
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค6าผ8านช8องทาง แอปพลิเคชัน Shopeeของประชากรใน

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

DECISION PROCESS FOR PURCHASING PRODUCTS THROUGH THE SHOPEE 

APPLICATION OF THE POPULATION IN LAT KRABANG BANGKOK 

 

จิรฐิติกาล ทิพย-บรรเทิง 

สาขาเอกการบญัช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผูDรับผิดชอบบทความ 

 

Jirathitikan Thipbunthoeng 

E-mail: janniiejrtkk@hotmail.com 

Accounting Major Branch, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

บทคัดย8อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค- (1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเค

ชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปyจจัย

สvวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาภาพลักษณ-ตราสินคDา พฤติกรรมการใชDบริการ สvวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตvอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

กลุvมตัวอยvางที่ใชDในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

โดยใชDแบบสอบถามเป�นเครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล ไดDแกv ความถี่ รDอยละ และสvวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดDวยสถิติการทดสอบแบบ t – test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และหากพบความแตกตvางจะนำ ไปเปรียบเทียบเป�นรายคูv โดยใชDวิธีของ LSD และใชDสถิติการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษา อายุ 

อาชีพ รายไดDเฉลี่ย ตvางกัน ทำใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee โดย

ภาพรวมแตกตvางกัน ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ ท่ีตvางกัน ทำใหDกระบวนการตัดสินใจ



เลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee โดยภาพรวมไมvแตกตvางกันนอกจากน้ีภาพลักษณ-ตราสินคDา 

และพฤติกรรมการใชDบริการและสvวนประสมทางการตลาด (4P’s) มีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสนิคDา

ผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDา ; ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

The purpose of this research is (1) to study the process of making decisions on 

purchasing products through the Shopee application channel of the population in the Lat-

Krabang district Bangkok (2) to study the process of choosing to buy products through the 

Shopee application channel of the population in the Lat Krabang district Bangkok is classified 

by personal factors (3) To study the brand image Service behavior Marketing mix Affecting the 

decision-making process to buy products through the Shopee application channel of the 

population of Lat Krabang district Bangkok, 400 people. 

The questionnaire was used to collect data such as frequency, percentage, and standard 

deviation. The hypothesis was tested with a t-test statistic, one-way ANOVA statistic, and if 

differences were found, they were compared individually. Using LSD method and multiple 

regression statistics. 

The results of the hypothesis testing found that the Population in the Lat Krabang 

district Bangkok with different education levels, ages, occupations, average incomes, the 

overall decision-making process of purchasing products through Shopee application channels 

is different. And the results of the gender hypothesis testing of the different genders make the 

overall decision-making process through the Shopee application channel no different. 

In addition, the brand image and service usage behavior and marketing mix (4P's) influenced 

the decision-making process of shopping through the Shopee application channel of the 

population of Lat Krabang Bangkok. 

บทนำ 

ในปyจจุบันความกDาวหนDาของเทคโนโลยี และการสื่อสารสvงผลตvอรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งดDานธุรกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม อีกท้ังการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารโดยเครือขvายอินเตอร-เน็ตทำใหDรูปแบบการดำเนิน



ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชvน การทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อสินคDาผvานชvองทางออนไลน- โดยภาพรวมการ

เขDาถึงอินเตอร-เน็ตของประชากรโลกมีอัตราท่ีสูงขึ้นอยvางตvอเน่ือง (กริณฑ-วัฏ รักงาม 2560) 

Application Shopee เป�นแอปพลิเคชันในโทรศัพท-มือถือท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถดาวน-โหลดมาใชDงาน

ไดDอยvางงvายและสะดวก ภายใน Application Shopee จะประกอบไปดDวยรDานคDาหลากหลายรDาน บริษัท ชDอปป�� 

(ประเทศไทย) จำกัด ยังไดDทำการกำหนดปyจจัยสvวนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจท่ีจำหนvายสินคDาผvานทาง 

พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส- เพื่อที่จะทำใหDเกิดการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น เชvน จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อลูกคDาเป�าหมาย

และลูกคDากลุvมใหมv ๆ อยูvตลอดเวลาเพ่ือรักษากลุvมลูกคDาเป�าหมายและทำใหD Application Shopee เป�นท่ีรูDจัก

อยvางกวDางขวางถึงแมDวvาผูDประกอบการจะใหDความสำคัญกับการสvงเสริมการตลาดในเรื่องของการจัดโปรโมชั่น

เพียงพออยูvแลDว แตvพฤติกรรมการซ้ือสินคDาและบริการของผูDบริโภคไดDเปลี่ยนไปตลอดเวลาและเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย 

ๆ ธุรกิจจึงตDองใหDความสำคัญกับปyจจัยและพฤติกกรมตvาง ๆ ที่สvงผลตvอการเลือกซื้อสินคDาใน Application 

Shopeeในทุก ๆ ดDาน เพ่ือตอบสนองความตDองการของผูDบริโภคใหDไดDมากท่ีสุด (ณัฐกานต- กองแกDม 2559) 

ดังนั้นผูDวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน 

Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ ่งจะศึกษาเกี ่ยวกับ ภาพลักษณ-ตราสินคDา 

พฤติกรรมการใชDบริการ สvวนประสมทางการตลาด ที่สvงผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง 

แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค̂ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรใน

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรใน

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปyจจัยสvวนบคุคล 

3. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ-ตราสินคDา พฤติกรรมการใชDบริการ สvวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตvอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลเิคชัน Shopee ของประชากรในเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตด6านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุvงศึกษาภาพลักษณ-ตราสนิคDา พฤติกรรมการใชDบริการ สvวน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตvอกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสนิคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน 

Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตพ้ืนที่ทีใ่ช6ในการวจิัย ทำการเก็บรวบรวมขDอมูล เป�นแบบสอบถามโดยใชDกลุvมตัวอยvาง 400 

รายเป�นประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 



ขอบเขตด6านตัวแปร  

1. ตัวแปรอิสระ 

1.1 ปyจจัยดDานประชากรศาสตร- ไดDแกv เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดDเฉลี่ยตvอเดือน  

 1.2 ภาพลักษณ-ตราสินคDา ไดDแกv ชื่อตราสินคDา เคร่ืองหมายตราสินคDา 

1.3 พฤติกรรมการใชDบริการ ไดDแกv ปyจจัยดDานวัฒนธรรม ปyจจัยทางสังคม ปyจจัยสvวนบุคคล ปyจจัยดDาน

จิตวิทยา   

1.4 สvวนประสมทางการตลาด ไดDแกv ดDานผลิตภัณฑ- ดDานราคา ดDานชvองทางการจัดจำหนvาย ดDาน

สvงเสริมการตลาด  

2. ตัวแปรตาม 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื ้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน̂ที่คาดว8าจะได6รับจากงานวิจัย 

1.เพ่ือทราบวvาปyจจัยสvวนบุคคลน้ันมีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง  

แอปพลิเคชัน Shopee  

2.เพ่ือทราบวvาภาพลักษณ-ตราสินคDาและพฤติกรรมการใชDบริการและสvวนประสมทางการตลาด (4P’s) 

น้ันมีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee  

 3.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาดDานการบริการใหDกับแอปพลิเคชัน Shopee  

4.นักวิจัยอื่น ๆ  สามารถนำ ไปทำวิจัยเพื่อทราบถึงปyจจัยอื่น นอกเหนือจากภาพลักษณ-ตราสินคDาและ

พฤติกรรมการใชDบริการและสvวนประสมทางการตลาด (4P’s) นั้นมีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDา

ผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee เพ่ือใหDผูDทำวิจัยอ่ืนนำ ไปศึกษาตvอยอดใหมvไดD 

บททบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวขDอง ผูDวิจัยแยกกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาออกเป�น 5 ดDาน ดังน้ี 

 

 



ด6านการรับรู6ปhญหา 

(ภัทรดนัย พิริยะธนภทัร 2558) การรับรูDถงึความตDองการ หรือ การรับรูDปyญหา จุดเร่ิมตDนของกระบวนการ

ซ้ือ หมายถึง การท่ีผูDบริโภคตระหนักถงึปyญหาหรือถูก กระตุDนใหDเกิดความตDองการ สิง่กระตุDนความตDองการของ

ผูDบริโภคอาจเป�นสิง่กระตุDนภายในรvางกาย  

(ปลุณัช เดชมานนท- 2556) การเล็งเห็นถงึปyญหาหรือตระหนักถึงความตDองการ ในขั้นตอนน้ีเป�นขั้นตอนแรก

ของการตดัสินใจเม่ือผูDบริโภคเกิดความตDองการก็จะกระตุDนใหDตืน่ตัวขึ้นโดยเฉพาะเม่ือ ความตDองการน้ัน 

เก่ียวขDองกับภาพพจน-ของผูDบริโภคเองและผูDท่ีคาดวvาท่ีเป�นผูDซ้ืออาจถูกจูงใจดDวย ปyจจัยตvาง ๆ  

(เสาวนีย- ศรีจันทร-นิล 2559) การรับรูD หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือกรัยเอาสารสนเทศ หรือสิง่เรDาเขDา

มา จัดระเบียบ และทาความเขDาใจ โดยอาศัยประสบการณ-เป�นเคร่ืองมือ จากน้ันจึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ี

ผูDบริโภคสองคนไดDรับสิง่เรDาอยvางเดยีวกัน และตกอยูvในสถานการณ-เดียวกัน แตvมีปฏิกิริยา ตอบสนองแตกตvาง  

(ฉัตรฟ�า โชคสมเกษม 2558) ปyญหาเกิดขึ้นเม่ือบคุคลรูDสึกถงึความแตกตvางระหวvางสภาพท่ีเป�นอุดมคต ิคือ 

สภาพท่ีเขารูDสึกวvาดีตvอตนเอง และเป�นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป�นอยูvจริงของสิง่ตvาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 

จึงกvอใหDเกิดความตDองการท่ีจะเติมเต็มสvวนตvางระหวvางสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเป�นจริง  

(พัชราภรณ- เมธีการย- 2561) การรับรูDถงึความตDองการหรือปyญหา ในขั้นตอนแรก ผูDบริโภคจะตระหนัก ถึง

ปyญหาหรือความตDองการในสินคDาหรือการบริการซ่ึงความตDองการหรือปyญหาน้ัน เกิดขึ้นมาจากความจำเป�น  

ด6านการค6นหาข6อมูล 

(พัชราภรณ- เมธีการย- 2561) การแสวงหาขDอมูล เม่ือผูDบริโภคทราบถึงความตDองการในสินคDา หรือ

บริการแลDวลำดับขั้นตvอไปผูDบริโภค ก็จะทาการแสวงหาขDอมูลเพ่ือใชDประกอบการตัดสินใจโดยแหลvงขDอมูลของ

ผูDบริโภค 

(สุชาดา จิตรโรจนรักษ- 2558) การคDนหาขDอมูล เม่ือผูDบริโภคไดDรับแรงกระตุDน จะมีแนวโนDมท่ีจะคDนหา

ขDอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับสินคDาน้ัน ๆ  

(สุชญา อาภาภัทร 2559) การคDนหาขDอมูล เม่ือผูDซ้ือถูกกระตุDนใหDเกิดความตDองการในการซ้ือสินคDาและ

บริการแลDว ผูDบริโภค จะเกิดการคDนหาขDอมูลตvาง ๆ เพ่ือใชDในการประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคDาและบริการ โดย

แหลvงการ คDนหาขDอมูลมี 4 แหลvง คือ แหลvงบคุคล แหลvงการคDา แหลvงสาธารณชน แหลvงประสบการณ-  



(กิตติวัฒน- จิตรวัตร 2559) การคDนหาขDอมูล เป�นการท่ีผูDบริโภคทราบถงึความตDองการของ ตัวเอง 

ผูDบริโภคจะแสวงหาขDอมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการซ้ือสินคDา และเม่ือมีแรงกระตุDนมากพอท่ีพรDอมกับการ

คDนหาขDอมูลท่ีเก่ียวขDองมากขึ้น ก็จะเป�นประโยชน-ตvอการตดัสินใจซ้ือของผูDบริโภค  

(กฤตินา จันทร-หวร 2559) การคDนหาขDอมูล เม่ือผูDบริโภครับรูDปyญหา หมายถงึ การเกิดความ ตDองการ

ขัน้ท่ีหน่ึง หลงัจากน้ันจึงเขDาสูvการคDนหาขDอมูลจากแหลvงขDอมูลตvาง ๆ โดยผูDขายควรพยายามจัด ขDอมูลขvาวสารใหD

ผvานชvองทางการขายใหDมีประสิทธิภาพท่ัวถึง  

ด6านการประเมินทางเลือก 

(ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร 2558) การประเมินผลทางเลือก หมายถึง เมื่อผูDบริโภคไดDรับ ขDอมูลขvาวสารก็จะ

นำมาใชDใหDเป�นประโยชน-ในการเลือกโดยจะมีการกำหนดความตDองการของตนเอง ขึ้นพิจารณาลักษณะตvาง ๆ  

ของผลิตภัณฑ-ตรายี่หDอตvาง ๆ ท่ีไดDรับขDอมูลมาทำการเปรียบเทียบขDอดีขDอเสียของแตvละยี่หDอ  

(พัชราภรณ- เมธีการย- 2561) การประเมินทางเลือกผู Dบริโภคก็จะทำการประเมินทางเลือก โดยในการ

ประเมินทางเลือกน้ันผูDบริโภคตDองกำหนดเกณฑ-หรือคุณสมบัติท่ีจะใชDในการประเมิน ตัวอยvางเชvนถDาผูDบริโภคจะ

เลือกซ้ือรถยนต-จะมีเกณฑ-ท่ีใชDในการพิจารณาเชvนยี่หDอ ราคา รูปแบบ การตกแตvงภายใน-ภายนอก  

(ปลุณัช เดชมานนท- 2556) การประเมินคvาทางเลือกกvอนการซื้อ เป�นการ ประเมินในดDานของประโยชน-ท่ี

ผูDบริโภคมีความคาดหวังวvาจะไดDรับและยังเป�นทางเลือกของผูDบริโภคใหDแคบเขDามา เชvน การประเมินในลักษณะ

ของผลิตภัณฑ-ท่ีตDองการซ้ือและทำการเปรียบเทียบกับราคาความแตกตvางของผลิตภัณฑ-  

ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ- (2561) เมื่อผูDบริโภคจะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการท่ี

ผูDบริโภคใชDในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขDอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแตvละสินคDา

และคัดสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่หDอใหDเหลือเพียงตรายี่หDอเดียว  

(วิทวัส รุvงเรืองผล, 2554) การประเมินทางเลือกกvอนซื้อ เป�นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผูDบริโภคทาการ 

คDนหาขDอมูลในระดับท่ีตDองการแลDว ผูDบริโภคจะทาการประเมินทางเลือกตvาง ๆ ท่ีมีอยูv โดยการ เปรียบเทียบขDอดี 

ขDอเสียและความเหมาะสม ท้ังเร่ืองราคาและทัศนคติของผูDบริโภคท่ีมีตvอตราสินคDา  

ด6านการตัดสินใจซ้ือ 

(ดลนัสม- โพธิ์ฉาย,2562) การตัดสินใจซื้อ ผูDบริโภคไดDทำการซื้อจริงหรือไดDมีการซื้อเกิดขึ้นในขั้นตอน

ของ การประเมินผลน้ัน ผูDบริโภคจะลำดับตราสินคDาและกำหนดเจตนาของการซ้ือหลังจากการเสาะแสวงหาและ 



การประเมิน ผูDบริโภคจะตDองตัดสินใจวvาจะซ้ือหรือไมv โดยท่ัวไปแลDวน้ันการตัดสินใจของผูDบริโภคจะซ้ือ ตราสินคDา

ท่ีชื่นชอบมากท่ีสุด  

(วัชริศ หาญสุทธิวงศ-,2562) การตัดสินใจซื้อ จากการประเมินผลทางเลือกจะชvวยใหDผูDบริโภค กำหนด

ความพอใจระหวvางผลิตภัณฑ-ตvาง ๆ  ที่เป�นตัวเลือกโดยทั่วไปผูDบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ-ที่เขาชอบ มาก

ท่ีสุด  

 (ระวิวรรณ เวียงตา,2560) การตัดสินใจซื้อ หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลDวจะเป�นขั้นตอนท่ี

ผูDบริโภคตัดสินใจซ้ือ โดยผูDบริโภคจะเลือกบริโภคสินคDาและบริการท่ีประเมินทางเลือกท่ีคิดวvาดีท่ีสุดตvอผูDบริโภค 

 (สุชาดา จิตรโรจนรักษ- 2558) การตัดสินใจซื้อของผูDบริโภคอาจแบvงออกไดDเป�น 2 ลักษณะไดDแกv 1. 

การซ้ือท่ีไมvเคยซ้ือมากvอน 2. การซ้ือซ้ำ  

(กิตติวัฒน- จิตรวัตร 2559) ไดDใหDความหมายของการตัดสินใจซ้ือวvา เป�นขั้นตอนในการ เลือกซ้ือสินคDา

ของผูDบริโภค โดยจะพิจารณาในสvวนท่ีเก่ียวขDองกับกระบวนการตัดสินใจ ในดDานจิตใจท่ี เก่ียวขDองกับความรูDสึก

นึกคิด  

ด6านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

(ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร 2558) พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง การที่ในปyจจุบัน นักการตลาดไมvไดDสนใจ

เพราะการซื ้อของผู Dบริโภค แตvยังสนใจตvอไปถึงพฤติกรรมและความรู Dสึกหลัง การซื ้อของผู DบริโภคอีกดDวย 

เน่ืองจากหากผูDบริโภคซ้ือสินคDาไปใชDแลDวเกิดความพึงพอใจในตัวสินคDาก็ จะมีการซ้ือซ้ำอีก ในคร้ังตvอไป  

(ดลนัสม- โพธ์ิฉาย,2562) การประเมินผลหลังการซ้ือ เม่ือมีการซ้ือสินคDา และใชD สินคDาแลDว การประเมินผลท่ี

ไดDรับจากการซ้ือและใชDสินคDาจะเกิดขึ้น ความรูDสึกของผูDบริโภคท่ีมีตvอสินคDา ท่ีเขาซ้ือเป�นสิ่งสำคัญท่ีมีผลกระทบ

ตvอการซ้ือซ้ำในคร้ังตvอไปและมีผลตvอการแนะนำเพ่ือนฝูงดDวย  

 (ระวิวรรณ เวียงตา,2560) พฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อ หลังจากที่ผูDบริโภค ตัดสินใจซื้อสินคDาไปใน

ขั้นนี้ผูDบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคvาที่ไดDรับจริง จากการบริโภคกับความคาดหวัง ถDาคุณคvาไดDรับมากกวvาความ

คาดหวัง ผูDบริโภคจะเกิดความ พึงพอใจโดยในปyจจัยการตัดสินใจ 

 (วัชริศ หาญสุทธิวงศ,2562) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ภายหลังจากท่ีผูDบริโภคไดDซ้ือผลิตภัณฑ-หรือบริการ

แลDว ผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจซ้ือ อาจทำใหDไดDรับความพอใจหรืออาจทำใหDไดDรับความไมvพอใจอยvางใดอยvาง

หน่ึง ในกรณีท่ีไดDรับความพอใจ โดยท่ัวไปแลDวผูDบริโภคจะรูDสึกพอใจ หากไดDสิ่งท่ีเขาคาดหวัง 



(วิทวัส รุvงเรืองผล 2553) กระบวนการตัดสินใจซ้ือมิไดDสิ้นสุดลงเม่ือเกิดการตัดสินใจซ้ือ เพราะผูDบริโภค

จะ ประเมินประโยชน-ที่ไดDรับจากสินคDาและบริการที่ไดDตัดสินใจซื้อไปแลDว นักการตลาดตDองมีการติดตาม ถึง

ความรูDสึกหลังการซ้ือของผูDบริโภคดDวย เพ่ือจะไดDนาขDอมูลเหลvาน้ันมาใชDในการพัฒนาและปรับปรุง ผลิตภัณฑ-  

แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDา หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทำสิ่งใด

สิ่งหนึ่งจากทางเลือกตvาง ๆ  ที่มีอยูv ซึ่งผูDบริโภคมักจะตDองตัดสินใจในทางเลือกตvาง ๆ  ของสินคDาและบริการอยูv

เสมอ โดยที ่เขาจะเลือกสินคDาหรือบริการตามขDอมูลและขDอจำกัดของสถานการณ- การตัดสินใจจึงเป�น

กระบวนการท่ีสำคัญและอยูvภายในจิตใจของผูDบริโภค  

วิธดีำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยแบบไมvทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขDอมูล ใชDเคร่ืองมือ

การวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลDวทำการวิเคราะห-ขDอมูลดDวยวิธีทางสถิต ิ

 ประชากรท่ีใชDในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอยูvในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน  

 กลุvมตัวอยvาง จำนวน 400 คน โดยการเป¥ดตารางของ Taro Yamane (1973) โดยการเลือกจากตาราง

แบบไมvทราบจำนวนท่ีแนvนอนหรือ ∞ (Infinity) โดยใชDการสุvมแบบบังเอิญ (สุvมแบบสะดวก) 

 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย ประกอบดDวย 

1. แบบสอบถามปลายเป¥ดและป¥ด โดยมีรายละเอียดประกอบดDวย 

 1.1 ลักษณะสvวนบุคคลของผูDตอบแบบสอบถาม ประกอบดDวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD

เฉลี่ย มีขDอคำถามท้ังหมด 5 ขDอ 

1.2 ขDอมูลเก่ียวกับเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจสินคDาของประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงประกอบดDวย การรับรูDถึงความตDองการหรือปyญหาการแสวงหาขDอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงจะประกอบไปดDวยขDอคำถามท้ังหมด 16 ขDอ มีจำนวนขDอคำถาม 16 ขDอ กำหนดใหD 

5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับ

ความสำคัญนDอย, 1 = ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 

1.3 ข Dอมูลเกี ่ยวกับภาพลักษณ-ตราสินคDาของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ประกอบดDวย ดDานชื่อตราสินคDา ดDานเครื่องหมายตราสินคDา มีจำนวนขDอคำถาม 8 ขDอ กำหนดใหD 5 = ระดับ

ความสำคัญมากท่ีสุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญนDอย, 

1 = ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 

1.4 ขDอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชDบริการ ของประชากรในลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประกอบดDวย 

ประกอบไปดDวย 4 ปyจจัย คือ ปyจจัยดDานวัฒนธรรม ปyจจัยทางสังคม ปyจจัยสvวนบุคคล ปyจจัยดDานจิตวิทยา มี



จำนวนขDอคำถาม 5 ขDอ กำหนดใหD 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับ

ความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญนDอย, 1 = ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 

 1.5 ขDอมูลเก่ียวกับสvวนประสมทางการตลาด 4P’s ซ่ึงประกอบไปดDวย 4 ดDาน คือ ดDานผลิตภัณฑ- ดDาน

ราคา ดDานชvองทางการจัดจำหนvาย ดDานการสvงเสริมการตลาด มีจำนวนขDอคำถาม 12 ขDอ กำหนดใหD 5 = ระดับ

ความสำคัญมากท่ีสุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญนDอย, 

1 = ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 

1.6 ชvวงเกณฑ-คะแนนเฉลี่ยการประเมินความสำคัญ กำหนดใหD 4.21 – 5.00 = ระดับความสำคัญมาก

ที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความสำคัญมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 1.81 – 2.60 = 

ระดับความสำคัญนDอย, 1.00 – 1.80 = ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 

 

การวิเคราะห+ข-อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชDในการวิเคราะห-ขDอมูลดังน้ี 

1.1 ใชDคvารDอยละ (Percentage) และคvาความถี ่(Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุvม ไดDแกv

ปyจจัยสvวนบุคคลท่ีประกอบดDวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดDเฉลี่ยตvอเดือน 

1.2 ใชDคvาเฉลี่ย ( Mean) และสvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดDแกv ภาพลักษณ-ตราสินคDา ดDานชื่อตราสินคDา ดDานเคร่ืองหมายตราสินคDา และ พฤติกรรมการใชD

บริการ ไดDแกv ปyจจัยดDานวัฒนธรรม ปyจจัยทางสังคม ปyจจัยสvวนบุคคล ปyจจัยดDานจิตวิทยาและ สvวนประสมทาง

การตลาด (4P’s) ไดDแกv ดDานผลิตภัณฑ- ดDานราคา ดDานชvองทางการจัดจำหนvาย ดDานการสvงเสริมการตลาด และ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค Dาผvานชvองทางแอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ดDานการรับรูDถึงความตDองการหรือปyญหา ดDานการแสวงหาขDอมูล ดDานการประเมินทางเลือก 

ดDานการตัดสินใจซ้ือ ดDานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชDในการวิเคราะห-ขDอมูลดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทางแอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ โดยใชDการ

วิเคราะห-ดDวยขDอมูลสถติิ t-test 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทางแอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม อายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดDเฉลีย่ตvอเดือน จะใชDการวิเคราะห- ดDวยขDอมูลสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกตvางจะนำไปสูvการเปรียบเทียบเป�นรายคูv โดยใชDวิธี LSD 



3.เพ่ือศึกษาภาพลักษณ-ตราสินคDา ดDานชื่อตราสินคDา ดDานเคร่ืองหมายตราสินคDา และ พฤติกรรมการใชD

บริการ ไดDแกv ปyจจัยดDานวัฒนธรรม ปyจจัยทางสงัคม ปyจจัยสvวนบุคคล ปyจจัยดDานจิตวิทยาและ สvวนประสมทาง

การตลาด (4P’s) ไดDแกv ดDานผลิตภัณฑ- ดDานราคา ดDานชvองทางการจัดจำหนvาย ดDานการสvงเสริมการตลาด ท่ีมีผล

ตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทางแอปพลเิคชนั Shopee ของประชากรเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยใชDการวิเคราะห-ขDอมูลดDวยสถติิถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห-ขDอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง

แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความสำคัญมาก 

เมื่อพิจารณาเป�นรายดDานพบวvากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของ

ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดDานการรับรูDถึงความตDองการหรือปyญหา ดDานการแสวงหาขDอมูล 

ดDานการประเมินทางเลือก ดDานการตัดสินใจซ้ือ ดDานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของ

ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดDเฉลี่ย สามารถ

สรุปวิจัย ไดDดังน้ี 

2.1 ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ตvางกัน ทำใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee โดยภาพรวมไมvแตกตvางกัน 

2.2 ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษา อายุ อาชีพ รายไดDเฉลี่ย ตvางกัน 

ทำใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee โดยภาพรวมแตกตvางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรใน

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค-ไดDดังน้ี 

1.ผลการวิเคราะห+กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค-า ของประชากรในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมมีระดับความสำคัญมาก 

 1.1ดDานการรับรูDถึงความตDองการหรือปyญหา พบวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มี

ระดับความสำคัญมาก กระบวนการตัดสินใจ ดDานการรับรูDถึงความตDองการหรือปyญหา โดยรวมอยูvในระดับสำคัญ

มากโดยสvวนใหญvประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครมีความเห็นวvา การรับรูDถึงความตDองการ หรือ การ



รับรูDปyญหา จุดเร่ิมตDนของกระบวนการซ้ือการท่ีผูDบริโภคตระหนักถึงปyญหาหรือถูก กระตุDนใหDเกิดความตDองการ 

ซึ่งสอดคลDองกับแนวคิดของ (ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร 2558) สิ่งกระตุDนความตDองการของผูDบริโภคอาจเป�นสิ่ง

กระตุDนภายในรvางกาย หรือนักการตลาดอาจสรDางสิ่งกระตุDนทางการตลาดเพื่อกระตุ DนใหDผูDบริโภคเกิดความ

ตDองการขึ้นไดD  

1.2ดDานการแสวงหาขDอมูล พบวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีระดับความสำคัญ

มาก กระบวนการตัดสินใจ ดDานการแสวงหาขDอมูล โดยรวมอยูvในระดับสำคัญมากโดยสvวนใหญvประชากรในเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครมีความเห็นวvา เป�นการที่ผูDบริโภคทราบถึงความตDองการของ ตัวเอง ผูDบริโภคจะ

แสวงหาขDอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคDา และเมื่อมีแรงกระตุDนมาก พอที่พรDอมกับการคDนหา

ขDอมูลท่ีเก่ียวขDองมากขึ้น ก็จะเป�นประโยชน-ตvอการตัดสินใจซ้ือของผูDบริโภค ซ่ึงสอดคลDองกับ (สุชญา อาภาภัทร 

2559) การคDนหาขDอมูล เม่ือผูDซ้ือถูกกระตุDนใหDเกิดความตDองการในการซ้ือสินคDาและบริการ 

1.3การประเมินทางเลือก พบวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีระดับความสำคัญมาก 

กระบวนการตัดสินใจ ดDานการประเมินทางเลือก โดยรวมอยูvในระดับสำคัญมากโดยสvวนใหญvประชากรในเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครมีความเห็นวvา เม่ือผูDบริโภคไดDรับ ขDอมูลขvาวสารก็จะนำมาใชDใหDเป�นประโยชน-ในการ

เลือกโดยจะมีการกำหนดความตDองการของตนเอง ขึ้นพิจารณาลักษณะตvาง ๆ ของผลิตภัณฑ-ตรายี่หDอตvาง ๆ ท่ี

ไดDรับขDอมูลมาทำการเปรียบเทียบขDอดีขDอเสียของแตvละยี่หDอและเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ-ท่ีตนตั้ง

ไวD สอดคลDองกับ(วิทวัส รุvงเรืองผล, 2554) การประเมินทางเลือกกvอนซ้ือ เป�นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีผูDบริโภค

ทาการ คDนหาขDอมูลในระดับท่ีตDองการแลDว ผูDบริโภคจะทาการประเมินทางเลือกตvาง ๆ ท่ี 

 1.4การตัดสินใจซื้อพบวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีระดับความสำคัญมาก 

กระบวนการตัดสินใจ ดDานการตัดสินใจซื ้อ โดยรวมอยู vในระดับสำคัญมากโดยสvวนใหญvประชากรในเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครมีความเห็นวvา การตัดสินใจซ้ือ ผูDบริโภคไดDทำการซ้ือจริงหรือไดDมีการซ้ือเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนของ การประเมินผลนั้น ผูDบริโภคจะลำดับตราสินคDาและกำหนดเจตนาของการซื้อหลังจากการเสาะ

แสวงหาและ การประเมิน ผูDบริโภคจะตDองตัดสินใจวvาจะซ้ือหรือไมv โดยท่ัวไปแลDวน้ันการตัดสินใจของผูDบริโภคจะ

ซื้อ ตราสินคDาที่ชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งสอดคลDองกับ (ระวิวรรณ เวียงตา,2560) การตัดสินใจซื้อ หลังจากการ

ประเมินผลทางเลือกแลDวจะเป�นขั้นตอนที่ผูDบริโภคตัดสินใจซื้อ โดยผูDบริโภคจะเลือกบริโภคสินคDาและบริการท่ี

ประเมินทางเลือกท่ีคิดวvาดีท่ีสุดตvอผูDบริโภค  

1.5พฤติกรรมภายหลังการซ้ือพบวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีระดับความสำคัญ

มาก กระบวนการตัดสินใจ ดDานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ โดยรวมอยูvในระดับสำคัญมากโดยสvวนใหญvประชากร

ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครมีความเห็นวvาการประเมินผลหลังการซื้อ เมื่อมีการซื้อสินคDา และใชD สินคDา

แลDว การประเมินผลท่ีไดDรับจากการซ้ือและใชDสินคDาจะเกิดขึ้น ความรูDสึกของผูDบริโภคท่ีมีตvอสินคDา ท่ีเขาซ้ือเป�นสิง่



สำคัญที่มีผลกระทบตvอการซื้อซ้ำในครั้งตvอไปและมีผลตvอการแนะนำเพื่อนฝูงดDวย ดังนั้น นักการตลาดจะตDอง

พยายามลดความรูDสึกที่ไมvดีตvอสินคDาที่ผูDบริโภคซื้อไป โดยการใหDขDอมูลเนDนจุดเดvนของสินคDาหรือการติดตาม

ใหDบริการหลังการซ้ือดDวย ซ่ึงสอดคลDองกับ (ระวิวรรณ เวียงตา,2560) พฤติกรรมหลังการตัดสินใจซ้ือ หลังจากท่ี

ผูDบริโภค ตัดสินใจซ้ือสินคDาไปในขั้นน้ีผูDบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคvาท่ีไดDรับ ถDาคุณคvาไดDรับมากกวvาความคาดหวัง 

ผูDบริโภคจะเกิดความ พึงพอใจโดยในปyจจัยการตัดสินใจ  

2.ผลการวิจัยการรับรู-คุณคOาตราสินค-าของประชากรในเขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร จำแนก

ลักษณะสOวนบุคคล ดงัน้ี 

2.1ประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครที่มีเพศ ตvางกัน ทำใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ไมvตvางกัน ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวvา เพศชายและเพศหญงิมีกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee เหมือนกันซึ่งไมvสอดคลDองกับแนวคิดของ (ศิริรัตน- 

ญาณปรีชา 2563) เพศเป�นตัวแปรในการแบvงสvวนตลาดที ่สำคัญ เพราะปyจจุบันนี ้ต ัวแปรดDานเพศมีการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกตvางกันมักจะมีทัศนคติการรับรูDและการตัดสนิใจในเร่ืองการ ซ้ือ

สินคDาบริโภคตvางกัน 

 2.2 ประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ตvางกัน ทำใหDกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคDาผ vานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ต vางกัน ซึ ่งผ ู Dว ิจ ัยมีความเห็นวvา ประชากรเขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตvางกันมีผลทำใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซื ้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน 

Shopee ตvางกัน ซึ่งสอดคลDองกับแนวคิดของ  (ศิริรัตน- ญาณปรีชา 2563) อายุ เป�นตัวแปรสำคัญซึ่งสามารถ

นำมาใชDในการอธิบายถึงพฤติกรรมทางดDานวัฒนธรรมและ บรรทัดฐานทางทัศนคติของกลุvมบุคคลที่มีอายุท่ี

แตกตvางกัน อายุสvงผลกระทบตvอแนวความคิด เก่ียวกับตนเองและวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล  

2.3 ประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ ตvางกัน ทำใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ตvางกัน ซึ่งสอดคลDองกับแนวคิดของ (เตชสิทธ์ิ, 2560) อาชีพ เป�น

ปyจจัยที่มีความเกี่ยวพันอยvางใกลDชิดกับปyจจัยทางดDานการศึกษา สถานภาพ และ รายไดDของบุคคล และยงัเป�น

ปyจจัยท่ีสามารถนำมาใชDในการอDางอิงถึงแนวโนDมคvานิยม วิถีการดำเนินชีวิต  

2.4 ประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดD ตvางกัน ใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ตvางกัน ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวvา การเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอป

พลิเคชัน Shopee น้ันอาจจะมีการคิดคvาบริการคvาจัดสvง ซ่ึงหากหากมีการจัดเก็บคvาบริการในสvวนน้ีผูDบริโภคท่ีมี

รายไดDนDอยอาจจะสvงผลตvอการตัดสินใจใชDบริการ ซึ่งสอดคลDองกับแนวคิดของ (ภัทรพร ธนสารโสภิณ, 2558)  

รายไดDของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป�นองค-ประกอบที่สำคัญแสดงถึงการมี ศักยภาพในการดูแล

ตนเอง บvงบอกถึงอำนาจ การใชDจvายในการบริโภครวมถึงพฤติกรรมการเป¥ดรับ ขDอมูลขvาวสาร  



2.5 ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา ตvางกัน ทำใหDกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ตvางกัน ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวvา องค-กรน้ันไมvไดDเขDาถงึ

ยากสามารถตอบสนองในรูปแบบการบริการไดDทุกคน และการรับรูDคุณคvาของตราสินคDาจะมีระดับการศึกษา

ระดับไหนก็สามารถรับรูDไดD ซ่ึงไมvสอดคลDองกับแนวคิด (ศิริรัตน- ญาณปรีชา 2563) การศึกษา เป�นปyจจัยท่ีทำใหD

คนมีความคิด คvานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม แตกตvางกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดDเปรียบอยvางมากในการเป�น

ผูDรับสารท่ีดี เพราะเป�นผูDมีความ กวDางขวางและเขDาใจสารไดDดี  

ข6อเสนอแนะ 

ด6านการรับรู6ถึงความต6องการ จากผลการวิจัยดDานการรับรู DถึงความตDองการของประชากรเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ผลมีคvาเฉลี่ยมาก แสดงวvาประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดDใหDความสำคัญเก่ียวกับ

ความรับรูDถึงความตDองการดังน้ัน Shopee ตDองใสvใจในเร่ืองของปyญหาของผูDบริโภคหรือทราบถึงสิ่งท่ีเป�นท่ีนิยม

ในปyจจุบันเพ่ือใหDสามารถเขDาถึงผูDบริโภคไดDและกvอใหDเกิดความรูDสึกท่ีอยากจะกลับมาใชDบริการในคร้ังถัดไปไดD 

ด6านการค6นหาข6อมูล จากผลการวิจัยดDานการคDนหาขDอมูลของประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลมี

คvาเฉลี่ยมาก แสดงวvาประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดDใหDความสำคัญเก่ียวกับการคDนหาขDอมูลดงัน้ัน

เพ่ือเป�นประโยชน-ในการใหDบริการผูDวิจัยมีความคิดเห็นวvา Shopee จำเป�นตDองมีขDอมูลท่ีแสดงใหDแกvผูDรับบริการ

ไดDรับรูDถึงขDอมูลท่ีควรจะไดDรับและกvอใหDเกิดความรูDสึกท่ีอยากจะกลับมาใชDบริการในคร้ังถัดไปไดD 

ด 6านการประเมินทางเลือก จากผลการวิจ ัยด Dานการประเมินทางเลือกของประชากรเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ผลมีคvาเฉลี่ยมาก แสดงวvาประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดDใหDความสำคัญเก่ียวกับ

การประเมินทางเลือกเพ่ือเป�นประโยชน-ในการใหDบริการผูDวิจัยมีความคดิเหน็วvา Shopee ควรมีตัวเลือกในการซ้ือ

สินคDามากกวvา 1 ตัวเลือกขึ้นไป มีสินคDาที่หลากหลาย จะทำใหDผูDบริโภคมีทางเลือกอื่น ๆ  ที่สามารถเลือกซื้อไดD 

และผูDบริโภคจะไดDเปรียบเทียบสินคDาตvาง ๆ จนเจอสิ่งท่ีถูกใจผูDบริโภคมากท่ีสุด 

ด6านการตัดสินใจซื้อ จากผลการวิจัยดDานการตัดสินใจซื้อของประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลมี

คvาเฉลี่ยมาก แสดงวvาประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดDใหDความสำคัญความพอใจระหวvางผลิตภัณฑ-

ตvาง ๆ ท่ีเป�นตัวเลือกโดยท่ัวไปผูDบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ-ตามความชอบสvวนตัวมากท่ีสุด 

ด 6านพฤติกรรมหลังการซื ้อ จากผลการวิจ ัยดDานพฤติกรรมหลังการซื ้อของประชากรเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ผลมีคvาเฉลี่ยมาก แสดงวvาประชากรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดDใหDความสำคัญ เป�น

ขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือซ่ึงประชากรจะมีปฏิกิริยาหลัง การซ้ือ โดยพ้ืนฐานของความพึงพอใจและไมvพึงพอใจ 

อะไรก็ตามท่ีประชากรเรียนรูDจากกระบวนการของ การซ้ือจะมีอิทธิพลเก่ียงกับพฤติกรรมการซ้ือสิ่งเดิมในอนาคต 

 



ปhจจัยด6านลักษณะส8วนบุคคล 

จากผลวิจัยแสดงใหDเห็นวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศตvางกันทำใหDมี

กระบวนการตัดสินใจใชDบริการโดยรวมไมvตvางกัน เน่ืองจากธุรกิจซ้ือสินคDาออนไลน-ไมvมีการแบvงแยกวvาผูDหญิงและ

ผูDชาย ทุกคนสามารถใชDบริการไดDเหมือนกัน ดังนั้นองค-กรควรที่จะพัฒนาเรื่องของการบริการใหDมีศักยภาพ

มากกวvาเดิมเพ่ือใหDผูDรับบริการท้ังชายและหญงิน้ันสามารถเขDาถึงธุรกิจซ้ือสินคDาออนไลน-และเลือกท่ีจะใชDบริการน้ี

มากกวvาการเดินทางออกจากสถานท่ีพักเพ่ือซ้ือสินคDาตามรDานคDาหรือหDางสรรพสินคDา 

จากผลวิจัยแสดงใหDเห็นวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครที่มีอายุตvางกัน ทำใหDมี

กระบวนการตัดสินใจใชDบริการโดยภาพรวมตvางกัน ดังน้ันผูDประกอบการท่ีใหDบริการซ้ือสินคDาออนไลน-ควรจะใหD

ความสำคัญในการทำการตลาดกับกลุvมเป�าหมายท่ีมีชvวงอายท่ีุแตกตvางกัน ผvานการทำโฆษณาหรือสรDางโปรโมชั่น

เพ่ือใหDสามารถเขDาถึงกลุvมคนแตvละกลุvมไดDอยvางงvายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ท้ังน้ีจะไดDเขDาถึงกับบุคคลในแตv

ละกลุvมเพ่ือเป�นการกระตุDนใหDเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคDาออนไลน- 

จากผลวิจัยแสดงใหDเห็นวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตvางกัน ทำใหDมี

กระบวนการตัดสินใจใชDบริการโดยภาพรวมตvางกัน ดังน้ันผูDประกอบการท่ีใหDบริการซ้ือสินคDาออนไลน-ควรจะใหD

ความสำคัญกับการใหDบริการท่ีสามารถเขDาถึงกลุvมคนท่ีมีอาชีพท่ีแตกตvางกันใหDไดDมากท่ีสุด เพ่ือเป�นการสรDางกลุvม

เป�าหมายท่ีมีความหลากหลายในดDานของการประกอบอาชีพ ท่ีอาจจะแตกตvางไปยังรสนิยมในการเลือกซ้ือสินคDา

ท่ีบางอาชีพอาจจะมีรสนิยมเลือกซ้ือสนิคDาท่ีมีรูปแบบเดียวกันในกลุvมเพ่ือรvวมงาน 

จากผลวิจัยแสดงใหDเห็นวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดD ตvางกัน ใหD

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ตvางกัน ซึ่งผูDวิจัยมีความเห็นวvา การ

เลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee นั้นอาจจะมีการคิดคvาบริการคvาจัดสvง ซึ่งหากหากมีการ

จัดเก็บคvาบริการในสvวนน้ีผูDบริโภคท่ีมีรายไดDนDอยอาจจะสvงผลตvอการตัดสินใจใชDบริการ  

จากผลวิจัยแสดงใหDเห็นวvา ประชากรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา ตvางกัน ทำ

ใหDกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาผvานชvองทาง แอปพลิเคชัน Shopee ตvางกัน ซึ่งผูDวิจัยมีความเห็นวvา 

องค-กรน้ันไมvไดDเขDาถึงยากสามารถตอบสนองในรูปแบบการบริการไดDทุกคน และการรับรูDคุณคvาของตราสินคDาจะ

มีระดับการศึกษาระดับไหนก็สามารถรับรูDไดD  

ข6อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต8อไป 

 ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระในดDานอ่ืน ๆ ท่ีสvงผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคDาผvานชvองทาง 

แอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรในเขตลาดกระบัง 



ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชDบริการและสvวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตvอกระบวนการ
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