
1 
 

พฤตกิรรมและความพงึพอใจต่อการซ้ือสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 

อรอนิท์ุ ววิฒัน์วงศ์วนา 
ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ 

 
 

บทคดัย่อ 
 

ในปัจจุบนั เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีความกา้วหนา้ ซ่ึงนบัเป็นจุดเปล่ียนท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก
ในการท าให ้ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยรายไดแ้ละสนบัสนุนการเติบโตของระบบเศรฐกิจของประเทศไทยในบางส่วนมาจาก
ช่องทางน้ี งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการซ้ือสินค้าบน
แพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่น Shopee จ านวน 411 
คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางบนแพลตฟอร์ม 
Shopee นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน  โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังประมาณ 501-1,500 บาท คิดเป็น 
และสินคา้ท่ีนิยมสั่งซ้ือบนแพลตฟอร์ม Shopee  อนัดบั 1-3 ไดแ้ก่ แฟชัน่สุภาพสตรี สินคา้สุขภาพและความ
งาม อาหาร ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั และพบวา่ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีประเภทสินค้าท่ีนิยมซ้ือบนแพลตฟอร์ม shopee ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินค้าบน
แพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั 
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บทน า 
ปัจจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเต็มไปด้วย เทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูค้น ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถใช้อุปกร์เคล่ือนท่ี อาทิ 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ โดยส่ิงน้ีจะท าให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงท าใหพ้ฤติกรรมการใชชี้วติ ประจ าวนัของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปมากข้ึน โดยการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเปิดให้ใครก็ตามท่ีมีความคิด สร้างสรรค์ด้านนวตักรรมสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานบนแพลตฟอร์มดิจิทลัได ้อินเตอร์เน็ตช่วยสร้างวฒันธรรมแห่งโอกาสข้ึน เช่น การคน้ควา้
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ การติดต่อส่ือสารกบัคนทัว่โลก การช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แลกเปล่ียนแชรประสบการณ์การบริโภคผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์อย่างสาธารณะ (วรพจน์ วงศ์กิจ
รุ่งเรือง, 2561)  อยา่งไรก็ตามการพฒันาดา้นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีทุกคนมองวา่ส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการ
และผูบ้ริโภคนั้น ยงัมีขอ้จ ากดัอาทิเช่น ไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างสมบูรณ์
แบบ  หรือผูบ้ริโภคขาดความรู้ความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท า
ธุรกิจ และอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกในดา้นลบ โดยผลสรุปสาเหตุการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์
ปี 2560 ไดแ้ก่   1) ร้อยละ 51.1 กลวัโดนหลอก   2)   ร้อยละ 39.9 ไม่ไดส้ัมผสัและลองสินคา้ก่อนซ้ือ  3) ร้อย
ละ 33.9 ไม่พบสินคา้ท่ีตอ้งการ  4) ร้อยละ 31.1 ช่ืนชอบการเดินซ้ือสินคา้มากวา่เลือกทางออนไลน์  และ 5) 
อยากท่ีจะพูดคุยและเจอผูข้ายเพื่อสอบถามโดยตรง โดยปัญหาเหล่าน้ีส่วนใหญ่นั้นเกิดจากประสบการณ์ซ้ือ
สินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามคาดหวงัของผูบ้ริโภค เช่นของท่ีไดรั้บคุณภาพหรือลกัษณะไม่เป็นไปตามโฆษณา การ
ขนส่งท่ีล่าชา้เกินกวา่ท่ีควรจะเป็นจากขอ้มูลดงักล่างจึงท าให้ ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพ
แพลตฟอร์มการซ้ือขายออนไลน์ บน shopee ท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินแนวโน้มความต้องการของผูซ้ื้อ  การตั้ งใจซ้ือซ ้ าผ่าน
แพลตฟอร์มการซ้ือขายออนไลน์บน shopee ไดอ้ยา่งแม่นย  าและน าไปพฒันาต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee 
 
สมมติฐานการวจัิย 
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1. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือ
สินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั 
2. ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ท่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาวจิยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บน
แพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

1) ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่น Shopee 
 2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
 3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ท าการวจิยั เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  คาดวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ไดด้งัน้ี 
1. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพแพลตฟอร์มการซ้ือขาย
ออนไลน์ บน shopee ใหมี้คุณภาพและใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
2. ส าหรับนกัศึกษา นกัวจิยั หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางใน
การศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   

ความหมายของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีความหมายในการพูดถึง การคา้ทุก
ประเภทท่ีท าผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่จะเป็นด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ หรือการบริการ 
โดยมีรูปแบบการช าระค่าสินค้า หรือบริการ และการส่งสินค้า ตามท่ีตกลงกันไว้ ซ่ึง  มีการท าผ่าน
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม  โดยเราส่งโทรสารเอกสารขายตรงออกไป และลูกคา้ก็ส่ง
โทรสารใบสั่ง ซ้ือเขา้มา หรือแมแ้ต่การขายตรงทางส่ือโทรทศัน์ ท่ีให้ผูซ้ื้อโทรศพัทเ์ขา้ไปสั่งซ้ือนั้น ก็ ถือ
เป็นการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทั้งส้ิน (สวทช. ICT Law Center) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึงการท า
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กระบวนการผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเร่ิมตั้งแต่ ขั้นตอนการสั่งซ้ือ การ
ขาย การเคล่ือนยา้ย หรือการแลกเปล่ียนสินคา้ บริการและสารสนเทศ (Turban andKing, 2008) การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าการคา้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาจจะมีอีกความหมายคือการคา้ผ่านส่ืออิเล็ก
ทรอนิสก์อ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น โทรศพัท ์โทรสาร (ปรีดา กิตติเดชานุภาพ, 2550) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็น
การใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อท าธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งองคก์รและบุคคลทัว่ไป หรือการใชอิ้นเตอร์เน็ต
และเว็บเพื่อท าธุรกรรมทางการค้า (Laudon and Traver, 2007)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการใช้
เทคโนโลยเีป็นส่ือกลางส าหรับแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ตวับุคคล องคก์ร 
เพื่อช่วยสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รซ่ึงท า
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วปลอดภยัมากข้ึน (ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ,2552) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง บริการ การซ้ือขาย  ท่ีท าใหเ้กิดธุรกรรมทาการเงิน และธุรกิจ ซ่ึงอาศยัช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แทน
การซ้ือและขายบนหนา้ร้าน และมีผูข้าย โดยท าการซ้ือขายแบบตวัต่อตวั ซ่ึงอาจจะเปล่ียนมาท าบนช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce,โทรศพัท์, วิทยุ, โทรทศัน์, โทรสาร, โทรศพัท์มือถือ, อุปกรณ์พกพาแบบไร้
สาย และอ่ืนๆแทนได ้ (ภาวุธพงษว์ิทยภานุ,2550) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การด าเนินธุรกิจทุก
รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้และบริการผา่นคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (กรมส่งเสริมการส่งออก) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าการคา้ผา่นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยค าว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะครอบคลุมตั้งแต่ระดบัเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น โทรศพัท์ 
โทรสาร โทรทศัน์ ไปจนถึงเทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อน (ศูนยพ์ฒันาอิเล็กทรอนิกส์ )สรุป การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบ ท่ีเก่ียวกบั การซ้ือขายสินคา้บริการ การช าระเงิน การ
โฆษณา และการแลกเปล่ียนสารสนเทศผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น โทรศพัทโ์ทรสาร โทรทศัน์ และ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคแต่ละบุคคล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินค้า หรือ
บริการนั้นๆแสดงออกมา ซ่ึงมีประโยชน์ต่อนกัการตลาด  และนกัพฒันาสินคา้เป็นอยา่งมาก โดยช่วยใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งสามารถน าไปปรับใช้ แก้ไขตวัสินคา้และบริการ และปรับปรุงกลยุทธ์ในธุรกิจ โดยแบ่งประ
กระบวนการดงันี  1. พฤติกกรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท่ีท าให้เกิด 2. พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจ
หรือแรงกระตุน้ 3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย  โดยในกระบวนการตดัสินใจของผูช้ื้อนั้นจะ
ประกอบไปดว้ย ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของตนเอง ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหา
ขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก  ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีได้รวบรวมไวม้า
จดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี ขอ้เสีย หลงัจาก
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นั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา มกัใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทั้ง
ประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นสุดท้ายหลงัจากการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ย ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยุดตรงท่ีการซ้ือ2.3.2 การ
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าซ่ึงส่งผลต่อกนัและกนัตลอดเวลาของความรู้ความเขา้ใจ 
พฤติกรรม และเหตุการณ์ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าข้ึนในเร่ืองของการแลกเปล่ียน ส าหรับการ
ด าเนินชีวิตมนุษย ์โดยสามารถใช้หลกัการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยใช้ ทฤษฎีเก่ียวกบั
การคน้หาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ6 Ws และ1 H โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการคน้หา
หรือวิจัย เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรม การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยจะอาศยัค าถาม 6 Wsและ
1 H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where และ How  

ดวงงาม วชัรโพธิคุณ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 21-30 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 35,000บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้คร้ังละไม่ต ่ากวา่ 1,500 บาท โดยเส้ือผา้เฉล่ียต่อตวัละ500 – 1,500 บาท ซ้ือเพราะก าลงัเป็นท่ีนิยม โดย
ช่องทางการช าระเงินใช้วิธีการโอนเงินเขา้บญัชีของผูข้าย การเลือกซ้ือจะเลือกซ้ือจากเว็บไซต์ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ โดยเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือคือ Shopee.co.th ความถ่ีในการซ้ืออยู่ท่ี 2-3 เดือนต่อคร้ัง ชอบ
โปรโมชั่นท่ีมีการลดราคา ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในดา้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัมากถึงนอ้ยตามล าดบั 

วธิีด าเนินการวจิัย  
1) ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้บน แพลตฟอร์ม 

Shopee  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั จึงใชสู้ตรของ Cochran ( Cochran, 1977 ) ค  านวนขนาดตวัอยา่ง ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 385 ตวัอยา่ง และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
งานวจิยัน้ี เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล

เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee ซ่ึงประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 6W1H ของคอตเลอร์ (Kotler, 2012) โดยเลือกใช้เป็นตวัแปรท่ีสอดคล้องกบัการ
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วิจัย  คือ  5W1H ประกอบด้วย  5W ได้แ ก่  What Why Whom When Whereและ 1 H ได้แ ก่  How เ ป็น
แบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบค าถามได้เพียงค าตอบเดียวเป็นค าถามประเภทปลายปิด 
(Close-end) ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee โดยแบบสอบถามเป็น
ค าถามท่ีใช้การประเมินค่า ดว้ยมาตรวดั Rating Scale แบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบค าถามได้เพียงค าตอบเดียวเป็น
ค าถามประเภทปลายปิด (Close-end) 

3) วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคาระห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 

0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวจิยั โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติ T Test และ One 

Way ANOVA 

สรุปและอภิปรายผล 

1) ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง         n=411 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 96 23.35 

หญิง 315 76.64 
อาย ุ ต ่ากวา่ 25 ปี     31 7.56 

25-35 ปี 380 92.45 
สถานภาพ โสด 389 96.87 

สมรส 22 31.3 
ระดบัการศึกษา
สูงสุด  

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 347  84.42 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 47 11.43 
ปริญญาเอก หรือสูงกวา่  17 4.13 

อาชีพ นกัเรียน/ นกัศึกษา  41  9.97 
พนกังานรัฐ/ รัฐวสิาหกิจ 16 3.87 
พนกังานบริษทัเอกชน  348 84.67 
อ า ชี พ อิ ส ร ะ แ ล ะ ธุ ร กิ จ
ส่วนตวั  

5 6.08  
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รายไดต่้อเดือน 15,000 บาท หรือ ต ่ากวา่   107 26.03 
15,001 บาท-30,000 บาท   279 67.88 
30,001 บาท-45,000 บาท  25  6.08 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 411 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 76.64 ส่วนใหญ่มี อายุ
ระหวา่ง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.45 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 96.87 มี การศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 84.42 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
84.67 รองลงมา คือ พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.87 โดย เฉล่ียมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 67.88 และระดบัรายได ้30,001 บาท45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.08 

2) ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ดว้ยการแจกจงความถ่ีและค่าร้อยละ ปรากฏดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee             n=411 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee จ านวน(คน) ร้อยละ 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางบน

แพลตฟอร์ม Shopee 
นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน 287 69.82 

1 คร้ังต่อ เดือน 86 20.92 
อ่ืนๆ 38 9.26 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ 501 บาท ข้ึนไป 320 77.85 
ไม่เกิน 500 บาท 91 22.14 

สินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งสั่งซ้ือบนแพลตฟอร์ม 
Shopee  อนัดบั 1-3 

แฟชัน่สุภาพสตรี 147 35.76 
สินคา้สุขภาพและความงาม 90 21.89 

สินคา้อุปโภคบริโภค               49 11.92 
อ่ืนๆ 125 30.41 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางบน
แพลตฟอร์ม Shopee นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 69.82 รองลงมาคือ ใชค้วามถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 
คร้ังต่อ เดือน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 20.92 โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังประมาณ 501 บาท ข้ึนไป คิด
เป็น ร้อยละ 77.85 รองลงมา คือ ไม่เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.14 โดยสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอย่างสั่งซ้ือบน
แพลตฟอร์ม Shopee  อนัดบั 1-3 ไดแ้ก่ แฟชัน่สุภาพสตรี สินคา้สุขภาพและความงาม อาหาร คิดเป็นร้อยละ   
35.76    21.89 และ 11.92 ส าหรับผลกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือสินคา้ บนแพลตฟอร์ม shopee  พบวา่จากมาจาก
เร่ืองของราคา ซ่ึงบนหนา้แพลตฟอร์ม shopee จะมีสินคา้ในราคาท่ีถูกกวา่ในหลายๆแพลตฟอร์มท่ีคลา้ยกนั 
คิดเป็นร้อยละ 37.9  รองลงมาคือ พบวา่ มาจากการมีสินคา้ให้ เลือกหลากหลายตามท่ีตอ้งการ ร้อยละ 23.8 
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พฤติกรรมเหล่าน้ี สอดคลอ้งกบัสถิติในปี พ.ศ.2559 ของแพลตฟอร์ม shopee มีผูใ้ชง้าน Shopee เพิ่มข้ึนถึง 
25 ลา้นคน  ซ่ึงเติบโตเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก ทางแพลตฟอร์มให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง
ของการจดัโปรโมชัน่  ประกอบกบัพฤติกรรมการซ้ือ สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไปตลอดเวลา
และเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทางแพลตฟอร์มให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในทุกๆดา้น ไม่วา่จะ
เป็น ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด รวมไปถึงการ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีจะ สามารถส่ือสารใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดอ้ยูต่ลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1  ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั  
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้

ความพึงพอใจต่อการซ้ือ
สินค้าบนแพลตฟอร์ม 
Shopee 

Sig=0.00 Sig=0.42 Sig=0.19 Sig=0.24 Sig=0.67 Sig=0.61 

จากตารางท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั โดยพบวา่ซ่ึงเพศหญิงมีความพึงพอใจ

ต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee มากกวา่เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศริศา บุญประเสริญ 

(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

และผลการวจิยัพบวา่เพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือมากกวา่เพศชาย 

             สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ท่ี
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้

ผา่นแพลตฟอร์ม 
shopee 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการ
ซ้ือสินคา้ผา่น

แพลตฟอร์ม shopee 

ประเภทสินคา้ท่ีนิยมซ้ือ
สินคา้ผา่นแพลตฟอร์ม 

shopee 
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ความพึงพอใจต่อการซ้ือ
สินค้าบนแพลตฟอร์ม 
Shopee 

Sig=0.22 Sig=0.41 Sig=0.00 

 
จากตารางท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีประเภทสินคา้ท่ี

นิยมซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์ม shopee ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม 
Shopee แตกต่างกนั  

จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม และใชโ้ปรแกรมในการวเิคราะห์ขอ้มูลออกมาขา้งตน้ นั้น
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ดวงงาม วชัรโพธิคุณ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 35,000บาท ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้คร้ังละไม่ต ่ากวา่ 1,500 บาท โดยเส้ือผา้เฉล่ียต่อตวัละ500 – 1,500 บาท ซ่ึง
ปัจจยัในดา้นประชากรณ์ของผูท้ดลองกบัการศึกษาดงักล่าวนั้นมีความคลา้ยคล่ึงในดา้นของ ประเภทสินคา้ท่ี
นิยมซ้ือ คือแฟชัน่สุภาพสตรี และช่วงอายท่ีุซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม shopee มากท่ีสุดคือ 25-35 ปี โดยส่วน
ใหญ่มีรายได ้15,001 บาท-30,000 บาท  และใชจ่้ายคร้ังละเกิน 501 บาท  

ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee พบวา่คนส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางบนแพลตฟอร์ม Shopee อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี 
สอดคลอ้งกบัสถิติในปี พ.ศ.2559 ของแพลตฟอร์ม shopee มีผูใ้ชง้าน Shopee เพิ่มข้ึนถึง 25 ลา้นคน  ซ่ึง
เติบโตเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงทางแพลตฟอร์มใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการจดั
โปรโมชัน่  ประกอบกบัพฤติกรรมการซ้ือ สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไปตลอดเวลาและเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ ทางแพลตฟอร์มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็น ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด รวมไปถึงการส่ือสารทาง
การตลาด  ซ่ึงสามารถส่ือสารใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดอ้ยูต่ลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากท่ีสุด  โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้
บนแพลตฟอร์ม Shopee แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวา่เพศชาย  แต่ในทางกลบักนั
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ  

1) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
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จากการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้แพลตฟอร์ม Shopee อยูใ่นระดบัมาก  

และพบวา่ สินคา้ท่ีสั่งซ้ือบนแพลตฟอร์ม Shopee มากท่ีสุด คือ สินคา้แฟชัน่สุภาพสตรี ดงันั้น Shopee ควร

ใหค้วามส าคญักบัสินคา้ประเภทแฟชัน่ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่สุภาพสตรี นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวา่

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee

แตกต่างกนั ดงันั้น Shopee ควรมีการดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็น เพศชาย 

มากข้ึน โดยอาจจะจดัท าแคมเปญ หรือมีการลดราคาในหมวดหมูเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือมอเตอร์ เป็นตน้ 

2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกในดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม ยกตวัอยา่งเช่น วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเช่ือ หรืออาจเป้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อ

การซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์ม Shopee ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.2 ควรมีการศึกษาผา่นปัจจยัถ่ินฐานท่ีอยูอ่ื่นๆ นอกจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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