

เพียงแต่จะเกิดความซับซ้อนในการค้นหาร้านค้าหรือสินค้าที่ต้องการเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถค้นหาสินค้าที่

ต้องการ ได้เป็นอย่างดีรวมถึงช่องทางในการชำระเงินที่ Application Shopee ได้มีให้ผู้บริโภคเลือกจา่ยไม่

ว่า จะเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

Application Shopee ยังมีสถานะยืนยันการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน รวมถึงสามารถเช็กการส่งสินค้าได้

จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า จึงทำให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ ใช้ Application Shopee ในประเทศไทย การหาค่า

สัมประสิทธิ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังต่อไป  

1. การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว

อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กับ

แบบสอบถาม เพื่อที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

2. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดขีองลูกค้า ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ผ่าน Application Shopee เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
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