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บทคดัยอ่ 

 

รายงานการค้นคว้าอสิระเรื่องการศกึษาเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ระหว่าง 
Social Commerce และ E – Marketplace ในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั วตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ระหว่าง Social Commerce และ E - Marketplace โดยจ าแนก
ตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ และความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) กับพฤติก รรมการซื้ อ สินค้ าออนไล น์ผ่ านช่ อ งทาง  Social Commerce และ                     
E - Marketplace เพื่อเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ระหว่างการ
ซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E – Marketplace ในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรงั โดยผลวจิยัที่ได้จากการเปรยีบเทยีบดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการวาง
แผนการด าเนินธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ และสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นพฤตกิรรมของการซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ไดอ้ย่างดยีิง่ขึน้ 

 รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคสนิค้า
ที่ซื้อสินค้าผ่าน Social Commerce และ E – Marketplace ในต าบลวงัวน อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง 
จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้ทฤษฎีของ W.G. Cochran วธิีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) แบบการเลอืกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมอืเป็น
แบบสอบถาม จ านวน 4 ตอน แบ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ ไดแ้ก่ ตอนที ่1, ตอนที ่2 และตอน
ที ่3 และแบบสอบถามแบบสเกล ไดแ้ก่ ตอนที ่4 การวเิคราะห์ในครัง้นี้ใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ สถติิ
ความถี่ รอ้ยละและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถติอินุมาน ไดแ้ก่ สถติิ t-test, F-test, การวเิคราะห์
ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ
การวเิคราะห์ด้วยสถติทิดสอบความสมัพนัธ์หรอืเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร แบบจบัคู่ โดย
การสุม่ตวัอย่างประชากรอย่างเป็นอสิระต่อกนั (Paired t-test) ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 



1. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน Social Commerce ดา้นค่าใช้จ่ายใน
การเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

2. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่  อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน Social Commerce ดา้นค่าใชจ่้ายในการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ ดา้นปัจจยัที่มสี่วนส าคญั
ต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ด และดา้นความถีใ่นการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

3. ผู้บริโภคสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน               
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านความถี่ในการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

4. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั    
มพีฤติกรรมของการซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลือกซื้อสนิค้าออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

5. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มลูส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ของการซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

6. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมของ
การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเหตุผลที่เลือกบริโภคสินค้าออนไลน์มากที่สุด 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

7. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน Social Commerce ดา้นปัจจยัทีม่สี่วนส าคญัต่อการเลอืกซือ้
สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ดผ่าน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01     

8. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นค่าใชจ่้ายในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

9. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มลูสว่นบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นค่าใชจ่้ายในการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

10. ผู้บริโภคสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน            
มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นความถี่ในการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  



10. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นความถีใ่นการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

12. ทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผูบ้รโิภคสนิคา้โดยรวม ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - 
Marketplace ดา้นค่าใชจ่้ายในการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ (บาท/ครัง้) ดา้นความถี่ในการเลอืกซื้อสนิค้า
ออนไลน์ (ครัง้/เดอืน) ด้านเวลาที่ท่านใช้เลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ (ชัว่โมง/ครัง้) ด้านเหตุผลที่ท่านเลอืก
บรโิภคสนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ด ดา้นปัจจยัทีม่สีว่นส าคญัต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

13. ทศันคตทิางดา้นผลติภณัฑ ์ใน Social Commerce และ E – Marketplace มคีวามแตกต่าง
กนั โดยผูบ้รโิภคสนิคา้มทีศันคตทิางดา้นผลติภณัฑใ์น E – Marketplace ดกีว่า Social Commerce 

ทศันคตทิางด้านราคา ใน Social Commerce และ E – Marketplace มคีวามแตกต่างกนั โดย
ผูบ้รโิภคสนิคา้มทีศันคตทิางดา้นราคาใน E – Marketplace ดกีว่า Social Commerce 

ทศันคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน Social Commerce และ E – Marketplace มคีวาม
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคสินค้ามีทศันคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน E – Marketplace ดีกว่า 
Social Commerce  

ทศันคตดิ้านผลรวมส่วนประสมทางการตลาดใน Social Commerce และ E – Marketplace มี
ความแตกต่ างกัน โดยผู้บริโภคสินค้ามีทัศนคติด้านผลรวมส่วนประสมทางการตลาดใน                          
E – Marketplace ดกีว่า Social Commerce 

 

ค าส าคญั : พฤตกิรรมของการซือ้สนิคา้ออนไลน์, Social Commerce, E - Marketplace, ผูบ้รโิภคสนิคา้ 

 

ABSTRAC 
 

An independent research report titled A comparison of consumer online shopping 
behavior between Social Commerce and E – Marketplace in Wangwon Subdistrict, Kantang 
District, Trang. The objective was to study online shopping behavior between Social Commerce 
and E-Marketplace classified by demographic characteristics. and the relationship between 
attitudes on marketing mix and behaviors of online shopping in social commerce and                      
e-marketplace. To compare the attitudes of marketing mix between online shopping in Social 
Commerce and E-Marketplace in Wangwon Subdistrict, Kantang District, Trang Province. service 
quality to meet the needs of the users better and the competition in service is widespread The 



research model is quantitative research. The sample group is consumers who bought goods 
through Social Commerce and  E-Marketplace in Wangwon Subdistrict, Kantang District, Trang 
Province, consisted of 400 samples using W.G. Cochran's theory. (Nonprobability Sampling) 
Convenience Sampling The tool is a questionnaire of 4 parts. including check list Part 1, Part 2 
and Part 3 and a semantic differential scale Part 4. descriptive statistics such as frequency, 
percentage and standard deviation. and use statistical inference. include t-test, F-test, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient, and Paired t-test. The results of the study were 
summarized as follows.   

1. Consumers have different personal data such as age, status, occupation, education 
level. average monthly income was different. That have the most behavior of online shopping in 
social commerce, The cost of shopping online was significantly different at 0.01 level 

2. Consumers have different personal data such as occupation was different. That have 
the most behavior of online shopping in social commerce, the cost of shopping online, the 
frequency of online shopping and the factors that are most important to purchasing online 
products was significantly different at 0.05 level. 

3. Consumers have different personal data such as age, occupation, average monthly 
income was different. That have the most behavior of online shopping in social commerce, the 
frequency of online shopping was significantly different at 0.01 level. 

4. Consumers have different personal data such as status, occupation, average monthly 
income was different. That have the most behavior of online shopping in social commerce, in 
terms of time spent shopping online was significantly different at 0.01 level. 

5. Consumers have different personal data such as occupation, average monthly income 
was different. That have the most behavior of online shopping in social commerce, in terms of 
time spent shopping online was significantly different at 0.05 level. 

6. Consumers have different personal data such as average monthly income was different. 
That have the most behavior of online shopping in social commerce, The most reasons for 
choosing to consumers online products was significantly different at 0.05 level. 

7. Consumers have different personal data such as gender, age, occupation, average 
monthly income was different. That have the most behavior of online shopping in social 
commerce, , the factors that are most important to purchasing online products was significantly 
different at 0.01 level 



8. Consumers have different personal data such as age, status, occupation, education 
level. average monthly income was different. That have the most behavior of online shopping in 
E-Marketplace, the cost of shopping online was significantly different at 0.01 level. 

9. Consumers have different personal data such as status, education level was different. 
That have the most behavior of online shopping in E-Marketplace, the cost of shopping online 
was significantly different at 0.05 level. 

10. Consumers have different personal data such as age, occupation, average monthly 
income was different. That have the most behavior of online shopping in E-Marketplace, the 
frequency of online shopping was significantly different at 0.01 level. 

11. Consumers have different personal data such as occupation was different. That have 
the most behavior of online shopping in E-Marketplace, the frequency of online shopping was 
significantly different at 0.05 level. 

12. Attitudes about marketing mix of consumers as a whole There was no relationship 
with the behavior of online shopping in Social Commerce and E-Marketplace.  most behavior of 
online shopping (Baht/time), frequency of online shopping. (times/month) in terms of time spent 
shopping online (hours/times) most reasons for choosing to consumers online products and 
factors that are most important to online shopping statistically significant at the 0.05 level 

13. Attitudes about products in Social Commerce and E-Marketplace are different. 
Consumers have better attitudes towards products in E-Marketplace than Social Commerce. 

- The price attitude in Social Commerce and E-Marketplace is different. Consumers have 
a better price attitudes in E-Marketplace than Social Commerce. 

- The marketing promotion attitude in Social Commerce and E-Marketplace is different. 
Consumers have a better marketing promotion attitude in E-Marketplace than Social Commerce. 

- The total marketing mix attitude in Social Commerce and E-Marketplace is different. 
Consumers have a better total marketing mix attitude in E-Marketplace than Social Commerce. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตไดม้บีทบาทและมคีวามส าคญัต่อชวีติประจ าวนัของคนเราเป็นอย่างมาก
ในการใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทัง้ได้มีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ ในการท าธุรกิจและพาณิชย์ 
อนิเทอร์เน็ตจงึเป็นช่องทางในการให้บรกิารต่างๆกบัผู้บรโิภคสนิค้า จงึท าให้การท าการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์สามารถท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการต่างก็หนัมาให้ความสนใจในการสร้างเว็บไซต์
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เพือ่โฆษณาและเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารกนัเป็นจ านวนมาก  

การท าธุรกิจต่างๆ มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้หลักการตลาด
แบบเดมิๆ คงไม่ไดผ้ลอกีต่อไป หากเจา้ของธุรกจิไม่รูจ้กัปรบัตวั เพราะกว่ารอ้ยละ 75 ของการซือ้สนิคา้
ในร้านนัน้มาจากการตลาดออนไลน์ทัง้สิ้น (สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, 2562) 
สะท้อนให้เหน็ว่าผู้บรโิภคสนิค้าในปัจจุบนัมพีฤตกิรรมและมุมมองการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
รา้นคา้และผูใ้หบ้รกิารทีไ่ม่ท าการตลาดออนไลน์กบัลูกคา้มกัไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้  

การใช้ Social Media หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของธุรกิจในการท าการตลาดนัน้ เพราะ
ตระหนกัดวี่าเป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสนิคา้และขายสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่มคี่าใชจ่้ายหรอืมี
ก็ไม่มากหากเทียบกับการท าตลาดในรูปแบบอื่นๆ ที่ส าคญัมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมและเห็นผลใน
ระยะเวลาอนัรวดเรว็ ส าหรบัสือ่ Social Media ตวัหลกัๆ ทีม่ผีูน้ิยมใช ้เช่น Facebook เป็นตน้ 

การเตบิโตอย่างต่อเนื่องของ e - Commerce ท าให้ผู้ซื้อสนิค้าออนไลน์ใช้ช่องทางของ Social 
Commerce และ E - Marketplace ในการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ดงันัน้จากการศึกษาข้อมูลและ
งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ ระหว่าง Social Commerce และ E – Marketplace ในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพื่ อศึกษาพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไล น์ระหว่ าง  Social Commerce และ                    
E - Marketplace โดยจ าแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร ์ในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กบั
พฤตกิรรมของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace  

3. เพื่อเปรยีบเทียบทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ระหว่างการซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E – Marketplace 

 
 
 
 



สมมติฐานของการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกนั ส่งผลต่อกลุ่มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ระหว่าง 
Social Commerce และ E – Marketplace แตกต่างกนั 

2. ทศันคตทิางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace  

3. ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ส่งผลต่อการซื้อสนิคา้ออนไลน์
ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตดา้นตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ตวัแปรอสิระ คอื ลกัษณะประชากรศาสตร ์และ ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด 
ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภคสนิคา้สนิคา้ออนไลน์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสนิคา้ 

ราช ศริวิฒัน์ (2560) ไดจ้ าแนกประเภทของผูบ้รโิภคสนิคา้ได ้4 ประเภท คอื 1) ผูบ้รโิภคสนิคา้
ที่เป็นบุคคลและองค์กร 2) ผู้บริโภคสินค้าที่เป็นบุคคลที่แท้จริงและผู้บริโภคสินค้าที่ไม่แท้จริง                
3) ผูบ้รโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นอุตสาหกรรมและเป็นครวัเรอืน และ 4) ผูบ้รโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นผูค้าดหวงั  
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

วชิรวชัร งามละม่อม (2558) ได้อธิบายว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ถือเป็นความ
หลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกบับุคคล สามารถบ่งชี้ลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกนั    
การตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุมาจากความแตกต่างดา้นประชากรศาสตรห์รอืความเป็นมาของบุคคล
นัน่เอง ประกอบดว้ย 1. อายุ 2. เพศ 3. สถานภาพทางการสมรส 4. รายได ้ระดบัการศกึษา และอาชพี   
3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e - Commerce) 

สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานิชย ์(2542) ได้อธบิายว่า พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ การด าเนินการ
ทางเศรษฐกจิใดๆ ที่กระท าบนเครอืข่ายสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้  การด าเนินการทางเศรษฐกจิดงักล่าว
อาจรวมถงึการออกแบบ การผลติ การโฆษณาสนิคา้ การคา้ทัง้ปลกีและส่ง การท าธุรกรรมตลอดจนการ
ช าระเงนิ ส่วนเครอืข่ายสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์าจรวมถงึเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ทัง้เครอืข่ายภายในระหว่าง
องคก์ร เครอืขา่ยเอกชน ระหว่างองคก์รหรอืเครอืขา่ยสาธารณะ  
4. แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 



บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2548, หน้า 136 - 137) กล่าวไวว้่า การส่งเสรมิการตลาดท่องเที่ยวเป็น
ส่วนผสมทางตลาดท่องเที่ยวที่ส าคัญ และนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มักใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย ด้านสนิค้าและบรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
5. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าในร้านค้า
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคสนิค้าที่ตดัสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มี
อายุ 18-22 ปี สถานะภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001-20,000 บาท ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์คอื สมาชกิในครอบครวัโดยปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ไดแ้ก่ การออกแบบเวบ็ไซตแ์ละเวบ็เพจ 

สุรัชดา เชิดบุญเมือง จิรวุฒิ หลอมประโคน และวิสุทธ์ กล้าหาญ (2557) ได้ศึกษาปัจจัย
การตลาดและพฤติกรรมของการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บรโิภคสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยัของลูกคา้ ดา้นความสะดวก ความทนัสมยั
ของสนิคา้ ดา้นคุณภาพสนิคา้ ดา้นสือ่โฆษณา และปัจจยัดา้นการใหบ้รกิารสว่นบุคคลมผีลต่อพฤตกิรรม
ของการซือ้สนิคา้ผ่านระบบพาณิชอเิลก็ทรอนิกส ์ 

จุฑารตัน์ เกียรติรศัมี (2558) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคสนิคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั 
มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลแตกต่างกนั โดยกลุ่มนักเรยีน นักศึกษา มคี่าเฉลี่ยการตดัสนิใจซื้อที่มากกว่าผู้ที่ประกอบ
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

ปิยมาภรณ์  ช่วยชหูนู (2559) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางสงัคม
ออนไลน์ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศกึษา อาชพี รายได้     
ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัย        
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์ 

ธนาศกัดิ ์ข่ายกระโทก สริมิา บูรณ์กุศลและกนกกาญจน์ ศรสีุรนิทร ์(2560) ไดศ้กึษาพฤตกิรรม
การเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคสนิคา้ในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบว่า ช่องทางในการ
เลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์คอื เฟสบุ๊ค ความถี่ในการสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์ คอื 2 - 3 ครัง้ต่อเดอืน ค่าใชจ่้าย
ในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ต่อครัง้ คอื น้อยกว่า 500 บาท ช าระค่าสนิคา้โดยวธิเีกบ็เงนิปลายทาง ประเภท
สนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ือ้ คอื เครื่องแต่งกาย ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ คอื ตนเอง  

ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร (2560) ได้ศึกษาการซื้อขายสินค้ากลุ่มแฟชัน่ในสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลการวจิยัพบว่า โครงสร้างตลาดในสื่อสงัคมออนไลน์เป็นตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด การเขา้สู่ตลาด
ผู้ขายสามารถท าได้ง่าย เนื่ องจากมีต้นทุนในการด าเนินธุรกิจต ่ า โดยใช้ทุนเริ่มต้นประมาณ              



2,000 - 30,000 บาท ด้านพฤติกรรมทางการตลาดผู้ขายใช้พฤติกรรมการแข่งขนัด้านราคา และ
พฤตกิรรมการแขง่ขนัทีไ่ม่ใช่ราคา โดยผูข้ายจะมกีารสรา้งตวัตนของสนิคา้หรอืมสีนิคา้หลกัทีม่คีวามโดด
เด่นเป็นซกิเนเจอรข์องรา้นควบคู่กบักลยุทธ์การใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 
(Privacy) และกลยุทธก์ารขายและการบรกิารแบบผูซ้ือ้จะไดร้บัการแกไ้ขทุกปัญหา  

ขจีนุช สวัสดินาม (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี          
มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้ส่วนบุคคลโดยเฉลีย่
ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท สนิค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสนิค้าแฟชัน่ , เครื่องแต่งกาย ซื้อเฉลี่ย
เดอืนละ 1 ครัง้โดยซือ้ครัง้ละ 501 - 1,000 บาท ช าระสนิคา้สว่นใหญ่ดว้ย Mobile banking  

กรณิฑว์ฏั รกังาม (2560) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร E - Marketplace 
ของผู้บริโภคสินค้า กรณีศึกษา Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ผลการวิจยัพบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารมมุีมมองต่อบรกิาร Shopee เป็นช่องทางซื้อขายสนิค้ารายย่อยจ านวนมากเสมอืนตลาดนัด 
โดยเป็นสนิคา้ชิ้นเลก็ราคาถูก สามารถสัง่ซื้อผ่านอุปกรณ์มอืถอืไดส้ะดวกทีสุ่ดดว้ยระบบการซือ้ขายทีไ่ม่
ยุ่งยาก และมโีปรโมชัน่ทีท่ าใหต้อ้งเขา้มาตรวจสอบทุกวนัถงึแมจ้ะไม่มสีนิคา้ทีอ่ยากไดใ้นขณะนัน้กต็าม  

วด ีรตันพงศ์พนัธ์ (2560) ได้ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านระบบ
พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้บรโิภคสนิค้าตลาดเฉพาะกลุ่ม ผลการวจิยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ อายุอยู่ระหว่าง 18 - 25 ปี             
มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชีพนักเรยีน/นักศกึษา และส่วนใหญ่มรีายไดต้่อเดอืน 5,001 - 10,000 
บาท โดยประเภทสนิคา้ทีส่นใจซือ้หรอืเคยซือ้แลว้มากทีสุ่ด คอื เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย  

นนัทพร เขยีนดวงจนัทร ์ขวญักมล ดอนขวา และสรยีา วจิติรเสถยีร (2561) ไดศ้กึษาพฤตกิรรม
ผู้บรโิภคสนิค้าส าหรบัการซื้อสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของเจเนเรชนัวาย ผลการวจิยัพบว่า สนิค้า
ส่วนใหญ่ทีซ่ื้อ คอื สนิคา้แฟชัน่ เครื่องส าอาง และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สิง่กระตุ้นทีท่ าใหเ้กดิแรงจูงใจ
ในการตัง้ใจซือ้สนิคา้ คอื ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นเวลา ดา้นเทคโนโลย ี 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

รปูแบบท่ีน ามาใช้ในการวิจยั 

การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่าง Social 
Commerce และ E – Marketplace ในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั โดยใช้การเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
 



วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คอื กลุ่มของผูบ้รโิภคสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ผ่าน Social Commerce และ E - Marketplace 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่าง เนื่องจากไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัผู้บรโิภคที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึใช้วธิกีารก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างจากการประมาณค่ารอ้ยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใชส้ตูรของ W.G. Cochran (1953, 
p. 886) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 ตวัอย่าง และผู้วจิยัจงึเพิม่ขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 ตวัอย่าง 
ผูว้จิยัแบ่งวธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น โดยการค านวณแบบหลายขัน้ตอน  

ขัน้ที่ 1 การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกผู้ตอบแบบสอบถามที่
เคยซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านทาง Social Commerce และ E – Marketplace อย่างน้อย 1 ครัง้ 

ขัน้ที่ 2 การเลือกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเก็บกลุ่มตวัอย่างในต าบลวงัวน 
อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงัทัง้ 5 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 80 ตวัอย่าง รวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  
การสร้างเครื่องมือ การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการทดสอบคณุภาพเครื่องมือ  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ (Check list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง         

Social Commerce ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ เวลาเฉลี่ยในการซื้อ เหตุผลที่
เลอืกซือ้ และปัจจยัส าคญัในการซือ้ ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ (Check list)   

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง                  
E - Marketplace ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ เวลาเฉลี่ยในการซื้อ เหตุผลที่
เลอืกซือ้ และปัจจยัส าคญัในการซือ้ ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ (Check list)   

ตอนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคตขิองการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทาง Social Commerce และ 
E – Marketplace โดยยดึหลกัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบสเกล  

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 
1. ศกึษาคน้ควา้เอกสารจากหนงัสอื วารสาร สิง่พมิพ ์บทความทางวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
2. รวบรวมเนื้อหาสาระที่ศกึษาจากเอกสารและงานวจิยั ประมวลเพื่อก าหนดขอบเขตในการสร้างข้อ

ค าถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยัพรอ้มกบัศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวธิสีรา้งแบบสอบถาม 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม และเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน า แก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้และเสนอผูท้รงคุณวุฒเิพื่อพจิารณาความสมบูรณ์ถูกต้อง และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแล้วน าผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาวเิคราะห์หาความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและภาษา ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหา มคี่าเท่ากบั 0.882  



    น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ที่ปรกึษาอกีครัง้ เพื่อพจิารณาความ
ถูกตอ้ง (Validity) และใหค้ าแนะน า เพือ่แกไ้ขปรบัปรุงแบบสอบถามใหม้คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปท าการทดลองใช้กับกลุ่มผู้บรโิภคสินค้าที่มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท าการวจิยั จ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิกีารหา
ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค จะต้องได้ค่าดชันีมากกว่า 0.7 ขึ้นไป จงึจะน าไปใช้ในการวจิยั 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2550) ) ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามมคี่าเท่ากบั 0.904 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ (Try out) แล้ว มาตรวจสอบและจดัท าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพือ่น าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครัง้นี้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการท าแบบสอบถาม ซึ่งผู้ที่สามารถตอบ
แบบสอบถามไดจ้ะต้องเป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารซื้อสนิค้าผ่านทางออนไลน์ระหว่าง Social Commerce และ 
E – Marketplace ในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ทัง้ 5 หมู่บ้าน โดยใช้ระยะเวลาเก็บขอ้มูล
ในช่วงเดอืน พฤษภาคม - มถิุนายน 2565 จ านวนทัง้สิน้ 400 กลุ่มตวัอย่าง  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลงัจากผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกต้องแลว้ ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามทีไ่ด้
ทัง้หมดมาลงรหสั (Coding) และประมวลผลเพือ่ค านวณหาค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัโดยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
ซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ และตวัแปร
ตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ 95 % ค่า p - value ที่ .05 วเิคราะห์ด้วยสถติิ
ทดสอบความสมัพนัธห์รอืเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ 2 ประชากร แบบจบัคู่ โดยการสุม่ตวัอย่างประชากร
อย่างเป็นอสิระต่อกนั (Paired t-test) 

 
ผลการวิจยั 

 

1. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

2. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่  อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านค่าใช้ จ่ ายในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน                
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  



3. ผู้บริโภคสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน               
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านความถี่ในการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

4. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั    
มพีฤติกรรมของการซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลือกซื้อสนิค้าออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

5. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มลูสว่นบุคคลไดแ้ก่ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ของการซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

6. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของ
การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเหตุผลที่เลือกบริโภคสินค้าออนไลน์มากที่สุด 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

7. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน Social Commerce ดา้นปัจจยัทีม่สี่วนส าคญัต่อการเลอืกซือ้
สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ดผ่าน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01     

8. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นค่าใชจ่้ายในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

9. ผูบ้รโิภคสนิคา้มขีอ้มลูสว่นบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นค่าใชจ่้ายในการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

10. ผู้บริโภคสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน            
มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นความถี่ในการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

11. ผู้บรโิภคสนิค้ามขีอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมของการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ดา้นความถีใ่นการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

12. ทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผู้บรโิภคสนิค้าโดยรวม     
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ                
E - Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการเลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ (บาท/ครัง้) ด้านความถี่ในการเลือกซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ (ครัง้/เดอืน) ดา้นเวลาทีท่่านใช้เลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ (ชัว่โมง/ครัง้) ดา้นเหตุผลที่ท่าน



เลอืกบรโิภคสนิค้าออนไลน์มากที่สุด ด้านปัจจยัที่มสี่วนส าคญัต่อการเลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์มากที่สุด 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

13. ทัศนคติทางด้านด้านผลิตภัณฑ์ ใน Social Commerce และ E – Marketplace มีความ
แตกต่ า งกัน  โดยผู้บ ริ โภคสินค้ ามีทัศนคติทางด้ านผลิตภัณฑ์ ใน  E – Marketplace ดีกว่ า                   
Social Commerce 

ทัศนคติทางด้านราคา ใน Social Commerce และ E – Marketplace มีความแตกต่างกัน       
โดยผูบ้รโิภคสนิคา้มทีศันคตทิางดา้นราคาใน E – Marketplace ดกีว่า Social Commerce 

ทศันคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน Social Commerce และ E – Marketplace มคีวาม
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคสินค้ามีทศันคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน E – Marketplace ดีกว่า 
Social Commerce  

ทัศนคติด้านผลรวมส่วนประสมทางการตลาดใน Social Commerce และE – Marketplace       
มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคสินค้ามีทัศนคติด้านผลรวมส่วนประสมทางการตลาดใน                       
E – Marketplace ดกีว่า Social Commerce 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่าง Social Commerce และ         
E – Marketplace เพือ่จะไดท้ราบว่าปัจจุบนัผูบ้รโิภคสนิคา้พงึพอใจการซือ้สนิคา้ออนไลน์มากน้อยเพยีงใด 

2. ควรศกึษาเกีย่วกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคออนไลน์ระหว่าง Social Commerce และ 
E – Marketplace ว่าผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการในดา้นใด และปัจจยัใดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของการซือ้สนิค้า
ของผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิเพือ่น ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดในอนาคตและปรบัปรุง 

3. ควรศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง ของการซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่าง Social Commerce และ                 
E – Marketplace เพือ่น ามาใชใ้นการคาดการณ์ว่าผูบ้รโิภคจะมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางใด 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). e-Marketplace ทีผู่ป้ระกอบการควรรู.้ คน้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565, 
จาก http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10600-e-marketplace 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

. (2545). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิาํหรบัการบรหิารและวจิยั.พมิพค์รัง้ที ่6 กรุงเทพฯ:
ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10600-e-marketplace


. (2546). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิาํหรบัการบรหิารและวจิยั.พมิพ์ครัง้ที ่7 กรุงเทพฯ: 
ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

ณฐัพล บวัอุไร. (2554). การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Social media ตามทฤษฎกีารสรา้งองคค์วามรู ้
ดว้ยตนเอง. คน้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565, จาก http://www.slideshare.net/jokesparrow/socialmedia-
constructivism   

ธนกฤต  วงศม์หาเศรษฐ์. (2559). Social Commerce กลยุทธใ์หม่ของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส.์  
นกับรหิาร, 31(4), 12-25.  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ. (2561). SCB EIC มอง    
เทรนดต์ลาด e-commerce มแีนวโน้มเตบิโตสงู แนะภาคธุรกจิใช ้3 กลยุทธพ์ชิติใจผูบ้รโิภคสนิคา้ยุค 
4.0. กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน). 

ธานินทร ์ศลิป์จารุ. (2555). การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS และ AMOS (พมิพ์
ครัง้ที1่3). กรุงเทพฯ: เอส. อาร.์ พริน้ติง้แมสโปรดกัส.์  

บุญชม ศรสีะอาด. (2550). การวจิยัเบื้องตน้ (พมิพค์รัง้ที ่7 แกไ้ขเพิม่เตมิ). กรุงเทพฯ: สุรวียิาสาสน์.  
ปรดี ีบุญซื่อ. (2559). ยุคสมยัของธุรกจิแบบ Platform ภยัคุกคามทีอ่นัตรายสุดต่อธุรกจิแบบ

ดัง้เดมิ. คน้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565, จาก https://thaipublica.org/2016/12/pridi19/ 
ภเิษก ชยันิรนัดร.์ (2551). บนัทกึความสาํเรจ็ธุรกจิดอทคอม e-Commerce success case 

study มุมมองการตลาดและกรณีศกึษาเวบ็ไซตไ์ทย. กรุงเทพฯ: พงษ์วรนิการพมิพ.์ 
ราช ศริวิฒัน์. (2560). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคสนิคา้. คน้เมื่อ 20 

พฤษภาคม 2565, จาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อก/ 
ฤดพีร ผ่องสุภาพ. (2551). การแสวงหาขา่วสารการประชาสมัพนัธแ์ละความพงึพอใจในการ

สือ่สารผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของนิสตินกัศกึษา (วทิยานิพนธป์รญิญมหาบณั- ฑติ ไม่ไดต้พีมิพ)์. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

วชริวชัร งามละม่อม. (2558). การบรหิารภาครฐัแนวใหม่ (New public management: NPM). 
กรุงเทพฯ: สถาบนั TDRM. 

วชิติ อู่อน้. (2557). การวจิยัและการสบืคน้ขอ้มลูทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ: เซน็ทรลัเอก็ซเ์พรส. 
วยิะดา ฐติมิชัฌมิ. (2556). เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์: แนวโน้ม ปรากฏการณ์ และจรยิธรรม. 

Executive Journal, 3(1), 150-156. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ศุภร เสรยีร์ตัน์, องอาจ ปทะวานิช, และปรญิ ลกัษติานนท.์ (2546). การวจิยั

ธุรกจิ. กรุงเทพฯ: เพชรจรสัแสงแห่งโลกธุรกจิ. 
ศูนยว์จิยักสกิรไทย. (2560). ปรบัธุรกจิใหท้นัรบักระแส E-Commerce โต. กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั

กสกิรไทย ธนาคารกสกิรไทย. 

https://thaipublica.org/2016/12/pridi19/
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81/?fbclid=IwAR1s_DPYYPpTt9M_qxomN8ieZHqHkx9sPD5L32jZmQQ2z2Ev-Xpos115gpw


สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย.์ (2542). รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละองคก์ร
ออกใบรบัรอง. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.). 

สมาคมผูป้ระกอบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ทย. (2562). e – Commerce ในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: สมาคมผูป้ระกอบพาณิชอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย. 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน). (2561). การเปรยีบเทยีบมลูค่า                        
E – commerce ปี 2558 – 2559 (เฉพาะ B2C) ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอืน่ ๆ. กรุงเทพฯ: 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม. 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน). (2562). คาดการณ์อตัราการ
เตบิโตเฉลีย่สะสมมลูค่า e–Commerce ในประเทศไทยปี 2560 - 2564. กรุงเทพฯ: กระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม. 

สบืศกัดิ ์ลิว่ลกัษณ์. (2560).  Marketplace ยิง่ลงของ ยิง่เพิม่ยอดขาย. คน้เมื่อ 22 พฤษภาคม 
2565, จาก https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/marketplace-you-should-present-your-
goods-now.html 

อุราเพญ็ ยิม้ประเสรฐิ. (2557). S-COMMERCE อนาคตของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสบ์นเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์. วารสารปัญญาภวิฒัน์, 5(1), 147-155. 

Brandbuffet. (2562). สถติผิูใ้ชด้จิทิลัทัว่โลก “ไทย” เสพตดิเน็ตมากสุดในโลก-“กรุงเทพ” เมอืง
ผูใ้ช ้Facebook สงูสุด. คน้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565, จาก 
https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/ 

Chesshire, T., & Rowan, D. (2011). Commerce gets social: How social networks are 
driving what you buy. Retrieved March 14, 2011, from 
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/02/features/social-networks-drive-commerce 

Cheung, M. Y., Sia, C. L., & Chen, H. (2009). Credibility of electronic word-of-mouth: 
Informational and normative determinants of on-line consumer recommendations. International 
Journal of Electronic Commerce, 13(4), 9-38. 

Cochran, W. G. (1953). Sampling techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc. 
Dennison, G., Braun, S. B., & Chetuparambil, M. (2009). Social commerce defined. 

Retrieved May 25, 2022, from http://www-01.ibm. com/software  
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and 

opportunities of social media. Business Horizons. 53(1), 59–68.  
Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, planning, implementation, and 

control (9th ed). New Jersey: A Simon & Schuster Company. 
Linda. S. (2010). E-commerce in social media context. World Academy of Science, 72, 39–44. 
Parr, B. (2009). How to: Use twitter for customer service. Retrieved May 25, 2022, from 

http://mashable.com/2009/05/09/twittercustomer-service/ 

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/marketplace-you-should-present-your-goods-now.html
https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/marketplace-you-should-present-your-goods-now.html
https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/02/features/social-networks-drive-commerce
http://mashable.com/2009/05/09/twittercustomer-service/

