การศึกษาเปรียบเทียบพฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์
ระหว่าง Social Commerce และ E – Marketplace
ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
A comparison of consumer online shopping behavior
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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ระหว่าง
Social Commerce และ E – Marketplace ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ระหว่าง Social Commerce และ E - Marketplace โดยจาแนก
ตามลักษณะของประชากรศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างทัศ นคติด้านส่ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) กั บ พฤ ติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ าอ อ นไล น์ ผ่ าน ช่ อ งท าง Social Commerce แล ะ
E - Marketplace เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติดา้ นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ระหว่างการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E – Marketplace ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง
จังหวัดตรัง โดยผลวิจยั ที่ได้จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการวาง
แผนการดาเนินธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และสามารถตอบสนองความต้องการด้านพฤติกรรมของการซื้อ
สินค้าออนไลน์ได้อย่างดียงิ่ ขึน้
รูปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคสินค้า
ที่ซ้ือ สินค้าผ่ า น Social Commerce และ E – Marketplace ในต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัด ตรัง
จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ทฤษฎีของ W.G. Cochran วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น
(Nonprobability Sampling) แบบการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือเป็ น
แบบสอบถาม จานวน 4 ตอน แบ่งเป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ ตอนที่ 1, ตอนที่ 2 และตอน
ที่ 3 และแบบสอบถามแบบสเกล ได้แก่ ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ในครัง้ นี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ สถิติ
ความถี่ ร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใช้สถิตอิ นุมาน ได้แก่ สถิติ t-test, F-test, การวิเคราะห์
ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์ด้วยสถิตทิ ดสอบความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร แบบจับคู่ โดย
การสุม่ ตัวอย่างประชากรอย่างเป็ นอิสระต่อกัน (Paired t-test) ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี้

1. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
2. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ด้านปั จจัยที่มสี ่วนสาคัญ
ต่อการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์มากทีส่ ุด และด้านความถีใ่ นการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. ผู้บ ริโ ภคสิน ค้า มีข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลได้แ ก่ อายุ อาชีพ รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น แตกต่ า งกัน
มีพ ฤติก รรมของการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า น Social Commerce ด้า นความถี่ใ นการเลือ กซื้อ สิน ค้า
ออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
6. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติ กรรมของ
การซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า น Social Commerce ด้า นเหตุ ผ ลที่เ ลือ กบริโ ภคสิน ค้า ออนไลน์ ม ากที่สุ ด
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
7. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านปั จจัยทีม่ สี ่วนสาคัญต่อการเลือกซือ้
สินค้าออนไลน์มากทีส่ ุดผ่าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
8. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการ
เลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
9. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
10. ผู้บริโภคสินค้ามีข้อ มูล ส่ว นบุค คลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

10. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านความถีใ่ นการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
12. ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผูบ้ ริโภคสินค้าโดยรวม ไม่
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมของการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง Social Commerce และ E Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ (บาท/ครัง้ ) ด้านความถี่ในการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ (ครัง้ /เดือน) ด้านเวลาที่ท่านใช้เลือกซื้ อสินค้าออนไลน์ (ชัวโมง/ครั
่
ง้ ) ด้านเหตุผลที่ท่านเลือก
บริโภคสินค้าออนไลน์มากทีส่ ุด ด้านปั จจัยทีม่ สี ว่ นสาคัญต่อการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์มากทีส่ ุด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
13. ทัศนคติทางด้านผลิตภัณฑ์ ใน Social Commerce และ E – Marketplace มีความแตกต่าง
กัน โดยผูบ้ ริโภคสินค้ามีทศั นคติทางด้านผลิตภัณฑ์ใน E – Marketplace ดีกว่า Social Commerce
ทัศนคติทางด้านราคา ใน Social Commerce และ E – Marketplace มีความแตกต่างกัน โดย
ผูบ้ ริโภคสินค้ามีทศั นคติทางด้านราคาใน E – Marketplace ดีกว่า Social Commerce
ทัศนคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน Social Commerce และ E – Marketplace มีความ
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคสินค้ามีทศั นคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน E – Marketplace ดีกว่า
Social Commerce
ทัศนคติด้านผลรวมส่วนประสมทางการตลาดใน Social Commerce และ E – Marketplace มี
ความแตกต่ า งกั น โดยผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า มี ท ั ศ นคติ ด้ า นผลรวมส่ ว นประสมทางการตลาดใน
E – Marketplace ดีกว่า Social Commerce
คาสาคัญ : พฤติกรรมของการซือ้ สินค้าออนไลน์, Social Commerce, E - Marketplace, ผูบ้ ริโภคสินค้า
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.
Keywords : Online shopping behavior, Social Commerce, E - Marketplace, consumers

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตได้มบี ทบาทและมีความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของคนเราเป็ นอย่างมาก
ในการใช้ติด ต่ อ สื่อ สารระหว่ า งกัน ทัง้ ได้มีก ารน าอิน เทอร์เ น็ ต มาใช้ ใ นการท าธุ ร กิจ และพาณิ ช ย์
อินเทอร์เน็ตจึงเป็ นช่องทางในการให้บริการต่างๆกับผู้บริโภคสินค้า จึงทาให้การทาการตลาดผ่ านสื่อ
ออนไลน์ ส ามารถทาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการต่างก็หนั มาให้ความสนใจในการสร้างเว็บไซต์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ โฆษณาและเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าและบริการกันเป็ นจานวนมาก
การท าธุ ร กิจ ต่ า งๆ มีก ารเติบ โตและเปลี่ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว การใช้ห ลัก การตลาด
แบบเดิมๆ คงไม่ได้ผลอีกต่อไป หากเจ้าของธุรกิจไม่รจู้ กั ปรับตัว เพราะกว่าร้อยละ 75 ของการซือ้ สินค้า
ในร้านนัน้ มาจากการตลาดออนไลน์ ทงั ้ สิ้น (สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, 2562)
สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคสินค้าในปั จจุบนั มีพฤติกรรมและมุมมองการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบัน
ร้านค้าและผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่ทาการตลาดออนไลน์กบั ลูกค้ามักไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้
การใช้ Social Media หรือ เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ของธุ ร กิจในการท าการตลาดนัน้ เพราะ
ตระหนักดีว่าเป็ นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าได้เป็ นอย่างดี โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายหรือมี
ก็ไ ม่มากหากเทีย บกับการท าตลาดในรูปแบบอื่นๆ ที่สาคัญ มีประสิทธิภาพที่ดีเ ยี่ย มและเห็น ผลใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว สาหรับสือ่ Social Media ตัวหลักๆ ทีม่ ผี นู้ ิยมใช้ เช่น Facebook เป็ นต้น
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ e - Commerce ทาให้ผู้ซ้อื สินค้าออนไลน์ใช้ช่องทางของ Social
Commerce และ E - Marketplace ในการซื้อ สินค้าออนไลน์ เ พิ่ม ขึ้น ดังนัน้ จากการศึกษาข้อ มูล และ
งานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ระหว่าง Social Commerce และ E – Marketplace ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ร ะหว่ า ง Social Commerce และ
E - Marketplace โดยจาแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กับ
พฤติกรรมของการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace
3. เพื่อเปรียบเทียบทัศ นคติด้านส่ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ระหว่างการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E – Marketplace

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ตี ่างกัน ส่งผลต่อกลุ่มพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ระหว่าง
Social Commerce และ E – Marketplace แตกต่างกัน
2. ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace
3. ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่งผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร์ และ ทัศนคติดา้ นส่วนประสมทางการตลาด
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคสินค้าสินค้าออนไลน์
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคสินค้า
ราช ศิรวิ ฒ
ั น์ (2560) ได้จาแนกประเภทของผูบ้ ริโภคสินค้าได้ 4 ประเภท คือ 1) ผูบ้ ริโภคสินค้า
ที่เ ป็ นบุ ค คลและองค์ ก ร 2) ผู้ บ ริโ ภคสิน ค้ า ที่เ ป็ นบุ ค คลที่แ ท้ จ ริง และผู้ บ ริโ ภคสิน ค้ า ที่ไ ม่ แ ท้ จ ริง
3) ผูบ้ ริโภคสินค้าทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมและเป็ นครัวเรือน และ 4) ผูบ้ ริโภคสินค้าทีเ่ ป็ นผูค้ าดหวัง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
วชิรวัชร งามละม่อ ม (2558) ได้อ ธิบายว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ถือ เป็ น ความ
หลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล สามารถบ่งชี้ลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน
การตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็ นมาของบุคคล
นันเอง
่ ประกอบด้วย 1. อายุ 2. เพศ 3. สถานภาพทางการสมรส 4. รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e - Commerce)
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ (2542) ได้อธิบายว่า พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดาเนินการ
ทางเศรษฐกิจใดๆ ที่กระทาบนเครือข่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ การดาเนินการทางเศรษฐกิจดังกล่าว
อาจรวมถึงการออกแบบ การผลิต การโฆษณาสินค้า การค้าทัง้ ปลีกและส่ง การทาธุรกรรมตลอดจนการ
ชาระเงิน ส่วนเครือข่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจรวมถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทัง้ เครือข่ายภายในระหว่าง
องค์กร เครือข่ายเอกชน ระหว่างองค์กรหรือเครือข่ายสาธารณะ
4. แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2548, หน้า 136 - 137) กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการตลาดท่ องเที่ยวเป็ น
ส่ว นผสมทางตลาดท่ อ งเที่ย วที่ส าคัญ และนัก วิช าการส่ว นใหญ่ ก็ม ัก ใช้ส่ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
อ าพล นววงศ์เ สถียร (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าในร้านค้า
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคสินค้าที่ตดั สินใจซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มี
อายุ 18-22 ปี สถานะภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือ น
10,001-20,000 บาท ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์คอื สมาชิกในครอบครัวโดยปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ
สุ ร ัช ดา เชิด บุ ญ เมือ ง จิร วุ ฒิ หลอมประโคน และวิสุ ท ธ์ กล้า หาญ (2557) ได้ศึก ษาปั จ จัย
การตลาดและพฤติกรรมของการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านความปลอดภัยของลูกค้า ด้านความสะดวก ความทันสมัย
ของสินค้า ด้านคุณภาพสินค้า ด้านสือ่ โฆษณา และปั จจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรม
ของการซือ้ สินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
จุฑารัต น์ เกียรติรศั มี (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผ ลต่อ การซื้อ สินค้าผ่ า นทางแอพพลิเ คชัน่
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์
่
ของกลุ่ มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อที่มากกว่าผู้ท่ปี ระกอบ
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน
ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศกึ ษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ที่แ ตกต่างกันมีอิทธิพ ลต่อ การตัดสินใจซื้อ สิน ค้าผ่ า นทางสัง คมออนไลน์ ไ ม่แ ตกต่ างกัน ส่ว นปั จ จัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
ธนาศักดิ ์ ข่ายกระโทก สิรมิ า บูรณ์กุศลและกนกกาญจน์ ศรีสุรนิ ทร์ (2560) ได้ศกึ ษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคสินค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า ช่องทางในการ
เลือกซื้อสินค้าออนไลน์คอื เฟสบุ๊ค ความถี่ในการสังซื
่ ้อสินค้าออนไลน์ คือ 2 - 3 ครัง้ ต่อเดือน ค่าใช้จ่าย
ในการซือ้ สินค้าออนไลน์ต่อครัง้ คือ น้อยกว่า 500 บาท ชาระค่าสินค้าโดยวิธเี ก็บเงินปลายทาง ประเภท
สินค้าหรือบริการทีซ่ อ้ื คือ เครื่องแต่งกาย ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ คือ ตนเอง
ฉวีว งศ์ บวรกีร ติข จร (2560) ได้ศึก ษาการซื้อ ขายสิน ค้า กลุ่ ม แฟชัน่ ในสื่อ สัง คมออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า โครงสร้างตลาดในสื่อสังคมออนไลน์เป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การเข้าสู่ตลาด
ผู้ ข ายสามารถท าได้ ง่ า ย เนื่ อ งจากมีต้ น ทุ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ า โดยใช้ ทุ น เริ่ม ต้ น ประมาณ

2,000 - 30,000 บาท ด้านพฤติก รรมทางการตลาดผู้ข ายใช้พฤติก รรมการแข่ง ขันด้า นราคา และ
พฤติกรรมการแข่งขันทีไ่ ม่ใช่ราคา โดยผูข้ ายจะมีการสร้างตัวตนของสินค้าหรือมีสนิ ค้าหลักทีม่ คี วามโดด
เด่นเป็ นซิกเนเจอร์ของร้านควบคู่กบั กลยุทธ์การให้ความสาคัญต่อการรักษาความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า
(Privacy) และกลยุทธ์การขายและการบริการแบบผูซ้ อ้ื จะได้รบั การแก้ไขทุกปั ญหา
ขจีนุ ช สวัส ดิน าม (2560) ได้ ศึก ษาปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความไว้ ว างใจตลาดกลางพาณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใ นประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุระหว่าง 30 - 39 ปี
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลโดยเฉลีย่
ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท สินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็ นสินค้าแฟชัน,
่ เครื่องแต่งกาย ซื้อเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยซือ้ ครัง้ ละ 501 - 1,000 บาท ชาระสินค้าส่วนใหญ่ดว้ ย Mobile banking
กริณฑ์วฏั รักงาม (2560) ได้ศกึ ษาองค์ประกอบทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการ E - Marketplace
ของผู้บริโภคสินค้า กรณี ศึก ษา Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ผลการวิจยั พบว่ า
ผูใ้ ช้บริการมีมุมมองต่อบริการ Shopee เป็ นช่องทางซื้อขายสินค้ารายย่อยจานวนมากเสมือนตลาดนัด
โดยเป็ นสินค้าชิ้นเล็กราคาถูก สามารถสังซื
่ ้อผ่านอุปกรณ์มอื ถือได้สะดวกทีส่ ุดด้วยระบบการซือ้ ขายทีไ่ ม่
ยุ่งยาก และมีโปรโมชันที
่ ท่ าให้ตอ้ งเข้ามาตรวจสอบทุกวันถึงแม้จะไม่มสี นิ ค้าทีอ่ ยากได้ในขณะนัน้ ก็ตาม
วดี รัตนพงศ์พนั ธ์ (2560) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าตลาดเฉพาะกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มากกว่ า เพศชาย มีส ถานภาพโสด ส่ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ก รุ ง เทพฯ อายุ อ ยู่ร ะหว่ า ง 18 - 25 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000
บาท โดยประเภทสินค้าทีส่ นใจซือ้ หรือเคยซือ้ แล้วมากทีส่ ุด คือ เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย
นันทพร เขียนดวงจันทร์ ขวัญกมล ดอนขวา และสรียา วิจติ รเสถียร (2561) ได้ศกึ ษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าสาหรับการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของเจเนเรชันวาย ผลการวิจยั พบว่า สินค้า
ส่วนใหญ่ทซ่ี ้อื คือ สินค้าแฟชัน่ เครื่องสาอาง และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ สิง่ กระตุ้นทีท่ าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตัง้ ใจซือ้ สินค้า คือ ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านเวลา ด้านเทคโนโลยี
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
รูปแบบที่นามาใช้ในการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ว ิธีว ิจ ัย เชิง ส ารวจ
(Survey Research) เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บพฤติก รรมของการซื้อ สิน ค้ า ออนไลน์ ร ะหว่ า ง Social
Commerce และ E – Marketplace ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มของผูบ้ ริโภคสินค้าทีซ่ อ้ื สินค้าผ่าน Social Commerce และ E - Marketplace
ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับผู้บริโภคที่แน่ นอน ผู้วจิ ยั จึงใช้วธิ กี ารกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใช้สตู รของ W.G. Cochran (1953,
p. 886) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ตัวอย่าง และผู้ วจิ ยั จึงเพิม่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็ น 400 ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั แบ่งวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็ น โดยการคานวณแบบหลายขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่
เคยซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่านทาง Social Commerce และ E – Marketplace อย่างน้อย 1 ครัง้
ขัน้ ที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างในตาบลวังวน
อาเภอกันตัง จังหวัดตรังทัง้ 5 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 80 ตัวอย่าง รวมทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ซึง่ เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติก รรมผู้ บ ริโ ภคสิน ค้ า สิน ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง
Social Commerce ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ เวลาเฉลี่ยในการซื้อ เหตุผลที่
เลือกซือ้ และปั จจัยสาคัญในการซือ้ ซึง่ เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติก รรมผู้ บ ริโ ภคสิน ค้ า สิน ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง
E - Marketplace ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ เวลาเฉลี่ยในการซื้อ เหตุผลที่
เลือกซือ้ และปั จจัยสาคัญในการซือ้ ซึง่ เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce และ
E – Marketplace โดยยึดหลักส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึง่ เป็ นแบบสอบถามแบบสเกล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากหนังสือ วารสาร สิง่ พิมพ์ บทความทางวิชาการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. รวบรวมเนื้อหาสาระที่ศกึ ษาจากเอกสารและงานวิจยั ประมวลเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างข้อ
คาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั พร้อมกับศึกษาหลักเกณฑ์และวิธสี ร้างแบบสอบถาม
3. ด าเนิ น การสร้ า งแบบสอบถาม และเสนออาจารย์ ท่ีป รึก ษา เพื่อ ให้ค าแนะน า แก้ ไ ขปรับ ปรุ ง
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และเสนอผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อพิจารณาความสมบูรณ์ถูกต้อง และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแล้วนาผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาและภาษา ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา มีค่าเท่ากับ 0.882

นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง (Validity) และให้คาแนะนา เพือ่ แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
4. นาแบบสอบถามที่ผ่ านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้กับกลุ่ มผู้บริโภคสินค้า ที่มลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะทาการวิจยั จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ กี ารหา
ค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบาค จะต้องได้ค่าดัชนีมากกว่า 0.7 ขึ้นไป จึงจะนาไปใช้ในการวิจยั
(บุญชม ศรีสะอาด, 2550) ) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามมี
่
ค่าเท่ากับ 0.904
5. นาแบบสอบถามที่ผ่ า นการทดลองใช้ (Try out) แล้ว มาตรวจสอบและจัด ท าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพือ่ นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากวิธีก ารท าแบบสอบถาม ซึ่ง ผู้ท่ีส ามารถตอบ
แบบสอบถามได้จะต้องเป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ระหว่าง Social Commerce และ
E – Marketplace ในตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทัง้ 5 หมู่บ้าน โดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จานวนทัง้ สิน้ 400 กลุ่มตัวอย่าง
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วจิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้วจิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีไ่ ด้
ทัง้ หมดมาลงรหัส (Coding) และประมวลผลเพือ่ คานวณหาค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั โดยโปรแกรมสาเร็จรูป
ซึง่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยกาหนดค่าความเชื่อมันที
่ ่ 95 % ค่า p - value ที่ .05 วิเคราะห์ด้วยสถิติ
ทดสอบความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ 2 ประชากร แบบจับคู่ โดยการสุม่ ตัวอย่างประชากร
อย่างเป็ นอิสระต่อกัน (Paired t-test)
ผลการวิ จยั
1. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
2. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่ า น Social Commerce ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ แตกต่ า งกั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

3. ผู้บ ริโ ภคสิน ค้า มีข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลได้แ ก่ อายุ อาชีพ รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น แตกต่ า งกัน
มีพ ฤติก รรมของการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า น Social Commerce ด้า นความถี่ใ นการเลือ กซื้อ สิน ค้า
ออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพ ฤติกรรม
ของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านเวลาที่ใช้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
6. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของ
การซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า น Social Commerce ด้า นเหตุ ผ ลที่เ ลือ กบริโ ภคสิน ค้า ออนไลน์ ม ากที่สุ ด
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
7. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ด้านปั จจัยทีม่ สี ่วนสาคัญต่อการเลือกซือ้
สินค้าออนไลน์มากทีส่ ุดผ่าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
8. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการ
เลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
9. ผูบ้ ริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
10. ผู้บริโภคสินค้า มีข้อ มูล ส่ว นบุค คลได้แ ก่ อายุ อาชีพ รายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น แตกต่า งกัน
มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
11. ผู้บริโภคสินค้ามีขอ้ มูลส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมของการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน E – Marketplace ด้านความถีใ่ นการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
12. ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผู้บริโภคสินค้าโดยรวม
ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมของการซื้อ สิน ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง Social Commerce และ
E - Marketplace ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ (บาท/ครัง้ ) ด้านความถี่ในการเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์ (ครัง้ /เดือน) ด้านเวลาทีท่ ่านใช้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ (ชัวโมง/ครั
่
ง้ ) ด้านเหตุผ ลที่ท่าน

เลือกบริโภคสินค้าออนไลน์มากที่สุด ด้านปั จจัยที่มสี ่วนสาคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
13. ทัศ นคติท างด้า นด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ใน Social Commerce และ E – Marketplace มีค วาม
แต กต่ า งกั น โดยผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า มี ท ั ศ นคติ ท างด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น E – Marketplace ดี ก ว่ า
Social Commerce
ทัศ นคติ ท างด้ า นราคา ใน Social Commerce และ E – Marketplace มีค วามแตกต่ า งกัน
โดยผูบ้ ริโภคสินค้ามีทศั นคติทางด้านราคาใน E – Marketplace ดีกว่า Social Commerce
ทัศนคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน Social Commerce และ E – Marketplace มีความ
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคสินค้ามีทศั นคติทางด้านการส่งเสริมการตลาดใน E – Marketplace ดีกว่า
Social Commerce
ทัศ นคติด้า นผลรวมส่ว นประสมทางการตลาดใน Social Commerce และE – Marketplace
มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า มี ท ั ศ นคติ ด้ า นผลรวมส่ ว นประสมทางการตลาดใน
E – Marketplace ดีกว่า Social Commerce
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึก ษาเกี่ย วกับ ความพึง พอใจของผู้ซ้ือ สิน ค้า ออนไลน์ ระหว่าง Social Commerce และ
E – Marketplace เพือ่ จะได้ทราบว่าปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคสินค้าพึงพอใจการซือ้ สินค้าออนไลน์มากน้อยเพียงใด
2. ควรศึกษาเกีย่ วกับความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภคออนไลน์ระหว่าง Social Commerce และ
E – Marketplace ว่าผูบ้ ริโภคมีความต้องการในด้านใด และปั จจัยใดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของการซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริงเพือ่ นามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการตลาดในอนาคตและปรับปรุง
3. ควรศึ ก ษา จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ง ของการซื้ อ สินค้ าออนไลน์ ระหว่ าง Social Commerce และ
E – Marketplace เพือ่ นามาใช้ในการคาดการณ์ว่าผูบ้ ริโภคจะมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด
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