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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดีย โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ ไค-สแควร และสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน    
ผลจากการวิจัย พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปข้ึนไป มีสถานภาพสมรสโสด มี
ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดีย มากกวา 2 ปข้ึนไป และมีความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดีย
ตอวัน ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซตโดยรวม ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรูปลักษณ ไดแก ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย ดาน
สวนประกอบเนื้อหา ไดแก การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ ดานความเปน
ชุมชน ไดแก ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนาเรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน 
ดานการติดตอสื่อสาร ไดแก การเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา ดานการ
ติดตอคาขาย ไดแก ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับสินคา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 
 1. พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมี เดียในดานเหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ไดรับอิทธิพลจากปจจัยลักษณะสวนบุคคลดาน อายุ และระยะเวลาในการใช
โซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 2. พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อ
ซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย มีความสัมพันธกับองคประกอบเว็บไซต ดาน
รูปลักษณ ดานสวนประกอบเนื้อหา ดานความเปนชุมชน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการติดตอ
คาขาย 
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 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 
  



 

 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน ใหคําปรึกษา ผลักดันใหงานวิจัยมีความ
คืบหนาอยางตอเนื่อง สละเวลาอันมีคาในการชี้แนะแกไขงานวิจัยใหถูกตองสมบูรณ เปนอาจารยที่
ผูทําการวิจัยเคารพรักย่ิง โดยผูทําการวิจัยทราบซึ้งกับความกรุณาที่ทานไดเมตตากับผูทําการวิจัย
อยางมาก ที่ใหความชวยเหลือ ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ จนทํา
ใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยของกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ และขอใหคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให ดร.ธนภูมิ 
อติเวทิน อาจารยที่ผูทําการวิจัยเคารพรักย่ิง จงเกิดแตความสุข ความเจริญ ย่ิงๆ ข้ึนไปเทอญ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ณักษ กุลิสรประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย จิตอุษา ขันทอง และอาจารย นาฏอนงค นามบุดดี อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
แบบสอบถาม ใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําในการทําวิจัยนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จ
เรียบรอยเปนสารนิพนธที่สมบูรณฉบับนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกทานที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุก
คนใน MBA รุนที่ 14 ที่ใหการชวยเหลือสําหรับการทํางานวิจัยและการศึกษามาโดยตลอดจนจบ
การศึกษาของผูวิจัย รวมทั้งขอบคุณสําหรับมิตรภาพ ความทรงจําดีๆ ของทุกๆคน 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ นส.สิรีธร ลิมปนะเศรษฐ ที่ชวยเหลือสําหรับการทํางานวิจัยเปนกําลังใจ 
เปนที่รัก เปนแรงบรรดาลใจ แรงผลักดัน เปนคูคิดและที่ปรึกษามาโดยตลอด จนทําใหผูวิจัย 
สามารถศึกษาและทําสารนิพนธฉบับนี้ไดจนสําเร็จสมบูรณ 
 

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา 
มารดา และญาติๆของขาพเจา ซึ่งเปนผูมอบความรัก ความเมตตา ไดอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณงาม
ความดีและความมานะอดทน เปนกําลังใจ แรงผลักดัน และมอบโอกาสทางการศึกษาอันดีย่ิง 
ตลอดจนคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหผูวิจัย
สามารถศึกษาและทําสารนิพนธฉบับนี้ไดจนสําเร็จสมบูรณ 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 ปจจุบันหลายๆ ธุรกิจ ตางใหความสําคัญกับชองทางการตลาด โดยใหความสําคัญไปที่
การตลาดผานสื่อออนไลนในยุคแรกเปนการศึกษาสินคาผานระบบอินเตอรเนตและพัฒนาตอใน
รูปแบบของพานิชยอิเล็กทรอนิกส พัฒนาตอเรื่อยมาจนกระทั่ง ปจจุบันไดใหความสําคัญกับโซเชียล
มีเดีย (ภาวุธ พงษวิทยภานุ.  2013) กลาววา Social Media คือชองทางการตลาดที่ทําใหสามารถ
เขาถึงคนทั่วโลกนับพันๆ ลานคนและคนไทยอีก 18 ลานคนดังนั้น โซเชียลมีเดียสามารถใชเปนชอง
ทางการโปรโมทและทําใหคนรูจักธุรกิจของผูประกอบการ และใชเปนชองทางการติดตอสื่อสารกับ
ลูกคาที่เร็ว ฟรี สะดวก ใชเพ่ิมยอดขายใหกับธุรกิจหรือการทําใหลูกคาเกิดความผูกพันกับธุรกิจหรือ
สินคาของผูประกอบการ 
 ปจจุบันหลายๆ ธุรกิจทั่วโลก ไดหันมาใชโซเชียลมีเดียกับธุรกิจมากข้ึน รวมถึงในประเทศ
ไทยก็เริ่มมีหลายๆธุรกิจหันมาใชกันมากข้ึนเชนกัน โดยเปนการใชผานโซเชียลมีเดียดังๆหลายๆ 
อยางเชน Facebook, Twitter, Youtube, Instagram เปนตนทุกวันนี้โซเชียลมีเดียไดกลายเปนสวน
หนึ่งของชีวิตประจําวันไปแลว ตั้งแตตื่นเชาไปจนถึงกอนเขานอนก็ตองตรวจสอบขอมูลชีวิตตัวเอง
ผาน Facebook หรือ Twitter กันกอนผูประกอบการและเจาของธุรกิจทั้งหลายจึงเห็นแนวทางในการ
ขยายชองทางการตลาดผานโซเชียลมีเดียและนําไปสูการนํามาเปนเครื่องมือในการขยายกลุมลูกคา
สรางตราสินคาใหเปนที่รูจักและการบริหารความสัมพันธกับลูกคาหากทําไดตามนี้แลวองคกรก็จะ
ไดผลตอบลัพธที่คุมคาในแงของการทําการตลาดใหกับองคกร  
เว็บไซต thumbsup.in.th ซึ่งเปนเว็บขาวที่รายงานขาวเก่ียวกับวงการดิจิตอลไดสํารวจสวนแบง
การตลาดของสื่อสังคมออนไลนในรอบ 5 ปที่ผานมา ณ มีนาคม 2556 โดยสํารวจมาจากผูใชงาน
อินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกากวา 10 ลานราย (สํานักขาวอิศรา. 2013) โดยเรียงจาก Facebook 
อันดับ 1 ดวยสัดสวนรอยละ 58.51 อันดับ 2 Youtube มีสวนแบงการตลาดที่รอยละ 24.15 และ
อันดับ 3 Twitter รอยละ 1.72 ตามลําดับ และผลสํารวจทิศทางการลงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียชิ้น
ลาสุดชี้วา 3 โซเชียลมีเดียที่นักการตลาดมองวานาลงโฆษณาที่สุด ไดแก Facebook, YouTube 
และ Twitter ตามลําดับ โดยในป 2017 หรืออีก 4 ปขางหนาคาดวาเม็ดเงินการลงโฆษณาผาน
โซเชียลมีเดียทั่วโลกจะทําสถิติสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดยคิดเปนสัดสวนถึง 19.5% ของมูลคา
การลงทุนดานการตลาดทั้งหมด ในชวงหลายปที่ผานมาการใชงานโซเชียลมีเดียเปนกระแสมาแรง
จนทําใหเหลานักการตลาดและนักธุรกิจใหความสนใจลงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง
เพราะการทําโฆษณาผานโซเชียลมีเดีย (Social Media Advertising) เปนชองทางในการสื่อสารที่
เชื่อวาสามารถเชื่อมโยงเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง โดยเฉพาะในแงการเพ่ิมการรับรูในตรา
สินคารวมถึงการเพ่ิมจํานวนผูเขาชมเว็บไซต และยอดขายสินคา ในป 2013 การสํารวจพบวา
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นักการตลาดและนักโฆษณากวา 64% ตางวางแผนเพ่ิมเงินลงทุนในการโฆษณาผานโซเชียลมีเดีย
เพ่ิมข้ึนโดยสวนใหญเนนลงทุนที่โซเชียลมีเดียอยาง Facebook มาเปนอันดับ 1 ที่ 57% ตามมาดวย 
Youtube ซึ่งมีสัดสวนเทากับ Twitter ที่ 13% รองลงมาเปน Pinterest ที่ 2% และโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 
ที่ 15% ตามลําดับโดยการจัดลําดับโซเชียลมีเดียในประเทศไทยจาก Alexa.com (2553) เว็บไซตที่
ใหบริการดานการเก็บสถิติผูใชงานเว็บไซตที่เปนองคกรตางประเทศและไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย ไดแก เว็บไซต Alexa.com ซึ่ง Alexa.com เปนเว็บไซตที่แสดงขอมูลสถิติของ
แหลงขอมูลตางๆ และจัดอันดับเว็บไซตที่ไดจัดอันดับสุดยอดโซเชียลมีเดียที่ไดรับความนิยมใน
ประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2010 อันดับ 1. Facebook (Social Network) อันดับ 2. 
Youtube (Video Sharing) อันดับ 3. Twitter (Social Network) ตามลําดับซึ่งเว็บไซต Alexa.com 
จะทําการจัดอันดับเว็บไซตตามความสัมพันธของเว็บไซตผานทางบอท และเครื่องมือตางๆโดย
เจาของเว็บไซตไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเสริมเพ่ือสงขอมูลให  
 จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบเว็บไซต ซึ่งจะทําให
ทราบวาตองนําองคประกอบอะไรจึงจะทําใหไดรับความสนใจจากผูบริโภคและเขามาซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย โดยองคประกอบเว็บไซต ที่ประกอบดวย 1. รูปลักษณ 2. สวนประกอบเนื้อหา 3. 
ความเปนชุมชน 4. การติดตอสื่อสาร 5. การติดตอคาขาย ซึ่งผูประกอบการบางรายยังไมมีความรู
เพียงพอหรือครบถวนในการนําองคประกอบเว็บไซต ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเพ่ิมการรบัรู
ในตราสินคารวมถึงการเพ่ิมจํานวนผูเขาชมเว็บไซต และยอดขายสินคารวมถึงการนําไปใชประโยชน
อ่ืนๆนอกเหนือจากการพานิชยเชนใชในหนวยงานภาครัฐเพ่ือประโยชนในการหาชองทางแจง
ขาวสารและการแสดงรายละเอียดที่ถูกตองเหมาะสมและความนาสนใจเพ่ือปรับปรุงและรับฟง
ความคิดความเห็นจากประชาชนทุกภาคสวนของประเทศไทย 
 จากรายละเอียดที่ไดกลาวมา ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดียประกอบดวยการซื้อสินคาผานโซเชียลมี
เดีย ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคา
เฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้ง เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจไดรับทราบ
วาปจจัยใดมีอิทธิพลและปจจัยใดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคากลาวคือ ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้จะทําใหผูประกอบการไดทราบวา มีปจจัยใดบางที่จะสงผลใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาหรือ
บริการจากโซเชียลมีเดีย และผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาวิเคราะหปรับปรุง พัฒนา
โซเชียลมีเดียของตน รวมถึงผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและ
เปนแนวทางในการเพ่ิมชองทางการตลาด ในการทําการตลาดผานโซเชียลมีเดียใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีความมุงหมายดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา  
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธดานองคประกอบเว็บไซต ประกอบดวย รูปลักษณ สวน 
ประกอบเนื้อหา ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย กับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครัง้ 
และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้ง 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจผานโซเชียลมีเดียไดรับทราบถึงความสําคัญของปจจัยตางๆ 
ไดแก ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคองคประกอบเว็บไซต ที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภค จากผลการวิจัยที่ได จะทําใหผูประกอบการไดรับทราบวา มีปจจัยใดบางที่จะ
สงผลใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาหรือบริการจากโซเชียลมีเดียของตนและผูประกอบการธุรกิจตางๆ 
สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางในการเพ่ิมชองทางการตลาดใน
สวนของการทําการตลาดผานสื่อโซเชียลมีเดียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. เพ่ือประโยชนทางวิชาการ การทําธุรกิจผานโซเชียลมีเดียเพ่ือใหรูความตองการของ
ลูกคาและศึกษาชองทางในการตลาดเพ่ือปรับปรุงหลักการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกยุค
ปจจุบัน โดยนําขอมูลและบทความเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษาในภาควิชาที่เก่ียวของ 
 3.  เพ่ือประโยชนดานอ่ืนๆ เชน หนวยงานภาครัฐเพ่ือประโยชนในการหาชองทางแจง
ขาวสารและการแสดงรายละเอียดที่ถูกตองเหมาะสมและความนาสนใจเพ่ือปรับปรุงและรับฟง
ความคิดความเห็นจากประชาชนทุกภาคสวนของประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคนควานี้มุงศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา ของ
ผูบริโภคชาวไทยผานโซเชียลมีเดีย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคชาวไทยที่เคยซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียซึ่ง
ประกอบดวย Facebook, Youtube, Twitter, Instagram ไมทราบจํานวนที่แนนอน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริโภคชาวไทยที่ใชบริการโซเชียลมีเดียไมทราบ
จํานวนที่แนนอนดังนั้นจึงใชวิธีของทาโรยามาเน (Taro Yamane, สุทธนู ศรีไสย, 2551) สูตรการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบคาประชากรและไดกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% ความ
ผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และเพ่ิมเติมจํานวนอีก 15 
คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 
 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ขั้นที่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนการเลือกเฉพาะ
ผูบริโภคชาวไทยที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียไดแก Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagram 
 ขั้นที่ 2 ใชการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามและโพสลิ้งคแบบสอบถามออนไลนผานโซเชียลมีเดียไดแก Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagramและเว็บไซตตางๆ เชน www.pantip.com, www.mthai.com เพ่ือใหผูที่เคยสัง่ซือ้
สินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียตอบจนครบจํานวนที่ตองการทั้งหมด 400 คนและสอบถามจาก
บุคคลทั่วไปเพ่ิมเติมจากการโพสลิ้งค 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบงเปน 2 กลุมคือตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม(Dependent Variables) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 1. ลักษณะสวนบุคคล 
  1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
  1.2 อายุ 
   1.2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ20ป 
   1.2.2 21 – 30 ป 
   1.2.3 31 – 40 ป 
   1.2.4 41 ป ข้ึนไป 
  1.3 สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส  
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  1.4 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
   1.4.1 นอยกวา 6 เดือน 
   1.4.2 6 เดือน – 1 ป 
   1.4.3 1 – 2 ป 
   1.4.4 มากกวา 2 ป 
  1.5 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชี่ยลมีเดียตอวัน 
   1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน  
   1.5.2 11-20 ครั้งตอวัน  
   1.5.3 21 ครั้งตอวันข้ึนไป 
 2. องคประกอบเว็บไซต ไดแก รูปลักษณ สวนประกอบที่เปนเนื้อหา ความเปนชุมชน การ
ติดตอสื่อสาร และการติดตอคาขาย 
 
 ตัวแปรตามไดแก  พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  โซเชียลมีเดีย หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําใหผูใชแสดงความเปนตัวตนของตนเอง
เพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธกับหรือแบงปนขอมูลกับบุคคลอ่ืน หมายรวมถึงโซเชียลมีเดียที่ตองการศึกษา
ในครั้งนี้ประกอบดวย Facebook,Youtube, Twitter, Instagram 
 2.  องคประกอบเว็บไซต โดยในที่นีผู้วิจัยไดเลือก 5 ดานข้ึนมาศึกษาดังนี ้
  2.1  รูปลักษณ (Context) หมายถึง สีสัน การจัดผัง และการออกแบบเว็บไซตที่มีความ
เหมาะสมกับประเภทสินคาที่จําหนาย และทําใหผูบริโภคไดรับความสะดวกเมื่อมีการเขาใชเว็บไซต
นั้นๆ 
  2.2  สวนประกอบที่เปนเนื้อหา (Content) หมายถึงตัวอักษรและรูปภาพที่อธิบายถึง
คุณลักษณะของสินคาหรือรายละเอียดของการสั่งซื้อสินคา รวมทั้งเงื่อนไขของการบริการหลังการ
ขาย 
  2.3  ความเปนชุมชน (Community) หมายถึง สังคมในเว็บไซตที่ผูบริโภคสามารถ
ติดตอพูดคุยหรือทํากิจกรรมกับคนอ่ืนๆ ในเว็บไซตนั้นๆไดและผูบริโภคสามารถติดตอกับผูจําหนาย
สินคาและ ผูบริโภค คนอ่ืนๆ ผานทาง Social Network เชน Facebook Fan page ของเว็บไซต
นั้นๆ 
  2.4  การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่ผูบริโภคสามารถติดตอสื่อสารกับ
เจาของเว็บไซตไดดวยวิธีอ่ืนๆ นอกจากการติดตอสื่อสารผานทางเว็บไซต เชนโทรศัพท โทรสาร
อีเมลบริการผานSMS เปนตนรวมทั้งผูบริโภคสามารถเรียกดูขอมูลของเว็บไซตผานทางอุปกรณ
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สื่อสารอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย และเว็บไซตสามารถรองรับการเรียกดูขอมูลผานทางเว็บบราวเซอร
ยอดนิยมตางๆ ไดเปนอยางดี 
  2.5  การคาขาย (Commerce) หมายถึงเว็บไซตมีข้ันตอนและระบบการสั่งซื้อที่ไม
ยุงยากซับซอนและเว็บไซตมีระบบการชําระคาสินคาที่สะดวก ทําใหผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาได
โดยงาย 
 3.  พฤติกรรมการซ้ือหมายถึงการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียโดยพฤติกรรมในการซื้อ
สินคาแบงออกเปน 6 ดานคือ การซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และการกลบัมาซือ้
สินคาอีกครั้ง 
 
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 ในการวิจัยนี่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียมีกรอบแนวความคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้ 
 
   ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

ลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ลถานภาพสมรส 
4. ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต

ถึงปจจุบัน 
5. ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชยีลมีเดยี 

ของประเทศไทย องคประกอบเว็ปไซด 
1. รูปลักษณ (Context) 
2. สวนประกอบเนื้อหา (Content) 
3. ความเปนชุมชน (Community) 
4. การติดตอสื่อสาร (Communication) 
5. การติดตอคาขาย (Commerce) 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการใช
โซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันที่แตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาตางกัน 
 2.  องคประกอบเว็บไซต ประกอบดวยรูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหาความเปนชุมชน การ
ติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล
มีเดียในดานความถีใ่นการซื้อสนิคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครัง้ และการกลับมาซื้อสินคา
อีกครั้ง 
 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในงานวิจัยครัง้นี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธตอพฤติกรรมการซื้อสนิคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฏีแนวความคิดผลงานวิจัยและเอกสารที่
เก่ียวของโดยกําหนดประเด็นนําเสนอดังตอไปนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 2. แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของเว็บไซต 
 3. แนวคิดเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 3) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลทํา
การคนหาการซื้อการใชการประเมินผลและการใชจายในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของเขาได 
 ธงชัย สันติวงษ (2549: 5) ไดใหความหมายวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการแสดงออก
ของคนในฐานะผูบริโภคที่เก่ียวกับการทํากิจกรรมตางๆคือการจัดหาการบริโภคสินคาและบริการ
ตางๆรวมถึงการกําจัดหรือทิ้งสิ่งใชแลว 
 ปริญลัก ษิตานนท (2544: 54) ไดใหความหมายวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง เก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑซึ่งรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําซึ่งกระบวนการตดัสนิใจที่
เกิดข้ึนกอนนั้นหมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคขณะใดขณะหนึ่งที่ผูบริโภคซื้อสินคานั้น
จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติและคานิยม 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 5) ไดใหความหมายวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของ
บุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อซึ่งเกิดข้ึนกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานั้น 
 โซลโลมอน (Solomon. 2002: 528) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
Behavior) ไววาเปนข้ันตอนซึ่งเก่ียวกับความตองการประสบการณการซื้อการใชสินคาและบริการ
ของผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา 
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 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิด
ความตองการ สิ่งกระตุนผานมาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ
ของผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions) จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่สิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิด
ความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงถูกเรียกวา S-R 
Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  โมเดลพฤติกรรมผูบรโิภค 
 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรรีัตน; และคณะ.  (2541):  การบริหารการตลาดยุคใหม. 
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 สิ่งกระตุนภายนอก(Stimulus) 
 สิ่งกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย(Inside stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก 
(Outside stimulus) 
 นักการตลาดจะตองสนใจ และจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจให
ซื้อดวยเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอก ประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1. สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมี ข้ึนเปนสิ่งกระตุนที่ เ ก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ประกอบดวย 
  1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพ่ือกระตุนความตองการซื้อ 
  1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
  1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน จัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 
  1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ 
การใชความพยายามของพนักงานขายการลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไป เหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 
 2. สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบรโิภคที่อยูภายนอก
องคการ ซึ่งบรษิัทควบคุมไมไดสิ่งกระตุนเหลานี ้ไดแก 
  2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
  2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลย ี(Technological) 
  2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน การลดภาษี
สินคาใดสินคาหนึง่จะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซื้อ 
  2.4 สิ่งกระตุนทางวฒันธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนยีมประเพณีในเทศกาล
ตางๆจะมผีลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนัน้ 
 
 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบรโิภค (Buyer’s black box) 
 ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
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 1. ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 4 ดาน ไดแกปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 
  1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคลใน
กลุมไวดวยกันบุคคลจะเรียนรูวัฒนธรรมของเขาภายใตกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเปนสิ่งที่
กําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคลซึ่งแบงออกเปน 
   1.1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสิ่งที่กําหนดความตองการซื้อและ
พฤติกรรมการซื้อของบุคคล 
   1.1.2 วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) 
วัฒนธรรมกลุมยอยมีรากฐานมาจากเชื้อชาติศาสนาสีผิวพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรที่แตกตางกันซึ่งทั้งหมด
นี้ทําใหคนแตละกลุมมีพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคสินคาที่แตกตางกันและในกลุมเดียวกันก็จะมี
พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 
   1.1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) การจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันจากลําดับสูงไปลําดับตํ่าสิ่งนี้นํามาใชในการแบงชนชั้นในสังคมคืออาชีพฐานะ
รายไดตระกูลหรือชาติกําเนิดตําแหนงหนาที่และบุคลิกลักษณะของบุคคลการศึกษาชั้นของสังคมนั้น
จะเปนแนวทางในการแบงสวนตลาดและกําหนดตลาดเปาหมายกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑและ
ศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายรวมทั้งจัดสวนประสมทางการตลาดใหสามารถสนองความ
ตองการใหถูกตอง 
  1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิงครอบครัวบทบาทสถานะของ
ผูซื้อ 
   1.2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเก่ียวของดวย
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติความคิดเห็นคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิงซึ่งกลุมอางอิงจะมีอิทธิพล
ตอบุคคลในกลุมทางดานพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตรวมทั้งทัศนคติและแนวคิดของบุคคล
เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมจึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางๆ
จากกลุมอิทธิพลนักการตลาดจึงควรทราบวากลุมอางอิงนี้เปนอยางไร 
   1.2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากตอทัศนคติ
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลและบุคคลก็มีอิทธิพลตอการซื้อของครอบครัว 
   1.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวของกับหลาย
กลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตาง
กันในแตละกลุมดังนั้นจึงตองทําการวิเคราะหวาใครมีบทบาทผูคิดริเริ่มผูตัดสินใจผูมีอิทธิพลซื้อและ
ผูใช 
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  1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆไมวาจะเปนอายุข้ันตอนวงจรชีวิตครอบครัวอาชีพภาวะทาง
เศรษฐกิจรูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล นักการตลาดตองพยายาม
คนหาบุคลิกลักษณะของบุคคลตางๆเพ่ือบรรลุเปาหมายทางการตลาดเชนบริษัทผลิตเบียรพบวานัก
ด่ืมมีบุคลิกชอบเอาชนะกาวราวและมีความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนักการตลาดจะตองใชลักษณะเหลานี้
มาปรากฏในสินคามีการแสดงลักษณะของผูใชผลิตภัณฑในการโฆษณาผลิตภัณฑ 
  1.4 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Characteristics) การเลือกซื้อของบุคคล
ไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยาคือการจูงใจความเขาใจความรับรูความเชื่อทัศนคติการ
เรียนรูและบุคลิกภาพ 
   1.4.1 การจูงใจ (Motivation) เปนวิธีการที่ชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคพฤติกรรมของมนุษยจะเกิดข้ึนไดตองมีสิ่งจูงใจ (Motive) โดยสิ่งกระตุนการจูงใจมี
วัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ (Needs) โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุน
ทางการตลาดการที่จะบริหารจัดการสิ่งกระตุนนั้นจําเปนตองศึกษาความตองการของมนุษยซึ่ง
ประกอบดวย 1) ความตองการทางรางกายเชนอาหารเครื่องด่ืมที่อยูอาศัยยารักษาโรคและความ
ตองการทางเพศ 2) ความตองการทางดานจิตใจซึ่งเปนสถานะทางจิตวิทยาเชนความตองการความ
เชื่อถือความรักและอ่ืนๆความตองการเหลานี้เมื่อถูกกระตุนใหเกิดข้ึนอยางรุนแรงจะมีผลชักจูงใจให
บุคคลพยายามหาสิ่งบําบัดความตองการเหลานั้นของตน 
   1.4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่บุคคลเลือกจัดประเภทตีความ
และรับรูขอมูลที่ไดรับมาบุคคลที่ที่ถูกกระตุนใหตัดสินใจจะมีการรับรูที่แตกตางกันเนื่องจากการรบัรูที่
ตางกันนี้เปนผลมาจากประสบการณในอดีตที่ตางกัน 
   1.4.3 การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจาก
ประสบการณของบุคคลการเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และจะ
เกิดการตอบสนอง (Response) ตอสิ่งกระตุนเหลานั้นนักการตลาดจะใชแนวความคิดดังกลาวใน
รูปแบบของการโฆษณาซํ้าแลวซํ้าอีก (สิ่งกระตุน) เพ่ือใหเกิดการซื้อและใชสินคานั้น (การ
ตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยางเชนทัศนคติความเชื่อถือและประสบการณในอดีต 
   1.4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณในอดีตเชนเอสโซไดสรางความเชื่อถือวานํ้ามันเอสโซมีพลังสูงโดยใช
สโลแกนที่วา“จับเสือใสถังพลังสูง” 
   1.4.5 ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินผลการรับรูทั้งทางดานพอใจและไม
พอใจซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาของผูบริโภคบุคคลจะมีทัศนคติตอสิ่งตางๆเชน
ศาสนาการเมืองเสื้อผาดนตรีอาหารและอ่ืนๆดังนั้นการตลาดตองนําเสนอผลิตภัณฑที่มีอยูตาม
ทัศนคติของบุคคลที่มีอยูแลวแทนที่จะพยายามเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเชนเสนอผลิตภัณฑที่ไม
ขัดแยงตอกฎเกณฑทางวัฒนธรรมและทางสังคม 
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   1.4.6 บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง 
 2. กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ฟลลิปคอตเลอร 
(Phillip Kotler. 1997) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) 
หมายถึงลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อแลความรูสึกที่เกิดข้ึนภายหลังการซื้อซึ่งสามารถเขียนเปน
แผนภาพไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
 
 ที่มา: Kotler. (1997): Marketing Management: analysis, planning, implementation 
and control. 
 
  2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่ผูบริโภครูจักปญหาหมายถึง
ผูบริโภคทราบถึงความจําเปนและความตองการในสินคางานของนักการตลาดในข้ันนี้ก็คือจัดสิ่ง
กระตุนความตองการดานผลิตภัณฑราคาชองทางการจําหนายหรือการสงเสริมการตลาดเพ่ือให
ผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา 
  2.1 การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหาคือเกิดความ
ตองการในข้ันที่1 แลวก็จะเกิดการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆเพ่ิมเติมโดยแหลงขอมูล
ประกอบดวย 
   2.1.1 แหลงบุคคลไดแกครอบครัวเพ่ือนคนรูจัก 
   2.1.2 แหลงการคาไดแกสื่อโฆษณาพนักงานขายแผนโปสเตอรณจุดขายงานของ
นักการตลาดที่เก่ียวของกับกระบวนการในข้ันนี้คือการพยายามจัดขอมูลใหผูบริโภคผานทางแหลง
การคาแหลงบุคคล 
  2.2 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือการพิจารณาเลือก
ผลิตภัณฑตางๆจากขอมูลที่รวบรวมไดในข้ันที่ 2 หลักเกณฑที่ตองพิจารณาประกอบดวย 
   2.2.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑเชนรสชาติกลิ่นการบรรจุความสะอาดบรรยากาศ
ราคา 
   2.2.2 การใหนํ้าหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑเชนราคาเหมาะสม
รสชาติถูกปาก 
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   2.2.3 ความเชื่อถือเก่ียวกับตราย่ีหอหรือภาพพจนของรานจําหนายซึ่งความเชื่อนี้
จะมีอิทธิพลตอการประเมินผลทางเลือกในการตัดสินใจ 
   2.2.4 เปรียบเทียบระหวางย่ีหอตางๆงานของนักการตลาดในข้ันตอนนี้คือการจัด
สวนประสมทางการตลาดดานตางๆไมวาจะเปนผลิตภัณฑราคาชองทางการจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาด 
  2.3 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑย่ีหอใด
ย่ีหอหนึ่งหลังจากมีการประเมินผลในขอที่3 โดยผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมาก
ที่สุด 
  2.4 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) เปนความรูสึกพอใจ
หรือไมพอใจหลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลวความรูสึกนี้ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ
ความคาดหวังของผูบริโภคถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติเปนไปตามที่เขาคาดหวังเขาก็จะพอใจและมี
การซื้อซํ้าถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตํ่ากวาที่หวังเขาก็จะไมพอใจและไมซื้อซํ้าอีก 
 
 การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) 
 การตอบสนอง (Response) หมายถึงพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาหลังจากที่บุคคล
ไดรับสิ่งกระตุนซึ่งก็หมายถึงการตัดสินใจซื้อนั่นเองโดยผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ
ดังนี้ 
 1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา
ผูบริโภคมีทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน 
 2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือก
ย่ีหอใด เชน โฟรโมสต มะลิ เปนตน 
 3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใด
หรือรานคาใกลบานรานใด 
 4. การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา
กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมกลอง 
 5. การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อ
หนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล 
 
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเว็บไซต 
 ในการทําเว็บไซตใหประสบความสําเร็จและมีคนเขามาใชบริการอยางตอเนื่องจะตอง
ประกอบไปดวยองคประกอบหลายประการที่จะทําใหเว็บไซตนั้นนาสนใจและนาที่จะเขามาใชบริการ
โดยศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 77) ไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับลักษณะของเว็บไซตที่ดี
ควรมีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการหรือ 7C ไวดังนี้ 
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 1. องคประกอบหรือรูปลักษณ (Context) ประกอบดวยการจัดผังและการออกแบบถือ
เปนสวนที่สําคัญและเปนหัวใจหลักอันดับหนึ่งของการที่จะทําใหเว็บไซตดูนาสนใจโดยรูปแบบของ
ขอมูลที่มีใหบริการในเว็บไซตมีทั้งตัวหนังสือเสียงรูปภาพซึ่งลักษณะของขอมูลที่ดีควรเปนขอมลูใหม
มีความถูกตองมีการอางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูล 
 2. สวนประกอบที่เปนเน้ือหา (Content) ประกอบดวยเนื้อหาที่นําเสนอในเว็บไซตใน
รูปแบบของตัวอักษรรวมถึงมีภาพประกอบมีการใชเสียงและไฟลวีดีโอเพ่ือใหเว็บไซตมีความ
นาสนใจเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคมีความตื่นตาตื่นใจและไมเกิดความเบ่ือหนายขณะใช
เว็บไซตในการหาขอมูลที่ตองการหรือเพ่ือสรางความบันเทิงใหกับตนเอง 
 3. เปนที่สําหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต (Community) คือการรวมตัวของกลุม
คนจํานวนหนึ่งที่อยูรวมกันภายใตสถานที่หนึ่งๆโดยมีการพูดคุยหรือทํากิจกรรมรวมกันภายใน
สถานที่แหงนั้นแตหากเราพูดถึงการเกิดสังคมในโลกออนไลนถือเปนบริการรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชและสรางใหเกิดสังคมไดซึ่งผูที่เขามาอยูในสังคมภายในเว็บไซตจะรูสึกวาเว็บไซตนั้นๆจะ
เหมือนกับสังคมอีกสังคมหนึ่งที่สามารถเขาไปมีปฏิสัมพันธมีการพูดคุยทํากิจกรรมตางๆกับคนอ่ืนๆ
ในเว็บไซตนั้นๆไดซึ่งทั้งหมดนี้จะกอใหเกิดความสัมพันธระหวางผูใชบริการที่อยูในสังคมของ
เว็บไซตซึ่งการมีสังคมในเว็บไซตจะชวยทําใหเว็บไซตมีผูเขามาใชอยางตอเนื่องมีองคประกอบใน
สวนที่เปนเนื้อหาหรือขอมูลที่ไดมาจากผูบริโภคซึ่งถือเปนขอมูลที่เจาของเว็บไซตไมตองเปนผูผลิต
ทําใหลดตนทุนและเวลาในการหาขอมูลมาใสในเว็บไซตซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
รูปแบบและกลุมคนที่เขามาอยูในสังคมของเว็บไซตซึ่งองคประกอบในการสรางสังคมในเว็บไซตมี
หลายรูปแบบในการนํามาใชดังนี้ 
  3.1 เว็บบอรด (Web Board) ถือเปนบริการหลักอันหนึ่งที่ใชสรางสังคมในเว็บไซต
เอาไวใหผูที่เขามาใชบริการสามารถเขาไปพูดคุยหรือสอบถามปญหาตางๆในเว็บบอรดนี้ได 
  3.2 หองแชตรูม (Chat Room) เปนบริการที่สามารถใหผูบริโภคเขาไปนั่งคุยกันได
เลยโดยมีการแบงเปนหองๆไวใหเขาไปคุยตามหองที่ตองการไดซึ่งหองแชตจะมีหลายรูปแบบทั้ง
เปนแบบใชเทคโนโลยีJava Programming ประเภทตางๆASP PHP Perl หรือการเขาเชื่อมตอกับ
IRC (Internet Relay Chat) 
  3.3 พิกโพสต (Pic Post) เปนบริการที่ใหผูบริโภคสามารถนํารูปถายของตนมาโชว
เพ่ือใหคนทั่วๆไปสามารถเขามารวมโหวตไดและมีการแบงออกเปนหมวดหมูตางๆ 
  3.4 ไดอารี่หรือบล็อก (Diary or Blog) บริการที่ใหผูใชสามารถเขียนไดอารี่บันทึก
เรื่องราวของตนเองไวผานเว็บไซตได 
  3.5 เมลิ่งลิสต (Mailing List) บริการสงขาวขอมูลลาสุดจากทางเว็บไซตสงตรงไปยัง
ผูรับทางเมลเพ่ือเปนการเตือนหรือแจงใหทราบถึงบริการใหมๆหรือขอมูลลาสุดที่ทางเว็บไซตได
อัพเดตแกสมาชิกหรือผูที่สนใจซึ่งบริการนี้จะเปนบริการที่ชวยดึงใหผูบริโภคกลับเขามาใชเว็บไซต
อีกครั้ง 
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 4. การทําใหตรงกับความตองการเฉพาะลูกคา (Customization) คือรูปแบบการ
ใหบริการที่สามารถปรับแตงการใชงานใหมีความเหมาะสมกับผูใชบริการภายในเว็บไซตเนื่องจาก
เว็บไซตจะเปนชองทางการสื่อสารที่แตกตางจากชองทางอ่ืนๆโดยสามารถปรับแตงรูปแบบของ
ขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใชไดอยางดีและยังสามารถเขาใจพฤติกรรมของผูใชไดจากการ
เก็บขอมูลของผูใชผานทางเว็บไซตเมื่อมีการเขาใชบริการภายในเว็บไซตนั้นๆโดยการปรับแตง
เว็บไซตใหตรงกับความตองการของผูใชสามารถทําไดหลายรูปแบบดังนี้ 
  4.1 การปรับแตงขอมูลเพ่ือการบริการเปนสวนที่ทําใหขอมูลและบริการตางๆภายใน
เว็บไซตสามารถตอบสนองกับความตองการของผูใชไดอยางถูกตองและเจาะจงไปยังเฉพาะบุคคล 
  4.2 การปรับแตงสินคาเพ่ือการคาเปนการปรับแตงสินคาใหมีความเหมาะสมกับลูกคา
เพราะลูกคาจะรูสึกวาสินคาชิ้นนั้นๆไมเหมือนใครทําใหสินคามีความพิเศษกวาสินคาที่ขายทั่วไป 
  4.3 การเก็บขอมูลของลูกคาเพ่ือการนําเสนอขอมูลโดยการเลือกขอมูลที่ตรงกับ
ลักษณะหรือความตองการของลูกคาเฉพาะแตละรายใหมากข้ึนโดยการเก็บขอมูลของลูกคาเชนใหมี
การลงทะเบียนเพ่ือใชเว็บไซต 
 5. การสื่อสาร (Communication) เปนการพิจารณาถึงวิธีการที่ผูใชสามารถเขาถึง
เว็บไซตไดงายและรวดเร็วหรือเปนการสื่อสารแบบสองทางหรือเปนชองทางในการสื่อสารและติดตอ
กับผูใชบริการในเว็บไซตนอกเหนือจากการสื่อสารผานเว็บไซตอยางเดียวยังมีชองทางอ่ืนๆที่
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตเพราะย่ิงมีชองทางในการสื่อสารกับผูบริโภคมากเทาไรก็จะทาํใหผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลและบริการในเว็บไซตไดมากข้ึนเทานั้นตัวอยางชองทางอ่ืนๆที่สามารถนํามาใช
รวมกับเว็บไซตในการเขาถึงขอมูลที่อยูในเว็บไซตไดแก 
  5.1 โทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีเปนจํานวนมาก
มากกวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตดังนั้นการนําขอมูลหรือบริการในเว็บไซตใหสามารถนําเสนอผาน
ชองทางโทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนชองทางที่นาสนใจซึ่งขอดีของการใหบริการขอมูลผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่คือผูใชสามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการของเว็บไซตไดทุกที่ทุกเวลาถึงแมไมมี
คอมพิวเตอรก็สามารถเขาถึงเว็บไซตไดโดยรูปแบบของการใหบริการขอมูลของเว็บไซตผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่มีหลายรูปแบบเชน 
  5.2 บริการผานWAP (Wireless Application Protocol) คือการใหบริการขอมูลผาน
หนาจอโทรศัพทเคลื่อนที่ไดทันทีโดยสามารถดูไดทั้งภาพและขอความแตสําหรับรูปแบบของขอมูลที่
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่WAP นั้นจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลใหมีขนาดพอเหมาะกับหนาจอของมือ
ถือที่มีขนาดเล็กไดเทานี้ก็สามารถดูขอมูลผานมือถือไดแลว 
  5.4 บริการขอมูลผานSMS ถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถนํามาเชื่อมตอกับ
เว็บไซตแตมีขอจํากัดในดานขนาดของขอมูลที่จะสงเพราะสามารถสงไดเพียง 160 ตัวอักษรอังกฤษ
หรือ 70 ตัวอักษรไทยเทานั้น 
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  5.5 บริการขอมูลผานPDA (Personal Digital Assistants) เปนอุปกรณที่นิยม
พกพาเพราะดวยประสิทธิภาพในการทํางานที่เหมือนกับโนตบุกแตมีขนาดเล็กกวามากและยัง
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดอีกดวยดังนั้นเว็บไซตสามารถแสดงขอมูลผานทางPDA แตจะตอง
ปรับหนาของเว็บไซตใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหเหมาะสมกับการดูผานหนาจอPDA 
 6. การเชื่อมโยง (Connection) คือชองทางในการสื่อสารและติดตอกับผูใชบริการใน
เว็บไซตและรวมลิงคเว็บไซตเปนการรวบรวมรายชื่อเว็บไซตที่นาสนใจและแบงออกเปนหมวดหมู
เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาเว็บไซตที่ตองการไดอยางงายๆหรือบางครั้งก็จะมีคําอธิบายหรือบริการใน
เว็บไซตนั้นๆดวย 
 7. การคา (Commerce) เปนการคาขายผานเว็บไซตซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับ
เว็บไซตได อีคอมเมิรซหรือการคาอาจจะเปนชิ้นสวน (Module) ชิ้นหนึ่งที่สามารถนําไปเพ่ิมหรือ
เสริมใหกับเว็บไซตไดทุกประเภทเพ่ือทําใหเว็บไซตมีบริการมีขอมูลที่หลากหลายใหกับผูใชบริการ
ภายในเว็บไซตแตควรจะมีการพิจารณาถึงองคประกอบที่จะชวยใหการทําอีคอมเมิรซประสบ
ความสําเร็จโดยพิจารณาถึงการเลือกสินคาใหตรงกับกลุมคนที่เขามาใชเว็บไซตเพราะโอกาสที่ลูกคา
จะซื้อสินคาจะมีมากข้ึน 
 โดยผูวิจัยไดเลือกองคประกอบเว็ปไซต 7C มาศึกษาวิจัย 5 ดาน ซึ่งเก่ียวของและ
สอดคลองกับการใชงานโซเชียลมีเดีย ไดแก 1. รูปลักษณ 2. สวนประกอบที่เปนเนื้อหา 3. ความ
เปนชุมชน 4. การติดตอสื่อสาร 5. การติดตอคาขาย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย 
 ความหมายของโซเชียลมีเดีย 
 กานดา รุณนะพงศาสายแกว (2554) โซเชียลมีเดีย โดยมีคําวา มีเดีย (“Media”) หมายถึง
สื่อหรือเครื่องมือที่ใชเพ่ือการสื่อสาร โซเชียล (“Social”) หมายถึงสังคม ในบริบทของโซเชียลมีเดีย 
โซเชียลหมายถึงการแบงปนในสังคม ซึ่งอาจจะเปนการแบงปนเนื้อหา (ไฟล, รสนิยม, ความเห็น) 
หรือปฏิสัมพันธในสังคม (การรวมกันเปนกลุม) จากความหมายขางตนสามารถสรุปความหมายของ
โซเชียลมีเดียในที่นี้หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําใหผูใชแสดงความเปนตัวตนของตนเองเพ่ือที่จะมี
ปฏิสัมพันธกับหรือแบงปนขอมูลกับบุคคลอ่ืนโซเชียลมีเดียจะเปนสื่อที่มีการสื่อสาร 2 ทาง กลาวคือ
ผูรับขอมูลสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตอบผูใหขอมูลได 
 ธัญญารัตน ศรีพิพัฒน (2553) ไดใหความหมายของ “Social Media” คือ “วัฒนธรรมของ
การแสดงออก” ซึ่งหมายถึง การที่คนในสังคม “รวมมือกันสราง” กระแสซึ่งกอใหเกิด “ผลกระทบทาง
สังคม” ในรูปแบบตางๆ กลาวคือการแสดงออกดวยการเขามารวมสรางกระแสดวยกันของผูคนจาก
ที่ตางๆกันเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมการแสดงออกของคนยุคปจจุบันคงจะหนี้ไมพนเรื่องของ Social 
Content และ Social Media โดยยอแลวแนวคิดของ Social ‘Content’ หมายถึงเนื้อหาที่เกิดข้ึนจาก
การมีสวนรวมใหความคิดเห็นและการถกประเด็นที่เก่ียวกับเนื้อหาจากกลุมคนที่สนใจในเนื้อหานั้นๆ 
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สวนลักษณะของ Social Media นั้นมีความเฉพาะตัวแตเขาใจงายกลาวคือมันมีศักยภาพในการ
กระตุนศาสตรความเปนมนุนยที่อยูในตัวเราใหแสดงออกเมื่อไหรก็ไดที่ตองการ เพราะ Social 
Media สามารถรองรับกิจกรรมการแสดงออกพ้ืนฐานของเราไดตลอด 24 ชั่วโมงไมวาจะเปนการ
แบงปนแนวความคิด, การรวมมือและการทํางานรวมกันเพ่ือสรางสรรคไอเดียใหม, การแสดงออก
ทางอารมณ, การคาขาย, การสนทนาโตตอบที่รวดเร็วรวมไปถึงการคนหาผูคนที่อาจจะเปนเพ่ือนทีดี่
เปนพันธมิตรทางธุรกิจหรือแมแตคนรัก ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา Social Media เปนเรื่องพ้ืนๆ ที่ทุก
คนสามารถเขาถึงไดงายๆและมีความเปนสากลหรือมีความเปนธรรมชาติอยางมากเพราะเกิดจาก
การแสดงออกของผูคนจากความคิดลึกๆความเชื่อของแตละคนสงผลไปยังพฤติกรรมและการแสดง
ออกเปนเนื้อหาที่เราเห็นๆกัน 
 
 องคประกอบพื้นฐานในการสราง Social Media 
 ธัญญารตัน ศรีพิพัฒน (2553) ไดระบุไว 6 ขอดวยกันคือ 
 1. การใช Social Media เพ่ือดึงผูฟงแตละคนเขามามีสวนรวม 
 2. ตองมีความเปดเผย ใจกวาง ยอมรับหลายมุมมอง 
 3. มีการสนทนา โตตอบกัน 
 4. มีความเปนกลุมกอน หรือมีความเปนสงัคม 
 5. สามารถจะการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ 
 6. มีสวนผสมของวัฒนธรรมกลุมเปนเสมือนเครื่องปรุงใหนาเขารวมย่ิงข้ึน 
 
 ประเภทและรูปแบบการใหบริการของโซเชียลมีเดีย 
 กานดา รุณนะพงศาสายแกว (2554) เครื่องมือที่เปนเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนโซเชียล
มีเดียหลายตัว Twitter, Facebook Pages, Facebook, LinkedIn, Ping.fm, Wordpress.com, 
MySpace and Foursquare และสามารถกําหนดใหโพสตขอมูลในเวลาที่ตองการไดตัวอยาง
เครื่องมือที่รวมขอมูลจากโซเชียลมีเดีย 
 โซเชียลเน็ตเวิรก: โดยทั่วไป http://www.facebook.com: เปนที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก 
สถิติวันที่ 4 พฤศจิกายน 53 จาก http://www.facebakers.com ผูใชเฟซบุกทั่วโลกมีจํานวน 
552,277,120 คน ประเทศจํานวนผูใชเฟซบุกคิดเปนเปอรเซนตของประชากรทั้งหมด ประเทศไทย
จํานวนผูใชเฟซบุก 6,071,480 คิดเปน 9.14% ของประชากรทั้งหมดประเทศเวียดนามจํานวนผูใช
เฟซบุก 1,493,600คนคิดเปน 1.67 % ของประชากรทั้งหมดประเทศอินโดนีเซียจํานวนผูใชเฟซบุก 
29,844,240 คนคิดเปน 12.28 % ของประชากรทั้งหมดประเทศฟลิปปนสจํานวนผูใชเฟซบุก 
17,942,340 คนคิดเปน 17.96 % ของประชากรทั้งหมดประเทศมาเลเซียจํานวนผูใชเฟซบุก 
8,815,780 คนคิดเปน 33.70 % ของประชากรทั้งหมดประเทศสิงคโปรจํานวนผูใชเฟซบุก 
2,382,200 คนคิดเปน 50.67% ของประชากรทั้งหมด 
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 ประโยชนของโซเชียลมีเดยี 
 กานดา รุณนะพงศาสายแกว (2554) พบวามีขอมูลที่เปนประโยชนในการใชเฟซบุกเพจ
หลายประการ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธองคกรหาแนวทางของตัวเองใหเจอ ที่เหมาะสมกับผูติดตาม 
 2. เขาถึงลูกคา เปนเพ่ือนลูกคา พูดเรื่องที่เก่ียวกับลูกคา 
 3. บอกโปรโมชัน เพ่ือใหผูติดตามมีสวนรวม 
 4. ตอบคําถามลูกคาแตไมตอบปญหา ควรจะมีลิงกที่ตอบปญหาตางหาก 
 5. ทํากิจกรรมสม่ําเสมอ เชน Tag รูป งายๆ เนนสรางใหคนในเพจใหรูจักกัน 
 6. มีการวางแผน ดําเนินตามแผน วัดผล และปรับปรุงอยูเสมอ 
 
 รูปแบบการทําการตลาดผานสังคมออนไลน (Social Media Marketing) 
 ภาวนา เทียนศิริ (2556) ในชีวิตของคนออนไลนทุกวันนี้ ตื่นเชาลืมตาข้ึนมาหลายคน
อาจจะควาไปหยิบ Tablet หรือ Smartphone ข้ึนมาเปนอยางแรกกอนลุกข้ึนจากที่นอนแลวไปทํา
กิจกรรมอ่ืน ซึ่งในการหยิบ Tablet หรือ Smartphone คนสวนมากมักจะหยิบข้ึนมาเพ่ือหลายๆ 
กิจกรรม เชนอานขาว, ดูคลิปวีดีโอ เปนตนซึ่งกิจวัตรประจําวันที่เปลี่ยนไปของคนยุคนี้ ทําใหเกิด
การขยายธุรกิจแนวใหมเกิดข้ึนบนโลกออนไลน หรือ สังคมออนไลน ที่เรียกกันวา Social Media 
Marketing: SMM โดยในปจจุบันไมวาจะหนวยงาน องคกร บริษัทหางรานหรือเจาของกิจการ
สวนตัวสวนมากใหความสนใจกับการทําการตลาดรูปแบบใหมบนโลกออนไลน หรือที่เรียกกันวา 
Social Media Marketing: SMM หรือการทําการตลาดผานสังคมออนไลนดวยสื่อออนไลน หรือดวย
โปรแกรมาตางๆ ที่มีการใหบริการอยางหลากหลายการทําการตลาดผาน Social Media Marketing: 
SMM หรือ การทําการตลาดผานสังคมออนไลนเปนการเปลี่ยนรูปแบบการทําการตลาดจากรูป
แบบเดิมๆ เชนการทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ, การทําแผนพับ ใบปลิว, การโฆษณาผานทีวี, 
การโฆษณาผานวิทยุ ไดเปลี่ยนไป เพราะการตลาดรูปแบบเดิมๆสวนมากมีตนทุนหรือมีการลงทุน
สูง เมื่อเทียบกับการทําการตลาดผาน Social Media Marketing: SMM หรือการทําการตลาดผาน
สังคมออนไลน 
 การทําการตลาดผาน Social Media Marketing: SMM หรือการทําการตลาดผานสังคม
ออนไลนเปนการนําเสนอสินคา บริการ โปรโมชั่น หรือขาวสารตางๆ ที่ตองการประชาสัมพันธใหคน
ทั่วไปไดรับทราบขาวสารผานสื่อออนไลนบนโลกอินเทอรเน็ตดังนั้นจึงไมจําเปนตองคํานึงถึงเรื่อง
ระยะเวลาในการสงขาวสารเพราะสามารถทําไดทันทีการรับขาวสารจากทั่วโลกก็สามารถรับรูได
เพราะมีการเชื่อตอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอยูแลว ทําใหไมตองคํานึงถึงคาใชจายในการ
ขนสงอีกดวยทําใหการทําการตลาดผาน Social Media Marketing: SMM หรือการทําการตลาดผาน
สังคมออนไลนจึงมีตนทุนตํากวาการทําการตลาดแบบเกามาก และทําใหการทําการตลาดผาน 
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Social Media Marketing: SMM หรือการทําการตลาดผานสังคมออนไลนจึงไดรับความสนใจและมี
การขยายตัวและการตอบรับที่สูงข้ึนเรื่อยๆ 
 
 การจัดโซเชียลมีเดีย 
 Alexa.com (2553) เว็บไซตที่ใหบริการดานการเก็บสถิติผูใชงานเว็บไซตที่เปนองคกร
ตางประเทศและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ไดแก เว็บไซต Alexa.com ซึ่งAlexa.com เปน
เว็บไซตที่แสดงขอมูลสถิติของแหลงขอมูลตางๆ และจัดอันดับเว็บไซตที่ไดรับความนิยม โดยจะมี
การจัดอันดับเว็บไซตดวยการแบงหมวดหมูเปน Global Top Sites, By Country Top Sites และBy 
CategoryTop SitesปจจุบันAlexa.com เปนสวนหนึ่งของAmazon.com (Alexa Internet, Inc.: 
ออนไลน) 
 รวบรวมสิบอันดับสุดยอด Social Media ที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2010 
 1. Facebook (Social Network) 
 2. Youtube (Video Sharing) 
 3. Twitter (Social Network) 
 4. Blogger (Blog) 
 5. Wikipedia (Wiki) 
 6. 4shared (File Sharing) 
 7. Mediafire (File Sharing) 
 8. Exteen (Blog) 
 9. Bloggang (Blog) 
 10. Multiply (Blog & Photo Sharing) 
 
 เว็บไซต Alexa.com จะทําการจัดอันดับเว็บไซตตามความสัมพันธของเว็บไซตผานทาง
บอท และเครื่องมือตางๆโดยเจาของเว็บไซตไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเสริมเพ่ือสงขอมูลให
รายละเอียดของโซเชียลมีเดียที่ตองการศึกษา 
 Facebook คือบริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่งที่จะทําใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารและ
รวมทํากิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผูใช Facebook คนอ่ืนๆ ไดไมวาจะเปนการ
ตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุย
กันแบบสดๆ เลนเกมสแบบเปนกลุม (เปนที่นิยมกันอยางมาก) และยังสามารถทํากิจกรรมอ่ืนๆ ผาน
แอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยูอยางมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามา
เพ่ิมเติมอยูเรื่อยๆ (DMC.TV ; 2013) 
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 Youtube คือเว็บไซตประเภท Social Media VDO Sharing ซึ่ง ผูใชจะเปนผู Upload 
VDO ข้ึนไปเพ่ือ Share กับ User ทานอ่ืน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน ความบันเทิง ขาวสารกิจกรรม
ตางๆที่รวบรวมผูคนมากมายหลากหลายประเภทพวกเขาเขามาดวยวัตถุประสงคตางๆ นาๆ บาง
คนมาหาเพ่ือนใหม บางคนเลน Youtube เฉพาะกลุมเพ่ือน บางคนเลน Youtube เพ่ือเขามาอัพเดต
ขาวสาร บางคนเลน Youtube เพราะหนาที่การงานเมื่อสมัคร User แลว ก็จะมีพ้ืนที่สวนตัวในการ
สราง Channel เปนของตัวเอง สามารถ สราง Playlists ได นอกจากนี้ ยังสามารถ สราง Network 
ของผูชม VDO ไดอีกดวย กลาวคือ หากเคาชอบผลงาน หรือสนใจใน VDO ของเราก็จะสามารถ 
“subscribe” หรือ ติดตามทุกครั้งที่เรา Upload VDO ใหมๆ ข้ึนไปผูที่ subscribe เราเอาไวก็จะ
สามารถ รูไดทันที นอกจากนี้ Youtube ยังมีฟงคชั่น Embed VDO ซึ่งก็จะสามารถนํา VDO ไปใช
ในการตกแตงเว็บไซดของตัวเองอยางเชน Blog เปนตน (โชติดนัย DPC; 2013) 
 Twitter เปนบริการสงขอความเปนประโยคสั้นๆ ที่คุณสงไปนั้นจะเปนการบอกวา คุณ 
กําลังทําอะไรอยู ในตอนนั้น เพ่ือเปนบันทึก ณ. ชวงเวลานั้นวาคุณทําอะไรอยู ลงไปในเว็บไซตของ 
Twitter.com เชน "กําลังจะกินขาว" "กําลังจะออกจากบาน" เปนตน และเมื่อคุณสงประโยคสั้นๆ ไป
เรื่อยๆ ในชวงเวลาที่คุณมีเวลา และสามารถทําได เมื่อกลับมาอานมัน ขอความทั้งหมด มันจะก็จะ
สามารถประติดประตอ บอกเรื่องราววาคุณทําอะไรไปบางชวงวันหนึ่งๆ ซึ่งจะสะดวกกวาการ มานั่ง
หลังคดหลังแข็งมานั่งเขียนบล็อก ทั้งวัน นี้แหละที่ Twitter.com เลยเขามาทดแทนและชวยใหคนไม
ชอบเขียน บล็อก หันมาใชบริการพวกนี้เยอะมากข้ึนแตสิ่งหนึ่งที่มาชวยให Twitter มีประโยชน และ
สนุกมากข้ึน ก็คือ คุณสามารถติดตาม (Follow) คนอ่ืนๆ ที่เคาเขียนขอความลงไปใน Twitter ของ
เคาได วาเคาคนนั้นกําลังทําอะไรอยู โดยเมื่อคุณ ติดตาม (Follow) เคาแลว เมื่อคนนั้นเคาทําอะไร
และพิมพอะไรลงไปใน Twitter คุณก็ไดรับขอความเหลานั้นดวยไปพรอมๆ กัน และก็สามารถ
ติดตามไดทีละหลายๆ คน ซึ่งก็จะทําใหคุณทราบวาเคาเหลานั้นกําลังทําอะไรอยูในขณะนั้นทันที จะ
เห็นวา Twitter ก็เริ่มกลายเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลของคนๆ หนึ่ง ไปยังคนหลายๆ คนได
งายๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และที่สําคัญคือ คุณสามารถสงขอความเขา Twitter ผาน
โทรศัพทมือถือไดงายๆ ผาน SMS หรือ WAP โดยเขาไปที่ http://m.twitter.com ดังนั้นไมวาคุณอยู
ไหนก็ตาม ที่คุณมีโทรศัพทมือถือ คุณก็สามารถสงขอความเขา Twitter ไดงายๆ (Twitter. 
lomtoe.com ; 2013) 
 Instagram คือ โปรแกรมที่สามารถนํารูปที่ถายไวหรือรูปในแกลลอรี่มาตกแตงใหสวยงาม
ในสไตลที่เราตองการดวยฟลเตอรและเครื่องมือที่มีอยูใน Instagram ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบใหเลือก 
แลวนํารูปภาพที่ตกแตงนั้นไปแชรใหเพ่ือนๆ ใน Social Network ไดดู เชน Twitter, Facebook, 
Foursquare หรือ Tumblr และในทางกลับกันเราก็สามารถเปดดู แสดงความชื่นชอบ (Likes) และ
แสดงความคิดเห็น (Comments) ในรูปที่เพ่ือนของเราแชรไวไดดวยเชนเดียวกัน (DMC.TV; 2013) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 กุลธิดา เอ้ือมลฉัตร (2545) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยจากโฆษณาทางอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา กลุมผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตสวนใหญอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ 75 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอย
ละ 57.8 มีอายุอยูระหวาง 26-35 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน และ
มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คนหาขอมูลการทองเที่ยวจากบริการสืบคน
ขอมูล จุดประสงคหลักในการชมโฆษณาเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชบริการ สถานที่ที่
เปดรับชมโฆษณาทางอินเทอรเน็ตคือ ที่ทํางาน โดยมีความถี่ในการเปดรับชมสัปดาหละ 2-3 ครั้ง 
ใชเวลาเฉลี่ยตอครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง ขอมูลที่เปดรับชมมากที่สุดคือสถานที่แหลงทองเที่ยว และ
หลังเปดรับชมโฆษณาแลวพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ และมีแนวโนมตัดสินใจนาจะใชบริการ 
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตมีทัศนะคติตอโฆษณาการทองเที่ยวในประเทศไทยทางอินเทอรเน็ต ในระดับ
มากทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ดานความชอย และดานแนวโนมเกิดพฤติกรรม สําหรับ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการการทองเที่ยวในประเทศไทย จากโฆษณาทาง
อินเทอรเน็ตคือ ความสะดวกสะบายในการเลือกใชบริการและชมโฆษณา และเหตุผลที่ไมตัดสินใจ
เลือกใชบริการคือ ขาดความมั่นใจตอระบบความปลอดภัย สรุปไดวา การสงเสริมการตลาด การ
โฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวในรูปแบบที่ผานทางสื่ออินเทอรเน็ต นับวาเปนชองทาง
การตลาดที่ดีชองทางหนึ่ง แตอยางไรก็ตามผูประกอบ การคาที่เก่ียวกับการทองเที่ยว ควรจัดทํา
เนื้อหาโฆษณาใหเกิดภาพพจนที่ดี เปนที่นาเชื่อถือ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นใจตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ สิ่งเหลานี้เปนพ้ืนฐานกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผูใชบริการฯ และนําไปสูการตัดสินใจเลือกใช
บริการการทองเที่ยวในที่สุด 
 ชลธิชา วิศวสมภพ (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสตรีผาน
ชองทางอินเทอรเน็ต จากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวงอายุต่ํากวา
หรือเทากับ 30 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี หรือสูงกวา เปนผูมีรายได
ประจํา ไดแก ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 
35,000 บาท สวนใหญมีความถี่ในการซื้อต่ํากวาหรือเทากับ 5 ครั้งตอป มีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง 
501 – 1,500 บาท โดยชําระคาสินคาผานบัญชีธนาคารมากที่สุด รองลงมา คือ ชําระผานบัตรเครดิต 
และชําระทางไปรษณีย ตามลําดับ ทัศนคติที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสตรีผานชองทางอินเทอรเน็ต โดยประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากที่สุดของแตละดาน ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ไดแก รูปแบบเสื้อผามีการ
ออกแบบตามสมัยนิยม ดานบริการ ไดแก การใหขอมูลรายละเอียดของสินคา ดานราคา ไดแก ราคา
สินคาสมเหตุสมผล ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก รูปแบบเว็บไซตนาสนใจ สวยงาม ใชงาย หา
ขอมูลงาย นาเชื่อถือ ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การแนะนําสินคาที่นาสนใจใหทราบลวงหนา 
และดานกระบวนการไดแก ความสะดวก ความหลากหลาย และความปลอดภัยในการชําระคาสินคา 
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และพบวาสวนใหญมีแนวโนมการซื้อเสื้อผาสตรีผานชองทางอินเทอรเน็ตในอนาคต คิดเปนรอยละ 
88.8 
 ณัฐรดา คูณหอม (2551) ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร จากการ
วิจัยพบวา ผูบริโภคมีความคาดหวังในดานรูปลักษณ ดานความเปนชุมชน ดานการติดตอคาขาย 
อยูในระดับคอนขางต่ํา สวนความคาดหวังดานสวนประกอบเนื้อหา ดานการติดตอสื่อสาร อยูใน
ระดับต่ํา ผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 – 
30 ป ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน15,001-25,000 บาทและมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาการใช
อินเทอรเน็ตมากกวา 3 ป ข้ึนไป จํานวนครั้งตอสัปดาหในการใชอินเทอรเน็ต มากกวา 7 ครั้งตอ
สัปดาห ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งมากกวา 3 ชั่วโมง ชวงเวลาในการใช
อินเทอรเน็ตมากที่สุด 18.01 - 24.00 น .สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ตบอยที่สุดคือที่บาน 
วัตถุประสงคในการใชงานอินเทอรเน็ตหลัก เพ่ือสืบคนขอมูล ประเภทบริการในอุตสาหกรรมสายการ
บินที่เคยใชบริการ คือ ตรวจสอบตารางการบิน สวนบริการจอง ซื้อตั๋วเครื่องบินผานทางเว็บไซต
อุตสาหกรรมสายการบินสวนใหญไมเคยใชบริการ และผูที่ตัดสินใจเลือกใชบริการจอง ซื้อตั๋ว
เครื่องบินผานทางเว็บไซตอุตสาหกรรมสายการบิน ตองการตรวจสอบตารางการบินดวยตัวเอง 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน อาชีพ ที่
แตกตางกัน มีความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการ
บินของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ไดแก ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของผูใช
อินเทอรเน็ต จํานวนครั้งในการใชอินเทอรเน็ต ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครัง้ ชวงเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ต สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ตบอยที่สุด วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเนต็มาก
ที่สุด การเคยใชบริการจอง ตั๋วเครื่องบิน ที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซด
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 อาภาภรณ วัธนกุล (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพานิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย จากการวิจัย
พบวา ผูบริโภค ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทาง
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยอดนิยมของประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 31 ป ข้ึนไป
มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
ตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และมีถิ่นที่อยูอาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดย
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดานองคประกอบเว็บไซต 7C ในดาน
รูปลักษณ ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหา และดานการติดตอคาขาย อยูในระดับมากที่สุด สวนใน
ดานความเปนชุมชน ดานการทําใหตรงความตองการเฉพาะของลูกคา ดานการติดตอสื่อสาร และ
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ดานการเชื่อมโยง อยูในระดับมาก และผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดาน
ความนาเชื่อถือโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคา ผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย 
แตกตางกัน ในดานความถี่ตอป และดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีกครั้ง เมื่อ
ไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการใหมจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศ
ไทย ปจจัยดานองคประกอบเว็บไซต 7C ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศ
ไทย ดานความถี่ตอป สวนดานการเชื่อมโยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อ
สินคาหรือใชบริการอีกครั้ง เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการใหมจากเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทาง
โซเชียลมีเดียโดยในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในงานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฏีแนวความคิด
ผลงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของ 
 
1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริโภคที่ใชโซเชียลมีเดียในประเทศไทยซึ่งไมทราบ
จํานวนที่แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริโภคที่ใชบริการโซเชียลมีเดียในประเทศไทย
ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอนดังนั้นจึงใชวิธีของทาโรยามาเน (สุทธนู  ศรีไสย.  2551; อางอิงจาก 
Taro Yamane.  n.d.) สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบคาประชากรและได
กําหนดคาความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 
385 คน และเพ่ิมเติมจํานวนอีก 15 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 
 

     
 
 โดยที่ n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 
   e  =  ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได 
   Z  =  ความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ซึ่ง Z ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% มีคา 1.96 (กัลยา     
วานิชยบัญชา. 2545: 26) 
 โดยแทนคาที่ระดับความนาจะเปนของประชากรเทากับ 0.05 คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะไดผลดังนี้ 
 

1.962 
  n  = 

4 x 0.052 
 

 
 ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 384.16 หรือประมาณ 385 คนและเพ่ิมเติม
จํานวนอีก 15คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนและจะสุมตัวอยางแบบวิธีไมทราบความ
นาจะเปน (Non-probability Sampling) 
 
 ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
 ขั้นที่ 1  ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนการเลือกเฉพาะ
ผูบริโภคชาวไทยที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียไดแก Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagram 
 ขั้นที่ 2 ใชการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามและโพสลิ้งคแบบสอบถามออนไลนผานโซเชียลมีเดียไดแก Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagram และเว็บไซตตางๆ เชนwww.pantip.com, www.mthai.com เพ่ือใหผูที่เคยสัง่ซือ้
สินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียตอบจนครบจํานวนที่ตองการทั้งหมด 400 คนและสอบถามจาก
บุคคลทั่วไปเพ่ิมเติมจากการโพสลิ้งค 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ นิตยสาร วารสารผลงานวิจัยและเว็บไซตที่
เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. ปรับปรุงและดัดแปลงแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและเสนอแนะเพ่ิมเติมกอนนําเสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธ 
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองจากนั้นนําเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบและแกไขกอนนําไปทดลองใช 
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 4. นําเสนอแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมที่ใกลเคียงกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คนเพ่ือหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยคาความเชื่อมั่น มีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง 
1.00 และคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับทั่วไปมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป (กัลยาวานิชยบัญชา. 2545: 449) 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามโดยแบงเปน 3 
สวนคือ 
 สวนที่ 1 เปนการสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปด
แบบคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 2 ทาง (Two-way question) จํานวน 1 ขอ และแบบคําถามที่มี
คําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice question) จํานวน 4 ขอ ไดแก 
    ขอที่ 1 เพศระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    ขอที่ 2 อายุระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
    ขอที่ 3 สถานภาพสมรสระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    ขอที่ 4 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน (Ordinal Scale) 
    ขอที่ 5 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 สวนที่ 2 เปนการสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอระดับความสําคัญดาน
องคประกอบเว็บไซต ไดแก รูปลักษณ สวนประกอบที่เปนเนื้อหา ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร 
และการติดตอคาขายของโซเชียลมีเดียของประเทศซึ่งลักษณะคําถามเปนการวัดระดับความสําคัญ
แบบ (Likert Scale) มีทั้งหมดจํานวน 13 ขอโดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) แบงออกเปน 5 ระดับคือ 
    ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญนอย 
    ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด 
  
 โดยการอภิปรายผลของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลดังนี้ 
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คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชั้น  
5 - 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 ซึ่งคาเฉลี่ยระดับความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต ที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดียสามารถแสดงไดดังนี้ 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 4.21 – 5.00 หมายถึงความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานทางโซเชียลมีเดียอยูในระดับมีความสําคัญมากที่สุด 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 3.41 – 4.20 หมายถึงความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานทางโซเชียลมีเดีย อยูในระดับมีความสําคัญมาก 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 2.61 – 3.40 หมายถึงความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานทางโซเชียลมีเดียอยูในระดับมีความสําคัญปานกลาง 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 1.81 – 2.60 หมายถึงความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานทางโซเชียลมีเดียอยูในระดับมีความสําคัญนอย 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 1.00 – 1.80 หมายถึงความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานทางโซเชียลมีเดียอยูในระดับมีความสําคัญนอยที่สุด 
 
 สวนที่ 3  เปนการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางโซเชียล
มีเดีย ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปดแบบคําถามที่มีคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
question) จํานวน 3 ขอคําถามปลายปดที่ใชมาตรวัดแบบ Semantic Differential Scale โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Method) จํานวน 1 ขอและแบบคําถามปลายเปด (Open-
ended response question) จํานวน 2 ขอไดแก 
    ขอที่ 1 คําถามเก่ียวกับโซเชียลมีเดียที่ผูบริโภคเคยสั่งซื้อ ระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    ขอที่ 2 คําถามเก่ียวกับประเภทสินคา ที่ผูบริโภคเคยสั่งซื้อผานทางโซเชียล
มีเดียระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    ขอที่ 3 คําถามเก่ียวกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางโซเชียล
มีเดียระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    ขอที่ 4 คําถามเก่ียวกับความถี่ในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียระดับการ
วัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
    ขอที่ 5 คําถามเก่ียวกับมูลคาโดยเฉลี่ยของสินคาที่ผูบริโภคซื้อผานทางโซเชียล
มีเดียในแตละครั้งระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
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    ขอที่ 6 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีกครั้งเมื่อ
ไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการใหมจากรานคาในโซเชียลมีเดียที่ผูบริโภคใชบริการอยูระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบงออกเปน 5 ระดับคือ 
    ระดับ 5 หมายถึง ซื้อแนนอน 
    ระดับ 4 หมายถึง คาดวาจะซื้อ 
    ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ 
    ระดับ 2 หมายถึง คาดวาจะไมซื้อ 
    ระดับ 1 หมายถึง ไมซื้อแนนอน 
 
 โดยการอภิปรายผลของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลดังนี้ 
 

คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชั้น  
5 - 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 ซึ่งคาเฉลี่ยระดับของพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีกครั้ง ของผูบริโภคใน
กรณีไดรับขาวสารจากทางโซเชียลมีเดียที่เคยใชบริการอยู เก่ียวกับสินคาและบริการใหม สามารถ
แสดงไดดังนี้ 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 4.21 – 5.00 หมายถึงมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีก
ครั้งอยูในระดับซื้อแนนอน 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 3.41 – 4.20 หมายถึงมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีก
ครั้งอยูในระดับคาดวาจะซื้อ 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 2.61 – 3.40 หมายถึงมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีก
ครั้งอยูในระดับไมแนใจ 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 1.81 – 2.60 หมายถึงมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีก
ครั้งอยูในระดับคาดวาจะไมซื้อ 
 คาเฉลี่ยที่วัดได 1.00 – 1.80 หมายถึงมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีก
ครั้งอยูในระดับไมซื้อแนนอน 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงที่มาของขอมูลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยแจก
แบบสอบถามและโพสตลิงคแบบสอบถามออนไลนบนโซเชียลมีเดียไดแก Facebook และเว็บไซต
ชุมชนตางๆ เชน www.pantip.com, www.mthai.com เพ่ือใหผูที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบรกิารผานทาง
โซเชียลมีเดียตอบจนครบจํานวนที่ตองการทั้งหมด 400 คนโดยใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถาม
เอง (Self-Administered Questionnaire) 
 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการนําแบบสอบถามที่ไดรับคําตอบแลวมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3. การประมวลผลขอมูลขอมูลที่ลงรหัสแลวจะนํามาประมวลผลขอมูลซึ่งใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยใชสถิติดังนี ้
 1. คาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูล
จากแบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนที่ 3 (ขอที่ 1 ถึงขอที่ 3) 
 2. คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) เพ่ือใช
อธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่3 (ขอที่ 4 ถึงขอที่ 6) 
 3. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานดังนี้ 
สถิติวิเคราะหความแตกตาง (Chi-square test)เพ่ือใชทดสอบความแตกตางลักษณะสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา 
และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา (ขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอที่ 1 ถึงขอที่ 3) 
 4. สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient)เพ่ือใชหาคาความสัมพันธดานองคประกอบเว็บไซต กับพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย ในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และการกลับมา
ซื้อสินคาอีกครั้ง (ขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอที่ 4 ถึงขอที่ 6) 
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 การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคไดแกเพศอายุ สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียล
มีเดียตอวันที่แตกตางกันที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดีย ใน
ดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาโดย
ใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง (Chi-square test) เพ่ือใชทดสอบความแตกตางลักษณะสวนบุคคลที่
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภท
ของสินคา และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา 
 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 องคประกอบเว็บไซต ไดแก รูปลักษณสวนประกอบที่เปน
เนื้อหา ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร และการติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดีย ในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการ
ซื้อสินคาตอครั้ง และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้งโดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) เพ่ือใชหาคาความสัมพันธดานองคประกอบ
เว็บไซต กับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคา
เฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้ง 
 
5. สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจัยนี้มีดังนี้ 
 1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนหลักการที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลนาํเสนอ
ขอมูลและหาคาสถิติเบ้ืองตนซึ่งเปนการอธิบายหรือบรรยายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมแตจะ
ไมสามารถอางอิงถึงลักษณะประชากรไดจึงเปนการสรุปถึงลักษณะของขอมูลกลุมที่ศึกษาอัน
ประกอบดวย 
  1.1 การหาคารอยละ (Percentages) โดยใชสูตร(กัลยา  วานิชยบัญชา. 2545: 36) 
 

     
 
  เมื่อ  P แทน  คารอยละ 
    f แทน  ความถี่ของคะแนน 
    n แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.2 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39) 
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  เมื่อ  X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
    ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) โดยใชสูตร(กัลปยา วานิชยบัญชา. 
2545: 39) 
 

     
 
  เมื่อ  S.D.  แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ∑X2  แทน  ผลรวมคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  
    (∑X)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสองn แทนขนาดของกลุม 
         ตัวอยาง 
 2. สถิตที่ ใชทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม การหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช
สูตร (สุวิมล ติรกานันท. 2550: 146) 
 

     
 
  เมื่อ     แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
    k   แทน จํานวนคําถาม  
   แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
     แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 
 
 3. สถิตเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย 
  3.1. สถิติ Chi-Square ( ) ใชทดสอบสมมติฐานในขอที่ 1 ซึ่งจะทดสอบความแตกตาง
ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ในดานการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาสูตรมีดังนี้ (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2544: 272) 
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    Chi-square = ( ) =  
 
  เมื่อ  O แทน  ความถี่ที่สังเกตได 
    E แทน  ความถี่ที่คาดหวัง 
 
  3.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) ใชทดสอบสมมติฐานในขอที่ 2 ซึ่งจะทดสอบความสัมพันธระหวางองคประกอบเว็บไซต 
และพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดียในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป 
มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้งมีสูตรดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห. 
2541: 72) 
 

     
 
  เมื่อ  r  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
   ∑X  แทน ผลรวมคะแนน X  
   ∑Y  แทน ผลรวมคะแนน Y 
   ∑X2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
   ∑Y2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
   ∑XY  แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด X และชุด Y 
   n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง-1 < r < 1 ความหมายของคาr คือ 
 คา r เปนลบ แสดงวาX และY มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ ถา X เพ่ิม Y จะ
ลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
 คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันคือ ถา X เพ่ิม Y จะ
เพ่ิมดวย แตถา X ลดY จะลดลงดวย 
 ถา r มีคาเขาใกล1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
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 r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอยและมีคาระดับความสัมพันธของคา
สหสัมพันธ 
 
 การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ: r  
 0.01 – 0.20 มีความสัมพันธต่ํา 
 0.21 – 0.40 มีความสัมพันธคอนขางต่ํา 
 0.41 – 0.60 มีความสัมพันธปานกลาง 
 0.61 – 0.80 มีความสัมพันธคอนขางสูง 
 0.81 – 1.00 มีความสัมพันธสูง 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดีย” โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
กําหนดสัญญาลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 P   แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
 f   แทน ความถี่ของคะแนน 
 n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2    แทน  การแจกแจงแบบ Chi-Square 
 r   แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 
 Sig.2 tailed แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถติ ิ
 H0   แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 **   แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ตามลําดับดังนี้ 
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลองคประกอบเว็บไซต 
 สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
   
 สมมติฐานขอที่ 1  ผูใชบริการโซเชียลมีเดียที่มีปจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความถี่ใน
การเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน



 36 

โซเชียลมีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจ
ซื้อสินคา แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที ่2  องคประกอบเว็บไซต ประกอบดวยรูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหา 
ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง 
และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้ง 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 เปนการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความถี่ในการเย่ียมชม
โซเชียลมีเดียตอ โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวน และรอยละ ดังนี ้
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาใน 
     การใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบัน และความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน 
 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1.  เพศ   
ชาย 179 44.75 
หญิง 221 55.25 

รวม 400 100.00 
2. อายุ   

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 13 3.25 
  21 - 30 ป 162 40.50 
  31 - 40 ป 193 48.25 
  41 ปข้ึนไป 32 8.00 

รวม 400 100.00 
3. สถานภาพ   

 โสด  300 75.00 
 สมรส 100 25.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 
(คน) รอยละ 

4. ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดยีต้ังแตอดีตจนถึง 
    ปจจุบัน 

  

 นอยกวา 6 เดือน  11 2.75 
 6 เดือน – 1 ป 27 6.75 
 1 – 2 ป 29 7.25 
 มากกวา 2 ป 333 83.25 

รวม 400 100.00 
5. ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียตอวัน   

 ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน 176 44.00 
 11 - 20 ครั้งตอวัน  129 32.25 
 21 ครั้งข้ึนไปตอวัน 95 23.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
จํานวน 400 คน จําแนกตาม ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน และความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ
ไดดังนี้  
 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง มีจํานวน 
221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 และเพศชายมีจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.75 
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป มีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.25 
รองลงมาคือ 21 - 30 ป มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 อายุ 41 ปข้ึนไป มีจํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 8.00 และ ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25  
 สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด มีจํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 
75.00 รองลงมา ไดแก สถานภาพสมรส มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00  
 ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียมากกวา 2 ป มีจํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 83.25 
รองลงมา ไดแก 1 – 2 ป มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 6 เดือน – 1 ป มีจํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 6.75 และ นอยกวา 6 เดือน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75  
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 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญความถี่ในการเย่ียม
ชมโซเชียลมีเดียตอวัน ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 
รองลงมา ไดแก 11 - 20 ครั้งตอวัน มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 และ 21 ครั้งข้ึนไปตอวันมี
จํานวนนอยที่สุดคือ 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 
 เนื่องจากขอมูลลักษณะสวนบุคคลของแบบสอบถาม ในดาน อายุ และ ระยะเวลาในการใช
งานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการกระจาย ในบางชวงต่ํา จึงทําการจัดขอมูลใหมดังนี้  
 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของ อายุ และ ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต 
     จนถึงปจจุบัน (จัดกลุมใหม) 
 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน  
(คน) 

รอยละ 

อายุ   
ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 175 43.75 
31 ปข้ึนไป 225 56.25 

รวม 400 100.00 
ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดยีต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   
 นอยกวาหรือเทากับ 2 ป  67 16.75 
 มากกวา 2 ปข้ึนไป 333 83.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 2 แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละของลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม จัดกลุมใหม จํานวน 400 คน (จัดกลุมใหม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 31 ปข้ึนไป มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 
รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 
 ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดีย มากกวา 2 ปข้ึนไป มีจํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 83.25 
รองลงมา นอยกวาหรือเทากับ 2 ป มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75  
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบเว็บไซต 
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับองคประกอบเว็บไซต 
ประกอบดวยรูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหา ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย 
โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉลี่ย และ S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบเว็บไซต 
 

ระดับความสําคัญ 
องคประกอบเว็บไซต 

 S.D. แปลผล 
ดานรูปลักษณ 3.88 0.799 มาก 
ดานสวนประกอบเนื้อหา 3.73 0.968 มาก 
ดานความเปนชุมชน 3.82 0.814 มาก 
ดานการติดตอสื่อสาร 3.95 0.770 มาก 
ดานการติดตอคาขาย 3.98 0.866 มาก 

รวมองคประกอบเว็บไซต 3.87 0.843 มาก 
  
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต แสดงคาเฉลี่ย พบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซตในระดับมาก ประกอบดวย ดาน
การติดตอคาขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ดานการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ดานรูปลักษณ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ดานความเปนชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และดานสวนประกอบเนื้อหา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบเว็บไซต  
     ดานรูปลักษณ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานรูปลักษณ 

 S.D. แปลผล 
ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย 3.94 0.833 มาก 
การจัดวางรูปแบบใหสะดวกในการใชงาน 3.86 0.781 มาก 
ความสวยงามและดูนาสนใจของราน Profile 
photo/Cover photo 

3.82 0.783 มาก 

รวมดานรูปลักษณ 3.88 0.799 มาก 
  
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณ แสดง
คาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณ ในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต 
ในระดับมาก ไดแก ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 การจัดวาง
รูปแบบใหสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และความสวยงามและดูนาสนใจของราน 
Profile photo Cover photo มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ  
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบเว็บไซต     
     ดานสวนประกอบเนื้อหา 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานสวนประกอบเน้ือหา 

 S.D. แปลผล 
การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ 
เชน รูปภาพ ขนาด น้ําหนัก ราคา 

3.89 0.917 มาก 

รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมี
เสียงประกอบการแนะนําสินคา 

3.66 0.920 มาก 

หนา Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน
สินคาและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน 

3.64 1.067 มาก 

รวมดานสวนประกอบเน้ือหา 3.73 0.968 มาก 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต ดานสวนประกอบ
เนื้อหา แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานสวนประกอบ
เนื้อหา ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
องคประกอบเว็บไซต ในระดับมาก ไดแก การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ 
เชน รูปภาพ ขนาด น้ําหนัก ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลาย
มุมมองและมีเสียงประกอบการแนะนําสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 หนา Page แสดงรายละเอียด
เงื่อนไขการรับประกันสินคาและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 
ตามลําดับ  
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบเว็บไซต  
     ดานความเปนชุมชน 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานความเปนชุมชน 

 S.D. แปลผล 
ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเหน็หรือสนทนา
เรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน 

3.83 0.818 มาก 

ผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกันได 3.81 0.811 มาก 
รวมดานความเปนชุมชน 3.82 0.814 มาก 

  
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต ดานความเปนชุมชน 
แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานความเปนชุมชน ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
องคประกอบเว็บไซต ในระดับมาก ไดแก ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนาเรื่อง
ที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสนิคา
รวมกันได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ  
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบเว็บไซต  
     ดานการติดตอสื่อสาร 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการติดตอสื่อสาร 

 S.D. แปลผล 
การเปดชองทางทีห่ลากหลายในการติดตอเจาของ
รานคา เชน การสงขอความ, การฝากขอความ 

4.03 .723 มาก 

ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดียผาน 
Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ 
ไดโดยตรง โดยไมตองผาน Web Browser ตางๆ 

3.87 .816 มาก 

รวมดานการติดตอสื่อสาร 3.95 0.770 มาก 
 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอสื่อสาร 
แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอสื่อสาร ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
องคประกอบเว็บไซต ในระดับมาก ไดแก การเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา 
เชน การสงขอความ การฝากขอความ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของ
โซเชียลมีเดียผาน Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ไดโดยตรง โดยไมตองผาน 
Web Browser ตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ตามลําดับ  
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบเว็บไซต  
     ดานการติดตอคาขาย 
 

ระดับความสําคัญ 
ดานการติดตอคาขาย 

 S.D. แปลผล 
ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับ
สินคา 

4.04 0.823 มาก 

สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ และสถานะการ
จัดสงสินคาผานโซเชียลมเีดียได 

3.95 0.899 มาก 

ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตร
เครดิต เคานเตอรเซอรวิส Paypal และตูเอทีเอ็ม 

3.94 0.875 มาก 

รวมดานการติดตอคาขาย 3.98 0.866 มาก 
  
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอคาขาย 
แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอคาขาย ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
องคประกอบเว็บไซต ในระดับมาก ไดแก ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับสนิคา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ และสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียล
มีเดียไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต 
เคานเตอรเซอรวิส Paypal และตูเอทีเอ็ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับ  
 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ไดแก 
โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ประเภทของสินคา และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา โดยนาํเสนอใน
รูปของจํานวน และรอยละ ดังนี้ 
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ตาราง 9 แสดงจํานวน และรอยละขอมูลสวนพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย  
     จําแนกตามโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ประเภทของสินคา และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสนิคา 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย จํานวน  
(คน) 

รอยละ 

1.โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา   
Facebook 356 89.00 
Youtube 8 2.00 
Twitter 2 0.50 
Instagram 34 8.50 

รวม 400 100.00 
2. ประเภทของสินคา   

เครื่องสําอาง 60 15.00 
เสื้อผา 130 32.50 
เครื่องประดับ/ นาฬิกา 31 7.75 
โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 27 6.75 
สินคา IT 74 18.50 
อุปกรณตกแตงบาน 4 1.00 
หนังสือ 24 6.00 
อาหาร ขนม  10 2.50 
อ่ืนๆ  40 10.00 

รวม 400 100.00 
3. เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคา   

ความสะดวกในการซื้อ  234 58.50 
ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 101 25.25 
ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 44 11.00 
สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 17 4.25 
ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสดในการซื้อครั้งตอไป 1 0.25 
อ่ืนๆ  3 0.75 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล
มีเดีย ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งใชเปนผูบริโภค ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อผาน Facebook 
จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.00 รองลงมาคือ Instagram จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 
Youtube จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และ Twitter จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
ตามลําดับ 
 ประเภทของสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อสินคาประเภทเสื้อผา 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ สินคา IT จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 
เครื่องสําอาง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 อ่ืนๆ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
เครื่องประดับ/ นาฬิกา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และ โทรศัพทมือถือ อุปกรณเสริม 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 หนังสือ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 อาหาร ขนม 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และ อุปกรณตกแตงบาน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
ตามลําดับ 
 เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเหตุผล
หลักในการตัดสินใจคือ ความสะดวกในการซื้อ จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมาคือ
ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอย
ละ 4.25 อ่ืนๆ เชน ขอมูลจากคนใกลตัว, สินคาถูกใจ และมีแบบใหเลือกหลากหลาย จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 0.75 และไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสดในการซื้อครั้งตอไป จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ 
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ตาราง 10 แสดงจํานวน และรอยละขอมูลสวนพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย  
     จําแนกตาม ประเภทของสินคา ในขอ ประเภทของสนิคาอ่ืนๆ  
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ในขอ
ประเภทของสินคาอ่ืนๆ 

จํานวน  
(คน) รอยละ 

กระเปา 3 7.50 
ของใชสําหรับเด็ก 9 22.50 
ตุกตา 3 7.50 
ทองเที่ยว 3 7.50 
แผนหนงั/ เกมส 5 12.50 
ยา/ อาหารเสริม 3 7.50 
รองเทา 2 5.00 
แวนตา 1 2.50 
อุปกรณกีฬา 3 7.50 
อุปกรณประดับยนต/ อะไหลรถยนต 7 17.50 
อุปกรณเสริมกลองถายรูป 1 2.50 

รวม 40 100.00 
 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดีย ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งใชเปนผูบริโภค ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน ซึ่ง
ตอบในสวนพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย จําแนกตาม ประเภทของสินคา 
ในขอ ประเภทของสินคา อ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ในขอประเภทของสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามในขอ อ่ืนๆ มีจํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 100.00 สวนใหญเปนสินคาประเภท ของใชสําหรับเด็ก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
22.50 รองลงมาคือ อุปกรณประดับยนต อะไหลรถยนต จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 แผน
หนัง เกมส จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.50 กระเปา, ตุกตา, ทองเที่ยว, ยา อาหารเสริม และ
อุปกรณกีฬา จํานวน 3 คน เทากันทุกประเภทสินคา คิดเปนรอยละ 7.50 เทากันทุกประเภทสินคา 
รองเทา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และ แวนตา, อุปกรณเสริมกลองถายรูป จํานวน 1 คน 
เทากันทุกประเภทสินคา คิดเปนรอยละ 2.50 เทากันทุกประเภทสินคา 
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 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ไดแก 
ความถี่ในการซื้อสินคา มูลคาโดยเฉลี่ยในการซื้อสินคา และการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสาร โดย
ขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉลี่ย และคา S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 11 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการซื้อสินคา 
     ผานโซเชียลมีเดีย 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย Min Max  S.D. 

ความถี่ตอป ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  1 100 6.48 10.471 
คาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสนิคาผานโซเชียลมีเดีย 50 5000 1104.90 1002.081 
 
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูล ดานพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดีย โดยมีผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน พบวา 
ความถี่ตอป ในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ผูบริโภคมีความถี่ในการซื้อสินคาผานทาง
โซเชียลมีเดีย นอยที่สุด คือ 1 ครั้ง ตอป มากที่สุด คือ 100 ครั้ง ตอป มีคาเฉลี่ยอยูที่ 6.48 ครั้ง ตอป 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 10.471  
 มูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคา ผานโซเชียลมีเดียของผูบริโภคมีมูลคาการซื้อสินคา
ผานทางโซเชียลมีเดีย นอยที่สุด คือ 50 บาท ตอป มากที่สุด คือ 5,000 บาท ตอป มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
1104.90 บาท ตอป คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1002.081 
 
ตาราง 12  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาผานโซเชยีลมีเดยี  S.D. ระดับของ
พฤติกรรม 

พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารจาก
รานคาในโซเชียลมีเดีย 

3.43 0.811 คาดวาจะซื้อ 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูล ดานพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดีย โดยมีผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คนพบวา 
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พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารจากรานคาในโซเชียลมีเดีย ผูบริโภคมีระดับ 
พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารจากรานคาในโซเชียลมีเดีย อยูในระดับคาดวาจะซื้อ 
มีคาเฉลี่ยอยูที ่3.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.811 
  
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 สวนที ่4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ผูใชบริการโซเชียลมีเดียที่มีปจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความถี่ในการ
เย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล
มีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา 
ตางกัน 
 สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอยดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางเพศกับโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H0) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา 
 

เพศ โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา 
ชาย หญิง รวม 
159 197 356 Facebook 

39.75% 49.25% 100.00% 
7 1 8 

Youtube 
1.75% 0.25% 2.00% 

1 1 2 
Twitter 

0.25% 0.25% 0.50% 
12 22 34 

Instagram 
3.00% 5.50% 8.50% 
179 221 400 

รวม 44.75% 55.25% 100.00% 
 

2  =  7.166 Sig.2 tailed = 0.067 
 
 จากตาราง 13 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-squareในการทดสอบ 
พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.067 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียทีซ่ือ้
สินคาไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที่ 1.2 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
ประเภทของสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
ประเภทของสินคาแตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางเพศกับประเภทของสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา 
 

เพศ ประเภทของสินคา 
ชาย หญิง รวม 
9 51 60 เครื่องสําอาง 

2.25% 12.75% 15.00% 
33 97 130 

เสื้อผา 8.25% 24.25% 32.50% 
18 13 31 

เครื่องประดับ/ นาฬิกา 
4.50% 3.25% 7.75% 

20 7 27 
โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 5.00% 1.75% 6.75% 

55 19 74 
สินคา IT 13.75% 4.75% 18.50% 

3 1 4 
อุปกรณตกแตงบาน 0.75% 0.25% 1.00% 

15 9 24 
หนังสือ 3.75% 2.25% 6.00% 

6 4 10 
อาหาร ขนม  

1.50% 1.00% 2.50% 
20 20 40 

อ่ืนๆ  
5.00% 5.00% 10.00% 
179 221 400 รวม 

44.75% 55.25% 100.00% 
 

2  =  84.913 Sig.2 tailed = 0.000 
 



 51 

 จากตาราง 14 เมื่อทดสอบทดสอบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา โดยใชสถิติ Chi-square ในการทดสอบ 
พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสนิคา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา 
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบเพศหญิง เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 221 คน คิด
เปนรอยละ 55.25 โดยเลือกสินคาประเภทเสื้อผามากที่สุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 
 
 สมมติฐานที่ 1.3 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางเพศกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสนิคา 
 

เพศ เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคา 
ชาย หญิง รวม 
97 137 234 ความสะดวกในการซื้อ  

24.25% 34.25% 58.50% 
51 50 101 

ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 
12.75% 12.50% 25.25% 

22 22 44 
ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 5.50% 5.50% 11.00% 

8 9 17 
สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 2.00% 2.25% 4.25% 

0 1 1 
ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสดในการซื้อครั้งตอไป 

0.00% 0.25% 0.25% 
1 2 3 

อ่ืนๆ  0.25% 0.50% 0.75% 
179 221 400 รวม 

44.75% 55.25% 100.00% 
 

2  = 3.872 Sig.2 tailed = 0.568 
 
 จากตาราง 15 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-square ใน
การทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.568 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลัก
ในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที่ 1.4 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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 H0: อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางอายุกับโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
 
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา 
 

อายุ 
โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา ตํ่ากวาหรือ

เทากับ 30 ป  
31 ปขึ้นไป  รวม 

147 209 356 Facebook 
36.75% 52.25% 89.00% 

3 5 8 
Youtube 0.75% 1.25% 2.00% 

1 1 2 
Twitter 0.25% 0.25% 0.50% 

24 10 34 
Instagram 

6.00% 2.50% 8.50% 
175 225 400 รวม 

43.75% 56.25% 100.00% 
 

2  = 10.984 Sig.2 tailed = 0.012 
 

 จากตาราง 16 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-squareในการทดสอบ 
พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ



 54 

แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียทีซ่ือ้
สินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
พบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบอายุที่ 31 ปข้ึนไป เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 
225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 โดยเลือกซื้อสินคาผาน Facebook มากที่สุด จํานวน 209 คน คิดเปน
รอยละ 52.25 
 สมมติฐานที่ 1.5 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
ประเภทของสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
ประเภทของสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางอายุกับประเภทของสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา 
 

อายุ 
ประเภทของสินคา ตํ่ากวาหรือ

เทากับ 30 ป 
31 ปขึ้นไป รวม 

31 29 60 เครื่องสําอาง 
7.75% 7.25% 15.00% 

69 61 130 
เสื้อผา 17.25% 15.25% 32.50% 

17 14 31 
เครื่องประดับ/ นาฬิกา 4.25% 3.50% 7.75% 

14 13 27 
โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 

3.50% 3.25% 6.75% 
24 50 74 

สินคา IT 6.00% 12.50% 18.50% 
3 1 4 

อุปกรณตกแตงบาน 0.75% 0.25% 1.00% 
6 18 24 

หนังสือ 1.50% 4.50% 6.00% 
3 7 10 

อาหาร ขนม  0.75% 1.75% 2.50% 
8 32 40 

อ่ืนๆ  
2.00% 8.00% 10.00% 
175 225 400 

รวม 
43.75% 56.25% 100.00% 

 
2  = 27.196 Sig.2 tailed = 0.001 

 
 จากตาราง 17 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา โดยใชสถิติ Chi-squareในการทดสอบ พบวา 
มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุแตกตางกัน มีผล



 56 

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา จากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบอายุที่ 31 ปข้ึนไป เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 225 คน คิดเปน
รอยละ 56.25 โดยเลือกซื้อสินคาประเภทเสื้อผา มากที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 
 
 สมมติฐานที่ 1.6 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางอายุกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสนิคา 
 

อายุ 
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคา ตํ่ากวาหรือ

เทากับ 30 ป  
31 ปขึ้นไป  รวม 

ความสะดวกในการซื้อ  94 140 234 
 23.50% 35.00% 58.50% 
ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 46 55 101 
 11.50% 13.75% 25.25% 
ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 21 23 44 
 5.25% 5.75% 11.00% 
สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 13 4 17 
 3.25% 1.00% 4.25% 
ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสดในการ
ซื้อครั้งตอไป 1 0 1 

 0.25% 0.00% 0.25% 
อ่ืนๆ  0 3 3 
 0.00% 0.75% 0.75% 

175 225 400 รวม 
43.75% 56.25% 100.00% 

 
2  = 12.648 Sig.2 tailed = 0.027 

 
 จากตาราง 18 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-squareใน
การทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.027 
ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลัก
ในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบอายุที่ 31 ปข้ึนไป เปน
จํานวนมากที่สุด จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 โดยเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาคือ 
ความสะดวกในการซื้อมากที่สุด จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
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 สมมติฐานที ่1.7 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางอายุกับโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
 
ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค 
     ผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมเีดียที่ซื้อสินคา 
 

สถานภาพ โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา 
โสด สมรส รวม 
264 92 356 Facebook 

66.00% 23.00% 89.00% 
4 4 8 

Youtube 1.00% 1.00% 2.00% 
2 0 2 

Twitter 
0.50% 0.00% 0.50% 

30 4 34 
Instagram 

7.50% 1.00% 8.50% 
300 100 400 รวม 

75.00% 25.00% 100.00% 
 

2 = 6.645 Sig.2 tailed = 0.084 
 
 จากตาราง 19 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-squareในการ
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ทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.084 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที ่1.8 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานประเภทของสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางสถานภาพกับประเภทของสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 20  แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค 
     ผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสนิคา 
 

สถานภาพ ประเภทของสินคา 
โสด สมรส รวม 

เครื่องสําอาง 52 8 60 
 13.00% 2.00% 15.00% 
เสื้อผา 102 28 130 
 25.50% 7.00% 32.50% 
เครื่องประดับ/ นาฬิกา 25 6 31 
 6.25% 1.50% 7.75% 
โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 20 7 27 
 5.00% 1.75% 6.75% 
สินคา IT 56 18 74 
 14.00% 4.50% 18.50% 
อุปกรณตกแตงบาน 3 1 4 
 0.75% 0.25% 1.00% 
หนังสือ 14 10 24 
 3.50% 2.50% 6.00% 
อาหาร ขนม  8 2 10 
 2.00% 0.50% 2.50% 
อ่ืนๆ  20 20 40 
  5.00% 5.00% 10.00% 

300 100 400 รวม 
75.00% 25.00% 100.00% 

 
2 = 22.766 Sig.2 tailed = 0.004 

 
 จากตาราง 20 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา โดยใชสถิติ Chi-square ในการทดสอบ 
พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพ
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสนิคา
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา 
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบสถานภาพโสด เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 300 คน 
คิดเปนรอยละ 75.00 โดยซื้อสินคาประเภทเสื้อผามากที่สุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 
 
 สมมติฐานที ่1.9 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 

 
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง 

ระหวางสถานภาพกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค 
     ผานโซเชียลมีเดียในดานเหตผุลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา 
 

สถานภาพ เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคา 
โสด สมรส รวม 
172 62 234 ความสะดวกในการซื้อ  

43.00% 15.50% 58.50% 
75 26 101 

ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 18.75% 6.50% 25.25% 
34 10 44 

ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 
8.50% 2.50% 11.00% 

15 2 17 
สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 3.75% 0.50% 4.25% 

1 0 1 ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงิน
สดในการซื้อครั้งตอไป 0.25% 0.00% 0.25% 

3 0 3 
อ่ืนๆ  

0.75% 0.00% 0.75% 
300 100 400 รวม 

75.00% 25.00% 100.00% 
 

2  = 3.352 Sig.2 tailed = 0.646 
 
 จากตาราง 21 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-square 
ในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.646 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผล
หลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
  
 สมมติฐานที ่1.10 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา
แตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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 H0: ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกับโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ใช
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมเีดียตั้งแตอดีตจนถงึ 
     ปจจุบันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา 
 

ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียต้ังแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา 

นอยกวาหรือ
เทากับ 2 ป  

มากกวา 2 
ปขึ้นไป  

รวม 

55 301 356 Facebook 
13.75% 75.25% 89.00% 

3 5 8 
Youtube 0.75% 1.25% 2.00% 

2 0 2 
Twitter 0.50% 0.00% 0.50% 

7 27 34 
Instagram 

1.75% 6.75% 8.50% 
67 333 400 รวม 

16.75% 83.25% 100.00% 
 

2 = 13.202 Sig.2 tailed = 0.004 
 

 จากตาราง 22 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่
ซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-squareในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญ
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ทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียทีซ่ือ้
สินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
พบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันมากกวา 2 ปข้ึนไป จํานวนมากที่สุด จํานวน 333คน คิดเปนรอยละ 83.25 โดยซื้อ
สินคาผาน Facebook มากที่สุด จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 75.25 
 
 สมมติฐานที ่1.11 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน   
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาไมแตกตางกัน 
 H0: ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตางระหวาง
ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกับประเภทของสินคา ใชระดับความเชื่อมัน่
รอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 
tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมเีดียตั้งแตอดีตจนถงึ 
     ปจจุบันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา 
 

ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ประเภทของสินคา 

นอยกวาหรือ
เทากับ 2 ป  

มากกวา 2 
ปขึ้นไป  

รวม 

8 52 60 เครื่องสําอาง 
2.00% 13.00% 15.00% 

16 114 130 
เสื้อผา 4.00% 28.50% 32.50% 

10 21 31 
เครื่องประดับ/ นาฬิกา 2.50% 5.25% 7.75% 

8 19 27 
โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 

2.00% 4.75% 6.75% 
12 62 74 

สินคา IT 3.00% 15.50% 18.50% 
2 2 4 

อุปกรณตกแตงบาน 0.50% 0.50% 1.00% 
5 19 24 

หนังสือ 1.25% 4.75% 6.00% 
2 8 10 

อาหาร ขนม  0.50% 2.00% 2.50% 
4 36 40 

อ่ืนๆ  
1.00% 9.00% 10.00% 

67 333 400 รวม 
16.75% 83.25% 100.00% 

 
2 = 15.757 Sig.2 tailed = 0.046 

 
 จากตาราง 23 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของ
สินคา โดยใชสถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทาง
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สถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสนิคา
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา 
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันมากกวา 2 ปข้ึนไป จํานวนมากที่สุด จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 83.25 โดยซื้อสินคา
ประเภทเสื้อผามากที่สุด จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 
 
 สมมติฐานที ่1.12 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
สินคาแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสนิใจซือ้สนิคาไม
แตกตางกัน 
 H1: ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา
แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
สินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมเีดียตั้งแตอดีตจนถงึ 
     ปจจุบันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการ 
     ตัดสินใจซื้อสินคา 
 

ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคา นอยกวา
หรือเทากับ 2 

ป  

มากกวา 2 
ปขึ้นไป  รวม 

31 203 234 ความสะดวกในการซื้อ  
7.75% 50.75% 58.50% 

14 87 101 
ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 

3.50% 21.75% 25.25% 
12 32 44 

ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 3.00% 8.00% 11.00% 
9 8 17 

สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 2.25% 2.00% 4.25% 
1 0 1 ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสดใน

การซื้อครั้งตอไป 0.25% 0.00% 0.25% 
0 3 3 

อ่ืนๆ  
0.00% 0.75% 0.75% 

67 333 400 รวม 
16.75% 83.25% 100.00% 

 
2 = 27.698 Sig.2 tailed = 0.000 

 
 จากตาราง 24 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักใน
การตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชสถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับ
บอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
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สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบระยะเวลา
ในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมากกวา 2 ปข้ึนไป จํานวนมากที่สุด จํานวน 333 คน 
คิดเปนรอยละ 83.25 โดยเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาคือความสะดวกในการซื้อมากที่สุด 
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.75 
 
 สมมติฐานที่ 1.13 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันกับโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ใชระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 
tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันกับ 
     พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสนิคา 
 

ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียตอวัน 

โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 10 
ครั้งตอวัน  

11 - 20 ครั้ง
ตอวัน  

21 ครั้งขึ้น
ไปตอวัน รวม 

157 115 84 356 Facebook 
39.25% 28.75% 21.00% 89.00% 

8 0 0 8 
Youtube 2.00% 0.00% 0.00% 2.00% 

1 1 0 2 
Twitter 0.25% 0.25% 0.00% 0.50% 

10 13 11 34 
Instagram 

2.50% 3.25% 2.75% 8.50% 
176 129 95 400 รวม 

44.00% 32.25% 23.75% 100.00% 
2 = 13.955 Sig.2 tailed = 0.030 

 
 จากตาราง 25 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอ
วันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา โดยใช
สถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 
tailed เทากับ 0.030 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความวา ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซือ้
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้พบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 
400 คน พบความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน จํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 โดยโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาคือ Facebook มากที่สุด 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 
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 สมมติฐานที่ 1.14 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาไมแตกตางกัน 
 H0: ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันกับประเภทของสินคา ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันกับ 
     พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา 
 

ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียตอวัน 

ประเภทของสินคา ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 10 ครั้ง

ตอวัน 

11 - 20 ครั้ง
ตอวัน 

21 ครั้งขึ้น
ไปตอวัน รวม 

27 16 17 60 เครื่องสําอาง 
6.75% 4.00% 4.25% 15.00% 

51 40 39 130 
เสื้อผา 

12.75% 10.00% 9.75% 32.50% 
14 13 4 31 

เครื่องประดับ/ นาฬิกา 3.50% 3.25% 1.00% 7.75% 
15 7 5 27 

โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 3.75% 1.75% 1.25% 6.75% 
31 26 17 74 

สินคา IT 7.75% 6.50% 4.25% 18.50% 
3 1 0 4 

อุปกรณตกแตงบาน 0.75% 0.25% 0.00% 1.00% 
11 7 6 24 

หนังสือ 
2.75% 1.75% 1.50% 6.00% 

6 4 0 10 
อาหาร ขนม 1.50% 1.00% 0.00% 2.50% 

18 15 7 40 
อ่ืนๆ  

4.50% 3.75% 1.75% 10.00% 
176 129 95 400 รวม 

44.00% 32.25% 23.75% 100.00% 
 

2 = 14.365 Sig.2 tailed = 0.572 
 

 จากตาราง 26 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอ
วันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา โดยใชสถิติ 
Chi-square ในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ Sig.2 tailed 
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เทากับ 0.572 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที่ 1.15 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา
แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน 
 H1: ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชสถิติ Chi-square เพ่ือหาความแตกตาง
ระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ใชระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันกับ 
     พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสนิคา 
 

ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียตอวัน 
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือ

สินคา 
ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 10 
ครั้งตอวัน  

11 - 20 ครั้ง
ตอวัน  

21 ครั้งขึ้น
ไปตอวัน รวม 

105 72 57 234 ความสะดวกในการซื้อ  
26.25% 18.00% 14.25% 58.50% 

42 35 24 101 
ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 

10.50% 8.75% 6.00% 25.25% 
20 15 9 44 

ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก 5.00% 3.75% 2.25% 11.00% 
7 6 4 17 

สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 
1.75% 1.50% 1.00% 4.25% 

1 0 0 1 ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลด
เงินสดในการซื้อครัง้ตอไป 0.25% 0.00% 0.00% 0.25% 

1 1 1 3 
อ่ืนๆ  

0.25% 0.25% 0.25% 0.75% 
176 129 95 400 รวม 

44.00% 32.25% 23.75% 100.00% 
 

2 = 2.367 Sig.2 tailed = 0.993 
 

 จากตาราง 27 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอ
วันกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
สินคา โดยใชสถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบวา มีคาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทาง
สถิติ Sig.2 tailed เทากับ 0.993 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสนิใจซือ้สนิคาไม
แตกตางกัน 
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 สมมติฐานที ่2 องคประกอบเว็บไซต ประกอบดวยรูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหาความ
เปนชุมชน การติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียทีน่ํามาทดสอบสมมติฐานคือ 
ความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานโซเชียลมเีดีย มูลคาเฉลีย่ตอครั้งในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
และพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี ้
 
 สมมติฐานที ่2.1 องคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิตไิดดังนี ้
 H0: องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 H1: องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ Sig.2 tailed มีคานอย 
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้ 
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ตาราง 28 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบรโิภคผานทางโซเชียลมีเดีย 
ความถี่ตอป มูลคาเฉล่ียตอครั้ง พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า 

Sig.  Sig.  Sig.  ดานรูปลักษณ  
r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r 

(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r 

(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ระดับต่ํา  1. ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมี
เดีย 0.008 0.870 ไมสัมพันธ

กัน 0.020 0.693 ไมสัมพันธกัน 0.198** 0.000 
ทิศทางเดยีวกัน 

ระดับคอนขางต่ํา  2. การจัดวางรูปแบบใหสะดวกในการใช
งาน 0.014 0.777 ไมสัมพันธ

กัน -0.014 0.779 ไมสัมพันธกัน 0.221** 0.000 
ทิศทางเดยีวกัน 

ระดับคอนขางต่ํา  3. ความสวยงามและดูนาสนใจของราน 
Profile photo/Cover photo 0.010 0.845 ไมสมัพันธ

กัน 0.021 0.673 ไมสัมพันธกัน 0.248** 0.000 
ทิศทางเดยีวกัน 
ระดับคอนขางต่ํา  

ดานรูปลักษณโดยรวม 0.011 0.831 ไมสัมพันธ
กัน 0.009 0.715 ไมสัมพันธกัน 0.222** 0.000 

ทิศทางเดยีวกัน  

 
**มีนัยทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต
ดานรูปลักษณกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ใชคาสถิติสัมประสิทธิ 
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) สามารถวิเคราะหได
ดังนี้ดาน  
 
 ความถี่ตอป ในการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.083 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ ความงายในการอานขอมูลในโซเชยีลมีเดีย ในขอ การจัด
วางรูปแบบใหสะดวกในการใชงาน และในขอ ความสวยงามและดูนาสนใจของราน Profile photo 
Cover photo มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.870, 0.777 และ 0.845 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบ
เว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.715 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย ในขอ การจัด
วางรูปแบบใหสะดวกในการใชงาน และในขอ ความสวยงามและดูนาสนใจของราน Profile photo 
Cover photo มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.693, 0.779 และ 0.673 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบ
เว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 ดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า เม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญของ องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียใน
การซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.222 หมายความวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคให
ความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณ ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการ
กลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ การจัดวางรูปแบบใหสะดวกในการใชงาน และในขอ 
ความสวยงามและดูนาสนใจของราน Profile photo Cover photo มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 
และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.221 และ0.248 หมายความวาตัวแปรทั้งหมดมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคให
ความสําคัญกับ การจัดวางรูปแบบใหสะดวกในการใชงาน และความสวยงามและดูนาสนใจของราน 
Profile photo Cover photo ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 สวนในขอ ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.198 หมายความวาตัวแปรมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มรีะดับ
ความสัมพันธต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย 
ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
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 สมมติฐานที ่2.2 องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 H1: องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 29 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหากับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดีย 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบรโิภคผานทางโซเชียลมีเดีย 
ความถี่ตอป มูลคาเฉล่ียตอครั้ง พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า 

Sig.  Sig.  Sig.  ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา  
r (2-

tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ r (2- 

tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ r (2- 

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ระดับคอนขางต่ํา 1. การแสดงรายละเอียดของสินคาให
ครบถวนบนหนาเพจ เชน รปูภาพ ขนาด 
นํ้าหนัก ราคา 

0.037 0.456 ไมสัมพันธกัน 0.007 0.894 ไมสัมพันธกัน 0.260** 0.000 
ทิศทางเดยีวกัน 

ระดับต่ํา 2. รูปภาพของสินคาสามารถแสดงได
หลายมุมมองและมีเสยีงประกอบการ
แนะนําสินคา 

0.074 0.142 ไมสัมพันธกัน 0.037 0.456 ไมสัมพันธกัน 0.186** 0.000 
ทิศทางเดยีวกัน 

ระดับต่ํา 3. หนา Page แสดงรายละเอียดเง่ือนไข
การรับประกันสินคาและเง่ือนไขการขอ
เปล่ียนหรือคืนสนิคาครบถวน 

0.069 0.168 ไมสัมพันธกัน 0.046 0.362 ไมสัมพันธกัน 0.179** 0.000 
ทิศทางเดยีวกัน 

ระดับต่ํา 
ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหาโดยรวม 0.060 0.255 ไมสัมพันธกัน 0.030 0.571 ไมสัมพันธกัน 0.208** 0.000 

ทิศทางเดยีวกัน 
 

**มีนัยทางสถติิที่ระดับ 0.01 79 
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 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต
ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหากับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ใชคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
 
 ดานความถี่ตอป ในการซ้ือสนคาผานโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.255 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ 
เชน รูปภาพ ขนาด น้ําหนัก ราคา ในขอ รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมีเสียง
ประกอบการแนะนําสินคา และในขอ หนา Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินคาและ
เงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.456, 0.142 และ 0.168 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซ้ือสนคาผานทางโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.571 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมี
เดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ 
เชน รูปภาพ ขนาด น้ําหนัก ราคา ในขอ รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมีเสียง
ประกอบการแนะนําสินคา และในขอ หนา Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินคาและ
เงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.894, 0.456 และ 0.362 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมี
เดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า เม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
ความสําคัญของ องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.208 หมายความวา
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธต่ํา กลาวคือ ถา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหา ในระดับที่มากข้ึน 
จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซือ้
สินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมี
เสียงประกอบการแนะนําสินคา และในขอ หนา Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินคา
และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.000 และ 0.000 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.186 และ0.179 หมายความวาตัวแปรทั้งหมดมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสาํคัญ
กับ รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมีเสียงประกอบการแนะนําสินคา และหนา 
Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินคาและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคา
ครบถวน ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
 สวนในขอ การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ เชน รูปภาพ ขนาด 
น้ําหนัก ราคา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมา
ซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.260 หมายความวาตัว
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แปรมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับ การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ เชน รูปภาพ ขนาด 
น้ําหนัก ราคา ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 
 สมมติฐานที ่2.3 องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 H1: องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใช คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 30 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนกับพฤตกิรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน 
     โซเชียลมีเดีย 
 

พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผานทางโซเชียลมีเดีย 
ความถี่ตอป มูลคาเฉลี่ยตอครั้ง พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา 
Sig.  Sig.  Sig.  ดานความเปนชุมชน 

r (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

1. ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือสนทนา
เรื่องที่สนใจระหวางผูใช
ดวยกัน 

-0.006 0.908 ไมสัมพันธกัน 0.044 0.381 ไมสัมพันธกัน 0.268** 0.000 
ระดับคอนขางต่ํา 
ทิศทางเดียวกัน 

2. ผูใชงานสามารถแบงปน
ขอมูลตางๆของสินคา
รวมกันได 

0.032 0.529 ไมสัมพันธกัน -0.019 0.706 ไมสัมพันธกัน 0.173** 0.001 
ระดับต่ํา  

ทิศทางเดียวกัน 

ดานความเปนชุมชน
โดยรวม 0.013 0.719 ไมสัมพันธกัน 0.012 0.543 ไมสัมพันธกัน 0.221** 0.001 

ระดับคอนขางต่ํา 
ทิศทางเดียวกัน 

 
**มีนัยทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต
ดานความเปนชุมชนกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ใชคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
 
 ดานความถี่ตอปในการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.719 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนา
เรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน และในขอ ผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกันได 
มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.908 และ 0.529 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชน
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการ
ซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซ้ือสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.543ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนา
เรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน และในขอ ผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกันได 
มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.381 และ 0.706 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชน
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง 
ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว 
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 ดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า เม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญของ องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.221 หมายความวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดานความเปนชุมชนในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทํา
ใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคา
ผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนา
เรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความวา องคประกอบเว็บไซต
ดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดาน
พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.268 หมายความวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธ
คอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
สนทนาเรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา
เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
สวนในขอ ผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกันได มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.173 หมายความวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ ผูใชงานสามารถ
แบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกันได ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา
เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย
มาก 
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 สมมติฐานที ่2.4 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 H1: องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใช คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 31 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล 
     มีเดีย 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบรโิภคผานทางโซเชียลมีเดีย 
ความถี่ตอป มูลคาเฉล่ียตอครั้ง พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า 
Sig. Sig. Sig. ดานการติดตอสื่อสาร  

r (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

1. การเปดชองทางที่หลากหลายในการตดิตอ
เจาของรานคา เชน การสงขอความ, การ
ฝากขอความ 

0.020 0.694 ไมสัมพันธกัน 0.007 0.886 ไมสัมพันธกัน 0.232** 0.000 ระดับคอนขางต่ํา 
ทิศทางเดยีวกัน 

2. ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดีย
ผาน Application ของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสือ่สารอื่นๆ ไดโดยตรง โดยไมตอง
ผาน Web Browser ตางๆ 

0.025 0.613 ไมสัมพันธกัน 0.008 0.876 ไมสัมพันธกัน 0.170** 0.001 ระดับต่ํา 
ทิศทางเดยีวกัน 

ดานการติดตอสื่อสารโดยรวม 0.023 0.654 ไมสัมพันธกัน 0.008 0.881 ไมสัมพันธกัน 0.201** 0.001 ระดับต่ํา 
ทิศทางเดยีวกัน 

 
**มีนัยทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต
ดานการติดตอสื่อสารกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ใชคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
 
 ดานความถี่ตอปในการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.654 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ การเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของ
รานคา เชน การสงขอความ การฝากขอความ และในขอ ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียล
มีเดียผาน Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ไดโดยตรง โดยไมตองผาน Web 
Browser ตางๆ มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.694 และ 0.613 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซต
ดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซ้ือสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.881 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ การเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา 
เชน การสงขอความ การฝากขอความ และในขอ ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดียผาน 
Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ไดโดยตรง โดยไมตองผาน Web Browser 
ตางๆ มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.886 และ 0.876 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานการ
ติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคา
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เฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้าเม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.201 หมายความวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําให
พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ การเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของ
รานคา เชน การสงขอความ การฝากขอความ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 หมายความวา 
องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมี
เดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.232 หมายความวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ การเปดชองทางที่
หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา เชน การสงขอความ การฝากขอความ ในระดับที่มากข้ึน จะ
มีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อ
สินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 สวนในขอ ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดียผาน Application ของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ไดโดยตรง โดยไมตองผาน Web Browser ตางๆ มีคา Sig. 
(2-tailed) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.170 หมายความวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสาํคัญ
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กับ ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดียผาน Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สื่อสารอ่ืนๆ ไดโดยตรง โดยไมตองผาน Web Browser ตางๆ ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําให
พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
 
 สมมติฐานที ่2.5 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 H1: องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใช คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 32 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล 
     มีเดีย 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบรโิภคผานทางโซเชียลมีเดีย 
ความถี่ตอป มูลคาเฉล่ียตอครั้ง พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า 
Sig. Sig. Sig. ดานการติดตอคาขาย 

r (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ r (2-

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

1. ความสะดวกของกระบวนการสั่งซ้ือ ชําระ
เงิน และรับสินคา 

0.052 0.300 ไมสัมพันธกัน -0.013 0.778 ไมสัมพันธกัน 0.212** 0.000 ระดับคอนขางต่ํา
ทิศทางเดยีวกัน 

2. สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือและ
สถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดีย
ได 

0.039 0.440 ไมสัมพันธกัน 0.023 0.639 ไมสัมพันธกัน 0.253** 0.000 ระดับคอนขางต่ํา
ทิศทางเดยีวกัน 

3. ความหลากหลายของชองทางในการชําระ
เงิน เชน บัตรเครดติ เคานเตอรเซอรวสิ 
Paypal และตูเอทีเอ็ม 

0.010 0.844 ไมสัมพันธกัน 0.088 0.080 ไมสัมพันธกัน 0.205** 0.000 ระดับต่ํา 
ทิศทางเดยีวกัน 

ดานการติดตอคาขายโดยรวม 0.034 0.528 ไมสัมพันธกัน 0.033 0.503 ไมสัมพันธกัน 0.223** 0.000 ระดับคอนขางต่ํา 
ทิศทางเดยีวกัน 

 
**มีนัยทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต
ดานการติดตอคาขายกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ใชคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
 
 ดานความถี่ตอป ในการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.528 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับ
สินคา ในขอ สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดียได 
และในขอ ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต เคานเตอรเซอรวิส Paypal 
และตูเอทีเอ็ม มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.300, 0.440 และ 0.844 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวา องคประกอบเว็บไซต
ดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซ้ือสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.503 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ในขอ ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับ
สินคา ในขอ สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดียได 
และในขอ ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต เคานเตอรเซอรวิส Paypal 
และตูเอทีเอ็ม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.778, 0.639 และ 0.080 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบ
เว็บไซตดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชยีล
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มีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า เม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
 ความสําคัญขององคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาองคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.223 หมายความวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถา
ผูบริโภคใหความสําคัญกัองคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอคาขายในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําให
พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอ ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับ
สินคา และในขอ สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดียได 
มีคาSig. (2-tailed) เทากับ 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอ
คาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดานพฤติกรรมการ
กลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.212, 0.253 
หมายความวาตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธ
คอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน 
และรับสินคา และสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดีย
ได ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 สวนในขอ ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต เคานเตอร
เซอรวิส Paypal และตูเอทีเอ็ม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา องคประกอบเว็บไซตดานการ
ติดตอคาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย ดาน
พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.205 หมายความวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธ
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ต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตร
เครดิต เคานเตอรเซอรวิส Paypal และตูเอทีเอ็ม ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการ
กลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 

  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการโซเชียลมีเดียที่มีปจจัย
ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตัง้แตอดีตจนถึง
ปจจุบัน และความถีใ่นการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน 
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 

    

1.1 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดีย
ที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.2 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของ
สินคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.3 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตผุลหลัก
ในการตัดสินใจซื้อสนิคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.4 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดีย
ที่ซื้อสินคาแตกตางกัน  

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติที่ใช 

1.5 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของ
สินคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.6 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตผุลหลัก
ในการตัดสินใจซื้อสนิคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.7 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียทีซ่ื้อสินคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.8 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
ประเภทของสินคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.9 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผล
หลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.10 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตัง้แตอดีตจนถึง
ปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
โซเชียลมีเดียทีซ่ื้อสินคาแตกตางกัน  

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.11 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตัง้แตอดีตจนถึง
ปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
ประเภทของสินคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.12 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตัง้แตอดีตจนถึง
ปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดียในดาน
เหตผุลหลักในการตัดสนิใจซื้อสินคาแตกตางกัน  

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง 

Chi-square 
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1.13 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่
ซื้อสินคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.14 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Chi-square 

1.15 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตผุลหลักในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Chi-square 

สมมติฐานที่ 2 องคประกอบเว็บไซต ประกอบดวย
รูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหาความเปนชุมชน การ
ติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย
ในดานความถีใ่นการซื้อสนิคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการ
ซื้อสินคาตอครัง้ และพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อ
ไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 

    

2.1  ดานรูปลักษณ 
1) ดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานความถี่ตอป 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2) ดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติที่ใช 

3) ดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชียลมีเดีย
ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2.2  ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา 
1) ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียดานความถีต่อป 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2) ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

3) ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา
เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมี
เดีย 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2.3  ดานความเปนชุมชน 
1) ดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานความถีต่อป 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2) ดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

3) ดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา
เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมี
เดีย 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 
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2.4   ดานการติดตอสื่อสาร 
1) ดานการติดตอสื่อสารมีความสมัพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานความถีต่อป 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2) ดานการติดตอสื่อสารมีความสมัพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

3) ดานการติดตอสื่อสารมีความสมัพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา
เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมี
เดีย 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2.5  ดานการติดตอคาขาย 
1) ดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานความถีต่อป 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

2) ดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง 

ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 

3) ดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสนิคาของผูบรโิภคผาน
โซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา
เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมี
เดีย 

ยอมรับสมมติ
ฐานรอง 

Pearson 
correlation 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
ทางโซเชียลมีเดีย”  
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา 
 2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธด านองคประกอบเว็บไซต  ประกอบดวย รูปลักษณ 
สวนประกอบเนื้อหา ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย กับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคา
ตอครั้ง และการกลับมาซื้อสินคาอีกครั้ง 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ผลของการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํามาเปนขอมูลเพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจผานโซเชียล
มีเดียไดรับทราบถึงความสําคัญของปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคองคประกอบ
เว็บไซต ที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค จากผลการวิจัยที่ได จะทําให
ผูประกอบการไดรับทราบวา มีปจจัยใดบางที่จะสงผลใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาหรือบริการจาก
โซเชียลมีเดียของตนและผูประกอบการธุรกิจตางๆ สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานและเปนแนวทางในการเพ่ิมชองทางการตลาดในสวนของการทําการตลาดผานสื่อโซเชียล
มีเดียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือประโยชนทางวิชาการ การทําธุรกิจ
ผานโซเชียลมีเดียเพ่ือใหรูความตองการของลูกคาและศึกษาชองทางในการตลาดเพ่ือปรับปรุง
หลักการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกยุคปจจุบัน โดยนําขอมูลและบทความเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาการศึกษาในภาควิชาที่เก่ียวของ 
 3.  ผลของการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชเพ่ือประโยชนดานอ่ืนๆ เชน หนวยงานภาครัฐ
เพ่ือประโยชนในการหาชองทางแจงขาวสารและการแสดงรายละเอียดที่ถูกตองเหมาะสมและความ
นาสนใจเพ่ือปรับปรุงและรับฟงความคิดความเห็นจากประชาชนทุกภาคสวนของประเทศไทย 
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 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการใช
โซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันที่แตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ตางกัน 
  2.  องคประกอบเว็บไซต ประกอบดวยรูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหาความเปนชุมชน การ
ติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล
มีเดียในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และการกลับมาซือ้สนิคา
อีกครั้ง 
 
วิธีดําเนินการทําวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริโภคที่ใชโซเชียลมีเดียในประเทศไทยซึ่งไมทราบ
จํานวนที่แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริโภคที่ใชบริการโซเชียลมีเดียในประเทศไทย
ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอนดังนั้นจึงใชวิธีของทาโรยามาเน (สุทธนู ศรีไสย. 2551; อางอิงจาก Taro 
Yamane,) สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบคาประชากรและไดกําหนดคาความ
เชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และ
เพ่ิมเติมจํานวนอีก 15 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 
 

     
 
 โดยที ่ n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 
   e  =  ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได 
   Z  =  ความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ
 
 ซึ่ง Z ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% มีคา 1.96 (กัลยา     
วานิชยบัญชา. 2545: 26) 
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 โดยแทนคาที่ระดับความนาจะเปนของประชากรเทากับ 0.05 คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะไดผลดังนี้ 
 

1.962 
  n  = 

4 x 0.052 
 

 
 ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 384.16 หรือประมาณ 385 คนและเพ่ิมเติม
จํานวนอีก 15คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนและจะสุมตัวอยางแบบวิธีไมทราบความ
นาจะเปน (Non-probability Sampling) 
 
 ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
 ขั้นที่ 1  ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนการเลือกเฉพาะ
ผูบริโภคชาวไทยที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียไดแก Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagram 
 ขั้นที่ 2 ใชการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามและโพสลิ้งคแบบสอบถามออนไลนผานโซเชียลมีเดียไดแก Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagram และเว็บไซตตางๆ เชนwww.pantip.com, www.mthai.com เพ่ือใหผูที่เคยสัง่ซือ้
สินคาหรือบริการผานโซเชียลมีเดียตอบจนครบจํานวนที่ตองการทั้งหมด 400 คนและสอบถามจาก
บุคคลทั่วไปเพ่ิมเติมจากการโพสลิ้งค 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ นิตยสาร วารสารผลงานวิจัยและเว็บไซตที่
เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. ปรับปรุงและดัดแปลงแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและเสนอแนะเพ่ิมเติมกอนนําเสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธ 
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองจากนั้นนําเสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบและแกไขกอนนําไปทดลองใช 
 5. นําเสนอแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมที่ใกลเคียงกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คนเพ่ือหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยคาความเชื่อมั่น มีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง 
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1.00 และคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับทั่วไปมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) 
โดยหลังจากที่ไดทดสอบคาความเชื่อมั่นแลว ไดคาอัลฟาขององคประกอบเว็ปไซตรวมเทากับ 
0.927 เมื่อแยกคาความเชื่อมั่น ไดคาอัลฟาในแตละดาน ไดแก ดานรูปลักษณ เทากับ 0.772 ดาน
สวนประกอบเนื้อหา เทากับ 0.923 ดานความเปนชุมชน เทากับ 0.709 ดานการติดตอสื่อสาร 
เทากับ 0.742 และดานการติดตอคาขาย เทากับ 0.933 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามโดยแบงเปน 3 
สวนคือ 
 สวนที่ 1 เปนการสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปด
แบบคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 2 ทาง (Two-way question) จํานวน 1 ขอ และแบบคําถามที่มี
คําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice question) จํานวน 4 ขอ ไดแก 
 ขอที่ 1 เพศระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2 อายุระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 3 สถานภาพสมรสระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 4 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 5 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) 
 สวนที่ 2 เปนการสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอระดับความสําคัญดาน
องคประกอบเว็บไซต ไดแก รูปลักษณ สวนประกอบที่เปนเนื้อหา ความเปนชุมชน การติดตอสื่อสาร 
และการติดตอคาขายของโซเชียลมีเดียของประเทศซึ่งลักษณะคําถามเปนการวัดระดับความสําคัญ
แบบ (Likert Scale) มีทั้งหมดจํานวน 13 ขอโดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 
 สวนที่ 3 เปนการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางโซเชียล 
มีเดีย ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปดแบบคําถามที่มีคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
question) จํานวน 3 ขอคําถามปลายปดที่ใชมาตรวัดแบบ Semantic Differential Scale โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Method) จํานวน1 ขอและแบบคําถามปลายเปด (Open-
ended response question) จํานวน 2 ขอไดแก 
 ขอที่ 1 คําถามเก่ียวกับโซเชียลมีเดียที่ผูบริโภคเคยสั่งซื้อ ระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2 คําถามเก่ียวกับประเภทสินคา ที่ผูบริโภคเคยสั่งซื้อผานทางโซเชียลมีเดียระดับการ
วัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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 ขอที่ 3 คําถามเก่ียวกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียระดับ
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 4 คําถามเก่ียวกับความถี่ในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 ขอที่ 5 คําถามเก่ียวกับมูลคาโดยเฉลี่ยของสินคาที่ผูบริโภคซื้อผานทางโซเชียลมีเดียในแต
ละครั้งระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 ขอที่ 6 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีกครั้งเมื่อไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการใหมจากรานคาในโซเชียลมีเดียที่ผูบริโภคใชบริการอยูระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการนําแบบสอบถามที่ไดรับคําตอบแลวมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1, การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3. การประมวลผลขอมูลขอมูลที่ลงรหัสแลวจะนํามาประมวลผลขอมูลซึ่งใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติดังนี้ 
   1.1.1 คาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ(Percentage) เพ่ือใชอธิบาย
ลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่1 และสวนที่ 3 (ขอที่ 1 ถึงขอที ่3) 
   1.1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviations) 
เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่3 (ขอที่ 4 ถึงขอที่ 6) 
  1.2 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน
ดังนี้ 
   1.2.1 สถิติวิเคราะหความแตกตาง (Chi-square test) เพ่ือใชทดสอบความ
แตกตางลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ในดานการซื้อสินคาผาน
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โซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา และเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา(ขอมูลจากแบบสอบถาม
สวนที่ 3 ขอที่ 1 ถึงขอที่ 3) 
   1.2.2 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coefficient)เพ่ือใชหาคาความสัมพันธดานองคประกอบเว็บไซต กับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาผานโซเชียลมีเดีย ในดานความถี่ในการซื้อสินคาตอป มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้ง และ
การกลับมาซื้อสินคาอีกครั้ง(ขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอที่ 4 ถึงขอที่ 6) 
 
 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานทางโซเชียลมีเดีย” สรุปผลไดดังนี้ 
   
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง 
มีจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 และเพศชายมีจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.75 มีอายุ 
31 ปข้ึนไป มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีจํานวน 
175 คน คิดเปนรอยละ 43.25 มีสถานภาพโสด มีจํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา 
ไดแก สถานภาพสมรส มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 มีระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมี
เดีย มากกวา 2 ปข้ึนไป มีจํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 83.25 รองลงมา นอยกวาหรือเทากับ 2 ป 
มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน ต่ํากวาหรือเทากับ 
10 ครั้งตอวัน มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมา ไดแก 11 - 20 ครั้งตอวัน มีจํานวน 
129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 และ 21 ครั้งข้ึนไปตอวันมีจํานวนนอยที่สุดคือ 95 คน คิดเปนรอยละ 
23.75 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเว็บไซต 
 ผลการวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบเว็บไซต แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซตในระดับมาก ประกอบดวย ดานการติดตอ
คาขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ดานการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ดานรูปลักษณ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 ดานความเปนชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และดานสวนประกอบเนื้อหา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.73 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
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 ดานรูปลักษณ 
 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ในระดับ
มาก ไดแก ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 การจัดวางรูปแบบให
สะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และความสวยงามและดูนาสนใจของราน Profile photo 
Cover photo มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ  
  
 ดานสวนประกอบเน้ือหา 
 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานสวนประกอบเนื้อหา ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต 
ในระดับมาก ไดแก การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ เชน รูปภาพ ขนาด 
น้ําหนัก ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมีเสียง
ประกอบการแนะนําสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 หนา Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการ
รับประกันสินคาและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ตามลําดับ  
  
 ดานความเปนชุมชน 
 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานความเปนชุมชน ในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต 
ในระดับมาก ไดแก ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนาเรื่องที่สนใจระหวางผูใช
ดวยกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกันได มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ 
 
 ดานการติดตอสื่อสาร 
 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอสื่อสาร ในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต 
ในระดับมาก ไดแก การเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา เชน การสงขอความ 
การฝากขอความ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดียผาน 
Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ไดโดยตรง โดยไมตองผาน Web Browser 
ตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ตามลําดับ  
  
 ดานการติดตอคาขาย 
 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต ดานการติดตอคาขาย ในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับองคประกอบเว็บไซต 
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ในระดับมาก ไดแก ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ และสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดียไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.95 และความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต เคานเตอรเซอรวิส Paypal 
และตูเอทีเอ็ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับ  
 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 1. โซเชียลมีเดียที่ซ้ือสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อผาน 
Facebook จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.00 รองลงมาคือ Instagram จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 8.50 Youtube จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และ Twitter จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
0.50 ตามลําดับ 
 2. ประเภทของสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อสินคาประเภท
เสื้อผา จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ สินคา IT จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
18.50 เครื่องสําอาง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 อ่ืนๆ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
เครื่องประดับ/ นาฬิกา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และ โทรศัพทมือถือ อุปกรณเสริม 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 หนังสือ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 อาหาร ขนม 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และ อุปกรณตกแตงบาน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
ตามลําดับ 
 3. เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เหตุผลหลักในการตัดสินใจคือ ความสะดวกในการซื้อ จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 
รองลงมาคือราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ซื้อเพราะเปนสินคา
หายาก จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 4.25 อ่ืนๆ เชน ขอมูลจากคนใกลตัว, สินคาถูกใจ และมีแบบใหเลือกหลากหลาย จํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 และไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสดในการซื้อครั้งตอไป จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ  
 4. ความถี่ตอป ในการซ้ือสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ผูบริโภคมีความถี่ในการซื้อ
สินคาผานทางโซเชียลมีเดีย นอยที่สุด คือ 1 ครั้ง ตอป มากที่สุด คือ 100 ครั้ง ตอป มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
6.48 ครั้ง ตอป คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 10.471  
 5. มูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซ้ือสินคา ผานโซเชียลมีเดียของผูบริโภคมีมูลคาการซื้อ
สินคาผานทางโซเชียลมีเดีย นอยที่สุด คือ 50 บาท ตอป มากที่สุด คือ 5,000 บาท ตอป มีคาเฉลี่ย
อยูที ่1104.90 บาท ตอป คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1002.081  
 6. พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า เม่ือไดรับขาวสารจากรานคาในโซเชียลมีเดีย ผูบริโภคมีระดับ 
พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้า เม่ือไดรับขาวสารจากรานคาในโซเชียลมีเดีย อยูในระดับคาดวาจะซ้ือ มีคาเฉล่ียอยูที่ 
3.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที ่0.811 
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 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ผูใชบริการโซเชียลมีเดียที่มีปจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความถี่ในการ
เย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียล
มีเดียในดานการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทของสินคา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา 
ตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภค
ผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.2 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานประเภทของสินคา เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 1.3 เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา เพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.4 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภค
ผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.5 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานประเภทของสินคา อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานที่ 1.6 อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา อายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที ่1.7 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที ่1.8 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานประเภทของสินคา สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที ่1.9 สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน พบวา 
ดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา สถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที ่1.10 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา
แตกตางกัน พบวา 
 ดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียทีซ่ือ้
สินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที ่1.11 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน 
พบวา 
 ดานประเภทของสินคา ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตาง
กัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานที ่1.12 ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
สินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถงึ
ปจจุบันแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผล
หลักในการตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.13 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตางกัน 
พบวา 
 ดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคาแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.14 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาแตกตางกัน พบวา 
 ดานประเภทของสินคา ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคาไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.15 ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวันแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา
แตกตางกัน พบวา 
 ดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลกัในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
 
 สมมติฐานที ่2 องคประกอบเว็บไซต ประกอบดวยรูปลักษณ สวนประกอบเนื้อหาความ
เปนชุมชน การติดตอสื่อสาร การติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 
 พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียที่นํามาทดสอบสมมติฐานคือ 
ความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย มูลคาเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
และพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย 
จากการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้ 
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 สมมติฐานที ่2.1 องคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย พบวา 
 
 ดานรูปลักษณ  
 องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานรูปลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดาน
รูปลักษณ ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 
 สมมติฐานที ่2.2 องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย พบวา 
 
 ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา 
 องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความถี่ตอปในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดีย ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต 
ดานสวนประกอบที่เปนเนื้อหา ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชยีลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
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 สมมติฐานที ่2.3 องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย พบวา 
 
 ดานความเปนชุมชน 
 องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความเปนชุมชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานความเปนชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดาน
ความเปนชุมชนในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสาร
เก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 
 สมมติฐานที ่2.4 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย พบวา 
 
 ดานการติดตอสื่อสาร 
 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความเปนชุมชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต
ดานการติดตอสื่อสารในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสาร
เก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก 
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 สมมติฐานที ่2.5 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย พบวา 
 
 ดานการติดตอคาขาย 
 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานความเปนชุมชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานมูลคาเฉลี่ยตอครั้ง ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 องคประกอบเว็บไซตดานการติดตอคาขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจาก
โซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานทางโซเชียลมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาผูบริโภคใหความสําคัญกัองคประกอบเว็บไซต ดานการ
ติดตอคาขายในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จาการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
โซเชียลมีเดีย” เมื่อพิจารณาเก่ียวกับการศึกษาในครั้งนี้แลวมีประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํา
อภิปรายผล ดังนี้  
 1.  พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานโซเชียลมีเดียที่ซื้อสินคา 
อภิปรายไดดังนี ้
  1.1 ลักษณะสวนบุคคลที่มีผล ไดแก อายุ ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน และความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน เมื่อเปรียบเทียบแตละอายุ ระยะเวลา
ในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียลมีเดียตอวัน ก็
พบวามีความนิยมในการซื้อสินคาผาน Facebook อยางมีนัยสําคัญ สวนใหญมีอายุ 31 ปข้ึนไป ซึ่ง
อยูในชวงวัยทํางาน มีกําลังซื้อสินคาเมื่อไดรับรูขอมูลผาน Facebook โดยระยะเวลาในการใช
โซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสวนใหญมากกวา 2 ป และความถี่ในการเย่ียมชมโซเชียล
มีเดียตอวัน สวนใหญอยูในชวง ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน ซึ่งเปนผูบริโภคที่นิยมซื้อสินคา
ผาน Facebook จะเห็นไดวา ผูบริโภคที่ซื้อสินคาผาน Facebook กลุมเปาหมายคือวัยทํางาน มีอายุ
ตั้งแต 31 ปข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา เอ้ือมลฉัตร (2545) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติที่
มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการการทองเที่ยวในประเทศไทยจากโฆษณาทางอินเทอรเน็ต 
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ผลการวิจัยพบวา กลุมผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีอายุตั้งแต 31 ปข้ึนไป  
 2.  พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานประเภทของสินคา
อภิปรายไดดังนี ้
   2.1 ลักษณะสวนบุคคลที่มีผล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการใช
โซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลา
ในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ก็พบวามีความนิยมในการซื้อสินคาในดานประเภท
สินคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในดานเพศ พบวา เพศชายนิยมซื้อสินคาประเภท IT และในเพศ
หญิงนิยมซื้อสินคาประเภทเสื้อผา ในดานอายุ พบวา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ 31 ปข้ึนไป 
ทั้ง 2 กลุมซื้อเสื้อผา ซึ่งตางกันในกลุมอยางมีนัยสําคัญ ในดานสถานภาพโสด และ สมรส ทัง้ 2 กลุม
ซื้อเสื้อผา ซึ่งตางกันในกลุมอยางมีนัยสําคัญ ในดานระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน พบวา ระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ 2 ป และ มากกวา 2 ปข้ึนไป ทั้ง 2 กลุมซื้อ
เสื้อผา ซึ่งตางกันในกลุมอยางมีนัยสําคัญ โดยสวนใหญมีการซื้อสินคาประเภทเสื้อผา ผานโซเชียล
มีเดียมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนเพราะสินคาประเภทเสื้อผาที่ซื้อขายผานโซเชียลมีเดียมีความ
หลากหลาย มีแบบใหเลือกมาก ทันสมัย และสะดวกในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา 
วิศวสมภพ (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสตรีผานชองทาง
อินเทอรเน็ต จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสตรีผานชองทางอินเทอรเน็ตในสวนของ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในขอรูปแบบของเสื้อผามีการออกแบบตามสมัยนิยม ผูบริโภคใหความสําคัญ
ในระดับสูงมาก ซึ่งอาจจะเปนเพราะผูหญิงโดยสวนใหญ ตองการที่จะแตงตัวใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา ทําใหมีการซื้อสินคาประเภทเสื้อผาในเพศหญิงเปนจํานวนมาก และอินเทอรเน็ตก็เปนสิง่
สําคัญเปนชองทางในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ (2541: 41-42) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษาเหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด 
ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมชวยอธิบายถึง ความคิดและความรูสึก
ของกลุมเปาหมายเทานั้นขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึง และมีประสิทธิผลตอการ
กําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน 
 3.  พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานเหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจซื้อสินคา อภิปรายไดดังนี ้
   3.1 ลักษณะสวนบุคคลที่มีผล ไดแก อายุ และระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบในแตละอายุ และระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน พบวา มีเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ในขอความสะดวกในการซื้อ อยางมี
นัยสําคัญ ในดานอายุ พบวา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป และ 31 ปข้ึนไป ทั้ง 2 กลุมเหตุผลหลัก
ในการตัดสินใจซื้อสินคาในขอความสะดวกในการซื้อ และในดานระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดีย
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ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา ระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ 2 ป และ มากกวา 2 ปข้ึนไป ทั้ง 2 
กลุมมีเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ในขอความสะดวกในการซื้อ ซึ่งตางกันในกลุมอยางมี
นัยสําคัญ โดยสวนใหญมีเหตุผลเพ่ือความสะดวกในการซื้อ อาจเนื่องมาจากผูบริโภคเปนผูที่ใชงาน
โซเชียลมีเดียมาเปนระยะเวลานาน ทําใหสะดวกที่จะซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย และประหยัดเวลา
ในการเดินทางเพ่ือซื้อสินคาที่รานคาโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภาภรณ วัธนกุล 
(2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทาง
เว็บไซตพานิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพานิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทยในดานเหตุผลหลักใน
การตัดสินใจซื้อสินคา ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับสูงมาก ในเรื่องของความสะดวกในการซื้อ 
และสอดคลองกับทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคของเอนเจล คอลเลท และแบควิล 
(Engle Kollat; & Blackwell. 1995) ที่กลาววา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ ไดแก 
อิทธิพลจากสภาวะแวดลอม และความแตกตางของบุคคลดานพ้ืนฐานและทรัพยากรแรงจูงใจและ
ความเก่ียวพันความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งคนในยุคปจจุบัน
ตองการความสะดวกสบาย ในดานการใชชีวิต และการใชจายเพ่ือซื้อสินคา 
 4.  พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อ
ซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อภิปรายไดดังนี้ 
  4.1 องคประกอบเว็บไซตที่มีความสัมพันธ ไดแก ดานรูปลักษณ ดานสวนประกอบ
เนื้อหา ดานความเปนชุมชน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่ในดานรูปลักษณ ดานความเปนชุมชน ดานการติดตอคาขาย มีความ 
สัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคให
ความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดานรูปลักษณ ดานความเปนชุมชน ดานการติดตอคาขาย 
อาทิเชน ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
สนทนาเรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน และความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับ
สินคา ในระดับที่มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคา
จากโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอย และในดานสวนประกอบเนื้อหา 
ดานการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระดับความสัมพันธต่ํา กลาวคือ 
ถาผูบริโภคใหความสําคัญกับ องคประกอบเว็บไซต ดานสวนประกอบเนื้อหา ดานการติดตอสื่อสาร 
อาทิเชน การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนาเพจ เชน รูปภาพ ขนาด น้ําหนัก ราคา 
รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมีเสียงประกอบการแนะนําสินคา และการเปด
ชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา เชน การสงขอความ การฝากขอความ ในระดับที่
มากข้ึน จะมีผลทําใหพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียล  
มีเดียในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรดา  
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คูณหอม (2551) ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
อุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบวา 
ผูบริโภคมีความคาดหวังในดานรูปลักษณ ดานความเปนชุมชน ดานการติดตอคาขาย อยูในระดับ
คอนขางต่ํา สวนความคาดหวังดานสวนประกอบเนื้อหา ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับต่ํา ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของคอลเลอร (Phillip Kotler. 1997) ไดกลาววา 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ประกอบดวย การคนหาขอมูล เมื่อความตองการถูกกระตุน
ผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูล เพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการของ
ตนเอง นักการตลาดจึงตองใหความสนใจเก่ียวกับแหลงขอมูลที่ผูบริโภคคนหา เมื่อผูบริโภคไดขอมลู
มาแลวผูบริโภคเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ ก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการที่ชื่นชอบมากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 1.  จากการทดสอบสมมติฐาน ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
พบวา Facebook เปนที่นิยมของผูบริโภคมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรจะใหความสําคัญใน
เรื่องของการเลือกใช Facebook เปนชองทางในการเสนอสินคาไปยังกลุมเปาหมาย โดยโซเชียล
มีเดียเปนอีกชองทางหนึ่งที่นาสนใจสําหรับผูประกอบการรานคาที่มีหนาราน หรือมีเว็บไซตอยูแลว 
เพ่ือประโยชนในดานชองทางในการนําเสนอสินคาใหมากข้ึน แตมิไดหมายความวาจะขายสินคาได
เพ่ิมข้ึน ประโยชนที่ไดจะแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่หนึ่ง ในสวนที่มีธุรกิจอยูแลว จะชวยเพ่ิมให
ธุรกิจนั้นมีผูบริโภครูจักเพ่ิมมากข้ึน สวนที่สอง สวนที่เริ่มทําธุรกิจ เชน รับสินคามาขายตอ นํา
ผลการวิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียไปใชเพ่ือทําธุรกิจตอได 
 2.  จากการทดสอบสมมติฐาน ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียใน
ดานประเภทสินคา พบวา สินคาที่นิยมที่สุดจะเปนสินคาประเภทเสื้อผา ดังนั้นผูประกอบการควรจะ
ใหความสําคัญเก่ียวกับสินคาประเภทเสื้อผา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความแตกตางในกลุมเพศยังพบวา 
ผูบริโภคเพศชาย มักนิยมซื้อสินคาประเภท IT สวนเพศหญิงนิยมซื้อสินคาประเภทเสื้อผา ดังนั้น
ผูประกอบการควรเลือกสินคาที่เหมาะกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่
ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย  
 3.  จากการทดสอบสมมติฐาน ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียใน
ดานเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา พบวา เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาที่นิยมที่สุดจะ
เปนเหตุผลของความสะดวกในการซื้อ ดังนั้นผูประกอบการควรจะใหความสําคัญเก่ียวกับความ
สะดวกในการซื้อ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความแตกตางของอายุ และ และระยะเวลาในการใชโซเชยีลมเีดีย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสวนใหญมีเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อสินคา ในขอความสะดวกใน
การซื้อ เนื่องจากโซเชียลมีเดียเปนชองทางหนึ่งที่ใชในการเสนอสินคาไปยังผูบริโภค ทําใหไมตอง
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เดินทางไปหนาราน สะดวกในการซื้อสินคา ประหยัดเวลาในการเดินทาง เปนเหตุผลหลักที่ทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาในขอความสะดวกในการซื้อมากที่สุด 
  4.  จากการทดสอบสมมติฐาน ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียใน
ดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาจากโซเชียลมีเดีย พบวา 
องคประกอบเว็บไซตที่มีความสัมพันธ ไดแก ดานรูปลักษณ ดานสวนประกอบเนื้อหา ดานความ
เปนชุมชน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการติดตอคาขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดียในดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาจากโซเชียลมีเดีย มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผูประกอบการควรจะให
ความสําคัญเก่ียวกับองคประกอบเว็บไซต ในดานรูปลักษณ ควรจัดวางใหงายในการอานขอมูลใน
โซเชียลมีเดีย ในดานสวนประกอบเนื้อหา ควรจัดวางใหมีการแสดงรายละเอียดของสินคาให
ครบถวนบนหนาเพจ เชน รูปภาพ ขนาด น้ําหนัก ราคา ในดานความเปนชุมชน ควรตั้งหัวขอให
ผูใชงาน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนาเรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน ในดานการ
ติดตอสื่อสาร ควรใหมีการเปดชองทางที่หลากหลายในการติดตอเจาของรานคา เชน การสง
ขอความ การฝากขอความ ในดานการติดตอคาขาย ควรใหความสําคัญกับกระบวนการสั่งซื้อ ชําระ
เงิน และรับสินคา ในระดับที่มากข้ึน โดยอาจจะสรางกระบวนการตอบกลับหลังการชําระเงิน และ
การสงสินคาไปยังผูบริโภคใหรวดเร็วข้ึน เมื่อผูบริโภคตองการจะซื้อสินคาก็จะนึกถึงโซเชียลมีเดีย
ของรานเปนอันดับแรก ทําใหเปนชองทางเพ่ือใหผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ได
กลับมาซื้อซ้ําเมื่อไดรับขาวสารจากรานคาในโซเชียลมีเดีย เกิดความภักดีตอตราสินคา และเขามา
ซื้อสินคาอยางตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ทางผูวิจัยมีความเห็นวาควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1.  ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาใน ดานทัศนคติ และดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย เพ่ือใหผูประกอบการไดรับทราบวา ผูบริโภคมีทัศนคติ
อยางไร ตอการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย และมีความพึงพอใจอยูในระดับใด เพ่ือนําผลการวิจัยที่
ไดมาใชในการพัฒนาปรับปรุง ดานองคประกอบเว็บไซต และเพ่ือพัฒนาดานการบริการใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค 
 2.  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
สินคาผานระบบออนไลน และผานโซเชียลมีเดีย โดยอาจจะใหความสําคัญกับการใหบริการมากข้ึน 
เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลาย และเปนประโยชนในการคนหาผูบริโภคกลุมเปาหมายใหม และ
สามารถนํามาวางแผนกลยุทธทางการตลาดของรานคาในโซเชียลมีเดียในอนาคต 
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 3.  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยในผูบริโภคชาวตางชาติ เพ่ือนําผลการวิจัยมา
พัฒนาโซเชียมีเดีย ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยรวม ทั้งยังสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารานคาในโซเชียลมีเดียอ่ืนๆได  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 

  
 
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปรดตอบคําถามทุกขอ โดยคําตอบของทานจะถูกเก็บ
เปนความลับ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ  
 สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบรโิภคที่มตีอระดับความสําคัญดานองคประกอบเว็บไซตของ
โซเชียลมีเดีย 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบรโิภคผานโซเชยีลมีเดีย 
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สวนท่ี 1 
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หนาขอความที่ทานเลือก 
 1. เพศ 
     ชาย     
   หญิง 
 
 2. อายุ 
     ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป      
   21 - 30 ป  
     31 - 40 ป       
   41 ปข้ึนไป 
 
 3. สถานภาพ 
     โสด        
   สมรส  
     อ่ืนๆ ………………………………. 
 
 4. ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ( Facebook , 
Youtube, Twitter, Instagram ) 
     นอยกวา 6 เดือน       
   6 เดือน – 1 ป  
     1 – 2 ป       
   มากกวา 2 ป 
 
 5. ความถี่ในการเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียตอวัน ( Facebook , Youtube , Twitter , 
Instagram) 
     ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ครั้งตอวัน     
   11 - 20 ครั้งตอวัน  
    21 ครั้งข้ึนไปตอวัน 
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สวนท่ี 2 
ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอระดับความสําคัญ 

ดานองคประกอบเว็บไซตของโซเชียลมีเดีย 
 
คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความสําคัญของ 
 การใชโซเชียลมีเดียในการซื้อสินคาของทาน 
 

ระดับความสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สดุ 
(1) 

ดานรูปลักษณ (Context) 
1. ความงายในการอานขอมูลในโซเชียลมีเดีย           
2. การจัดวางรูปแบบใหสะดวกในการใชงาน      
3. ความสวยงามและดูนาสนใจของราน Profile 
photo/Cover photo           
 
ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา (Content) 
1. การแสดงรายละเอียดของสินคาใหครบถวนบนหนา 
Page เชน รูปภาพ/ขนาด/น้ําหนัก/ราคา      
2. รูปภาพของสินคาสามารถแสดงไดหลายมุมมองและมี
เสียงประกอบการแนะนําสินคา           
3. หนา Page แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน
สินคาและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินคาครบถวน           
 
ดานความเปนชุมชน(Community) 
1. ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนา
เรื่องที่สนใจระหวางผูใชดวยกัน           
2. ผูใชงานสามารถแบงปนขอมูลตางๆของสินคารวมกัน
ได           
 



 126 

ระดับความสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สดุ 
(1) 

 
ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) 
1. การเปดชองทางทีห่ลากหลายในการติดตอเจาของ
รานคา เชน การสงขอความ, การฝากขอความ           
2. ผูใชงานสามารถเปดดูขอมูลของโซเชียลมีเดียผาน 
Application ของคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ได
โดยตรง โดยไมตองผาน Web Browser ตางๆ            

 
ดานการติดตอคาขาย (Commerce) 
1. ความสะดวกของกระบวนการสั่งซื้อ ชําระเงิน และรับ
สินคา           
2. สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ  
และสถานะการจัดสงสินคาผานโซเชียลมีเดียได           
3. ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงิน เชน 
บัตรเครดิต เคานเตอรเซอรวิส Paypal และตูเอทีเอ็ม           

 
 หมายเหตุ: โซเชียลมีเดีย ประกอบดวย Facebook , Youtube , Twitter , Instagram 
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สวนท่ี 3 
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 

 
คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย ลงใน   หนาขอความที่ทานเลือกและกรอก 
 คําตอบลงในชองวางตามความเปนจริง 
 
 1. ทานซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียใดมากทีสุ่ด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
    Facebook       
   Youtube 

 Twitter   
 Instagram  

 
 2. ทานซื้อสินคาประเภทใดผานโซเชียลมีเดียมากที่สุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
     เครื่องสําอาง    
   เสื้อผา 

 เครื่องประดับ/ นาฬิกา  
 โทรศัพทมือถือ/ อุปกรณเสริม 
 สินคา IT       
 อุปกรณตกแตงบาน 
 หนังสือ       
 อาหาร ขนม 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 
 
 3. เหตผุลหลักในการตัดสนิใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย (ตอบเพียง 1 ขอ) 
     ความสะดวกในการซื้อ      
   ราคาถูกกวาแหลงขายอ่ืนๆ 

 ซื้อเพราะเปนสินคาหายาก     
 สินคาทันสมัยกวาแหลงขายอ่ืนๆ 
 ไดรับแตมสะสมเพ่ือใชเปนสวนลดเงินสด    
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
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 ในการซื้อครัง้ตอไป 
 4. ความถี่ในการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของทาน..............ครั้ง/ป 
 
 5. ทานซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียมูลคาโดยเฉลี่ย..............บาท/ครั้ง 
 
 6. ถาหากทานไดรับขาวสารจากรานคาในโซเชียลมีเดียทีท่านใชบริการอยู เก่ียวกับสินคา
ใหมทานจะกลับมาซื้อสนิคาอีกครั้งหรือไม 

ซื้อแนนอน_____:_____:_____:_____:_____ไมซื้อแนนอน 
       5       4        3       2       1  

............ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามครบั......... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 รายชื่อ     ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
1. อาจารย จิตอุษา ขันทอง    อาจารยประจํา 
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย นาฏอนงค นามบุดดี   อาจารยประจํา 
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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