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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลเิคชันช้อปป้ี (Shopee)  
ของผู้บริโภคยุคดจิทิลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors affecting consumers' decision to shop through the Shopee application in the digital 
era in Bangkok and its vicinity 

 

อรษา ศรีปัญญากลุ 1 
ประภสัสร วิเศษประภา2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ทางแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูล
ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง จ านวน 400 ชุด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ตวัแปรตน้คือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ การยอมรับเทคโนโลยี ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
ค าส าคญั: การตดัสินใจซ้ือ, แอปพลิเคชัน่, ชอ้ปป้ี, จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

Abstract 
The purpose of this research study was to study the behavior and factors affecting the decision to shop 

via the Shopee application of consumers in Bangkok and its vicinity. The purpose of this research was to collect 
data by using a random sampling method of 400 sets of questionnaires as a tool to collect data. The primary 
variable was purchase decision behavior. Technology adoption The dependent variable is the purchase decision. 
In descriptive statistical analysis such as percentage, mean and standard deviation. and reference statistics using 
multiple regression analysis. 
Keyword: Exploratory Factors Analysis, Apartment, Product, Nakorn Pathom province 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยคุท่ีอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทและมีประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากถูกพฒันาดว้ย ระบบเทคโนโลยี
ท่ีสูงข้ึนและเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใช้งานของผูบ้ริโภค เทคโนโลยีจึงถูก พฒันาในรูปแบบใหม่ท่ี
เรียกว่า “แอปพลิเคชั่น” ท่ีเขา้มาช่วยเหลือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็ว และแม่นย  า เช่น 
แอปพลิเคชัน่เตือนความจ า นาฬิกาปลุก เคร่ืองคิดเลข แผนท่ี ซ่ึงผูบ้ริโภคเปิดใจยอมรับและใชแ้อปพลิเคชัน่
ดังกล่าวเป็นจ านวนมากและแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561) 

คอมเมิร์ซในประเทศไทย ซ่ึงความส าเร็จเกิดข้ึนจากการน าขอ้มูลมาใชเ้พื่อท าความเขา้ใจและตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหดี้ยิง่ข้ึน ในปัจจุบนัชอ้ปป้ีมีผูใ้ชใ้นประเทศไทยกวา่ 30 ลา้นคน และจ านวนผูใ้ชข้อง
เราก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นเราจึงสามารถใชข้อ้มูลท่ีมีอยา่งมหาศาลน้ีมาศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
ยกระดบัประสบการณ์การจบัจ่ายออนไลน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของคนไทยไดดี้ยิง่ข้ึน (‘ชอ้ปป้ี’ เผยอินไซต ์
‘นกัชอ้ปชาวไทย’ ถูกใจส่ิงน้ี,2563) 

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้ถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคและความ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้
ออนไลน์ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) 
ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าปพฒันาระบบ
การใหบ้ริการของแอปพลิเคชัน่ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ประกอบดว้ย

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัการเลือกซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี
3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) 

นิยามศัพท์ 
1. การยอมรับเทคโนโลยหีมายถึง การท าความเขา้ใจในเทคโนโลยแีละการตดัสินใจ ท่ีจะยอมรับ

เทคโนโลยแีลว้น าเทคโนโลยมีาใชชี้วิตประจ าวนั (Chu & Chu, 2011)  
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1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรู้ ถึงประโยชน์เกิดจากการใช้
บริการแอปพลิเคชัน่ ส่งผลต่อประโยชน์ในการใชง้าน เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา การรับรู้มีส่วนช่วยพฒันา
ความรู้ความสามารถประสิทธิภาพท างาน เพิ่มพูนความรู้และท าใหบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีหลากหลายได้
ท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

1.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงความง่ายในการเขา้
ใชง้าน จากการท่ีน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชง่้ายไม่ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถในการใชง้านมากนัก ไม่
ซบัซอ้น หรือไม่ตอ้งการความพยายามในการใชง้านมากจน เกินไปในการศึกษาวิจยั ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถคน้
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย ในการใชง้านแอปพลิเคชัน่  

1.3 ความน่าเช่ือถือได้จากการรับรู้ (Perceived Credibility) หมายถึง ความน่าเช่ือถือจากเว็บไซต์ท่ี
ผูใ้ชง้านบนแอปพลิเคชัน่ ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ สัง่ซ้ือสินคา้ 

ขอบเขตของการวจิัย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม
ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี คือ 
 1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งส้ิน 5,666,264 คนและเขตปริมณฑล มีจ านวนทั้งส้ิน 5,278,599 
คน (กองยทุธศาสตร์แลพสารสนเทศท่ีอยูอ่าศยั การเคหะแห่งชาติ, 2562) 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 งานวิจยัคร้ังน้ีผูจ้ดัท าได้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลอเคชันช้อปป้ี 
(Shopee) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ  คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ,  ปัจจยัดา้นพฤติกรรม , ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี
 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลอเคชันช้อปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจเลือก ซ้ือ ใช ้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตน โดยสามารถจ าแนกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน
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และพฤติกรรมภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความตอ้งการและ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยม และรูปแบบการใชชี้วิต และปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มของบุคคล
นั้นๆ ไดแ้ก่ ครอบครัว ผูมี้อิทธิพลต่อความ ชนชั้นสังคม และวฒันธรรม ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลถึง
กระบวนการตดัสินใจในการเลือกบริโภค (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558) 
  
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Behavior) 
 Schiffman & Kanuk (1994) ไดใ้ห ้ค  าจ ากดัความพฤติกกรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไวว้า่
หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและ บริการรวมไปถึง
กระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดการกระท าดงักล่าว ไม่ว่าจะ เป็นการเสาะหาซ้ือ ใช ้
ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑบ์ริการและแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาด ว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดส่้วน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ไดก้ล่าวว่า การ วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้ควา้
หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม
การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค นอกจากน้ี พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาให้ไดม้าซ่ึง การบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการรวมทั้งการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ก่อนและหลงั การกระท าดงักล่าวดว้ย รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ยงัหมายถึงขั้นตอน ความคิด ประสบการณ์ 
การซ้ือการใช้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ (Solomon & 
Rabolt, 2004 
 
แนวคดิและทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance) 
 เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดก้ล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นการน า เทคโนโลยีนั้นมา
ใชโ้ดยเม่ือมัน่ใจวา่เทคโนโลยนีั้นเป็นไปไดแ้ละส่ิงท่ีตามก่อใหเ้กิดการลงทุนกบัการยอมรับ 
 Rogers (2003) ไดก้ล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการตดัสินใจท่ีจะน าเทคโนโลยีนั้นไปใชอ้ยา่ง
เตม็ท่ี โดยมีการยอมรับของบุคคลนั้น ๆ เร่ิมตั้งแต่บุคคลไดส้ัมผสัหรือรู้จกักบัเทคโนโลยี และเกิดการชกัจูงให้
ยอมรับ เกิดตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจ และยืนยนัการปฏิบติันั้น กระบวนการอาจจะ
ใชเ้วลาชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัปัจจยัตวับุคคลและลกัษณะของเทคโนโลย ี
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กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลอเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

การตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านแอปพลิเคชันชอ้ปปี ้

การยอมรับเทคโนโลย ี

-ความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชันชันช้
อปป้ี  

-ประโยชน์การใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปี้  

-ความน่าเชื่อถือของการใช้งานแอปพลิเค
ชันช้อปป้ี  

พฤติกรรมต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าจากแอปพลิเค
ชันช้อปปี้ (Shopee) ของผู้บริโภค 

- พฤติกรรมการซื้อค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อป
ปี้  

- ประสบการณ์ในการซื้อค้าผ่านแอปพลิเค
ชันช้อปป้ี  

- แรงจูงใจการซื้อค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้  
- คุณภาพการบริการในการซื้ อค้ าผ่ าน            

แอปพลิเคชันช้อปปี้  

ปัจจัยส่วน
บุคคล 
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1.พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ (มีอิทธิพล) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ (มีอิทธิพล) ต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของผูบ้ริโภค
ยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3.ประสบการณ์การซ้ือคา้ (มีอิทธิพล) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4.คุณภาพบริการ (มีอิทธิพล) ต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
5.ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย (มีอิทธิพล) ต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่แอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
6.ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ (มีอิทธิพล) ต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี 
(Shopee) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

7.ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล น่าเช่ือถือ (มีอิทธิพล) ต่อการตดัสินใจซ้ือสินผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี 
(Shopee) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระเบียบวธีิวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากร(Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการซ้ือ

สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ีท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
จ านวน 400 คน ผูว้ิจยัจึงใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของ Cochran (2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน  
ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ(Checklist) และค าถามปลายปิด (open-end 
question) จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและดา้นการยอมรับเทคโนโลยีในการซ้ือสินคา้จากแอปพลิเค
ชนัชอ้ปป้ี (Shopee) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นลกัษณะค าถามแบบ
ปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) เป็นจ านวนทั้งส้ิน 35 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยลกัษณะของค าถามแบบปลายปิดท่ีใชม้าตรวดั
แบบอนัตรภาค เป็นจ านวนทั้งส้ิน 10 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเป็นค าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) เพื่อให้สามารถวดัได้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ข และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 1 
เกินกว่าเกณฑ ์0.5 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา จากนั้นท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถาม (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีวดัความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดย
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ราย และใชค่้าสถิติสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งประชากรแบบเจาะจง กลุ่มคนท่ีใช่บริการแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ชุด 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้ากตรวจสอบความถูกตอ้ง และน าแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์มาจดัหมวดหมู่ เขา้รหัส และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการค านวณค่าสถิติส าเร็จรูปดว้ยคอมพิวเตอร์ 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อท าการสกดัองคป์ระกอบและ
ลดจ านวนขอ้ค าถามหรือตวับ่งช้ี ก่อนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้ค าถามของ
ปัจจยัคุณลกัษณะของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ีและดา้นเทคโนโลยี อนัเป็นเป้าหมายของ
การศึกษาว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยใชค่้าดชันี เพื่อหาขอ้สรุปว่า ขอ้มูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า ค่า Regression ของคุณลกัษณะของดา้นพฤติกรรมเท่ากบั 
0.748 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 และเขา้สู่ 1.0 สรุปไดว้่า ขอ้มูลมีความเหมาะสมท่ีจะใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และ
ผลการทดสอบค่า Multiple Liner Regression พบว่า มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.001และการทดสอบพบว่า ค่า Regression 
ของดา้นเทคโนโลย ีเท่ากบั 0.749 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 และเขา้สู่ 1.0  แสดงวา่ ตวับ่งช้ีต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนัน าไป
วิเคราะห์ต่อได ้
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สมมติฐาน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของประชากร
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัใชส้ถิติการวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง 
(Multiple Liner Regression)  โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ    B t Sig. 
 ค่าคงที ่

ความง่ายการใช้งาน 
  .504 3.563 .000 
  .232 4.621 .000 

 ประโยชน์การใช้งาน   .266 4.695 .000 
 ความน่าเชื่อถือ   .363 6.653 .000 

R =.794 ; Rsq =.630 ; SEE = .350 ; F. = 224.981; Sig F. = .000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัดา้นเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) 
ในภาพรวมพบว่า มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นว่าปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
ของ ความง่ายต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัชนัชอ้ปป้ี ประโยชน์การใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี ความน่าเช่ือถือ
ของการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  

เม่ือพิจารณารายดา้น จะเห็นไดว้า่ปัจจยัความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
 ( B = 0.363) รองลงมาคือประโยชน์การใชง้าน ( B = 0.266) ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ( B = 0.232)  

ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแปอพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี 
(Shopee) ในภาพรวมไดร้้อยละ .630  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

สรุปผลการวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี มากท่ีสุด ผูต้อบ
สอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญษตรีหรือเทียบเท่ามาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท า
อาชีพพนกังานบริษทัมาก รายไดผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 – 20,000 บาท  
ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความส าคญัของปัจจัยด้านพฤติกรรมต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลเิคช่ันช้อปป้ี 
(shopee) ของประชากรจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) 
ในระดบัมากพบวา่ เลือกซ้ือ เพราะ มีสินคา้ท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการซ้ือสินสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ชัอ่ปป้ี (shopee) ใน
ระดบัมากพบวา่ รู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบการใชแ้อปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ในระดบั
มากพบวา่ สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย และสะดวก ความส าคญัระดบัมาก  
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นแรงคุณภาพในการซ้ือสินสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ใน
ระดบัมากพบว่า ร้านคา้จดัส่งสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (shopee) ไดสิ้นคา้ตรงตามค าสั่งซ้ือ ใหค้วามส าคญั
ระดบัมาก  
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ันช้อปป้ี (shopee) ของ
ประชากรจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใช้แอปพลิเคชั่นช้อปป้ี (shopee) ในระดบัมากพบว่า 
แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) มีความง่ายต่อการใชง้าน ไม่ซบัซอ้น ใหค้วามส าคญัระดบัมาก  
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นประโยชน์การใชแ้อปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ในระดบัมากพบว่า แอป
พลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) สามารถลองรับไดท้ั้งระบบ IOS และ Android  
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของการใชแ้อปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ในระดบัมาก
พบวา่ แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) มีระบบช าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั  
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ัน    ช้อปป้ี (shopee) ของ
ประชากรจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ในระดบัมากพบว่า 
ช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก และสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลสินคา้และราคาเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ
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สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั (Shopee) เพราะ โปรโม
ชันต่างๆ เช่น Flash sale อยู่ในระดบัมากเท่ากนั รองลงมาคือ ตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี 
(Shopee) เพราะ การรีวิวสินคา้ / คะแนนการสั่งซ้ือ และ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั (Shopee) เพราะมี
รูปภาพสินคา้ประกอบการตดัสินใจ ในระดบัความเฉล่ียท่ีเท่ากนั และสามารถหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือ
เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) ถดัมาคือตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี 
(Shopee) เพราะ ความพึงพอใจต่อการใชง้านคร้ังแรก และตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั (Shopee) เพราะ 
กระแสตอบรับท่ีดีจากผูใ้ชง้านจ านวนมาก และตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั (Shopee) เพราะ มีสินคา้
แนะน า เช่น ขายดีประจ าสัปดาห์ และ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั (Shopee) เพราะ โฆษณาช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ , ส่ือออนไลน์ ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 5 ผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของ
ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่ามี สอดคล้อง หมายถึง ปัจจัยด้านพฤติกรรมต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลของดา้นพฤติกรรม ดา้น
ประสบการณ์ ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ และดา้นคุณภาพบริการ มีนยัส าคญัทางงสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของ
ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการศึกษาพบว่ามี สอดคล้อง หมายถึง ปัจจัยด้านเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
ดา้นประโยชน์การใชง้าน และดา้นความน่าเช่ือถือ มีนยัส าคญัทางงสถิติท่ี 0.05 

 
การอภิปรายผล 

 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 – 
20,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี 
(shopee) ของประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี  ในระดบัมากพบวา่ เลือก
ซ้ือเพราะมีสินคา้ท่ีหลากหลาย และปัจจยัดา้นประสบการณ์ ในระดบัมากพบวา่ รู้สึกพงึพอใจและช่ืนชอบการใช้
แอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี ส่วนปัจจยัดา้นแรงจูงใจนั้นในระดบัมากพบวา่ สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย และสะดวก 
สุดทา้ยปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ ในระดบัมากพบวา่ ร้านคา้จดัส่งสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (shopee) ได้
สินคา้ตรงตามค าสัง่ซ้ือ  
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของ
ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ใน
ระดบัมากพบวา่ แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) มีความง่ายต่อการใชง้าน ไม่ซบัซอ้น ปัจจยัดา้นประโยชน์การใช้
งาน ในระดบัมากพบวา่ แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) สามารถลองรับไดท้ั้งระบบ IOS และ Android และปัจจยั
ดา้นความน่าเช่ือถือ ในระดบัมากพบวา่ แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) มีระบบช าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (shopee) ของ
ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่   ชอ้ปป้ี (shopee) ใน
ระดบัมากพบวา่ ช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก และสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลสินคา้ และราคาเพือ่ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั  ชอ้ปป้ี (Shopee) และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั (Shopee) 
เพราะ โปรโมชัน่ต่างๆ เช่น Flash sale  

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) และปัจจยัดา้น
เทคโนโลยีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) ของประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัต่อไปน้ี 
1. จากลกัษณะดา้นขอ้มูลทัว่ไป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) 
เป็นเพศหญิงส่วนมาก และอยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) เดือนละ 
1 – 2 คร้ัง ประเภทท่ีส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ เส้ือผา้ / เคร่ืองแต่งกาย จ านวนท่ีซ้ือสินคา้ในแต่ละ
คร้ัง น้อยกว่า 500 บาท ดงันั้นการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) สามารถน าขอ้มูลท่ีกล่าวมา
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ขา้งตน้ไปประใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถและลกัษณะกลุ่มเป้าหมายไปท าการตลาด หรือโฆษณาท่ี
เหมาะสมเพื่อให้เกิดการรับรู้ หรืออาจวางแผนกลยุทธ์ และช่วยให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัแอปพลิเคชัน่ 
หรือองคก์รหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถท่ีจะวางแผนกลยุทธ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนและยงัช่วยให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. จากการศึกษาเร่ืองดา้นพฤติกรรมต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่   ชอ้ปป้ี (shopee) ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญั ในการเลือกซ้ือ เพราะ มีสินคา้ท่ีหลากหลาย รู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบการใชแ้อปพลิเคชัน่ช้
อปป้ี สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย และ ร้านคา้จดัส่งสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (shopee) ไดสิ้นคา้ตรงตาม
ค าสั่งซ้ือ ดังนั้ นจึงเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลทางขา้งตน้ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
สามารถน าไปพฒันาหรือสร้างกลยทธ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. จากการศึกษาเร่ืองดา้นการยอมรับเทคโลยี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัในเร่ืองแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี 
(Shopee) มีความง่ายต่อการใชง้าน ไม่ซบัซอ้น และแอปพลิเคชัน่ (Shopee) สามารถลองรับไดท้ั้งระบบ IOS และ 
Android และแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) มีระบบช าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
ด าเนินการเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชั่นควรให้ความส าคญักบัการใช ้ความง่ายต่อการใช้งาน ไม่
ซบัซอ้น สามารถส่งผลให้ลูกคา้ท าการสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตามความตอ้งการ ไม่จ าเป็นตอ้รอให้ผูอ่ื้น
ด าเนินการให ้หรือไม่จ าเป็นตอ้งไปร้านคา้เพื่อซ้ือสินคา้เท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ี (Shopee) ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์และ
สามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งข้ึน ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ โดยขยายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ หรือจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพือ่ดู
ศึกษาท่ีไดจ้ะเหมือนหรือแตกต่างอยา่งไรระหวา่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑหรือต่างจงัหวดั 

2. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพิม่เติมโดยใชเ้คร่ืองเชิงปริมาณในการเกบ็ขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึกถึง
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี (Shopee) 

3. ในการศึกษาคร้ังถดัไปแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู ่
เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขในดา้นอ่ืนๆ ยิง่ข้ึน 

  
เอกสารอ้างองิ 
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