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การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก จ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์และสว่นประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
การซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊ก ในกรุงเทพมหานคร โดยตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เคยสัง่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ 
ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหก์ารถดถอย 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 24 -32 ปี ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีสถานภาพโสด รายได้ต่อเดอืนระหว่าง 10,001  – 20,000 บาท และมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 
โดยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ี 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพทางครอบครวั รายได ้
และอาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั 

สว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในดา้นของค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้
สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สารและดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ มอีทิธพิลใน
ทศิทางเดียวกนั ส่วนด้านต้นทุนของผู้บรโิภคและด้านความสะดวกในการซื้อ มอีิทธิพล ในทิศทางตรงกนัข้าม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 8.3 และในดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนอง
ความต้องการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 3.3 
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Abstract 
 

The objective of this research was to study the purchasing behavior of consumers in the 
Bangkok metropolitan area in terms of personal characteristics and the marketing mix with regard to the 
perspective of consumers and how that influenced their purchasing behavior of products on Facebook. 
The sample of this study consisted of four hundred consumers over fifteen years of age, who had 
purchased products via Facebook. The data collection procedure involved online questionnaires and the 
statistical applications used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-
way analysis of variance for differential analysis and multiple regression analysis. 

The research findings were as follows: most of the respondents were female, single, between 
twenty four and thirty two years of age, were the employees of private companies, an educational level 
of a Bachelor's degree and a monthly income of between 10,001-20,000 Baht. The overall marketing 
mix, from the perspectives of customers regarding products sold through Facebook in the Bangkok 
metropolitan area was at a good level. 

The result of hypotheses testing can be concluded as follows: consumers with differences in 
terms of age, gender, education level, marital status, income and occupation had different purchasing 
behaviors in terms of products on Facebook at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, 
respectively. 

The marketing mix from the perspectives of customers are as follows: the aspects of 
communication and completion influenced the expenses of the purchasing behavior of consumers on 
products on Facebook every month, in the same direction. The aspects of cost for customers and 
convenience influence the expenses of the purchasing behavior of customers of products on Facebook 
every month, in the opposite direction and at the statistically significant level of 0.01, which can explain 
8.3 percent of the results. The aspect of completion influence on the average number of times that 
consumers purchase products on Facebook per month, in the same direction and at the statistically 
significant level of 0.01, which can explain 3.3 percent of the results. 

Keyword: Marketing Mix, Perspectives of Customers, Facebook 
 

บทน า 
 

การซือ้สนิคา้ต่างๆ ในแต่ละครัง้ ผูซ้ือ้และผูข้ายต้องอาศยัการเดินทางไปยงัสถานทีส่ าหรบัซือ้สนิคา้นัน้ๆ 
โดยผู้ซื้อ-ขายต้องเดนิทางมาพบปะหรอืเจรจากนัโดยตรง เพื่อเลอืกซื้อ -ขาย ตรวจสอบราคา และคุณภาพ ซึ่ง
บางครัง้ต้องมกีารเปรยีบเทยีบราคาและคุณภาพในสนิคา้ประเภทเดยีวกนั หรอืสนิคา้ทดแทน ท าใหก้ารซือ้สนิคา้
ต่างๆ แต่ละครัง้ มคีวามยุ่งยาก เสยีเวลา และหากไม่ทราบสถานทีซ่ือ้สนิคา้ชดัเจน ยงัตอ้งเสยีเวลาในการส ารวจ
หาสนิคา้นัน้ๆ อกีดว้ย 
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จะเหน็ไดว้่าในปัจจุบนั มรีา้นคา้ต่างๆ เพิม่ช่องทางการขายโดยการสรา้งเพจในเฟซบุ๊ก เพื่อเขา้ถงึลูกคา้
ไดม้ากขึน้ เป็นความสะดวกทัง้กบัผูค้า้และผูซ้ือ้ และสนิคา้มหีลากหลายรปูแบบ เช่น เสือ้ผา้สภุาพสตร-ีสภุาพบุรุษ 
เครื่องประดบั กระเป๋า รองเท้า ของตกแต่งต่างๆ เครื่องส าอางค์ อาหารเสรมิ และอื่นๆ อกีมากมาย ทัง้จากใน
ประเทศ และการสัง่สนิค้าล่วงหน้าจากต่างประเทศ และในความสะดวกในการซื้อ -ขายสนิค้านี้เอง จงึท าให้เป็น
ทางเลอืกอกีทางส าหรบัผูท้ี่สนใจสนิคา้ประเภทนัน้ๆ โดยสามารถเปรยีบเทยีบราคาไดจ้ากหลายๆ รา้น โดยที่ไม่
ต้องเดนิทางไปเอง เพราะสนิค้าประเภทเดยีวกนั มีหลายรา้น และหลายราคา โดยผู้ซื้อ -ขายไม่ต้องเดนิทางมา
พบปะหรอืเจรจากนัโดยตรง 

เมื่อกล่าวถึงการซื้อขาย กลยุทธห์รอืทฤษฎี ที่น ามาใช้ได้ตลอดคงเป็นส่วนประสมการตลาด (4Ps) ซึ่ง
เป็นมุมมองของผูข้าย สว่นในมุมมองลกูคา้ ทีส่มัพนัธก์นันัน้ ในงานวจิยัฉบบันี้จะกล่าวถงึ สว่นประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า เพื่อให้ผูข้ายเขา้ใจความต้องการของลูกคา้มากขึน้ และส าหรบัลูกค้าเองกเ็พื่อแสดงให้เหน็ถึง
ความต้องการในด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า เหตุผลที่เลือกซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก กลุ่ม
ตวัอย่างทีท่ าการวจิยันัน้ คอืผูบ้รโิภคที่อาศยัอยุ่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่มพีฤตกิรรมการใชช้วีติที่เร่งรบี ต้องการ
ความสะดวกสบาย และการตอบสนองความต้องการทีร่วดเรว็ และมสีัดส่วนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ดในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 เมื่อเทยีบกบัภาคอื่นๆ (กระทรวงเทคโนโลยแีละการสือ่สาร, ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ: 5 สงิหาคม 
2 5 5 8 )  แ ล ะ บั ญ ชี ผู้ เ ข้ า ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ม า ก ถึ ง  1 2  ล้ า น บั ญ ชี  เ ป็ น อั น ดั บ ส อ ง ข อ ง โ ล ก
(http://www.9tana.com/node/bangkok-most-facebook-user/ : 5 สงิหาคม 2558) 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซื้อสนิคา้ทางเฟซบุ๊ก จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ อาชพี 

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ทีม่ีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้
สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและ 
อาชพี แตกต่าง มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผู้บรโิภค 
ด้นความสะดวก ด้านการสื่อสาร ด้านการดูและเอาใจใส่ ด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ ด้าน
ความสบาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร ์อา้งองิแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42) ผูว้จิยัไดน้ า
มากใชว้เิคราะห์หาความแตกต่างของลษัณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สภานภาพ การศกึษา อาชพี และ
รายได ้ 

แนวคดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านเฟซบุ๊ก อา้งองิแนวคดิของ ประไพศร ีสงวนวงศ ์และ นันทวนั กลิน่
จ าปา (2543: 8) โดยลกัษณะการซือ้ผ่านเฟซบุ๊กไดแ้ก่ การซือ้ดว้ยตนเองหรอืใหผู้อ้ื่นซือ้ การใชเ้วลาในการเลอืก
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ซือ้ การซื้อสนิคา้มาเกบ็ส ารอง แหล่งที่ซือ้ ช่วงเวลา ความบ่อยครัง้ รวมทัง้ลกัษณะการจ่ายเงนิ เช่นการโอนเงนิ
หรอืจ่ายผ่านช่องทางอื่น 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า อ้างองิแนวคิดของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546:81) ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทุน ความสะดวกในการซือ้ การสือ่สาร การดแูลผูบ้รโิภค ความส าเรจ็
ในการตอบสนองความตอ้งการ ความสบาย มาใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ผ่านเฟซบุ๊ก 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ว้จิยัเลอืกเพื่อปรบัใช้ มดีงันี้ 
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ได้รวบรวมเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ

ผู้บรโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัที่ผู้วจิยัศึกษา หากผู้บรโิภคที่มเีพศ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ตกต่างกนั 

พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ไดร้วบรวมเรื่อง ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่
สตรผี่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัที่ผูว้จิยัศกึษา หากผู้บรโิภคที่มอีายุ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
แตกต่างกนั 

วนัด ีรตันกายแก้ว (2554) ไดร้วบรวมเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัที่ผู้วิจยัศึกษา หากผู้ซื้อสนิค้าในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่าง มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ (Web based Questionnaire) ที่เวบ็ไซต์
https://goo.gl/forms/aH1MZkcRWBRm8Qtg2 โดยการส่งลงิคแ์บบสอบถามออนไลน์ใหก้บัผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้ฟซบุ๊ก
และเคยสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านทางเฟซบุ๊กโดยตรงและโดยออ้มคอื ผูบ้รโิภคส่งลงิคต่์อใหผู้ท้ีเ่คยสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเฟซบุ๊ก 
และไดร้บัความร่วมมอืไปยงัเพจรา้นคา้ต่างๆ เพื่อฝากลงิคบ์นเพจรา้น ส าหรบัเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่ใชเ้ฟซบุ๊กในการซื้อสนิคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้ฟซบุ๊กในการซือ้สนิคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงก าหนดขนาดตัวอย่างประชากรโดยใช้ ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามา เน่ 
(Yamane) เป็นตารางทีใ่ชห้าขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ ทีร่ะดบั
ค ว าม เชื่ อ มั ่น  9 5%  ท า ให้ ได้ จ าน วน ขน าดข อ งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่  จ าน วน  4 0 0  ตั ว อ ย่ า ง  ที่ ม า :
https://sites.google.com/site/bb24049/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm : 22 ม.ิย.58) 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชศ้กึษาค้นควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้วธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างม ี3 ขัน้ตอน 

คือ ขัน้ตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการส่งลิงค์แบบสอบถาม
ออนไลน์ให้กบัผู้บรโิภคที่ใชเ้ฟซบุ๊กที่เคยซื้อสนิค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก ขัน้ตอนที่ 2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) โดยเป็นการส่งลงิค์แบบสอบถามออนไลน์ต่อจากกลุ่มตวัอย่าง ขัน้ตอนที่ 1 ใหก้บัผู้ทีเ่คย
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สัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเฟซบุ๊ก ขัน้ตอนที ่3 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการโพสลงิค์
แบบสอบถามออนไลน์ บนเฟซบุ๊กของผูว้จิยั และแฟนเพจรา้นคา้บนเฟซบุ๊ก 
 
ผลการวิจยั 
 ผลจากการศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก สามารถสรุป
ผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้  
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ในการซือ้สนิค้าทางเฟ

ซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าแต่ละ
ดา้นอยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นความสบาย ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการดูแลผูบ้รโิภค ดา้น
ความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ และด้านต้นทุนของผู้บรโิภค โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40, 4.13, 4.01, 3.99, 3.97, 3.95 และ 3.83 ตามล าดบั 

1. ด้านความต้องการของผู้บริโภค เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดีทุกข้อประกอบด้วย มี
สนิค้าให้เลอืกซื้อหลากหลายบนเฟซบุ๊ก มกีารแจร้ายละเอยีดของสนิค้าชดัเจน รูปสนิค้าที่จ าหน่ายบนเฟซบุ๊กมี
ความชดัเจน สนิคา้มคีุณภาพตามความต้องการ และมกีารรบัประกนัความพอใจของสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.20, 4.02, 3.92, 3.75 และ3.59 ตามล าดบั 

2. ด้านต้นทุนของผู้บริโภค เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ประกอบด้วย มกีารแสดง
ราคาของสนิคา้บนเฟซบุ๊กอย่างชดัเจน มรีาคาใหเ้ลอืกซือ้ทีห่ลากหลาย สามารถเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ทีถู่กที่สุด
บนเฟซบุ๊กได ้การช าระเงนิสามารถตรวจสอบได ้ราคาของสนิคา้ทีจ่ าหน่ายบนเฟซบุ๊กมคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบ
กบัคุณภาพ สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงเมื่อซื้อจ านวนมาก และราคาสนิค้าถูกกว่าซื้อจากช่องทางอื่น  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06,4.06, 3.97, 3.93, 3.73, 3.54 และ 3.52 ตามล าดบั  

3. ด้านความสะดวกในการซ้ือ เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดมีากในขอ้ มคีวามสะดวกในการ
เลอืกดสูนิคา้บนเฟซบุ๊กไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และมบีรกิารจดัสง่หลายวธิ ีเช่น สง่ลงทะเบยีน สง่แบบด่วนพเิศษ โดย
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 ด้านความสะดวกในการซื้ออยู่ในระดับดใีนขอ้ ผู้ขายสามารถยนืยนัการช าระเงนิไดอ้ย่าง
ชดัเจน  มคีวามสะดวกในการเปรยีบเทยีบสนิคา้ไดพ้รอ้มกนั หลายเฟซบุ๊ก สามารถสัง่ซือ้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 
มีการก าหนดระยะเวลาการได้รบัสนิค้าอย่างชดัเจน มีการแบ่งหมวดหมู่ของสนิค้าบนเฟซบุ๊กได้อย่างชดัเจน            
ง่ายต่อการเลอืกซือ้ และตดิต่อสือ่สารกบัผูข้ายไดโ้ดยตรง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19, 4.11, 4.05, 4.04, 4.02 และ 
3.97 ตามล าดบั 

4. ด้านการส่ือสาร เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ประกอบดว้ย ช่องทางการช าระเงนิที่
สามารถตรวจสอบได้ เพจรา้นคา้มกีระแสตอบรบัที่ด ีสามารถตรวจสอบเพจรา้นคา้ได ้มกีารปรบัปรุงเพจรา้นค้า
เพื่อใหผู้ซ้ือ้สามารถเหน็ขอ้มลูอยู่ตลอดเวลา สนิคา้มรีายละเอยีดชดัเจน ง่ายต่อการเลอืกซือ้ และเพจรา้นคา้มคีวาม
น่าเชื่อถอื โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08, 4.05, 4.04, 4.04, 3.99 และ 3.83 ตามล าดบั 

5. ด้านการดแูลผูบ้ริโภค เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ประกอบดว้ย ผูด้แูลเพจรา้นคา้ 
ใช้การสื่อสารที่เป็นกันเองและสุภาพ เพจร้านค้า แจ้งรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  เพจร้านค้า ให้
ความส าคญักบัผู้ซือ้ ผู้ดูแลเพจร้านค้า สามารถตดิต่อสื่อสารกบัผูซ้ื้อไดร้วดเรว็ และเพจร้านคา้ ให้ความใส่ใจกบั           
ผูซ้ือ้เป็นอย่างด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04, 4.01, 3.99, 3.94 และ 3.94 ตามล าดบั 
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6. ด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้
ประกอบดว้ย บนเฟซบุ๊กมสีนิคา้ทีผู่ซ้ือ้ต้องการ ไดร้บัสนิคา้ตรงตามช่วงเวลาทีก่ าหนด มกีารซือ้ซ ้าในเพจรา้นคา้
เดมิ ได้รบัสนิค้าตรงตามแบบที่สัง่ซื้อ 100% และเพจร้านค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14, 4.03, 
3.94, 3.87 และ 3.77 ตามล าดบั 

7. ด้านความสบาย เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัดมีากในขอ้ สามารถเขา้ถึงได้หลากหลาย
อุปกรณ์ เช่น คอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน แทปเลตฯ ประหยดัเวลาในการเดนิทางไปเลอืกซือ้สนิคา้ มสีนิคา้ใหเ้ลอืก
ได้หลากหลายประเภท และสามารถเลอืกสนิค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52, 4.46, 4.44, 4.43  
ตามล าดบั ดา้นความสบายอยู่ในระดบัดใีนขอ้ เพจรา้นคา้สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัผู้ซือ้ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.15 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก จ าแนกรายขอ้ ดงันี้ 
1. จ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน พบว่า ต ่าสุด คือ 1 ครัง้ต่อเดือน สูงสุด คือ             

15 ครัง้ต่อเดอืน และโดยเฉลีย่จ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน 
2. ค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน พบว่า ต ่าสดุ คอื 200 บาทต่อเดอืน สงูสดุ คอื 

5,000 บาทต่อเดอืน และโดยเฉลีย่ค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก คอื 1,421 บาทต่อเดอืน 
3. จ านวนชิน้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน พบว่า ต ่าสดุ คอื 1 ชิน้ต่อเดอืน สงูสดุ คอื 15 ชิน้ต่อเดอืน 

และโดยเฉลีย่จ านวนทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ประมาณ 2 ชิน้ต่อเดอืน 
4. เวลาทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ พบว่า ต ่าสดุ คอื 0.25 ชัว่โมงต่อครัง้ หรอื 15 นาที

ต่อครัง้ สงูสดุคอื 24 ชัว่โมงต่อครัง้ และโดยเฉลีย่เวลาทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก คอื 3 ชัว่โมงต่อครัง้ 
5. ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้ทางเฟซบุ๊ก พบว่าสนิคา้ส่วนใหญ่ทีซ่ือ้คอื เสือ้ผา้ จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

45.00 รองลงมาคอื อื่นๆ ได้แก่ ของเล่น ของสะสม เครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เสรมิอิเลก็ทรอนิกส ์
ตุ๊กตา น ้าหอม ยา อาหารเสรมิ และสนิคา้เบด็เตลด็ จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.75 กระเป๋า จ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.75 รองเท้า จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 สินค้าสัง่ท า จ านวน 28 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 7.00 และชุดเครื่องนอน จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามล าดบั 

6. วิธีการช าระเงนิ พบว่าสินค้าส่วนใหญ่เลือกการช าระเงนิแบบธนาคารออนไลน์ จ านวน 210 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 52.50 รองลงมาคอื เครื่องเอทเีอม็ จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 เกบ็เงนิปลายทาง จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 บตัรเครดิต จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.75 บรกิาร PayPal จ านวน 15 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 และเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

7. ลกัษณะในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก พบว่าสนิคา้ส่วนใหญ่จะซือ้ดว้ยตนเอง จ านวน 382 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 95.50 และใหผู้อ้ื่นซือ้ให ้จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 

8. บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก พบว่าสนิคา้ส่วนใหญ่คอื ตนเอง จ านวน 285 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมาคือ เพจร้าน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 เพื่อน จ านวน 53 คน               
คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 และดารา/นกัรอ้ง จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

9. แนวโน้มในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กในอนาคต พบว่าอยู่ในระดับน้อย คือ ไม่ซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ย     
เท่ากบั 2.42  

10. แนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นให้ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง คอื เฉยๆ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.67 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
ทางครอบครวั รายไดต่้อเดอืน และอาชพี 
 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีอายุระหว่าง               
24 – 32 ปี จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 66.75 สถานภาพโสด จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รายได้ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน            
144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 และสว่นใหญ่ 
มอีาชพีพนกังาน จ านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนและ อาชีพ แตกต่าง มีพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร             
แตกต่างกนั 
 ดา้นเพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจัย โดยผู้บริโภคเพศหญิง มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้า           
ทางเฟซบุ๊ก ด้านจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสินค้า               
ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ดา้นจ านวนชิ้นสนิค้าที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และด้านการใช้เวลาในการเลอืกซื้อสนิค้า
ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากกว่าเพศชาย 

ด้านอายุ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทางการวจิยั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 33-41 ปี มพีฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และด้านจ านวนชิ้นสนิคา้ที่ซื้อ
สนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน มากที่สุด และผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 24-32 ปี มพีฤติกรรมในการซื้อสนิคา้ทางเฟซบุ๊ก 
ดา้นการใชเ้วลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากทีส่ดุ  

ดา้นระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทางการวจิยั โดยผู้บรโิภคที่มีการศึกษาระดบัมากกว่า
ปริญญาตรีมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊ก ด้านจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน              
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ดา้นจ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ื้อสนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และ
ดา้นการใชเ้วลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากทีส่ดุ 

ด้านสถานภาพทางครอบครัว  แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊ก             
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจัย โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพทางครอบครวั สมรส/อยู่ด้วยกนั มพีฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก ด้านจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อ
สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และดา้นจ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ื้อ
สนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน มากกว่าสถานภาพทางครอบครวั โสด/หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และพบว่าผู้บริโภคที่
สถานภาพทางครอบครวั โสด/หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก ด้านการใช้เวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพทางครอบครวั สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทางการวจิยั โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนอยู่
ระหว่าง 30,001-40,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และจ านวน
ชิน้สนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืนมากทีสุ่ด ส่วนทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 
มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นการใชเ้วลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้มากที่สุด ในขณะทีผู่้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อ
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เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน              
มากทีส่ดุ และ 

ดา้นอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวจิยั โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษามพีฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ค่าใชจ้่ายโดยประมาณที่ซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก
ต่อเดือน การใช้เวลาในการเลอืกซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อครัง้มากที่สุด และผู้บรโิภคที่มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ค้าขาย 
ธุรกจิสว่นตวั งานอสิระ และแม่บา้น ม ี

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืนมากทีสุ่ด 

สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก ด้านการสื่อสาร ด้านการดูและเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ ดา้นความสบาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้
สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ดา้นการสื่อสารและด้านความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมในค่าใชจ้่าย
โดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภคและดา้นความสะดวกในการซือ้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในค่าใชจ้่ายโดยประมาณ
ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาข้อมูล ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค             
ในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพทาง
ครอบครวั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและ อาชพี แตกต่าง มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า  

1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถิตทิี่ระดบั 0.01 พบว่าผู้บรโิภคเพศหญิง มพีฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก  มากกว่าเพศชาย เนื่องจาก 

ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ มคีวามสนใจดา้นแฟชัน่ สื่อสงัคมออนไลน์ และชอบเปรยีบเทยีบราคาเป็นส าคญั ซึง่การ

ซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊ก สามารถเปรียบเทียบราคาในการซื้อสินค้าได้ก่อนการตัดสินใจ อีกทัง้การซื้อสินค้า                 

ทางเฟซบุ๊กสามารถใชเ้วลาในการพจิารณาขอ้มูลเปรยีบเทยีบจากรา้นคา้อื่นๆ บนอนิเทอรเ์น็ต เพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้ได ้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ท าการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัที่มี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศ

ไทย” จากการศึกษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย แตกต่างกนั  

2. อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่าผู้บรโิภคที่มีอายุระหว่าง 33 -41 ปี มีพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก ด้าน
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซือ้สนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และด้านจ านวนชิ้นสินค้าที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน 

มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มอีายุระหว่าง 33-41 ปี อยู่ในช่วงของวยัที่มีความสามารถด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ประกอบกับการตัดสนิใจที่เป็นของตนเอง ท าให้สามารถซื้อสนิค้าต่างๆ และบ่อยครัง้ได้ ซึ่งการสัง่ซื้อสินค้า              

ทางเฟซบุ๊กที่สามารถเขา้ถึงได้ง่ายและตลอดเวลา สามารถท าการสัง่ซื้อได้ง่ายและมสีนิค้าหลากหลายประเภท  

และผู้บรโิภคที่มอีายุระหว่าง 24-32 ปี มพีฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก ด้านการใช้เวลาในการเลอืกซื้อ

สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 24-32 ปี ยงัเป็นช่วงเริม่ตน้ของการท างาน 

การซื้อสนิค้าต้องผ่านกระบวนการตัดสนิใจซื้อต่างๆ การซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กสามารถใช้เวลาในการพิจารณา 

เปรยีบเทยีบราคา ประกอบการตดัสนิใจซือ้ได้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ท าการ

วจิยัเรื่อง “ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตร ีผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก” จากการศกึษาพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษา ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับมากกว่าปริญญาตรีมี

พฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก ด้านจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่าย

โดยประมาณทีซ่ือ้สนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ดา้นจ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และดา้นการใช้

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัมากกวา่ปรญิญาตรมีี

ความพรอ้มในหลายๆ ดา้น ทัง้ดา้นการเงนิ ดา้นหน้าทีก่ารงาน ดา้นภาวะทางสงัคม จงึมคีวามสามารถในการซือ้

สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก และใชค้วามสะดวกดา้นต่างๆ เป็นขอ้พจิารณา ทัง้ในดา้นการใชเ้วลาเพื่อพจิารณาเปรบีบเทยีบ

สินค้า ข้อเสนอจากการซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น หรือการซื้อซ ้าจากเพจร้านค้าเดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่

ตอบสนองความต้องการได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ท าการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตร ีผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ” จากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตร ีผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั 

4. สถานภาพทางครอบครวั ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพทางครอบครวัแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อ

สนิคา้ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 พบว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพทางครอบครวั  

สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน  และด้านจ านวนชิ้นสนิค้าที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อ

เดอืน มากกว่าสถานภาพทางครอบครวั โสด/หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ และพบว่าผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพทางครอบครวั 

โสด/หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ดา้นการใชเ้วลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก

ต่อครัง้ มากกว่าผู้ทีม่สีถานภาพทางครอบครวั สมรส/อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพทางครอบครวั 

สมรส/อยู่ด้วยกนั มีความสามารถด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า อกีทัง้เพจร้านค้าจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น              

ซือ้สนิคา้ 2 ชิน้ในราคาพเิศษ หรอืซือ้ในจ านวนทีม่ากขึน้ไดใ้นราคาส่วนลด ท าใหจ้ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ือ้แต่ละครัง้            

มจี านวนมากขึน้ และการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กสามารถท าได้ตอลดเวลา ท าให้ซื้อได้บ่อยครัง้มากขึน้ และพบว่า

ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพทางครอบครวั โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊ก   

ด้านการใช้เวลาในการเลือกซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ มากกว่าสถานภาพทางครอบครวั สมรส/อยู่ด้วยกัน
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เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทางครอบครวั โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ การอยู่คนเดยีวในการซือ้สนิคา้ทาง

เฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อ เปรยีบเทยีบราคาจากเพจต่างๆ ได้ไม่จ ากดั ก่อนการตดัสนิใจซื้อ              

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วนัด ีรตันกายแก้ว (2554) ท าการวจิยัเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อสนิค้าในเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก: กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร” จากการศกึษาพบว่า ผูซ้ือ้สนิคา้ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊กทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่าง มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.01  พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ ระหว่าง                      

30,001-40,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน และจ านวนชิน้

สนิค้าที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือนมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้ มีความสามารถในด้านการซื้อสนิค้า

รูปแบบต่าง ทัง้การซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กสามารถท าได้ตลอดเวลา เพิม่ความสะดวกในกระบวนการตดัสนิใจซื้อ             

ท าให้สามารถซื้อสินค้าได้บ่อยครัง้ ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 -20,000 บาท                 

มีพฤติกรรมการซื้อด้านการใช้เวลาในการเลือกซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อครัง้มากที่สุด เนื่องจากการซื้อสนิค้า               

ทางเฟซบุ๊กไม่มขีอ้จ ากดัด้านเวลาในการซือ้ขาย ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จงึสามารถใชเ้วลาในการพจิารณา เปรยีบเทยีบ

ราคา เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุด และผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า  

10,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืนมากที่สุด  เน่ืองจาก

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ถึงแม้รายได้จะน้อยกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น แต่การซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กมีหลายราคา สามารถ

เปรยีบเทยีบราคา และท าใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาถูกกว่ารา้นคา้ทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์

มะลิขาว (2554) ท าการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตร ีผ่านสื่อสงัคมออนไลน์           

เฟซบุ๊ก” จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั 

6. อาชีพ  ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษามพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวน
ครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน การใชเ้วลาใน
การเลอืกซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อครัง้มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ใน Generation Y ซึ่งเป็น
กลุ่มทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละอนิเทอรเ์น็ตในชวีติประจ าวนั และมกีารใชเ้ฟซบุ๊กจ านวนมาก ในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก
ทีม่หีลากหลาย ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้สามารถใชเ้วลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ เปรยีบเทยีบราคา ท าใหเ้กดิซือ้สนิคา้ได้
บ่อยครัง้ และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกจิส่วนตวั งานอสิระ และแม่บา้น มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 
ดา้นจ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืนมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มีอสิระในการซือ้สนิคา้ทาง
เฟซบุ๊กค่อนข้างมาก อีกทัง้เพจร้านค้ามีการจดัการส่งเสรมิทางการตลาด ให้เกิดการซื้อสนิค้ามากกว่า 1 ชิ้น          
ในราคาส่วนลด หรือเป็นการจดักลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันในราคาพิเศษ เพื่อให้เป็นข้อเสนอประกอบการ
พจิารณาซือ้ของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ท าการวจิยัเรื่อง “ปัจจยั
ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตร ีผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ” จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคที่มี
อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก ด้านการสื่อสาร ด้านการดูและเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ ดา้นความสบาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  

ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้
สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากเพจรา้นคา้ทางเฟ
ซบุ๊กมีสนิค้าหลายประเภทที่ผู้บริโภคต้องการ ลกัษณะของสนิค้าตรงตามแบบที่เพจร้านค้าน าเสนอ ถือเป็น
ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคซึง่เกดิการซือ้ไดบ้่อยครัง้ หากเพจรา้นคา้ใหส้ิง่เหล่านัน้กบั
ผูบ้รโิภคมากขึน้ จะสามารถท าใหผู้บ้รโิภคมจี านวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กเพิม่ขึน้ ซึง่ท าใหค้วามส าเรจ็ในการ
ตอบสนองความตอ้งการมอีทิธพิลต่อจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 81-82) ที่ว่า ผู้บริโภคมุ่งหวงัให้ได้รบัการตอบสนองความต้องการอย่าง
สมบรูณ์ไม่ว่าในกระบวนการใดทีล่กูคา้ไดร้บัตอ้งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ กระบวนการทีม่คีวามถูกตอ้ง และสมบรูณ์
แบบ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น 

ดา้นการสื่อสารและดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในด้านของ
ค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
เนื่องจาก ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของเพจร้านค้า และเพจร้านค้าเองได้มีการ
ปรบัปรุงเพจร้านค้าได้ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการ ในการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคได้ หากเพจ
รา้นค้าให้สิง่เหล่านัน้กบัผู้บรโิภคมากขึน้ จะสามารถท าให้ผู้บรโิภคมคี่าใช้จ่ายที่จะซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กเพิ่มขึน้             
ซึ่งท าให้การสื่อสารและความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า                 
ทางเฟซบุ๊กต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ท าการวิจยัเรื่อง “ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” จาก
การศกึษาพบว่า ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้บน Facebook 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในดา้นของค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊ก
ต่อเดอืน ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคตัง้ความหวงัในเรื่องของ
คุณภาพและราคาที่ตนเองสามารถรบัได้ ท าให้สามารถตัดสนิใจซื้อสนิค้านัน้ๆ และเมื่อราคาหรอืคุณภาพของ
สินค้านัน้ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดื อนลดลง                
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 66) ทีว่่า ราคาเป็นปัจจยัส าคญัในการบอกถงึคุณภาพ
ทีจ่ะได ้ซึง่สนิคา้ทีร่าคาสงู คุณภาพน่าจะสงูดว้ย ท าใหค้วามคาดหวงัของลกูคา้ทีไ่ดจ้ะสงูไปดว้ย นัน่คอืเมื่อลกูคา้มี
ตน้ทุนทีส่ามารถจ่ายเพื่อซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ ความคาดหวงัในคุณภาพของสนิคา้จะสงูดว้ยเช่นกนั  

และดา้นความสะดวกของผู้บรโิภคมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมในดา้นของค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซือ้สนิค้า
ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคสามารถเลอืก
ดูสนิคา้บนเฟซบุ๊กไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ไดจ้ากหลายๆ เพจรา้นคา้ เพื่ อใหไ้ดส้นิคา้ใน
ราคาทีเ่หมาะสม และตอ้งการเหน็สนิคา้จรงิมากกว่าภาพถ่ายมุมต่างๆ บนเฟซบุ๊กเท่านัน้ จากพฤตกิรรมดงักล่าว 
หากสนิค้าเป็นสินค้าที่มีราคาสูง ผู้บริโภคยิ่งต้องการได้รบัความมัน่ใจสูง ว่าสินค้านัน้ๆ มีคุณภาพที่ดี จึงให้
ความส าคญักบัการไปซื้อสนิค้าที่หน้ารา้นคา้มากกว่า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อ
เดอืนลดลง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 81-82) ทีว่่า การที่ผู้บรโิภคจะซื้อสนิค้า
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นัน้ ต้องสรา้งความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มูล เพื่อเป็นข้อมูลในการตดัสนิใจซือ้
ของผูบ้รโิภค  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 ผลจากการศกึษาส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 
เพจรา้นคา้ เพื่อทีจ่ะสามารถน าเสนอสนิคา้ประเภทต่างๆ ทีต่รงตามความต้องการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด ทัง้ใน
เรื่องของสนิคา้ ราคา การวางแผนธุรกจิ การปรบัปรุง และการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภค และจากการศกึษา
ขา้งตน้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าทางเฟซบุก๊ 
ด้านจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อสนิค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บ รโิภคเพศหญิง ระดบั

การศกีษาสงูกว่าปรญิญาตร ีสถานภาพทางครอบครวั สมรส/อยู่ดว้ยกนั รายได้ต่อเดอืนระหว่าง 30,001-40,000 
บาท และมอีาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริโภคเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 33-41 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพทางครอบครวั สมรส/อยู่ด้วยกัน รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 10,000 บาท และมอีาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา 

ดา้นจ านวนชิน้สนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อเดอืน กลุ่มเป้าหมายคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิ อายุระหว่าง 33-41 
ปี  ระดับการศึกษาสูงกว่ าปริญญาตรี สถานภาพทางครอบครัว สมรส/อยู่ด้วยกัน รายได้ต่อเดือนระหว่าง  
30,001-40,000 บาท และมอีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกจิสว่นตวั งานอสิระ และแม่บา้น 

ดา้นการใชเ้วลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทางเฟซบุ๊กต่อครัง้ กลุ่มเป้าหมายคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิ อายุระหว่าง 24-
32 ปี  ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพทางครอบครัว โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  รายได้  
ต่อเดอืนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และมอีาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
ด้านความสบาย เพจรา้นค้าควรมทีางเลอืกให้กบัลูกค้าที่หลากหลาย เช่น การช าระเงนิ กบัธนาคารที่

หลากหลาย เพื่อเป็นการลดค่าธรรมเนียมในการโอนต่างธนาคาร เป็นตน้ และสามารถน าเสนอสนิคา้ทีห่ลากหลาย
ประเภท เพื่อกลุ่มเป้าหมายหลกั และกลุ่มเป้าหมายรองทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย  

ดา้นการดูและเอาใจใส่ ผูดู้แลเพจรา้นคา้ควรใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ โดยการสือ่สารกบัลูกคา้ดว้ยความ
เป็นกนัเองและสุภาพ พร้อมทัง้สามารถให้ขอ้มูลการสัง่ซือ้ ค าแนะน าต่างๆ เกีย่วกบัสนิค้า แจง้รายละเอยีดของ
สนิค้าอย่างชดัเจน ครบถ้วน และน าเสนอสนิค้าในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสนิใจซื้อ           
ของลกูคา้  

ดา้นความต้องการของผู้บรโิภค เพจรา้นค้าควรมกีารรบัประกนัความพอใจของสนิคา้ เนื่องจากการซื้อ
สนิค้าทางเฟซบุ๊ก เป็นการซื้อที่ไม่ได้เหน็หรอืสมัผสัสนิคา้ไดจ้รงิก่อนซื้อนัน้ ท าให้ในบางครัง้สนิคา้ทีลู่กค้าไดร้บั 
ไม่ตรงตามความต้องการ และไม่สามารถสรา้งความเชื่อมัน่แก่ลูกค้า ทัง้ทางด้านคุณภาพของสนิค้า และความ
พอใจในสนิคา้ เพจรา้นคา้ควรสรา้งความเชื่อมัน่ในดา้นต่างๆ เพื่อใหส้นิคา้เป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค 
 
ข้อแสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ส าหรบัการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป ผู้วิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
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1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ เช่น แรงจูงใจ ทศันคติ และความพึงพอใจ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกบัสื่อออนไลน์ที่มีการซื้อ -ขายอื่นๆ เช่น ไลน์ อินสตาแกรม            

เป็นตน้ เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างของธุรกจิออนไลน์  

3. ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร เนื่องการสื่อออนไลน์

ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อนิสตาแกรม เป็นสื่อที่สามารถเขา้ได้ทุกที่ เพื่อให้ได้ขอ้มูลการซื้อ -ขายทางออนไลน์ที่

กวา้งมากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์และช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก            
รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีไ่ดส้ละ
เวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการจนส าเรจ็เรยีบรอ้ยกรุณาใหค้ าแนะน า ตลอดจนแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง
ต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อาจารย์ ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืและในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการ
ตรวจสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ รวมถงึคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิ-โรฒ คณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกิจ มหาบณัฑิตที่ได้อบรม สัง่สอน ประสทิธ์
ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ในแง่คิดต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจ ัย และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกใน
ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูใ้ชส้ื่อออนไลน์เฟซบุ๊กทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
ซึง่มสีว่นช่วยในการท าใหว้จิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 สดุท้ายนี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณส าหรบัความรกั ก าลงัใจจากครอบครวั และผูส้นับสนุน ทีไ่ดม้อบโอกาส
ทางการศกึษา คอยสง่เสรมิและเป็นก าลงัใจในเรื่องการศกึษาของผู้วจิยั รวมถงึการท าวจิยัในครัง้นี้ และขอขอบคุณ
เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ รุ่นที่ 16 ที่คอยให้การสนับสนุน แนะน า ตลอดจน
ช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะก่อนด าเนินงานวจิยัหรอืระหว่างด าเนินงานวจิยั จนท าใหง้านวจิยัฉบบั
นี้ส าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงคไ์ปได้ดว้ยด ีผู้วจิยัรูส้กึซาบซึง้ในพระคุณเป็นอย่างสงูและขอกราบขอบพระคุณไว ้  
ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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