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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ดัง น้ี 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จาก
ต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศ 
ผ่านแอปพลิ เคชันของผู ้บ ริโภคในกรุง เทพมหานคร เ ป็นการวิจัย เ ชิงป ริมาณ เก็บข้อมูล 
ดว้ยแบบสอบถามจากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนั ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่า ร้อยละ ค่า เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า Chi-Square  
 ผลการศึกษา พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชัน Shopee (สินคา้ต่างประเทศ) 
โดยซ้ือสินคา้ออนไลน์นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย 501 – 1,500 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภท
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย โดยการช าระผา่นบตัรเครดิต มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง และมีพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าออนไลน์เวลา 18:01-21:00 น. แรงจูงใจต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ 
ผ่านแอปพลิเคชันของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
( X = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.39)    
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ พฤติกรรมการซ้ือ สินคา้ออนไลน์ 

*นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



 
 

รองลงมาคือ แรงจูงใจดา้นเหตุผล ( X =4.38)  และ แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ( X = 4.05) ตามล าดบั ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ 
แตกต่างมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนัท่ีต่างกนั พบวา่ แรงจูงใจ
ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการซ้ือ 
 

1.  บทน า 
 ประเทศไทยก้าวเขา้สู่ยุค Thailand 4.0 คือการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม เป็นยุค 

ท่ีให้ความส าคญัในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ ในปี 2563  

คนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียกวา่ 52 ลา้นคนจากจ านวนประชากรทั้งหมดเกือบ 70 ลา้นคน 

เป็นอนัดับท่ี 9 ของโลก โดยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 9 ชั่วโมง 01 นาทีต่อหน่ึงวนั ซ่ึงสูงสุด 

เป็นอันดับ 5  ของโลก (Ad Addict TH, 2020) และคนไทยท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครยงัใช้เฟซบุ๊ก 

เป็นอันดับหน่ึงของโลก นอกจากน้ีในด้านกิจกรรมซ้ือของออนไลน์ย ังติด 1 ใน 5 กิจกรรม 

ในอินเทอร์เน็ตท่ีคนไทยใช้เวลามากท่ีสุด (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2560)   

ท าให้เห็นว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ก าลงัเติบโตไปในทิศทางท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัมีช่องว่างและโอกาสอีกมาก  

ท่ีจะท าใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการไทยเติบโตมากข้ึนกวา่เดิม โดยผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งมีการปรับตวั

เพื่อใหเ้ขา้กบัสังคมยคุดิจิทลั ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคเองก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเวลาเดินทางมาซ้ือสินคา้หรือ

รับสินคา้ถึงหน้าร้าน จะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์

อยา่งมาก ท าใหต้ลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตอยา่งกา้วกระโดด อีกทั้งสถานการณ์โรค Covid-19 (โควิด-

19) รัฐบาลไดอ้อกมาตรการล็อคดาวน์ในประเทศ ท าให้ห้างสรรพสินคา้ปิดให้บริการ และร้านอาหาร

หยุดให้นัง่รับประทานในร้าน ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคเปิดใจและคุ้นเคย 

กบัช่องทางออนไลน์มากข้ึน โดยในต่างประเทศไดมี้การสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ริโภค

ต่อโรคระบาดคร้ังน้ี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ทั้งส่ิงท่ีซ้ือ เวลาท่ีซ้ือ แลว้วิธีการซ้ือ ซ่ึงไดถู้กนิยามเอาไว้

ดว้ยประโยคสั้น ๆ วา่ “From Bulk-buying to Online Shopping” หรือพฤติกรรมจากการกกัตุนสู่การซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ท่ีนกัจิตวิทยาเรียกว่า “Panic Buying” หรือ 

ปรากฏการณ์การซ้ือสินคา้ดว้ยความต่ืนตระหนกจากสภาวะกดดนั รวมถึงในการท างานของบริษทั



 
 

ต่างๆ เร่ิมมองเห็นขอ้ดีของการท างานท่ีบา้น (Work from home) มีการปรับใหพ้นกังานท างานท่ีบา้นได ้

เพื่อเป็นการลดตน้ทุน ค่าเช่า ค่าไฟ ของออฟฟิศได้ในอนาคต (STEP Academy, 2020) สถานการณ์

ดงักล่าวเป็นสาเหตุผลกัดนัให้คนไทยซ้ือของออนไลน์มากข้ึน ท าให้ธุรกิจช้อปป้ิงออนไลน์มีมูลค่า 

220,000 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 4-5% ของคา้ปลีกทั้งประเทศ เกิดเทรนดก์ารใชสิ้นคา้และบริการแบบ 

Everything Delivery to My Home ธุรกิจช้อปป้ิงออนไลน์มีการเติบโต 35% จากปี 2562 นอกจากน้ี

ตลาดออนไลน์มีการปรับตวัเป็น Social Media มากข้ึน เช่นการมีฟีเจอร์แชต จากการมองเห็นพฤติกรรม

คนไทยชอบคุยกบัคนขายก่อนซ้ือ รวมถึงการเพิ่ม Live Commerce เขา้มาเป็นจุดขายดึงความสนใจ 

ของผูซ้ื้อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทย ธุรกิจต่างๆมีการจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้โดยการจา้งบุคคล 

ท่ีมีช่ือเสียงในสังคมออนไลน์ หรือผูเ้ช่ียวชาญลงรูปสินค้าผ่านส่ือโซเชียลของตน และถ่ายทอด

ประสบการณ์การใช้สินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความคล้อยตามและจ่ายเงินซ้ือสินคา้  

แม้ปีท่ีผ่านมาตลาดออนไลน์จะมีสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงข้ึน แต่ตลาดในประเทศไทยช้อปป้ี (Shopee)  

เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือ ลาซาด้า (Lazada) (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์, 2563) 

 จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนได้มีการให้ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้ายอดนิยม 

ท่ีผูบ้ริโภคคน้หา ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ในไทย  

กบัช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่ามีกลุ่มสินคา้ท่ีมีการเติบโต 

ดา้นการคน้หา ดงัน้ี สุขภาพและความงามเติบโต 34% อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเติบโต 34% หนงัสือ

เติบโต 27% เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเติบโต 22% คอมพิวเตอร์โตเติบ 4% เฟอร์นิเจอร์เติบโต 2% ทั้งน้ีการเกิด

วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ท าให้ Customer Journey ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยเปล่ียนไปสู่ออนไลน์

มากข้ึน แต่หลงัจากการปลดล็อคดาวน์ในประเทศ ห้างสรรพสินคา้เปิดให้บริการพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในช่องทางท่ีถูกท่ีสุดหรือสะดวกท่ีสุดแทน ( Marketeeronline,2020) 

 นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียไดส่้งผลให้เกิดแรงจูงใจท่ีท าให้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคชาวไทยเปิดรับแบรนดใ์หม่ๆ โดยเกือบ 60% ไดล้องซ้ือสินคา้จากร้าน

ออนไลน์ท่ีพวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยปัจจัยหลัก 3 ประการท่ีผู ้บริโภคซ้ือสินค้าออนไลน์

ประกอบด้วยยอดรีวิวสินค้าในเชิงบวกจากผู ้ใช้งานคนอ่ืนๆ ราคาหรือโปรโมชันท่ีดึงดูด และ 

ความน่าสนใจของตวัผลิตภณัฑ์ อย่างไรก็ตาม 61% ของผูบ้ริโภคชาวไทยไม่ตอ้งการรอช่วงลดราคา



 
 

หรือโปรโมชนัเพื่อจะซ้ือสินคา้ (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2563) ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึน

หากสินค้าสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคมให้กับผูท่ี้บริโภคได้ (Goldsmith, Flynn and Kim, 

2010) อีกทั้งผูบ้ริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคสินค้าท่ีสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ทางสังคม เพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นผลมากจากการความตอ้งการท่ีจะให้ได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆใน

สังคมและตอ้งการท่ีจะมีภาพลกัษณ์ทางสังคมท่ีเหนือกวา่คนอ่ืนๆ (O’Cass and Frost, 2002)  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ใหก้บัผูท่ี้ด าเนินธุรกิจหรือ ผูท่ี้ก าลงัสนใจธุรกิจการขายของผา่นทางออนไลน์ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั
ในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการท าการตลาดออนไลน์และสามารถน าเสนอสินคา้ใหม่ๆเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภคได ้
 

2.  วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันของผูบ้ริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ 
ผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานการวจิัย 

  จากวตัถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดเป็นสมมติฐานการวิจัย เพื่อใช้เป็น 

กรอบแนวคิดในการด าเนินวจิยัได ้ดงัน้ี 

1.  ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์

จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัแรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชนั

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 



 
 

 

4.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยัน้ีคือ 

1.  ผูท่ี้ประกอบกิจการคา้ขายหรือขนส่งสินคา้จากต่างประเทศ สามารถทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศของคนในประเทศไทย และน าขอ้มูลท่ีศึกษา 

มาปรับใชไ้ด ้

2.  สามารถน าไปเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ได้รับทราบพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์จากต่างประเทศของลูกคา้ภายในประเทศ และสามารถน าเสนอสินคา้ใหม่ๆเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค 

3.  ส าหรับนักวิจยั นักศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัในคร้ังน้ี 

ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

5.  ขอบเขตการวจิัย 

 5.1  ขอบเขตดา้นประชากร และพื้นท่ี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน 

ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

5.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัมีความตอ้งการศึกษาปัจจยัแรงจูใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก

ต่างประ เทศผ่านแอปพลิ เคชันของผู ้บ ริโภคในกรุง เทพมหานคร ตามแนวความคิดของ  

สุนิสา ตรงจิตร์ (2559) 

5.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

 

6.  ระเบียบวธิีวจิัย 

6.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 



 
 

กรอบแนวคิดการวจิยั ปรากฏดงัภาพท่ี 1 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

6.2  ประชากรและตวัอยา่ง   

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีเคยซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ 

ผ่านแอปพลิเคชนัท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้

สูตรของ Cochran (1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี  95% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง  
และวธีิการสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัสะดวก (Convenient Sampling)  

6.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ  
- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

ปัจจยัแรงจูงใจ 

- แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์ 

- แรงจูงใจดา้นเหตุผล 

- แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 

 

พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศ  

- แอปพลิเคชนัท่ีเลือกซ้ือ (Where) 

- ความถ่ีในการซ้ือแต่ละเดือน (How) 

- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง (How) 

- ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ (What) 

- สาเหตุในการซ้ือ (Why) 

- วธีิการช าระเงิน (How) 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลใหเ้กิดการซ้ือการตดัสินใจ

ซ้ือ (Whom) 

- ช่วงเวลาในการซ้ือ (When) 

 



 
 

 งานวิจัย น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) แบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 

7.  ผลการศึกษา 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศ

ผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

  1.  ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 อายุ 19-28 ปี   
จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ประกอบอาชีพลูกจา้งเอกชน/พนักงานบริษทั จ านวน 163 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.8 รายได ้30,001 ข้ึนไป จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 สถานภาพโสด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8  
 2.  พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนั 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชัน Shopee (สินค้าต่างประเทศ) จ านวน 231 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.8 ซ้ือสินคา้ออนไลน์ นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ซ้ือในราคา 501 – 1,500 บาท จ านวน 
1 8 0  คน  คิ ด เ ป็น ร้อยละ 45  ซ้ื อ สินค้าประ เภท เ ส้ื อผ้า  เ ค ร่ื อ งแ ต่ งก าย  จ านวน  1 5 6  คน  
คิดเป็นร้อยละ 39 ช าระผา่นบตัรเครดิต จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ซ่ึงมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ด้วยตนเอง จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และ มีพฤติกรรมซ้ือสินค้าเวลา 18:01-21:00 น.  
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  
 3  ปัจจยัแรงจูงใจต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนั 
 แรงจูงใจต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันของผู ้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตัวอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.31) เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้น พบวา่ แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.39) รองลงมา
คื อ  แ ร ง จู ง ใ จด้ า น เห ตุ ผล  มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย ในระดับม าก  ( X =4 . 3 8 )   แ ล ะล า ดับ สุ ดท้ า ย คื อ  
แรงจูงใจดา้นอารมณ์ มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.05) ตามล าดบั 
 ด้านผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.39) เม่ือพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตามท่ีต้องการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 



 
 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.46) รองลงมาคือ แอปพลิเคชันท่ีมีข้อมูลความคิดเห็น (Review)  
ของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ให้อ่านก่อนการสั่งซ้ือ  มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.44)  และล าดบัสุดทา้ย
คือ แอปพลิเคชนัท่ีสามารถยกเลิก/ขอเปล่ียนคืนสินคา้หากพบปัญหามีค่าเฉล่ีย ( X = 4.24) ตามล าดบั 
 ด้านเหตุผล มีค่า เฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.38) เ ม่ือพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันมีส่วนลด หรือโปรโมชั่นดึงดูดความสนใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.47) รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. 
มีค่ า เฉ ล่ียในระดับมาก ( X = 4.46)   และล าดับสุดท้ายคือ แอปพลิเคชันมีสินค้า คุณภาพดี   
มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.22) ตามล าดบั 
 ด้านอารมณ์ มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า รูปภาพและส่ือน าเสนอเก่ียวกับสินค้าและบริการในแอปพลิเคชันท าให้ท่านรู้สึกต้องการ 
ในสินคา้และบริการนั้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.33) รองลงมาคือ การไดเ้ห็นหรือ
ได้ยินในสังคมส่งผลให้ท่านต้องการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิ เคชัน 
ตามมากข้ึน มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X = 3.94)  และล าดับสุดท้ายคือ การซ้ือสินค้าออนไลน์ 
ผา่นแอปพลิเคชนัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ท าใหรู้้สึกเป็นคนทนัสมยัมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.97) ตามล าดบั 
  

8. อภิปราย 

  จากการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชัน ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชัน Shopee  
(สินคา้ต่างประเทศ) ซ้ือสินคา้นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ใน ราคา 501 – 1,500 บาท โดยซ้ือสินคา้ประเภท
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย มีการช าระผ่านบตัรเครดิต มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ด้วยตนเอง และซ้ือสินคา้ 
เวลา 18:01-21:00 น. แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชัน Shopee (สินคา้ต่างประเทศ) เป็นแอปพลิเคชัน 
ท่ีไดรั้บความนิยมและมีขั้นตอนในการใชง้านท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน รวมถึงมีสินคา้ท่ีหลากหลายใหผู้บ้ริโภค
ได้เลือกซ้ือในราคาท่ีไม่แพงมาก และมีช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวกหลากหลายช่องทางรวมทั้ง 
ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัในเวลา 18:01-21:00 น. เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีเลิกงาน
และถือไดว้า่เป็นเวลาพกัผอ่นท าให้มีการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยั
ของ ณัฐกานต์ กองแกม้ (2559)   ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช้ Application 
Shopee ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในระบบออนไลน์
โดยผู ้ ท่ี ตอบแบบสอบถ าม  คื อผู ้ใ ช้  Application Shopee ในประ เทศไทยจ านวน  400 คน  
มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ 



 
 

การถดถอยพหุคูณ โดยใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าและบริการของผูใ้ช้ Application Shopee ในประเทศไทย และการส่ือสารทางการตลาดแบบ 
ครบวงจร ท่ี มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือสินค้าและบริการของผู ้ใช้  Application Shopee  
ในประเทศไทย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ  
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน จากการวิจยัยงัพบว่า  
เพศหญิงมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าเพศชาย  
ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและ 
การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า เพศชาย  และในส่วนของพฤติกรรมผู ้บ ริโภค 
มีความเก่ียวเน่ืองกันกับความคิดของแต่ละบุคคลและความสอดคล้องกับส่ิงกระตุ้นภายนอก 
จนเกิดกระบวนการค้นหา การประเมิน การซ้ือ การใช้ และการประเมินภายหลังการซ้ือและ  
การใชก้ระบวนการดงักล่าวน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการซ้ือและการใช ้คือ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับตวัเอง (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539)  และยงัสอดคล้องกับวิจยัของ วนัดี รัตนกายแก้ว (2554)  
ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูซ้ื้อในเครือข่ายสินค้าออนไลน์เฟซบุค ส่วนใหญ่ 
มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูปมากท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีซ้ือมากท่ีสุด  
คือ 1-3 คร้ัง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 1,501-2,000 บาท ไม่เคยซ้ือจากแหล่งอ่ืนมากท่ีสุด  
ใช้การตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง ไม่จ  ากัดโอกาสในการซ้ือ ทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ค้นหา  
และมีพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้ าอย่างแน่นอน ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การยอมรับการตดัสินใจซ้ือสินค้าเรียงล าดบัคือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านราคา ด้านสินค้า  
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและ การน าเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการยอมรับการตดัสินใจซ้ือ
สินค้า ผูว้ิจยัพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ แตกต่างกัน ให้ความส าคญัต่อปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั   
 จากผลการวิจยัยงัพบว่าปัจจยัแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริโภค
อาจจะมีความคิดเห็นว่าการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผูบ้ริโภคได้ โดยลักษณะท่ีโดดเด่นของแต่ละแอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งาน 



 
 

ท่ี ง่ายและไม่ซับซ้อน ผู ้บริโภคสามารถท าความเข้าใจก่อนการสั่งซ้ือได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  
อีกทั้ งการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ ง มี สินค้ามากมายให้ผู ้บ ริโภคได้เ ลือกซ้ือ  
และท่ีส าคญัผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเดินทางไปซ้ือสินคา้ดว้ยตนเองสามารถประหยดัเงินส าหรับค่าเดินทาง  
โดยจะสัมพนัธ์กบัแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ Tatlilioglu (2014) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริโภคนั้น ตดัสินใจ
ซ้ือ และตัดสินใจไม่ซ้ือก็ได้ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้น มักจะได้รับอิทธิพลมาจาก 
ปัจจยัส่วนบุคคลเช่น ทศันคติ การเรียนรู้ การรับรู้ รูปแบบชีวิต และความทรงจ า เป็นตน้ รวมถึงไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัภายนอก เช่น ส่ือต่างๆ ระดบัและลกัษณะของสังคม วฒันธรรม ส่ิงท่ีท าตามๆกนัมา
จนเป็นปกติหรือแมก้ระทัง่นวตักรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์ (2556)  
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม)  
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีช่วงอายุระหว่าง 23- 30 ปี  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน ท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ี
ในการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500-1,000 บาท ปัจจยั
ด้านทศันคติ ปัจจยัด้านความไวว้างใจ และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
และ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
9.  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั  
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการน าผลงานวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจเป็นตัวแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์จากต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการเก่ียวกบั
แอปพลิเคชันหรือธุรกิจท่ี เ ก่ียวข้องควรมีการพัฒนาส่งเสริมและให้ความส าคัญในการสร้าง 
ความน่าเช่ือถือ ให้ความส าคญักบัความแม่นย  าถูกตอ้งในการซ้ือสินคา้หรือบริการ รวมทั้งการช าระเงิน
ผ่านแอปพลิเคชนั อาทิเช่น มีการแสดงสถานการณ์สั่งซ้ือหรือช าระเงินแบบ Real Time การช าระเงิน 
มีความปลอดภัยและมีช่องทางช าระเงินได้หลายช่องทาง มีความง่ายต่อการใช้งานระบบ และ  



 
 

การอธิบายการใช้งานเพิ่มเติม การใช้งานฟังก์ชันส่วนอ่ืน ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค 
ท่ีมีขอ้ร้องเรียนเขา้มาไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม เน่ืองจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศ
ผา่นแอปพลิเคชนัมีความสะดวกกวา่การเดินไปเลือกซ้ือสินคา้ตามสถานท่ีจ าหน่ายต่างๆ  
 
  2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1)  ควรศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกโดยการวิจยัเชิงคุณภาพในการเก็บขอ้มูล เช่น 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Participation)  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นตน้ เน่ืองจากการปฏิเสธสมมติฐานของตวัแปรดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคล และ ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ 
ผ่านแอปพลิเคชัน จึงต้องการข้อมูลเชิงลึกมาประกอบกับข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้ทราบ
เหตุผลท่ีแทจ้ริงและความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการโดยละเอียดในเชิงลึกเพื่อท่ีจะสามารถรับฟังและ
วิเคราะห์ผลความตอ้งการของลูกคา้ได้โดยตรงและสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการ  
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

 2)  ควรก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการท าวิจัยปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 
การซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครให้กวา้งข้ึน
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีกว้าง ข้ึน เพราะปัจจุบันในส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้มีความเจริญ และ 
มีการพฒันารูปแบบการใชชี้วิตท่ีคลา้ยคลึงกบักรุงเทพมหานคร เช่น จงัหวดันครราชสีมา  อุบลราชธานี 
เป็นตน้ 

 3)  ควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ อีกหลายตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปรต้น อาทิ ความพึงพอใจ ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากต่างประเทศผา่นแอปพลิเคชนั 
 

10.  กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับ 

ความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัญญา ปานเจริญ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา และเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาวิจยั รวมถึง  



 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ และ อาจารย ์ดร.จิราพร  

ชมสวน ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั  

ส่งผลใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยทุ์กท่านท่ีถ่ายทอดประสบการณ์วิชาความรู้และความปรารถนาดีซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาประกอบใช้

กับการท าวิจัยในค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยขอขอบคุณผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่ านท่ีสละเวลาอันมีค่ า 

ในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี รวมถึงก าลงัใจครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ ทุกคนส่งผลให้

งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ออนไลน์ ตลอดจนผูบ้ริโภค ผูส้นใจประกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ หากงานวจิยัน้ีมีขอ้บกพร่อง

ประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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