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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
ทางโซเชยีลมเีดยี โดยมกีลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้สถิติ ไค -สแควร ์
และสถติสิหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั    ผลจากการวจิยั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31 ปีขึน้ไป มสีถานภาพสมรสโสด มรีะยะเวลาในการใช้
งานโซเชยีลมเีดยี มากกว่า 2 ปีขึน้ไป และมคีวามถี่ในการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนั ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ครัง้       
ต่อวนั  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัองค์ประกอบเวบ็ไซต์โดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา 
รายดา้นพบว่า ดา้นรูปลกัษณ์ ไดแ้ก่ ความง่ายในการอ่านขอ้มูลในโซเชยีลมเีดยี ดา้นส่วนประกอบเนื้อหา ไดแ้ก่ การ
แสดงรายละเอยีดของสนิค้าให้ครบถ้วนบนหน้าเพจ ด้านความเป็นชุมชน ได้แก่ ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็หรอืสนทนาเรื่องทีส่นใจระหว่างผูใ้ชด้ว้ยกนั ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ไดแ้ก่ การเปิดช่องทางทีห่ลากหลายในการ
ตดิต่อเจา้ของรา้นคา้ ดา้นการตดิต่อคา้ขาย ไดแ้ก่ ความสะดวกของกระบวนการสัง่ซือ้ ช าระเงนิ และรบัสนิคา้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ไดร้บั
อทิธพิลจากปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคลดา้น อายุ และระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 
 2. พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในด้านพฤติกรรมการกลบัมาซื้อซ ้าเมื่อได้รบั
ข่าวสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยี มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์  ดา้นรูปลกัษณ์ ด้านส่วนประกอบ
เน้ือหา ดา้นความเป็นชุมชน ดา้นการตดิต่อสือ่สาร และดา้นการตดิต่อคา้ขาย 
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม การซือ้สนิคา้ ผูบ้รโิภค โซเชยีลมเีดยี 
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Abstract 
 
 The research was aimed to study factors relating to product buying behavior of through social 
media. The research samples consisted of 400 consumers in Thailand and data was collected by 
questionnaires. Descriptive statistics were Frequencies, Percentage, Arithmetic Mean, and Standard 
Deviation. Inferential Statistics were Chi-square Test and Pearson’s Correlation Coefficient. The research 
results were concluded as follow:  
 Most respondents were females held single marital status as single and aged above 31 years old. 
They have used social media more than 2 years and the daily frequencies of visiting the social media were 
10 times or below. 
  The majority of respondents paid particular attention to the the overall of website components 
including context, content, community, communication and commerce. When considering per component, the 
important factor of the context component was ease of reading information. Second, the content factor was 
product details. Third, the community factor was opinions and discussions between buyers. Forth, the 
communication factor was channels to contact buyers. For the last component, the commerce factor was 
ease of ordering process, payment and delivery. 
 At the statistical significance level 0.05, it revealed the followings:  
 1. Product buying behavior of consumer through social media in terms of the main reason to 
purchase was influenced by personal characteristics including age and duration of using social media 
 2. Product buying behavior of consumer through social media in terms of the repeat purchase 
behavior when receive news about the products from social media has correlated with the website 
components including Context, Content, Community, Communication and Commerce 
 
Keywords: Behavior, Product Buying, Consumers, Social media 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัหลายๆ ธุรกจิ ต่างให้ความส าคญักบัช่องทางการตลาด โดยใหค้วามส าคญัไปที่การตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ในยุคแรกเป็นการศึกษาสนิค้าผ่านระบบอินเตอร์เนตและพฒันาต่อในรูปแบบของพานิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
พฒันาต่อเรื่อยมาจนกระทัง่ ปจัจุบนัไดใ้หค้วามส าคญักบัโซเชยีลมเีดยี (ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ.  2013) กล่าวว่า Social 
Media คอืช่องทางการตลาดทีท่ าใหส้ามารถเขา้ถงึคนทัว่โลกนบัพนัๆ ลา้นคนและคนไทยอกี 18 ลา้นคนดงันัน้ โซเชยีล
มเีดยีสามารถใชเ้ป็นช่องทางการโปรโมทและท าใหค้นรูจ้กัธุรกจิของผูป้ระกอบการ และใชเ้ป็นช่องทางการตดิต่อสือ่สาร
กบัลูกค้าที่เรว็ ฟรี สะดวก ใช้เพิม่ยอดขายให้กบัธุรกิจหรอืการท าให้ลูกค้าเกิดความผูกพนักบัธุรกจิหรือสนิค้าของ
ผูป้ระกอบการ 
 ปจัจุบนัหลายๆ ธุรกิจทัว่โลก ได้หนัมาใช้โซเชียลมีเดียกบัธุรกิจมากขึ้น รวมถึงในประเทศไทยก็เริ่มมี
หลายๆธุรกจิหนัมาใชก้นัมากขึน้เช่นกนั โดยเป็นการใชผ้่านโซเชยีลมเีดยีดงัๆหลายๆ อย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram เป็นต้นทุกวนันี้โซเชยีลมเีดยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัไปแลว้ ตัง้แต่ตื่นเชา้ไป
จนถงึก่อนเขา้นอนกต็้องตรวจสอบขอ้มูลชวีติตวัเองผ่าน Facebook หรอื Twitter กนัก่อนผูป้ระกอบการและเจา้ของ
ธุรกจิทัง้หลายจงึเหน็แนวทางในการขยายช่องทางการตลาดผ่านโซเชยีลมเีดยีและน าไปสูก่ารน ามาเป็นเครื่องมอืในการ
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ขยายกลุ่มลกูคา้สรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้หากท าไดต้ามนี้แลว้องคก์รกจ็ะไดผ้ล
ตอบลพัธท์ีคุ่ม้ค่าในแง่ของการท าการตลาดใหก้บัองคก์ร  
 เวบ็ไซต์ thumbsup.in.th ซึง่เป็นเวบ็ข่าวทีร่ายงานข่าวเกีย่วกบัวงการดจิติอลไดส้ ารวจส่วนแบ่งการตลาด
ของสื่อสงัคมออนไลน์ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ณ มนีาคม 2556 โดยส ารวจมาจากผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในสหรฐัอเมรกิา
กว่า 10 ลา้นราย (ส านักข่าวอศิรา. 2013) โดยเรยีงจาก Facebook อนัดบั 1 ดว้ยสดัส่วนรอ้ยละ 58.51 อนัดบั 2 
Youtube มสีว่นแบ่งการตลาดทีร่อ้ยละ 24.15 และอนัดบั 3 Twitter รอ้ยละ 1.72 ตามล าดบั และผลส ารวจทศิทางการ
ลงโฆษณาบนโซเชยีลมเีดยีชิน้ล่าสุดชีว้่า 3 โซเชยีลมเีดยีที่นักการตลาดมองว่าน่าลงโฆษณาทีสุ่ด ไดแ้ก่ Facebook, 
YouTube และ Twitter ตามล าดบั โดยในปี 2017 หรอือกี 4 ปีขา้งหน้าคาดว่าเมด็เงนิการลงโฆษณาผ่านโซเชยีลมเีดยี
ทัว่โลกจะท าสถติสิงูทีสุ่ดเป็นประวตักิารณ์ โดยคดิเป็นสดัส่วนถึง 19.5% ของมูลค่าการลงทุนด้านการตลาดทัง้หมด 
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาการใชง้านโซเชยีลมเีดยีเป็นกระแสมาแรงจนท าใหเ้หล่านกัการตลาดและนักธุรกจิใหค้วามสนใจ
ลงโฆษณาบนโซเชยีลมเีดยีเพิม่ขึน้ต่อเนื่องเพราะการท าโฆษณาผ่านโซเชยีลมเีดยี (Social Media Advertising) เป็น
ช่องทางในการสือ่สารทีเ่ชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะในแง่การเพิม่การรบัรูใ้นตรา
สนิค้ารวมถึงการเพิ่มจ านวนผู้เขา้ชมเว็บไซต์ และยอดขายสนิค้า ในปี 2013 การส ารวจพบว่านักการตลาดและ       
นักโฆษณากว่า 64% ต่างวางแผนเพิม่เงนิลงทุนในการโฆษณาผ่านโซเชยีลมเีดยีเพิม่ขึน้โดยส่วนใหญ่เน้นลงทุนที่
โซเชยีลมเีดยีอย่าง Facebook มาเป็นอนัดบั 1 ที ่ 57% ตามมาดว้ย Youtube ซึง่มสีดัส่วนเท่ากบั Twitter ที ่13% 
รองลงมาเป็น Pinterest ที ่2% และโซเชยีลมเีดยีอื่นๆ ที ่15% ตามล าดบัโดยการจดัล าดบัโซเชยีลมเีดยีในประเทศไทย
จาก Alexa.com (2553) เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารดา้นการเกบ็สถติผิูใ้ชง้านเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นองคก์รต่างประเทศและไดร้บัความ
นิยมอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ Alexa.com ซึง่ Alexa.com เป็นเวบ็ไซต์ทีแ่สดงขอ้มูลสถติขิองแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
และจดัอนัดบัเวบ็ไซต์ที่ได้จดัอนัดบัสุดยอดโซเชยีลมเีดียที่ได้รบัความนิยมในประเทศไทย ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์
2010 อนัดบั 1. Facebook (Social Network) อนัดบั 2. Youtube (Video Sharing) อนัดบั 3. Twitter (Social 
Network) ตามล าดบัซึง่เวบ็ไซต์ Alexa.com จะท าการจดัอนัดบัเวบ็ไซต์ตามความสมัพนัธข์องเวบ็ไซต์ผ่านทางบอท 
และเครื่องมอืต่างๆ โดยเจา้ของเวบ็ไซตไ์ม่จ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรมเสรมิเพื่อสง่ขอ้มลูให ้ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาองค์ประกอบเวบ็ไซต์  ซึ่งจะท าให้ทราบว่าต้องน า
องค์ประกอบอะไรจงึจะท าให้ได้รบัความสนใจจากผู้บรโิภคและเขา้มาซื้อสนิค้าผ่านโซเชยีลมเีดยี โดยองค์ประกอบ
เวบ็ไซต์ ทีป่ระกอบดว้ย 1. รูปลกัษณ์ 2. ส่วนประกอบเนื้อหา 3. ความเป็นชุมชน 4. การตดิต่อสื่อสาร 5. การตดิต่อ
ค้าขาย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายยงัไม่มีความรู้เพยีงพอหรือครบถ้วนในการน าองค์ประกอบเวบ็ไซต์ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดในการเพิม่การรบัรูใ้นตราสนิคา้รวมถงึการเพิม่จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ และยอดขายสนิคา้รวมถงึการ
น าไปใช้ประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากการพาณิชย์เช่นใช้ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการหาช่องทาง         
แจง้ข่าวสารและการแสดงรายละเอยีดทีถู่กต้องเหมาะสมและความน่าสนใจเพื่อปรบัปรุงและรบัฟงัความคดิความเหน็
จากประชาชนทุกภาคสว่นของประเทศไทย 
 จากรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางโซเชยีลมเีดยีประกอบดว้ยการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี ประเภทของสนิคา้ เหตุผลหลกั
ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ความถี่ในการซือ้สนิคา้ต่อปี มูลค่าเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ต่อครัง้ และการกลบัมาซื้อสนิคา้อกี
ครัง้ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิไดร้บัทราบว่าปจัจยัใดมอีทิธพิลและปจัจยัใดมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
กล่าวคอื ผลการวจิยัในครัง้น้ีจะท าใหผู้ป้ระกอบการไดท้ราบว่า มปีจัจยัใดบา้งทีจ่ะส่งผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้หรอื
บรกิารจากโซเชยีลมเีดยี และผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าวเิคราะหป์รบัปรุง พฒันาโซเชยีลมเีดยีของ
ตน รวมถึงผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจยัที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการเพิ่มช่องทาง
การตลาด ในการท าการตลาดผ่านโซเชยีลมเีดยีใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
 

http://youtube.com/
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยี
ตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั และ ความถีใ่นการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีในดา้นการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี ประเภทของสนิคา้ เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้  
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธด์า้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ ส่วน ประกอบเนื้อหา ความ
เป็นชุมชน การตดิต่อสือ่สาร การตดิต่อคา้ขาย กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นความถี่
ในการซือ้สนิคา้ต่อปี มลูค่าเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ต่อครัง้ และการกลบัมาซือ้สนิคา้อกีครัง้ 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล 
  1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 อาย ุ
   1.2.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั20ปี 
   1.2.2 21 – 30 ปี 
   1.2.3 31 – 40 ปี 
   1.2.4 41 ปี ขึน้ไป 
  1.3 สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส  
  1.4 ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั 
   1.4.1 น้อยกว่า 6 เดอืน 
   1.4.2 6 เดอืน – 1 ปี 
   1.4.3 1 – 2 ปี 
   1.4.4 มากกว่า 2 ปี 
  1.5 ความถีใ่นการเยีย่มชมโซเชีย่ลมเีดยีต่อวนั 
   1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ครัง้ต่อวนั  
   1.5.2 11-20 ครัง้ต่อวนั  
   1.5.3 21 ครัง้ต่อวนัขึน้ไป 
 2. องค์ประกอบเวบ็ไซต์ ได้แก่ รูปลกัษณ์ ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา ความเป็นชุมชน  การตดิต่อสื่อสาร 
และการตดิต่อคา้ขาย 
 ตวัแปรตามไดแ้ก ่ พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่
อดีตถึงปจัจุบนั และ ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชยีลมีเดยีต่อวนัที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
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ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นการซื้อสนิค้าผ่านโซเชยีลมเีดยี ประเภทของสนิค้า เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ต่างกนั 
 2.  องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยรปูลกัษณ์ สว่นประกอบเนื้อหาความเป็นชุมชน การตดิต่อสือ่สาร 
การตดิต่อคา้ขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นความถีใ่นการซือ้
สนิคา้ต่อปี มลูค่าเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ต่อครัง้ และการกลบัมาซือ้สนิคา้อกีครัง้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 3)[1] กล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึพฤตกิรรมซึง่บุคคลท าการคน้หาการซือ้
การใชก้ารประเมนิผลและการใชจ้่ายในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาได้ 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2549: 5)[2] ไดใ้หค้วามหมายว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึการแสดงออกของคนในฐานะ
ผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการท ากจิกรรมต่างๆคอืการจดัหาการบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ รวมถงึการก าจดัหรอืทิง้สิง่ใช้
แลว้ 
 ปรญิ ลกัษิตานนท ์(2544: 54)[3] ไดใ้หค้วามหมายว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึการกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลติภณัฑ์ซึ่งรวมถึงกระบวนการตดัสนิใจที่เกดิขึน้ก่อนและ       
มสี่วนในการก าหนดให้มีการกระท าซึ่งกระบวนการตัดสนิใจที่เกิดขึ้นก่อนนัน้หมายถึงลกัษณะทางพฤติกรรมของ
ผู้บรโิภคขณะใดขณะหนึ่งที่ผู้บรโิภคซื้อสนิค้านัน้จะมกีระบวนการทางจติวทิยาและสงัคมวทิยาที่มสี่วนสร้างสมและ        
ขดัเกลาทศันคตแิละค่านิยม 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 5)[4] ไดใ้ห้ความหมายว่าพฤติกรรมผูบ้รโิภคหมายถงึปฏกิริยิาของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและการใหส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ซึง่เกดิขึน้ก่อน
และเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ 

  
 แนวคิดเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย 
 กานดา รุณนะพงศาสายแก้ว (2554)[5] โซเชยีลมเีดยี โดยมคี าว่า มเีดยี (“Media”) หมายถึงสื่อหรอื
เครื่องมือที่ใช้เพื่อการสื่อสาร โซเชียล (“Social”) หมายถึงสงัคม ในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึง             
การแบ่งปนัในสงัคม ซึง่อาจจะเป็นการแบ่งปนัเน้ือหา (ไฟล,์ รสนิยม, ความเหน็) หรอืปฏสิมัพนัธใ์นสงัคม (การรวมกนั
เป็นกลุ่ม) จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของโซเชยีลมเีดยีในทีน่ี้หมายถงึสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่ าใหผู้ใ้ช้
แสดงความเป็นตวัตนของตนเองเพื่อทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัหรอืแบ่งปนัขอ้มลูกบับุคคลอื่นโซเชยีลมเีดยีจะเป็นสื่อทีม่กีาร
สือ่สาร 2 ทาง กล่าวคอืผูร้บัขอ้มลูสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืตอบผูใ้หข้อ้มลูได้ 
 ธญัญารตัน์ ศรพีพิฒัน์ (2553)[6] ไดใ้หค้วามหมายของ “Social Media” คอื “วฒันธรรมของการแสดงออก” 
ซึง่หมายถงึ การทีค่นในสงัคม “ร่วมมอืกนัสรา้ง” กระแสซึง่ก่อใหเ้กดิ “ผลกระทบทางสงัคม” ในรูปแบบต่างๆ กล่าวคอื
การแสดงออกดว้ยการเขา้มาร่วมสรา้งกระแสดว้ยกนัของผูค้นจากทีต่่างๆกนัเมื่อพดูถงึวฒันธรรมการแสดงออกของคน
ยุคปจัจุบนัคงจะหน้ีไม่พน้เรื่องของ Social Content และ Social Media โดยย่อแลว้แนวคดิของ Social ‘Content’ 
หมายถงึเนื้อหาทีเ่กดิขึน้จากการมสี่วนร่วมใหค้วามคดิเหน็และการถกประเดน็ทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาจากกลุ่มคนทีส่นใจใน
เนื้อหานัน้ๆ ส่วนลกัษณะของ Social Media นัน้มคีวามเฉพาะตวัแต่เขา้ใจง่ายกล่าวคอืมนัมีศกัยภาพในการกระตุ้น
ศาสตรค์วามเป็นมนุนยท์ีอ่ยู่ในตวัเราใหแ้สดงออกเมื่อไหร่กไ็ดท้ีต่อ้งการ เพราะ Social Media สามารถรองรบักจิกรรม
การแสดงออกพืน้ฐานของเราไดต้ลอด 24 ชัว่โมงไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปนัแนวความคดิ, การร่วมมอืและการท างาน
ร่วมกนัเพื่อสรา้งสรรคไ์อเดยีใหม่, การแสดงออกทางอารมณ์, การคา้ขาย, การสนทนาโต้ตอบทีร่วดเรว็รวมไปถงึการ
คน้หาผูค้นทีอ่าจจะเป็นเพื่อนทีด่เีป็นพนัธมติรทางธุรกจิหรอืแมแ้ต่คนรกั ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่า Social Media เป็น
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เรื่องพืน้ๆ ทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึไดง้่ายๆ และมคีวามเป็นสากลหรอืมคีวามเป็นธรรมชาตอิย่างมากเพราะเกดิจากการ
แสดงออกของผูค้นจากความคดิลกึๆ ความเชื่อของแต่ละคนส่งผลไปยงัพฤตกิรรมและการแสดงออกเป็นเนื้อหาทีเ่รา
เหน็ๆ กนั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาคน้ควา้น้ีมุ่งศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ของผูบ้รโิภคชาวไทยผ่าน
โซเชยีลมเีดยี 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ ผู้บริโภคชาวไทยที่เคยซื้อสนิค้าผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งประกอบด้วย 
Facebook, Youtube, Twitter, Instagram ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารโซเชยีลมเีดยีไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน
ดงันัน้จงึใชว้ธิขีองทาโรยามาเน (Taro Yamane, สุทธนู ศรไีสย,์ 2551) สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบ        
ไม่ทราบค่าประชากรและไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และเพิม่เตมิจ านวนอกี 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลอืกเฉพาะผูบ้รโิภคชาวไทย    
ทีเ่คยสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารผ่านโซเชยีลมเีดยี ไดแ้ก่ Facebook, Youtube, Twitter, Instagram 
 ขัน้ท่ี 2 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามและ        
โพสลิง้คแ์บบสอบถามออนไลน์ผ่านโซเชยีลมเีดยี ไดแ้ก่ Facebook, Youtube, Twitter, Instagramและเวบ็ไซต์ต่างๆ 
เช่น www.pantip.com, www.mthai.com เพื่อใหผู้ท้ีเ่คยสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารผ่านโซเชยีลมเีดยีตอบจนครบจ านวนที่
ตอ้งการทัง้หมด 400 คนและสอบถามจากบุคคลทัว่ไปเพิม่เตมิจากการโพสลิง้ค ์
 

ผลการวิจยั  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “ปจัจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทาง
โซเชยีลมเีดยี” สรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญงิ มีจ านวน 221 คน 
คดิเป็นร้อยละ 55.25 และเพศชายมจี านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.75 มอีายุ 31 ปีขึน้ไป มจี านวน 225 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 56.25 รองลงมาคอื ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มจี านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.25 มสีถานภาพโสด มจี านวน 
300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส มจี านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 มรีะยะเวลาใน
การใชง้านโซเชยีลมเีดยี มากกว่า 2 ปีขึน้ไป มจี านวน 333 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.25 รองลงมา น้อยกว่าหรอืเท่ากบั          
2 ปี มจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.75 ความถีใ่นการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนั ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ครัง้ต่อวนั 
มจี านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 รองลงมา ไดแ้ก่ 11 - 20 ครัง้ต่อวนั มจี านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.25 และ     
21 ครัง้ขึน้ไปต่อวนัมจี านวนน้อยทีส่ดุคอื 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเวบ็ไซต ์
 ผลการวเิคราะหค์วามส าคญัขององคป์ระกอบเวบ็ไซต์ แสดงค่าเฉลีย่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบั
องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั

http://youtube.com/
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องค์ประกอบเวบ็ไซต์ในระดบัมาก ประกอบด้วย ด้านการติดต่อค้าขาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ด้านการติดต่อสื่อสาร          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ด้านความเป็นชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และด้าน
สว่นประกอบเนื้อหา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
 ด้านรปูลกัษณ์ 
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นรูปลกัษณ์ ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความง่ายในการอ่าน
ขอ้มลูในโซเชยีลมเีดยี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 การจดัวางรปูแบบใหส้ะดวกในการใชง้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และความ
สวยงามและดนู่าสนใจของรา้น Profile photo Cover photo มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ตามล าดบั  
 ด้านส่วนประกอบเน้ือหา 
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นส่วนประกอบเนื้อหา ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.73 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ ในระดบัมาก ได้แก่ การแสดง
รายละเอยีดของสนิคา้ใหค้รบถ้วนบนหน้าเพจ เช่น รูปภาพ ขนาด น ้าหนัก ราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 รูปภาพของ
สนิค้าสามารถแสดงได้หลายมุมมองและมเีสยีงประกอบการแนะน าสนิคา้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 หน้า Page แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกนัสนิค้าและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสนิค้าครบถ้วน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
ตามล าดบั  
 ด้านความเป็นชมุชน 
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ดา้นความเป็นชุมชน ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ ในระดบัมาก ได้แก่ ผู้ใช้งานสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนาเรื่องที่สนใจระหว่างผู้ใช้ด้วยกนั  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 และผู้ใช้งานสามารถ
แบ่งปนัขอ้มลูต่างๆ ของสนิคา้ร่วมกนัได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 
 ด้านการติดต่อส่ือสาร 
 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.95 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเปิดช่องทาง
ทีห่ลากหลายในการติดต่อเจ้าของรา้นค้า เช่น การส่งขอ้ความ การฝากขอ้ความ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 และผู้ใช้งาน
สามารถเปิดดูขอ้มูลของโซเชยีลมเีดยีผ่าน Application ของคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ไดโ้ดยตรง โดยไม่
ตอ้งผ่าน Web Browser ต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ตามล าดบั  
 ด้านการติดต่อค้าขาย 
 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ด้านการตดิต่อค้าขาย ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.98 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะดวก
ของกระบวนการสัง่ซื้อ ช าระเงิน และรับสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 สามารถตรวจสอบสถานะการสัง่ซื้อ และ
สถานะการจดัส่งสนิค้าผ่านโซเชยีลมเีดยีได้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 และความหลากหลายของช่องทางในการช าระเงนิ 
เช่น บตัรเครดติ เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ Paypal และตูเ้อทเีอม็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคผา่นโซเชียลมีเดีย 
 1. โซเชียลมีเดียท่ีซ้ือสินค้า พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ผ่าน Facebook จ านวน  
356 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.00 รองลงมาคอื Instagram จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 Youtube จ านวน 8 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 และ Twitter จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 
 2. ประเภทของสินค้า พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ จ านวน        
130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 รองลงมาคอื สนิคา้ IT จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 เครื่องส าอาง จ านวน          
60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 อื่นๆ จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 เครื่องประดบั/ นาฬกิา จ านวน 31 คน คดิเป็น
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รอ้ยละ 7.75 และ โทรศพัทม์อืถอื อุปกรณ์เสรมิ จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 หนังสอื จ านวน 24 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 6.00 อาหาร ขนม จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 และ อุปกรณ์ตกแต่งบา้น จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
10.00 ตามล าดบั 
 3. เหตผุลหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินค้า พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหตุผลหลกัในการ
ตดัสนิใจคอื ความสะดวกในการซือ้ จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมาคอืราคาถูกกว่าแหล่งขายอื่นๆ 
จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.25 ซือ้เพราะเป็นสนิคา้หายาก จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 สนิคา้ทนัสมยั
กว่าแหล่งขายอื่นๆ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 อื่นๆ เช่น ขอ้มลูจากคนใกลต้วั, สนิคา้ถูกใจ และมแีบบใหเ้ลอืก
หลากหลาย จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 และไดร้บัแต้มสะสมเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดเงนิสดในการซื้อครัง้ต่อไป 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั  
 4. ความถ่ีต่อปี ในการซ้ือสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสนิค้าผ่านทาง
โซเชยีลมเีดยี น้อยทีสุ่ด คอื 1 ครัง้ ต่อปี มากทีสุ่ด คอื 100 ครัง้ ต่อปี มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 6.48 ครัง้ ต่อปี ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานอยู่ที ่10.471  
 5. มูลค่าเฉล่ียต่อครัง้ ในการซ้ือสินค้า ผ่านโซเชียลมีเดียของผู้บรโิภคมมีูลค่าการซื้อสนิคา้ผ่านทาง
โซเชยีลมเีดยี น้อยที่สุด คอื 50 บาท ต่อปี มากทีสุ่ด คอื 5,000 บาท ต่อปี มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1104.90 บาท ต่อปี             
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที ่1002.081  
 6. พฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้า เมื่อได้รบัข่าวสารจากร้านค้าในโซเชียลมีเดีย ผู้บริโภคมีระดับ 
พฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า เมื่อไดร้บัขา่วสารจากรา้นคา้ในโซเชยีลมเีดยี อยู่ในระดบัคาดว่าจะซือ้ มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 3.43 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.811 
 ผลการวิเคราะหก์ารทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารโซเชยีลมเีดยีทีม่ปีจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการใช้งานโซเชียลมีเดียตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน และความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียต่อวัน             
แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชียลมเีดยีในด้านการซื้อสนิค้าผ่านโซเชียลมเีดีย 
ประเภทของสนิคา้ เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ต่างกนั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้น
โซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นโซเชยีลมเีดยีที่ซือ้สนิค้า เพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีล
มเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน          
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2 เพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้น
ประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นประเภทของสนิคา้ เพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีใน
ดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐานท่ี 1.3 เพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้น
เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ เพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชียลมีเดียในด้านเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 1.4 อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้น
โซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านโซเชียลมเีดยีที่ซื้อสนิค้า อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีล
มเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.5 อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้น
ประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นประเภทของสนิคา้ อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีใน
ดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.6 อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้น
เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ อายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชียลมีเดียในด้านเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.7 สถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี         
ในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านโซเชียลมเีดียที่ซื้อสนิค้า สถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีในด้านโซเชยีลมเีดยีที่ซื้อสนิค้าไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.8 สถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี     
ในดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นประเภทของสนิค้า สถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีล
มเีดยีในดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.9 สถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีใน
ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
ด้านเหตุผลหลกัในการตัดสนิใจซื้อสนิค้า สถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีในด้านเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าไม่แตกต่างกนั  ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.10 ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้ ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.11 ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านประเภทของสนิค้า ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบนัแตกต่างกนั มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 1.12 ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน          
แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.13 ความถี่ในการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้ ความถีใ่นการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.14 ความถี่ในการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นประเภทของสนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นประเภทของสนิค้า ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นประเภทของสนิคา้ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.15 ความถี่ในการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนัแตกต่างกนั มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดียในด้านเหตุผลหลกัในการตัดสนิใจซื้อสนิค้า ไม่แตกต่างกนั            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 องค์ประกอบเวบ็ไซต์ ประกอบด้วยรูปลกัษณ์ ส่วนประกอบเนื้อหาความเป็นชุมชน            
การตดิต่อสือ่สาร การตดิต่อคา้ขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี 
 พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีทีน่ ามาทดสอบสมมตฐิานคอื ความถี่ต่อปีในการซือ้
สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี มลูค่าเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยีและพฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้าเมื่อไดร้บั
ขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยี 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 องค์ประกอบเวบ็ไซต์ ด้านรูปลกัษณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี พบว่า 
 ด้านรปูลกัษณ์  
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นรูปลกัษณ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีล
มเีดยีด้านความถี่ต่อปีในการซื้อสนิค้าผ่านทางโซเชยีลมเีดยี ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นรูปลกัษณ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีล
มเีดยีด้านมูลค่าเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องค์ประกอบเว็บไซต์ด้านรูปลกัษณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีล
มเีดยีด้านพฤติกรรมการกลบัมาซื้อซ ้า เมื่อได้รบัข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้าจากโซเชยีลมเีดยีในการซื้อสนิค้าผ่านทาง
โซเชยีลมเีดยีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคให้
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ความส าคญักบั องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นรูปลกัษณ์ ในระดบัทีม่ากขึน้ จะมีผลท าใหพ้ฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้าเมื่อ
ไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 สมมติฐานท่ี 2.2 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นส่วนประกอบทีเ่ป็นเนื้อหามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี พบว่า 
 ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหา 
 องค์ประกอบเว็บไซต์ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีดา้นความถีต่่อปีในการซือ้สนิคา้ผ่านทางโซเชยีลมเีดยี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องค์ประกอบเว็บไซต์ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าเฉลีย่ต่อครัง้ ในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องคป์ระกอบเวบ็ไซตด์า้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเนื้อหามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ผ่านโซเชยีลมเีดยีดา้นพฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า เมื่อไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิค้า
ผ่านทางโซเชยีลมเีดยีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบั องค์ประกอบเวบ็ไซต์ ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา ในระดบัที่มากขึน้ จะมผีลท าให้พฤตกิรรมการ
กลบัมาซือ้ซ ้าเมื่อไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อยมาก 
 สมมติฐานท่ี 2.3 องคป์ระกอบเวบ็ไซตด์า้นความเป็นชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี พบว่า 
 ด้านความเป็นชุมชน 
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ด้านความเป็นชุมชนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นความเป็นชุมชน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ด้านความเป็นชุมชนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าเฉลีย่ต่อครัง้ ในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องค์ประกอบเว็บไซต์ด้านความเป็นชุมชนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นพฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า เมื่อไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัสนิค้าจากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่าน
ทางโซเชยีลมเีดยีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบั องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ดา้นความเป็นชุมชนในระดบัทีม่ากขึน้ จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า
เมื่อไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 สมมติฐานท่ี 2.4 องคป์ระกอบเวบ็ไซตด์า้นการตดิต่อสือ่สารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี พบว่า 
 ด้านการติดต่อส่ือสาร 
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นการตดิต่อสื่อสารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นความเป็นชุมชน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นการตดิต่อสื่อสารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าเฉลีย่ต่อครัง้ ในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องค์ประกอบเว็บไซต์ด้านการติดต่อสื่อสารมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นพฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า เมื่อไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่าน
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ทางโซเชยีลมเีดยีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบั องคป์ระกอบเวบ็ไซตด์า้นการตดิต่อสือ่สารในระดบัทีม่ากขึน้ จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า
เมื่อไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อยมาก 
 สมมติฐานท่ี 2.5 องคป์ระกอบเวบ็ไซตด์า้นการตดิต่อคา้ขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี พบว่า 
 ด้านการติดต่อค้าขาย 
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นการติดต่อคา้ขายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นความเป็นชุมชน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ดา้นการติดต่อคา้ขายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าเฉลีย่ต่อครัง้ ในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 องค์ประกอบเว็บไซต์ด้านการติดต่อค้าขายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีดา้นพฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า เมื่อไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่าน
ทางโซเชยีลมเีดยีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักอังคป์ระกอบเวบ็ไซต์ ดา้นการตดิต่อคา้ขายในระดบัทีม่ากขึน้ จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้า
เมื่อไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จาการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยี” เมื่อ
พจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แลว้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้  
 1.  พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นโซเชยีลมเีดยีทีซ่ือ้สนิคา้ อภปิรายไดด้งันี้ 
  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคลทีม่ผีล ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั และ
ความถีใ่นการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนั เมื่อเปรยีบเทยีบแต่ละอายุ ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปจัจุบนั และความถี่ในการเยีย่มชมโซเชยีลมเีดยีต่อวนั กพ็บว่ามคีวามนิยมในการซื้อสนิคา้ผ่าน Facebook อย่างมี
นัยส าคญั ส่วนใหญ่มอีายุ 31 ปีขึน้ไป ซึง่อยู่ในช่วงวยัท างาน มกี าลงัซือ้สนิคา้เมื่อไดร้บัรูข้อ้มูลผ่าน Facebook โดย
ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนัส่วนใหญ่มากกว่า 2 ปี และความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชยีล
มเีดยีต่อวนั ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ครัง้ต่อวนั ซึง่เป็นผูบ้รโิภคที่นิยมซือ้สนิค้าผ่าน Facebook           
จะเหน็ไดว้่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ผ่าน Facebook กลุ่มเป้าหมายคอืวยัท างาน มอีายุตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กุลธดิา เอื้อมลฉัตร (2545) ได้ศกึษาเรื่องทศันคตทิี่มต่ีอการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจากโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่ อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
และปรมิณฑล มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่มอีายุตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป  
 2.  พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในดา้นประเภทของสนิคา้อภปิรายไดด้งันี้ 
   2.1 ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ผีล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่
อดตีจนถงึปจัจุบนั เมื่อเปรยีบเทยีบในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปจัจุบนั กพ็บว่ามคีวามนิยมในการซือ้สนิคา้ในดา้นประเภทสนิคา้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั ในดา้นเพศ พบว่า เพศ
ชายนิยมซือ้สนิคา้ประเภท IT และในเพศหญงินิยมซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ ในดา้นอายุ พบว่า อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
30 ปี และ 31 ปีขึน้ไป ทัง้ 2 กลุ่มซือ้เสือ้ผา้ ซึง่ต่างกนัในกลุ่มอย่างมนีัยส าคญั ในดา้นสถานภาพโสด และ สมรส ทัง้ 2 
กลุ่มซื้อเสือ้ผ้า ซึ่งต่างกนัในกลุ่มอย่างมนีัยส าคญั ในด้านระยะเวลาในการใช้โซเชยีลมีเดยีตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั 
พบว่า ระยะเวลาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 ปี และ มากกว่า 2 ปีขึน้ไป ทัง้ 2 กลุ่มซือ้เสือ้ผ้า ซึง่ต่างกนัในกลุ่มอย่างมี
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นัยส าคญั โดยส่วนใหญ่มกีารซือ้สนิค้าประเภทเสือ้ผา้ ผ่านโซเชยีลมเีดยีมากทีสุ่ด ซึง่อาจจะเป็นเพราะสนิคา้ประเภท
เสือ้ผา้ทีซ่ือ้ขายผ่านโซเชยีลมเีดยีมคีวามหลากหลาย มแีบบใหเ้ลอืกมาก ทนัสมยั และสะดวกในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชลธชิา วศิวสมภพ (2555) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าสตรผี่านช่องทาง
อนิเทอรเ์น็ต จากการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้สตรผี่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ตในส่วนของปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
ในขอ้รูปแบบของเสือ้ผ้ามกีารออกแบบตามสมยันิยม ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัสูงมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
ผูห้ญงิโดยสว่นใหญ่ ต้องการทีจ่ะแต่งตวัใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา ท าใหม้กีารซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ในเพศหญิงเป็น
จ านวนมาก และอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิง่ส าคญัเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ        
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษาเหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้น
จิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึง ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั ้นข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง และมีประสทิธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่า          
ตวัแปรอื่น 
 3.  พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดียในด้านเหตุผลหลกัในการตัดสนิใจซื้อสนิค้า  
อภปิรายไดด้งันี้ 
   3.1 ลกัษณะสว่นบุคคลทีม่ผีล ไดแ้ก่ อายุ และระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 
เมื่อเปรยีบเทยีบในแต่ละอายุ และระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั พบว่า มเีหตุผลหลกัในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ในขอ้ความสะดวกในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญั ในดา้นอายุ พบว่า อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี และ 
31 ปีขึน้ไป ทัง้ 2 กลุ่มเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในขอ้ความสะดวกในการซือ้ และในดา้นระยะเวลาในการใช้
โซเชยีลมเีดยีตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั พบว่า ระยะเวลาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 ปี และ มากกว่า 2 ปีขึน้ไป ทัง้ 2 กลุ่มมี
เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ในขอ้ความสะดวกในการซือ้ ซึง่ต่างกนัในกลุ่มอย่างมนีัยส าคญั โดยส่วนใหญ่มี
เหตุผลเพื่อความสะดวกในการซือ้ อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคเป็นผูท้ีใ่ชง้านโซเชยีลมเีดยีมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้
สะดวกทีจ่ะซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี และประหยดัเวลาในการเดนิทางเพื่อซือ้สนิคา้ทีร่า้นคา้โดยตรง ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย จากการวจิยัพบว่า พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัสูงมาก ในเรื่องของความสะดวกในการซื้อ  และสอดคล้องกบัทฤษฎีกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคของ เอนเจล คอลเลท และแบควลิ (Engle Kollat; & Blackwell. 1995) ทีก่ล่าวว่า ตวัแปรทีม่ี
อทิธิพลต่อกระบวนการตดัสนิใจ ได้แก่ อทิธิพลจากสภาวะแวดล้อม และความแตกต่างของบุคคลด้านพื้นฐานและ
ทรพัยากรแรงจูงใจและความเกี่ยวพนัความรู้ ทศันคติ บุคลกิภาพ ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชวีติ  ซึง่คนในยุค
ปจัจุบนัตอ้งการความสะดวกสบาย ในดา้นการใชช้วีติ และการใชจ้่ายเพื่อซือ้สนิคา้ 
 4.  พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านโซเชยีลมเีดยีในด้านพฤติกรรมการกลบัมาซื้อซ ้าเมื่อได้รบั
ขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยี อภปิรายไดด้งันี้ 
  4.1 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ที่มีความสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ด้านส่วนประกอบเนื้อหา ดา้นความ
เป็นชุมชน ดา้นการตดิต่อสื่อสาร และดา้นการตดิต่อคา้ขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ผ่านโซเชียลมีเดียในด้านพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ ้าเมื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าจากโซเชียลมีเดีย อ ย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยทีใ่นดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความเป็นชุมชน ดา้น
การตดิต่อคา้ขาย มคีวาม สมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มรีะดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบั องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ดา้นรปูลกัษณ์ ดา้นความเป็นชุมชน ดา้นการตดิต่อคา้ขาย อาทเิช่น ความง่ายใน
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การอ่านขอ้มูลในโซเชยีลมเีดยี ผูใ้ชง้านสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืสนทนาเรื่องทีส่นใจระหว่างผูใ้ชด้ว้ยกนั 
และความสะดวกของกระบวนการสัง่ซือ้ ช าระเงนิ และรบัสนิคา้ ในระดบัทีม่ากขึน้ จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการกลบัมา
ซือ้ซ ้าเมื่อไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อย และในดา้น
สว่นประกอบเนื้อหา ดา้นการตดิต่อสือ่สาร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มรีะดบัความสมัพนัธต์ ่า กล่าวคอื 
ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ดา้นสว่นประกอบเนื้อหา ดา้นการตดิต่อสือ่สาร อาทเิช่น การแสดง
รายละเอยีดของสนิคา้ใหค้รบถ้วนบนหน้าเพจ เช่น รูปภาพ ขนาด น ้าหนัก ราคา รูปภาพของสนิคา้สามารถแสดงได้
หลายมุมมองและมเีสยีงประกอบการแนะน าสนิคา้ และการเปิดช่องทางทีห่ลากหลายในการตดิต่อเจา้ของรา้นคา้ เช่น 
การสง่ขอ้ความ การฝากขอ้ความ ในระดบัทีม่ากขึน้ จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการกลบัมาซือ้ซ ้าเมื่อไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบั
สนิคา้จากโซเชยีลมเีดยีในการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี เพิม่ขึน้เลก็น้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐรดา  
คณูหอม (2551) ไดศ้กึษาเรื่องความคาดหวงัต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นอุตสาหกรรมสายการบนิ
ของผู้ใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร จากการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคาดหวงัในด้านรูปลกัษณ์ ด้าน
ความเป็นชุมชน ดา้นการตดิต่อคา้ขาย อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ส่วนความคาดหวงัดา้นส่วนประกอบเนื้อหา ดา้นการ
ตดิต่อสื่อสาร อยู่ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บรโิภคของ คอลเลอร์ (Phillip Kotler. 1997) ได ้         
กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ ประกอบดว้ย การคน้หาขอ้มูล เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นผูบ้รโิภคจะท า
การคน้หาขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของตนเอง นักการตลาดจงึต้องใหค้วาม
สนใจเกี่ยวกบัแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นหา เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและประเมินผล
ทางเลอืกต่างๆ กจ็ะเกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีช่ื่นชอบมากทีส่ดุ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรท าการศกึษาเพิม่เตมิดงันี้ 
 1.  ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาใน ดา้นทศันคต ิและดา้นความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ผ่าน
โซเชยีลมเีดยี เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัทราบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตอิย่างไร ต่อการซือ้สนิคา้ผ่านโซเชยีลมเีดยี และมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัใด เพื่อน าผลการวจิยัที่ไดม้าใชใ้นการพฒันาปรบัปรุง ด้านองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ และเพื่อ
พฒันาดา้นการบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านระบบ
ออนไลน์ และผ่านโซเชยีลมเีดยี โดยอาจจะใหค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารมากขึน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีห่ลากหลาย และ
เป็นประโยชน์ในการคน้หาผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสามารถน ามาวางแผนกลยุทธท์างการตลาดของรา้นคา้ใน
โซเชยีลมเีดยีในอนาคต 
 3.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารวจิยัในผูบ้รโิภคชาวต่างชาต ิเพื่อน าผลการวจิยัมาพฒันาโซเชยีลมเีดยี  
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยรวม ทัง้ยงัสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
รา้นคา้ในโซเชยีลมเีดยีอื่นๆ ได ้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้้วยความอนุเคราะหจ์าก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารย์ทีป่รกึษา
สารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่ายิ่งของท่าน ให้ค าปรกึษา ผลกัดนัให้งานวิจยัมคีวามคบืหน้าอย่างต่อ เนื่อง           
สละเวลาอนัมคี่าในการชีแ้นะแกไ้ขงานวจิยัใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ เป็นอาจารยท์ีผู่ท้ าการวจิยัเคารพรกัยิง่ โดยผูท้ าการวจิยั
ทราบซึ้งกบัความกรุณาที่ท่านได้เมตตากบัผู้ท าการวจิยัอย่างมาก ที่ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณในความเมตตา
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ของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  และขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศกัดิส์ ิทธิท์ ัง้หลายจงดลบันดาลให ้             
อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีผู่ท้ าการวจิยัเคารพรกัยิง่ จงเกดิแต่ความสขุ ความเจรญิ ยิง่ๆ ขึน้ไปเทอญ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์จิตอุษา ขนัทอง และ
อาจารย์นาฏอนงค ์นามบุดด ีอาจารย์ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ           
ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ให้ความช่วยเหลอื และให้ค าแนะน าในการท าวจิยั
นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนส าเรจ็เรยีบรอ้ยเป็นสารนิพนธท์ีส่มบรูณ์ฉบบันี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่านที่
ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ ทุกคนใน MBA รุ่นที ่14 ทีใ่หก้ารช่วยเหลอื
ส าหรบัการท างานวจิยัและการศกึษามาโดยตลอดจนจบการศกึษาของผูว้จิ ัย รวมทัง้ขอบคุณส าหรบัมติรภาพ ความ
ทรงจ าดีๆ  ของทุกๆ คน 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ นส.สริธีร ลมิปนะเศรษฐ ์ทีช่่วยเหลอืส าหรบัการท างานวจิยัเป็นก าลงัใจ เป็นทีร่กั เป็นแรง
บนัดาลใจ แรงผลกัดนั เป็นคู่คดิและทีป่รกึษามาโดยตลอด จนท าใหผู้ว้จิยั สามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ได้จน
ส าเรจ็สมบรูณ์ 
 สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอมอบแด่บดิา มารดา และญาติๆ
ของขา้พเจา้ ซึ่งเป็นผูม้อบความรกั ความเมตตา ไดอ้บรมสัง่สอน ปลูกฝงัคุณงามความดแีละความมานะอดทน เป็น
ก าลงัใจ แรงผลกัดนั และมอบโอกาสทางการศกึษาอนัดยีิง่ ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดจ้นส าเรจ็สมบรูณ์ 
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