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บทคดัย่อ 
  การศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y  
ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y 
ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการยอมรับ
เทคโนโลยีกบัการตดัสินใจซ้ือของสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y  
ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการส่ือสาร 
แบบบอกต่อกบัการตดัสินใจซ้ือของสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y 
ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19  
 วิธีการวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถเก็บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ได้ จากผูบ้ริโภค 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee จ านวน 400 คน ผูว้ิจยั
ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Independent sample t-test ค่าสถิติ 
F-test (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบรายคู่ (Multiple comparison) ดว้ยวิธี 
Least Significance Difference (LSD) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23 – 25 ปี  
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ประเภทสินคา้ท่ี
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นิยมซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน Shopee คือ ประเภทเคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดับ จ านวน 140 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.0 และมีจ านวนเงินในการซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั Shopee โดยเฉล่ียต่อคร้ัง
ระหวา่ง 501 – 1,000 บาท  
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั 
Shopee ของผู ้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
ไม่แตกต่างกนั ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ประโยชน์การใชง้าน ความสะดวกในการใชง้าน  
และความน่าเช่ือถือของเทคโนโลยี และการส่ือสารแบบบอกต่อ ได้แก่ คุณภาพของสินคา้หรือ
บริการ การให้ค  าแนะน า และการให้ประสบการณ์ นั้น ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอป
พลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-
19 
 

ABSTRACT 
 Study of purchase decision through Shopee application For Generation Y in Bangkok 
during the COVID-19 the objective is to study the influence of demographic characteristics on 
purchasing decisions through the consumer Shopee application Generation Y in Bangkok during 
the COVID-19 study the relationship of technology acceptance with purchasing decisions of 
products through and to study the relationship of word of mouth communication with purchasing 
decisions of products through the Shopee application in Bangkok during the COVID-19. 
 Study method is Quantitative using questionnaires as a tool for collecting information. As 
a tool for data collection Able to collect complete quality data from Generation Y consumers in 
Bangkok. The researcher used the SPSS statistical software package to analyze the data. The 
statistics used in the test were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample 
t-test, and F-test (ANOVA) statistical comparison of the multiple comparison. The Least 
Significance Difference (LSD) and Pearson Product Moment Correlation Coefficient at a 
significant level of 0.05. 
 The results of the study showed that the majority of the sample were female. Age between 
23-25 years old with a bachelor's degree or student. Has a monthly income between 10,001–20,000 
baht and has a frequency of purchases through the Shopee application 2–3 times a month. The most 
popular products purchased through the Shopee application are 140 apparel accessories categories. 



 
 

35.0% of people and the average amount of purchases made through the Shopee app is between 
501–1,000 baht. 
 For the hypothesis testing, it was found that demographic characteristics were gendered 
age, education level, occupation and monthly income were different. Affecting Generation Y 
consumers' Purchasing decisions via Shopee applications in Bangkok during The COVID-19 no 
different. As for the recognition of technology, there are benefits, uses And the reliability of 
technology And word of mouth communication, namely the quality of the product or service Giving 
advice And providing that experience Affecting Generation Y consumers' purchasing decisions via 
Shopee applications in Bangkok during The COVID-19 
 

บทน า 
 การเติบโตของอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ส่งผลกระทบในหลายธุรกิจ แต่ธุรกิจหน่ึง 
ท่ีเติบโตเป็นอย่างมากคือ E-Commerce โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีมีทั้งผูแ้ข่งขนั
หลายรายเขา้มาเพื่อควา้โอกาสจ านวนมาก โดยในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาน้ี ผูเ้ล่นรายหน่ึงท่ีเรียกได้
ว่าเป็น ‘ปลาไว’ มองเห็นช่องว่างทางการตลาดและใช้กลยุทธ์ถูกทางจนกลายเป็น E-Commerce  
ระดับต้น ๆ ของไทย คือ Shopee เรียกได้ว่าเป็นปีทองของ E-Commerce ใน SEA นอกจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว ยงัมีการผลักดันด้าน E-payment ของภาครัฐ  
และการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อพฒันาระบบนิเวศน์ของ E-Commerce 
 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยส่งผลให้ยอดสั่งสินค้า
ออนไลน์ในประเทศโตสวนกระแสถึง 80% เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกท่ีจะหลีกเล่ียงแหล่ง
การช้อปป้ิงในสถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดั และหันไปเลือกสั่งสินค้าออนไลน์แทน วรินทร สีสุขดี 
ผูอ้  านวยการส่วนผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย ์บริษทั จีไอเอส จ ากดั เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเร่ิมหลีกเล่ียงแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีผูค้นแออดั 
และใช้บริการจดัส่งแทน โดยสั่งซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ ท าให้เกิดปริมาณการสั่งซ้ือและ 
การจดัส่งสินคา้เพิ่มข้ึนมากกวา่ในเวลาปกติอยา่งมาก สอดคลอ้งกบัผลส ารวจของ กสทช. เปิดเผย
ว่า จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ช้งานแอปฯ ของส านกังาน กสทช. จ านวน 2,554 คน พบวา่  
เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ประชาชนมีการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์เพิ่มสูงข้ึนจากเดือนมกราคม 2563 
เกินกวา่ 80% โดยสัดส่วนท่ีโตข้ึนมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
ท่ีมีมากข้ึน 



 
 

 Shopee เป็นผู ้น าแพลทฟอร์ม  E-Commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวนั  
โดยเป็นแพลทฟอร์มท่ีออกแบบข้ึนเพื่อชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยระบบการช าระเงิน 
และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ Shopee มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาแพลทฟอร์มให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อกา้วข้ึนเป็นแพลทฟอร์ม E-Commerce อนัดบัหน่ึงในภูมิภาค และเป็นอนัดบัหน่ึงในใจผูใ้ชง้าน  
มีสินคา้หลากหลายประเภท ตั้งแต่สินคา้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงของตกแต่งบ้าน สินค้า
สุขภาพและความงาม สินคา้แม่และเด็ก แฟชั่น และอุปกรณ์กีฬา โดย Shopee จะอยู่ในกลุ่มของ
บริษทั SEA และไดเ้ปิดตวัเป็นคร้ังแรกอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ในประเทศสิงคโปร์ และ
ขยายไปยงัประเทศมาเลเซีย ไทย ไตห้วนั อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ บริษทั SEA เป็น
ผูน้ าทางดา้นดิจิทลั เอนเตอร์เทนเมนท ์E-Commerce และบริการดา้นการเงินแบบดิจิทลั ครอบคลุม 
ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัท SEA มีพนัธกิจท่ีจะมุ่งมั่นพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการรายย่อยให้ดียิ่งข้ึนด้วยเทคโนโลยีอันล ้ าหน้า บริษัท SEA ได้จด
ทะเบียนเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยท่ี์นิวยอร์ก ภายใตส้ัญลกัษณ์ SEA และมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วในปีท่ี
ผ่านมา จนไดก้ลายมาเป็นผูน้ าตลาด E-Commerce ในประเทศไทย ซ่ึงความส าเร็จเกิดข้ึน จากการน า
ขอ้มูลมาใช้เพื่อท าความเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้งานให้ดียิ่งข้ึน ในปัจจุบนั 
Shopee มีผูใ้ชใ้นประเทศไทยกวา่ 30 ลา้นคน และจ านวนผูใ้ชเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงสามารถ
ใชข้อ้มูลท่ีมีน้ีมาศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและยกระดบัประสบการณ์การจบัจ่ายออนไลน์ใหต้รงกบั 
ความตอ้งการของคนไทยไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมี ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจซ้ือของสินค้า 
ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการส่ือสารบอกต่อกับการตัดสินใจซ้ือของสินค้า 
ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
 
 
 
 



 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ
ผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกนั 
 2. การยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ
ผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
 3. การส่ือสารแบบบอกต่อกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของ
ผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ในการศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผูบ้ริโภค 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั
ไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
 1.  สามารถน าไปประยกุตเ์ร่ืองการตดัสินใจซ้ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน 
 2.  สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อผูด้  าเนินธุรกิจขายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั Shopee  
และผูท่ี้สนใจในธุรกิจดงักล่าว ไดน้ าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจต่อไป 
 3.  ผลการศึกษาสามารถน ามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ เหมาะสมและสอดคล้อง 
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค Generation Y ในปัจจุบนั 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ผูว้จิยัศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y 
ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 โดยศึกษาการยอมรับเทคโนโลย ีการส่ือสารแบบบอก
ต่อ และการตดัสินใจซ้ือ  
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
 2.1  ประชากร 
 ลกัษณะของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค Generation Y และเป็น
ผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีเขตดุสิต เขตคลองเตย เขตหลกัส่ี เขตคนันายาว เขตบางพลดั 
และเขตทุ่งครุ 



 
 

 2.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค Generation Y และเป็นผูท่ี้อาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีเขตดุสิต เขตคลองเตย เขตหลกัส่ี เขตคนันายาว เขตบางพลดั และ 
เขตทุ่งครุ ใช้วิธีการค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) 
โดยใช้วิธีการจบัฉลากเพื่อสุ่มเลือก 1 เขต เป็นตวัแทนจากแต่ละกลุ่มของเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครจาก 6 กลุ่ม 
 3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาการด าเนินการวจิยั 
 ผูว้ิจยัจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวม เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึง 
เดือนพฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลาเป็น 4 เดือน 
 

ระเบียบวจิัย 
 1.  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน การตัดสินใจซ้ือสินค้า 

ผ่านแอปพลเิคชัน Shopee 

1. การรับรู้ปัญหา 

2. การแสวงหาขอ้มูล 

3. การประเมินผลทางเลือก 

4. การตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

(ดดัแปลงของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

การยอมรับเทคโนโลยี 

1. ประโยชน์การใชง้าน 

2. ความสะดวกในการใชง้าน 

3. ความน่าเช่ือถือของเทคโนโลย ี

(ดดัแปลงของ Davis, 1989) 

H1 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

H2 

H3 การส่ือสารแบบบอกต่อ 

1. คุณภาพของสินคา้หรือบริการ 

2. การใหค้  าแนะน า 

3. การใหป้ระสบการณ์ 

(ดดัแปลงของ Assael, 1998; 

Richins; &Root-shaffer, 1987) 



 
 

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร เป้ าหมาย ท่ี ใช้ ในการวิ จัยค ร้ั ง น้ี  ได้แ ก่  ผู ้บ ริ โภค Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน Shopee โดยผูว้ิจ ัยจะศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ย การค านวณหาขนาดของกลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และระดบัความผิดพลาด
ไม่เกิน 0.05 โดยใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน  
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 11 ขอ้ มีลกัษณะค าถาม 
แบบปลายปิดเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี จ  านวน 11 ขอ้  
ใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านการส่ือสารแบบบอกต่อ จ านวน 8 ขอ้  
ใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ จ านวน 17 ขอ้ ใชม้าตรา
ส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการผา่นแอปพลิเค
ชนั Shopee เพื่อใหต้อบสนองความพึงพอใจสูงสุด 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 23 – 25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนิสิต/นกัศึกษา 
มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee 
เ ดือนละ  2  –  3  ค ร้ั ง  ประ เภทสินค้า ท่ี นิยม ซ้ือผ่านแอปพลิ เคชัน  Shopee คือ  ประ เภท 
เคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดบั จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และมีจ านวนเงินในการซ้ือสินคา้
ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee โดยเฉล่ียต่อคร้ังระหวา่ง 501 – 1,000 บาท 
 
 



 
 

 2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์การใชง้าน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด
คือ ดา้นความน่าเช่ือถือของเทคโนโลย ี
 3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส่ือสารแบบบอกต่อ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพ 
ของสินคา้หรือบริการ รองลงมาคือ ดา้นการใหค้  าแนะน า และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการให้
ประสบการณ์ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการ
แสวงหาขอ้มูล รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นการประเมินผล
ทางเลือก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตามเพศ  
มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ .14 จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ .01 จ าแนกตามระดับ 
การศึกษา มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั .41 จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั .21 และจ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั .36 โดยภาพรวมมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอป
พลิเคชนั Shopee ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ไดศึ้กษา
เก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ในปัจจุบนั
ลกัษณะประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 สมมติฐานท่ี 2  การยอมรับเทคโนโลยีกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee ของผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่สัมพนัธ์
กนั 
 ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านประโยชน์การใช้งาน ด้านความ
สะดวกในการใชง้าน และดา้นความน่าเช่ือถือของเทคโนโลย ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสะดวกในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  
(r = .75) รองลงมา ด้านความน่าเช่ือถือของเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง                      



 
 

(r = .69) และด้านความประโยชน์การใช้งาน มีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง (r = .68) 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การซ้ือสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยส่ีงผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 สมมติฐานท่ี 3  การส่ือสารแบบบอกต่อกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั 
Shopee  ของผูบ้ริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่สัมพนัธ์
กนั 
 ผลการศึกษา พบวา่ การส่ือสารแบบบอกต่อ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของสินคา้หรือบริการ 
ด้านการให้ค  าแนะน า และด้านการให้ประสบการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของสินคา้หรือบริการ มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง  
(r = .71)  ด้านการให้ค  าแนะน า มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = .58) และด้านการให้
ประสบการณ์ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = .54) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอนงค์ 
ทองกระจ่าง (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และ 
การส่ือสารแบบบอกต่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee พบว่า  
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองแอปพลิเคชนัมีการแนะน าสินคา้หรือบริการผา่นช่องทาง 
ส่ือออนไลน์ท่ีสามารถท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงตวัแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และให้ค  าแนะน าในการ
ใช้แอปพลิเคชนัส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้ แสดงให้เห็นวา่การส่ือสารแบบบอกต่อส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังนี้ 
 1.  ด้านการรับรู้ปัญหา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้คร้ัง
ก่อนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ในการขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ควรให้ความสนใจกับผู ้บริโภคอย่างทั่วถึง และ 
เพิ่มช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลายและครอบคลุม เพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภค 
 2.  ด้านการแสวงหาขอ้มูล ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัเปรียบเทียบขอ้มูลสินคา้ 
และราคาประกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคจะหาข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจเม่ือตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการขายสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชนั Shopee ควรแสดงรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ให้ครบถว้น เพื่อง่ายต่อการเปรียบและหา
ขอ้มูลของผูบ้ริโภค 



 
 

 3.  ดา้นการประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีกระแสตอบรับ
ดีจากผูใ้ชจ้  านวนมากมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเสถียรในการใช้งานแอปพลิเคชนั ดงันั้น ผูป้ระกอบ
ธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการขายสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee ควรมีกิจกรรมให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้
ร่วม เพื่อเป็นการกระตุน้การขายสินคา้และสินคา้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน 
 4.  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัรูปภาพสินคา้ในการจดัสินใจ 
ซ้ือสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โฆษณาจากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ส่ืออนไลน์ ดงันั้น ผูป้ระกอบ
ธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการขายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ควรมีรูปภาพท่ีหลากหลายมุม  
เพื่อให้ง่ายต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และมีการท าส่ือโฆษณาท่ีหลากหลายและครอบคลุม  
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
 5.  ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัการกลบัมาซ้ือสินคา้อีก
คร้ังผา่นแอปพลิเคชนั Shopee มากท่ีสุด รองลงมาคือ การแนะน าครอบครัว เพื่อน และคนใกลชิ้ด 
ซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ดังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวข้องในการขายสินค้า 
ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ควรมีการปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ได ้และมีการจดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอรวมถึงการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับผูท่ี้
เคยซ้ือสินคา้ 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจเก่ียวขอ้งหรือ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั Shopee เพื่อหาแนวทางในการพฒันา และน ามาปรับ
ใชใ้นการท าธุรกิจต่อไป 
 2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รายละเอียด 
แบบเจาะลึกและหลากหลาย เช่น วิธีการสัมภาษณ์เป็นบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ  
มาปรับใชใ้นการท าธุรกิจต่อไป 
 3.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งให้ละเอียดมากกวา่น้ี หรืออาจจะศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อน าขอ้มูลในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมาเปรียบเทียบกนั แลว้น ามาปรับ
ใชใ้นการท าธุรกิจต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
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Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19” ฉบบัน้ี ไดรั้บความอนุเคราะห์



 
 

อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ปิยะวิทย์  ทิพรส อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้สละเวลาให้ความรู้ 
ค  าปรึกษา ค าแนะน า ขอ้ช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ในงานสารนิพนธ์คร้ังน้ี จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปได้
อยา่งสมบูรณ์ 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการ
เก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี จนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัสัมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูด้  าเนินธุรกิจขายสินคา้ 
ผ่านแอปพลิเคชนั Shopee และผูท่ี้สนใจในธุรกิจน้ี ไดน้ าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในพฒันาธุรกิจ
ต่อไป หากงานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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