5
พฤติิกรรมและปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ
ซื้้� อ สิิ น ค้้ า ผ่่ า นเครืือข่่ า ยสัั ง คมออนไลน์์ ข องประชาชนใน
จัังหวััดภููเก็็ต
Consumer Behavior and Marketing Factors Affecting the DecisionMaking in Purchasing Products Through Social Networks of
People in Phuket Province
สุชาดา สุดจิตร
Suchada Sudjit

106

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

พฤติิกรรมและปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต

Consumer Behavior and Marketing Factors Affecting the DecisionMaking in Purchasing Products Through Social Networks of People
in Phuket Province
สุชาดา สุดจิตร1

Suchada Sudjit
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
Master of Business Administration, Rajapruk University, Phuket Center,
Phuket 83000 Thailand e-mail : susudj@rpu.ac.th

1

5

Received : August 29, 2021 Revised : October 18, 2021 Accepted : October 28, 2021

บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต 2) ศึึกษาความคิิดเห็็นต่่อ
ปััจจัยั ทางการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต 3) ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
และ 4) เปรีียบเทีียบปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต กลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 424 คน พบว่่า พฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านสื่่�อ Facebook  สื่่�อ
โฆษณามีีส่่วนตััดสิินใจซื้้�อ สั่่�งซื้้�อเสื้้�อผ้้า/เครื่่�องประดัับ โอกาสในการซื้้�อสิินค้้าจาก
ส่่วนลด ค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อต่่อครั้้�ง 501 - 1,000 บาท โอนผ่่านบััญชีีธนาคาร และ
ปััญหาในการสั่่�งซื้้�อ คืือ การส่่งล่่าช้้า ปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ
ซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ พบว่่า โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก โดยเรีียง
ลำำ�ดับั คะแนนเฉลี่่ย� จากมากไปน้้อย ได้้แก่่ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านการนำำ�เสนอลัักษณะ
ทางกายภาพ ด้้านราคา ด้้านส่่งเสริิมการตลาด ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้าน
กระบวนการ และด้้านบุุคคล ตามลำำ�ดัับ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อ
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สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
พบว่่า เพศ อายุุ อาชีีพ รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน และระดัับการศึึกษามีีความสััมพันธ์
ั ์
กัับพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ .05 เปรีียบเทีียบปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
พบว่่า ประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ตที่่�มีีอาชีีพ รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน ระดัับการศึึกษา
แตกต่่างกััน  มีีความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.05 ส่่วนประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ตที่่�มีีเพศ และอายุุ แตกต่่างกััน  มีีความคิิดเห็็น
ต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ ไม่่แตกต่่างกััน
คำำ�สำำ�คัญ
ั : พฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้า; ปััจจัยั ทางการตลาด; เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
Abstract
The objectives of this research were to 1) investigate the
purchasing behavior through social networks among people in Phuket
Province, 2 ) analyze their opinions on marketing factors affecting
their purchasing behavior through social networks, 3) analyze the
relationship between purchasing behavior through social networks
and their general information, and  4) compare the marketing factors
affecting their purchasing behavior through social networks classified
by their general information.  The samples consisted of 424 people.  
The results found that the advertising media affected the purchasing
decision, the products that majority of the respondents purchased
were clothes/accessories through Facebook. The majority of them
purchased the product at a discount and spent about 501-1,000 baht
per order through bank transfer. The major problem they encountered
was the late delivery.   In terms of the overall marketing factors
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affecting the decision-making in purchasing products through social
networks, the result was at high level.  Considering from the highest
to the lowest means, these were: product, physical evidence, price,
promotion, place, process, and people respectively.  In addition, the
results of the hypothetical testing revealed that the respondents
who were from different average monthly income and educational
level had different opinions affecting the purchasing behaviour through
social networks at statistical significance of 0.05.  On the other hand,
the respondents who were from different gender and age group
showed no different in opinions affecting the purchasing behavior
through social networks.  
Keywords : Purchasing Behavior; Marketing Factors; Social Networks
บทนำ�
สภาพสัั ง คมในปัั จจุุ บัั น ได้้ แ ปรเปลี่่� ย นกลายเป็็ นสัั ง คมโลกาภิิ วัั ต น์์
(Globalization) ซึ่่�งหมายถึึง สัังคมที่่�ไร้้พรมแดน นั่่�นก็็คืือ ความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารเข้้ามีีบทบาทในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
ทำำ�ให้้เกิิดความสะดวกสบายรวดเร็็วสามารถเชื่่อ� มโยงไปทุุกพื้้�นที่่ ทำ
� ำ�ให้้โลกปััจจุบัุ นั
ก้้าวเข้้าสู่่�ยุุ คดิิ จิิ ทัั ล และเกิิ ดน วัั ต กรรมทางสัั ง คมที่่� รู้้� จัั ก กัั น อย่่ า งแพร่่ ห ลายว่่ า
“สัังคมออนไลน์์” (ธัันยาภรณ์์ ครองยุุติิ, 2559) ซึ่่�งเป็็นแหล่่งรวมกลุ่่�มของ
คนในลัักษณะของเครืือข่่ายหรืือที่่�เรีียกว่่า ชุุมชนเสมืือนจะสะท้้อนให้้เห็็นถึงึ ความ
สััมพัันธ์์ทางสัังคมในกลุ่่�มคนที่่�มีีความสนใจในสิ่่�งต่่าง ๆ ร่่วมกััน  เครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ถููกใช้เ้ ป็็นแหล่่งพบปะติิดต่อ่ สื่่อ� สารระหว่่างเพื่่อ� น ๆ หรืือบุุคคลที่่�รู้จั้� กั  หรืือ
แม้้แต่่ใช้้เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะในการแบ่่งปัันข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ทั้้�งเพื่่�อการศึึกษา
ธุุรกิิจ  และความบัันเทิิงร่่วมกััน  เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ที่่�เป็็นที่่�นิิยมในปััจจุุบัันมีี
หลากหลาย เช่่น  Facebook, Socialcam, Instagram และ Youtube เป็็นต้้น  
ปััจจุบัุ นนั
ั กั การตลาดเองก็็ได้้มองเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์เป็็นสื่อ่� ใหม่่ประเภทหนึ่่�ง
และได้้เปลี่่�ยนจากการเรีียกว่่า เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์มาเป็็นสื่่�อสัังคมออนไลน์์  
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ซึ่่ง� เป็็นช่อ่ งทางการสื่่อ� สารผ่่านสื่่อ� ใหม่่เป็็นที่่นิ� ยิ มอย่่างมากจนกลายเป็็นวััฒนธรรม
ของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ณ ปััจจุุบััน  (วิิยะดา ฐิิติิมััชฌิิมา, 2553)  การใช้เ้ ครืือข่่าย
สัังคมออนไลน์์ในการทำำ�ธุรุ กิิจจึงึ เป็็นการจูงู ใจให้้ลููกค้้าสั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้าและบริิการผ่่าน
เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตได้้อย่่างรวดเร็็ว ส่ง่ ผลให้้เกิิดรููปแบบในการขายสิินค้้า รููปแบบ
ใหม่่ผ่่านทางเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ ลููกค้้าสามารถเลืือกสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
ทั้้�งภาพ เสีียง หรืือ คลิิปวิิดีีโอ ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตได้ด้้ ้วยตนเองโดยอาศััย
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ เช่่น  เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือ หรืือสื่่�อ
อื่่น 
� ๆ ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถเลืือกซื้้อ� สิินค้้าได้้สะดวก รวดเร็็วขึ้้น 
� สามารถเปิิดบริิการ
ได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง  
จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยปีี 2562 กิิจกรรม
การใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต อัันดัับ 1 คืือ การใช้้เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ (Social
Networking Sites)  เช่่น Facebook, Twitter,  Instagram เป็็นต้้น มากสุุดถึึง
91.2%  รองลงมา คืือ ดููหนััง/ฟัังเพลง 71.2% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ 70.7%
ตามลำำ�ดัับ (กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม, 2562)  ผลจากการนิิยมการ
ใช้้งานผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ในปััจจุุบัันทำำ�ให้้องค์์กรหรืือกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ
ได้้นำำ�สื่อ่� สัังคมออนไลน์์มาใช้ใ้ นการติิดต่อ่ สื่่อ� สารกัับลููกค้้ามากยิ่่ง� ขึ้้น  
� และจากการ
สำำ�รวจของสำำ�นักั งานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน) (สพธอ.)
หรืือ ETDA (เอ็็ตด้้า) กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม  ได้้ทำำ�การสำำ�รวจ
เกี่่�ยวกัับ “พฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ปีี 2560” โดยในประเด็็น “พฤติิกรรมการ
ซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการทางออนไลน์์ของคนไทย” พบว่่า ผู้้�บริิโภคเข้้าเยี่่�ยมชม
เว็็บไซต์์ขายของออนไลน์์จากโฆษณาและสื่่�อออนไลน์์ต่่าง ๆ มากที่่�สุุด คิิดเป็็น
ร้้อยละ 55.9 โดยมีีข้้อมููลจากการรีีวิิวและคอมเมนต์์ของผู้้�เคยใช้้สิินค้้า ส่่วนลด
และของแถม และอัันดับั ของเว็็บไซต์์จากการค้้นหาทาง Search Engine เป็็นปัจจั
ั ยั
ที่่�มีีอิิทธิิพลรองลงมา คิิดเป็็นร้้อยละ 54.9% , 47.5% และ 41.9% ตามลำำ�ดัับ
(สำำ�นักั งานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์, 2563)  และนอกจากนี้้�ยังั มีีงานวิิจัยั
ที่่�ศึึกษาพฤติิกรรมและปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ อาทิิเช่่น (ณััฐกานต์์  กองแก้้ม, 2559) ได้้ศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง
พฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าและบริิการของผู้้�ใช้้ Application Shopee พบว่่า สิินค้้า
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ที่่�ผู้ใ�้ ช้้ Application Shopee สนใจมากที่่�สุด คืื
ุ อ สิินค้้าประเภทเสื้้อ� ผ้้าเครื่่อ� งแต่่งกาย
ผู้้�บริิโภคตััดสิินใจซื้้�อทัันทีีที่่�ทราบว่่ามีีการให้้ส่่วนลดในช่่วงเวลาต่่าง ๆ สาเหตุุ
ในการซื้้อ� สิินค้้าของผู้้บ� ริิโภค เพราะคุุณภาพของสิินค้้า ช่่องทางในการซื้้อ� ส่่วนใหญ่่
ซื้้�อจาก Application Shopee ในโทรศััพท์์มืือถืือ โดยชื่่�อเสีียงของ Application
Shopee ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้เกิิดความสนใจซื้้�อ และงานวิิจััยของ (ปิิยมาภรณ์์ ช่่วยชููหนูู,
2559) ที่่�ศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านทางสัังคม
ออนไลน์์ โดยพบว่่า ปััจจัยั ด้า้ นส่่วนประสมทางการตลาด ได้้แก่่ ด้้านบุุคลากรและ
คุุณภาพของสิินค้้า ด้า้ นราคา ด้า้ นการส่่งเสริิมการตลาด ด้า้ นภาพลัักษณ์์ของสิินค้้า
และร้้านค้้า และด้้านข้้อมููลร้้านค้้า ข้้อมููลสิินค้้า และกระบวนการให้้บริิการ ทุุก
ปััจจััยส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านทางสัังคมออนไลน์์สิินค้้ามากที่่�สุุด  การ
ตััดสินิ ใจซื้้�อของผู้้ใ� ช้้ คืือ มีีการเปรีียบเทีียบราคาจากหลาย ๆ ร้้านค้้าก่่อนการตััดสินิ
ใจซื้้�อ และชำำ�ระเงิินโดยการโอนเงิินผ่่านธนาคาร แสดงให้้เห็็นว่่าการศึึกษา
พฤติิกรรมและปััจจัยั ทางการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่าย
สัังคมออนไลน์์ แต่่ละพื้้�นที่่�นั้้�นอาจมีีบริิบทที่่�แตกต่่างกัันไป จึึงเป็็นที่่�น่่าสนใจที่่�จะ
ศึึกษาสำำ�หรับั การวิิจัยั ครั้้�งนี้้� โดยเฉพาะพื้้�นที่่จั� งั หวััดภููเก็็ต ได้้ชื่อ่� ว่่าเป็็น “ไข่่มุกุ แห่่ง
อัันดามััน” เป็็นศููนย์์กลางการท่่องเที่่�ยวทางทะเลที่่�มีีชื่่�อเสีียงในระดัับโลก รายได้้
ครััวเรืือนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 39,593.56 บาทต่่อเดืือน สููงเป็็นอัันดัับ 1 ของภาคใต้้ และ
เป็็นอัันดัับสี่่�ของประเทศ (สำำ�นัักงานจัังหวััดภููเก็็ต, 2561)
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น   ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษาพฤติิกรรมและปััจจััยทางการ
ตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชน
ในจัังหวััดภููเก็็ต เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงแนวทางการตลาดของผู้้�ประกอบการให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นการขยายฐาน
ลููกค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ให้้มากขึ้้น� และยั่่ง� ยืืนต่่อไปในอนาคต รวมถึึงเป็็น
แนวทางแก่่หน่ว่ ยงานภาครััฐ นำำ�ข้้อมููลไปใช้ใ้ นการวางแผนให้้ความรู้้กั� บั ผู้้ป� ระกอบการ
ธุุรกิิจพััฒนารููปแบบการขายสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่่�อศึึกษาพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของ
ประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
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2) เพื่่�อศึึกษาความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการ
ซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
3) เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่าย
สัังคมออนไลน์์กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
4) เพื่่�อเปรีียบเทีียบปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับส่่วนประสมทางการตลาดธุุรกิิจบริิการ (ศิิริิวรรณ เสรีีรััตน์์,
2541) อ้้างถึึงแนวคิิดส่่วนประสมทางการตลาดธุุรกิิจบริิการซึ่่�ง ประกอบด้้วย
1. ด้้านผลิิตภััณฑ์์ (Product) เป็็นสิ่่�งซึ่่�งสนองความจำำ�เป็็นและความต้้องการของ
มนุุษย์์ได้้ คืือ สิ่่�งที่่�ผู้้�ขายต้้องมอบให้้แก่่ลููกค้้าและลููกค้้าจะได้้รัับผลประโยชน์์และ
คุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์นั้้น 
� 2. ด้้านราคา (Price) หมายถึึง คุุณค่่าผลิิตภััณฑ์์ในรููปของ
ตััวเงิิน โดยที่่�ลููกค้้าจะเปรีียบเทีียบระหว่่าง คุุณค่่า (Value) ของบริิการ กัับราคา
(Price) ของบริิการนั้้�น ถ้้าคุุณค่่าสููงกว่่าราคา ลููกค้้าจะตััดสิินใจซื้้�อ 3. ด้้านช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่าย (Place) เป็็นกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบรรยากาศสิ่่�งแวดล้้อม
ในการนำำ�เสนอบริิการให้้แก่่ลููกค้้า ซึ่่�งจะต้้องพิิจารณาในด้้านทำำ�เลที่่�ตั้้�งและช่่อง
ทางในการนำำ�เสนอบริิการ 4. ด้้านส่่งเสริิมการตลาด (Promotion) เป็็นเครื่่�องมืือ
หนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญในการติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ใช้้บริิการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�แจ้้ง
ข่่าวสารหรืือชัักจููงให้้เกิิดทััศนคติิและพฤติิกรรมการใช้้บริิการ 5. ด้้านบุุคคล
(People) เพื่่อ� ให้้สามารถสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าได้้  6. ด้า้ นการสร้้างและ
นำำ�เสนอลัักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็็นการ
สร้้างนำำ�เสนอลัักษณะทางกายภาพให้้กัับลููกค้้า รููปแบบการให้้บริิการเพื่่�อสร้้าง
คุุณค่่าให้้กัับลููกค้้า 7. ด้้านกระบวนการ (Process) เกี่่�ยวข้้องกัับระเบีียบวิิธีีการ
และงานปฏิิบััติิในด้้านการบริิการ (พิิษณุุ จงสถิิตวััฒนา, 2542) ได้้กล่่าวถึึง การ
ตััดสินิ ใจไว้้ว่่าเป็็นกระบวนการในการบริิโภคมัักจะต้้อง ตััดสินิ ใจในทางเลืือกต่่างๆ
ของสิินค้้าและบริิการอยู่่�เสมอในชีีวิิตประจำำ�วััน  โดยจะเลืือกสิินค้้าหรืือบริิการ
ตามข้้อมููลและข้้อจำำ�กััดของสถานการณ์์ การตััดสิินใจซื้้�อจึึงเป็็นกระบวนการที่่�
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สำำ�คััญ การวางแผนการกระจายสิินค้้าและการสร้้างการยอมรัับของผู้้�บริิโภคจะมีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับ (วรััญญา  โพธิ์์�ไพรทอง, 2556) ได้้ศึึกษาปััจจััยที่่�
ส่่งผลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อเสื้้อ� ผ้้าออนไลน์์จากร้้านค้้าออนไลน์์ พบว่่า เพศ อายุุ ระดัับ
การศึึกษา และรายได้้ที่่�ต่่างกัันมีีการตััดสิินใจซื้้�อเสื้้�อผ้้าจากร้้านค้้าออนไลน์์แตก
ต่่างกััน โดยเพศหญิิงมีีแนวโน้้มซื้้�อมากกว่่าเพศชาย และกลุ่่�มอายุุ 30 ปีี เป็็นกลุ่่�ม
ที่่�มีีแนวโน้้มซื้้�อเสื้้�อผ้้าจากร้้านค้้าออนไลน์์มากที่่�สุุด นอกจากนี้้�กลุ่่�มที่่�มีีระดัับการ
ศึึกษาปริิญญาโทหรืือสููงกว่่ามีีแนวโน้้มซื้้�อสููงกว่่า และกลุ่่�มที่่�มีรี ายได้้สููงกว่่า 30,000
บาทขึ้้�นไปเป็็นกลุ่่�มที่่�ซื้้�อเสื้้�อผ้้าจากร้้านค้้าออนไลน์์มากที่่�สุุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิิดทฤษฎีี ที่่�เกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมและปััจจัยั ทางการตลาด
ที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนใน
จัังหวััดภููเก็็ต ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้กำำ�หนดกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ครั้้�งนี้้ต� ามที่่�ปรากฏ ดัังรููปภาพที่่� 1
ตััวแปรอิิสระ

1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลทั่วไป
เพศ 
อายุ
อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา

ตััวแปรตาม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล
ด้านการนำ�เสนอลักษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการ

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจััย

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ ลููกค้้าหรืือผู้้�บริิโภคที่่�ซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ในจัังหวััดภููเก็็ต แต่่เนื่่�องจากประชากรมีีจำำ�นวนมากและ
ไม่่ทราบจำำ�นวนที่่�แน่่นอนจึึงได้้กำำ�หนดขนาดตััวอย่่างโดยใช้้สููตรคำำ�นวณหาขนาด
ตััวอย่่างกรณีีไม่่ทราบจำำ�นวนประชากร ของ W.G. Cochran (กััลยา วานิิชย์บั์ ญ
ั ชา,
2545) ดัังนั้้�น จะได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ 385 ตััวอย่่าง และเพิ่่�มสำำ�รอง
ตััวอย่่างอีีก 10% หรืือเท่่ากัับ 39 ตััวอย่่าง รวมเป็็นจำำ�นวนตัวั อย่่างทั้้�งหมด 424
ตััวอย่่าง โดยใช้้วิิธีีสุ่่�มตัวั อย่่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่่อ� ให้้สะดวก
ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
ของประชนในจัังหวััดภููเก็็ต และเก็็บรวมรวมข้้อมููลตามสััดส่วน
่ โครงสร้้างประชากร
จัังหวััดภููเก็็ต ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 402,017 คน (สำำ�นัักงานสถิิติิจัังหวััดภููเก็็ต, 2561) ทั้้�ง
3 อำำ�เภอ ได้แ้ ก่่ อำ�ำ เภอเมืือง (256 คน) อำำ�เภอถลาง (108 คน) และอำำ�เภอกะทู้้�
(60 คน)
ตารางที่่� 1 สััดส่่วนการเก็็บรวบรวมข้้อมููลกลุ่่�มตััวอย่่าง ตามจำำ�นวนประชากร
จัังหวััดภููเก็็ต
ที่อยู่อาศัย
อำ�เภอเมือง

ประชากร
242,821

สัดส่วนประชากร(%)
60.4

กลุ่มตัวอย่าง (424 คน)

อำ�เภอถลาง
อำ�เภอกะทู้

101,946
  57,250
402,017

25.4

108

14.2
100.0

60
424.0

รวม

256

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย การศึึกษาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมและปััจจััยทางการ
ตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชน
ในจัังหวััดภููเก็็ตเป็็นการศึึกษาเชิิงสำำ�รวจ (Survey Research) เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการ
วิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้้�วิิจััยได้้ตรวจสอบความเที่่�ยง
ตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity) โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิตรวจสอบจำำ�นวน  3 คน 
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ปรัับปรุุงแก้้ไขสำำ�นวนภาษาที่่�ใช้้ตลอดจนเนื้้�อหาแล้้วไปทดลองใช้้  (try out) กัับ
ประชากรที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่าง คำำ�นวณหาค่่าความเชื่่อ� มั่่น 
� (reliability) ตามวิิธีีของ
ครอนบาค โดยใช้้สััมประสิิทธิ์์เ� อลฟา (Coefficient) ได้้ค่่า reliability เท่่ากัับ 0.93
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่่� (Frequency) และร้้อยละ (Percentage) ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการ
ตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยการแจกแจงความถี่่� (Frequency) และร้้อยละ (Percentage)
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต วิิเคราะห์์ข้้อมููล
โดยการคำำ�นวณหาค่่าเฉลี่่�ย (Mean) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  (Standard
Deviation) การทดสอบสมมติิฐาน สมมติิฐานที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปมีีความสััมพันธ์
ั ์กัับ
พฤติิกรรมการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนใน
จัังหวััดภููเก็็ต สถิิติิที่่�ใช้้ทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีี
มากกว่่า 2 กลุ่่�ม ใช้้สถิิติิ Chi-Square สมมติิฐานที่่� 2 ประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ตที่่�
มีีข้้อมููลทั่่�วไปต่่างกัันมีีความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรม
การซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์แตกต่่างกััน  สถิิติิที่่�ใช้้ คืือ การทดสอบ
ค่่าทีี  (t-test) ซึ่่�งใช้้ในการวิิเคราะห์์การจำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปด้้านเพศ  และใช้้
สถิิติิการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการวิิจััยสามารถสรุุป ได้้ดัังนี้้�
1) พฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนใน
จัังหวััดภููเก็็ต

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่่� 2 จำำ�นวน  และร้้อยละ จำำ� แนกตามพฤติิ ก รรมการซื้้� อ สิิ นค้้ าผ่่ า น
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของ ประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
พฤติิกรรมการซื้�อ้ สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
1. ช่่องทางการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Line
รวม
2. ผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า
- ครอบครััว/ญาติิ
- สื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ
- เพื่่�อน/คนรู้้�จััก
- อื่่�น ๆ
รวม
3. ประเภทของสิินค้้าที่่�สั่่�งซื้้�อ
- เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
- อาหาร
- ของตกแต่่ง/เฟอร์์นิิเจอร์์
- อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
- เครื่่�องสำำ�อาง/อาหารเสริิม
- เสื้้�อผ้้า/เครื่่�องประดัับ
- อื่่�น ๆ
รวม
4. โอกาสในการซื้้�อสิินค้้า
- วัันเกิิด
- โอกาสพิิเศษ/เทศกาล
- ส่่วนลด
- อื่่�น ๆ
รวม
5. ค่่าใช้้จ่่ายในการสั่่�งซื้้�อต่่อครั้้�ง
- ต่ำำ�� กว่่า 500 บาท
- 501 - 1,000 บาท
- 1,001 - 1,500 บาท
- ตั้้�งแต่่ 1,501 บาท ขึ้้�นไป
รวม

จำำ�นวน

ร้้อยละ

291
80
15
38
424

68.63
18.87
3.54
8.96
100.00

68
204
144
8
424

16.04
48.11
33.96
1.89
100.00

20
27
35
45
79
211
7
424

4.73
6.37
8.25
10.61
18.63
49.76
1.65
100.0

15
83
305
21
424

19.58
71.93
4.95
100.0

154
215
41
14
424

36.32
50.71
9.67
3.30
100.0
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ตารางที่่� 2 จำำ�นวน  และร้้อยละ จำำ�แนกตามพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือ
ข่่ายสัังคมออนไลน์์ของ ประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต (ต่่อ)

5

พฤติิกรรมการซื้�อ้ สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
6. วิิธีีการชำำ�ระเงิิน
- โอนผ่่านบััญชีีธนาคาร
- บััตรเครดิิต/เดบิิต
- เก็็บเงิินปลายทาง
รวม
7. ปััญหาหรืืออุุปสรรคในการสั่่�งซื้้�อ
- สภาพสิินค้้าไม่่สมบููรณ์์
- การส่่งล่่าช้า้
- สิินค้้าไม่่ตรงแบบ
- ขั้้�นตอนการสั่่�งซื้้�อยุ่่�งยาก
- อื่่�น ๆ
รวม

จำำ�นวน

ร้้อยละ

231
39
154
424

54.48
9.20
36.32
100.0

52
202
94
30
46
424

12.26
47.64
22.17
7.08
10.85
100.0

จากตารางที่่� 2 ช่่องทางการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ ส่วน
่ ใหญ่่
ซื้้�อสิินค้้าผ่่าน Facebook  ผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าส่่วนใหญ่่ตััดสิินใจ
ซื้้�อสิินค้้าจากสื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ ประเภทของสิินค้้าที่่�สั่่�งซื้้�อส่่วนใหญ่่สั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ประเภทเสื้้�อผ้้า/เครื่่�องประดัับ โอกาสในการซื้้�อสิินค้้าส่่วนใหญ่่ซื้้�อสิินค้้าเนื่่�องจาก
ส่่วนลด ค่่าใช้้จ่่ายในการสั่่�งซื้้�อต่่อครั้้�ง 501 - 1,000 บาท วิิธีีการชำำ�ระเงิินโอนผ่่าน
บััญชีีธนาคาร และปััญหาหรืืออุุปสรรคในการสั่่�งซื้้�อ คืือ การส่่งล่่าช้า้
2) ศึึกษาความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่ย�  ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเกี่่�ยวกัับปััจจัยั ทางการตลาดที่่�ส่ง่ ผล
ต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชน
ในจัังหวััดภููเก็็ต ในภาพรวม
ปัจจัยทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านการนำ�เสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
โดยรวม

X

SD

4.27
4.23
4.21
4.23
4.10
4.24
4.16
4.21

0.53
0.61
0.60
0.58
0.66
0.58
0.65
0.53

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่่� 3 ปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก
(X = 4.21, SD = 0.53 ) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน  โดยเรีียงลำำ�ดัับคะแนนเฉลี่่�ย
จากมากไปน้้อย ได้้แก่่ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ (X = 4.27, SD = 0.53 ) ด้้านการนำำ�เสนอ
ลัักษณะทางกายภาพ (X = 4.24, SD = 0.58 ) ด้้านราคา (X = 4.23, SD = 0.61 )
ด้้านส่่งเสริิมการตลาด (X = 4.23, SD =0.58 ) ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (X =
4.21, SD = 0.60 ) ด้้านกระบวนการ (X = 4.16, SD = 0.65 ) และด้า้ นบุุคคล
(X = 4.10, SD = 0.66 ) ตามลำำ�ดัับ
3) ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
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ตารางที่่� 4 สรุุปผลการทดสอบสมมติิฐานที่่� 1

5

สมมติิฐานที่่�
1.1 เพศมีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
1.2 อายุุมีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
1.3 อาชีีพมีีความสััมพัันธ์กั์ ับพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััด
ภููเก็็ต
1.4 รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนมีีความสััมพัันธ์กั์ ับพฤติิกรรม
การซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชน
ในจัังหวััดภููเก็็ต
1.5 ระดัับการศึึกษามีีความสััมพันธ์
ั ์กัับพฤติิกรรมการ
ซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนใน
จัังหวััดภููเก็็ต

สรุุปผลการทดสอบสมมติิฐาน








:  ยอมรัับสมมติิฐาน   X :  ปฏิิเสธสมมติิฐาน            

จากตารางที่่� 4 ผลการทดสอบสมมติิฐานการวิิจััย  พบว่่า เพศ อายุุ อาชีีพ 
รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน  และระดัับการศึึกษามีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
4) เปรีียบเทีียบปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
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ตารางที่่� 5 สรุุปผลการทดสอบสมมติิฐานที่่� 2
ข้้อมููลทั่่�วไป
ปััจจััยทางการตลาด
รายได้้เฉลี่่�ย
เพศ อายุุ อาชีีพ
ต่่อเดืือน


1. ด้้านผลิิตภััณฑ์์
X X


2. ด้้านราคา
X 


3. ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
X 


4. ด้้านส่่งเสริิมการตลาด
X X


5. ด้้านบุุคคล
X X


6. ด้้านการนำำ�เสนอลัักษณะทางกายภาพ X X


7. ด้้านกระบวนการ
X X


โดยรวม
X X

ระดัับการ
ศึึกษา
X




X
X



:  ยอมรัับสมมติิฐาน   X :  ปฏิิเสธสมมติิฐาน            

จากตารางที่่� 5 ผลการทดสอบสมมติิฐานที่่� 2 พบว่่า ประชาชนในจัังหวััด
ภููเก็็ตที่่�มีอี าชีีพ รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน และระดัับการศึึกษา แตกต่่างกััน มีีความคิิดเห็็น
ต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 ส่่วนประชาชนในจัังหวััด
ภููเก็็ตที่่�มีีเพศ และอายุุ แตกต่่างกััน มีีความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผล
ต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ ไม่่แตกต่่างกััน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิิจัยั เรื่อ�่ ง พฤติิกรรมและปััจจัยั ทางการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการตััดสินิ ใจ
ซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต ผู้้�วิิจััยนำำ�ผล
ที่่�ได้้จากการวิิจััยมาสรุุปและอภิิปรายผล ดัังต่่อไปนี้้�
1) พฤติิกรรมการซื้อ้� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนใน
จัังหวััดภููเก็็ต
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พฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััด
ภููเก็็ตส่่วนใหญ่่ซื้้�อสิินค้้าผ่่าน  Facebook ผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า
ส่่วนใหญ่่ คืือ สื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ มากที่่�สุุด  ประเภทสิินค้้าที่่�สั่่�งซื้้�อส่่วนใหญ่่เป็็น
เสื้้�อผ้้า/เครื่่�องประดัับ โอกาสในการซื้้�อสิินค้้าเนื่่�องจากมีีส่่วนลด ค่่าใช้้จ่่ายในการ
สั่่ง� ซื้้อ� ส่่วนใหญ่่ประมาณ 501 – 1,000 บาท วิิธีีการชำำ�ระเงิินโอนผ่่านบััญชีีธนาคาร
เป็็นส่่วนใหญ่่ และปััญหาหรืืออุุปสรรคในการสั่่�งซื้้�อส่่วนใหญ่่เกิิดจากการส่่งสิินค้้า
ล่่าช้า้ สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ (วีีกิิจจ์์ ศุภุ โกวิิท, 2555) ศึึกษาพฤติิกรรมของคน
วััยทำำ�งานในจัังหวััดเชีียงใหม่่ต่่อการซื้้�อสิินค้้าบน  facebook ผลจากการศึึกษา
พบว่่า ด้้านพฤติิกรรมผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่สิินค้้าที่่�เคยซื้้�อสิินค้้าผ่่าน 
facebook คืือ เสื้้�อผ้้าแฟชั่่�นและเครื่่�องประดัับ สิินค้้าที่่�ซื้้�อผ่่าน facebook ครั้้�ง
สุุดท้้าย คืือ เสื้้อ� ผ้้าแฟชั่่น 
� เหตุุผลในการเลืือกซื้้อ� สิินค้้าผ่่าน facebook คืือ มีีสิินค้้า
ตรงความต้้องการและสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ   (ธัันยาภรณ์์ ครองยุุติิ, 2559)
ศึึกษาพฤติิกรรมการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชน
ในเขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างในเขตจตุุจัักรที่่�เคยซื้้�อสิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์มาก่่อน  มีีการเลืือกซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ประเภท Facebook มากที่่�สุุด  และมีีการสั่่�งซื้้�อเสื้้�อผ้้าสำำ�เร็็จรููปผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์มากที่่�สุุด 
2) ความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
ความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า โดยภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก จากผลดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับ ผลการศึึกษาของ (ชััยวััฒน์์ พิทัิ กั ษ์์รักั ธรรม,
2556) วิิจััยเรื่่�อง ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์ต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ของ
ผู้้�บริิโภค พบว่่า ปััจจััยการตลาดที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ของ
ผู้้�บริิโภค  อยู่่�ในระดัับมาก ข้้อค้้นพบดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เห็็นว่่าปััจจััยทางการตลาดมีี
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อพฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชน
ในจัังหวััดภููเก็็ต อาจเป็็นเพราะคุุณลัักษณะของปััจจัยั ทางการตลาดที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั ใช้้เป็็น
ตััวแปรในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ซึ่่�งประกอบด้้วย ผลิิตภััณฑ์์ ราคา ช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย
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ส่่งเสริิมการตลาด บุุคคล การนำำ�เสนอลัักษณะทางกายภาพ และกระบวนการนั้้�น
ล้้วนเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่�ธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เสนอแก่่ผู้้�บริิโภคเพื่่�อตััดสิินใจ
ซื้้� อสิิ นค้้ าผ่่ า นเครืือข่่ ายสัั งคมออนไลน์์ สอดคล้้องกัั บแนวคิิ ด ของ (สุุ ด าดวง
เรืืองรุุจิิระ, 2543) ได้้กล่่าวไว้้ว่่า ส่่วนประสมการตลาด  (Marketing Mix) คืือ
องค์์ประกอบหรืือปััจจัยั ที่่�สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานทางด้้านการตลาด เนื่่อ� งจากเป็็น
สิ่่�งที่่�กิิจการสามารถทำำ�การควบคุุมได้้  โดยพื้้�นฐานของส่่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบด้้วย 4 ปััจจัยั  ดัังนี้้ ผลิ
� ติ ภััณฑ์์ (Product) ราคา (Price)
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (Place) การส่่งเสริิมการตลาด (Promotion) รวมเรีียก
ว่่า 4Ps แต่่สำ�หรั
ำ ับธุุรกิิจบริิการจะมีีส่่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิ่่�ม
เข้้ามาอีีก 3 ปััจจััย ดัังนี้้� ด้้านบุุคคล (People) ด้้านการนำำ�เสนอลัักษณะทาง
กายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) และด้้านกระบวนการ
(Process) รวมเรีียกได้้ว่่า เป็็น 7Ps  ผลจากการศึึกษาปััจจัยั ทางการตลาดเป็็นราย
ด้้าน พบว่่า ด้้านผลิิตภััณฑ์์เป็็นอันดั
ั บั หนึ่่�ง รองลงมา คืือ ด้้านการนำำ�เสนอลัักษณะ
ทางกายภาพ ด้้านราคา ด้า้ นส่่งเสริิมการตลาด ด้า้ นช่่องทางการจััดจำำ�หน่า่ ย  ด้้าน
กระบวนการ และด้้านบุุคคล ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ (ชานนท์์
จัันทวงศ์์, 2557) ศึึกษาการซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของผู้้มี� รี ายได้ใ้ น
จัังหวััดสงขลา ผลจากการศึึกษา พบว่่า ระดัับความสำำ�คััญของปััจจััยด้้านส่่วน
ประสมการตลาดที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อ โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับมากและ
พบว่่า ด้้านผลิิตภััณฑ์์มีีความสำำ�คััญต่่อการตััดสิินใจซื้้�อในระดัับมาก โดยผู้้�ซื้้�อให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของสิินค้้ามีีความสวยงามมากที่่�สุด 
ุ รองลงมา คืือ มีกี าร
คืืนหรืือเปลี่่�ยนสิินค้้าและผู้้�ใช้้บริิการสามารถขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสิินค้้าได้้ 
และน้้อยที่่�สุุด คืือ มีีการรัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะสิินค้้าออนไลน์์
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญมากที่่�สุุด คืือ ผลิิตภััณฑ์์ เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์
หรืือสิินค้้าออนไลน์์ จะแตกต่่างจากสิินค้้าปกติิโดยทั่่�วไปที่่�ผู้้�บริิโภคสามารถเห็็น
และสััมผััสก่่อนการซื้้�อ ดัังนั้้�น จะทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีความเสี่่�ยงต่่อการตััดสิินใจซื้้�อ
ดัังนั้้�นธุรุ กิิจควรสร้้างความไว้้วางใจแก่่ผู้บ้� ริิโภคโดยการสื่่อ� สารการตลาดให้้ผู้้บ� ริิโภค
เกิิดความเชื่่อ� มั่่น� และไว้้วางใจ โดยไม่่โฆษณาเกิินความจริิง หรืือหลอกลวงผู้้บ� ริิโภค 
สอดคล้้องกัับ (พิิศุุทธิ์์� อุุปถััมภ์์, 2556) ที่่�พบว่่า ความไว้้วางใจและลัักษณะธุุรกิิจ
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ส่่งผลต่่อความตั้้�งใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
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3) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า เพศ อายุุ อาชีีพ รายได้้เฉลี่่�ย
ต่่อเดืือน และระดัับการศึึกษามีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั พฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือ
ข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต อย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�ทางสถิิตที่่�
ระดัับ .05 สอดคล้้องกัับ (เอมิิกา เหมมิินทร์์ และ ปรีีชา วิิจิิตรธรรมรส, 2557)
ที่่�พบว่่า อายุุ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ สถานภาพสมรส และรายได้เ้ ฉลี่่�ยต่่อเดืือนที่่�
แตกต่่างกััน  มีีความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับผลที่่�ได้้จากการใช้้เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
แตกต่่างกััน อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 และยัังสอดคล้้องกัับ (ธััญลัักษณ์์
สุุมนานุุสรณ์์, 2561) ที่่�พบว่่า พฤติิกรรมการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ของผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ จำำ�แนกตามปััจจััยด้้านประชากรศาสตร์์
ระดัับการศึึกษาและอาชีีพที่่�แตกต่่างกััน จะมีีพฤติิกรรมการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ที่่แ� ตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ทางสถิิตที่่�ระดัับ .05 ทั้้�งนี้้�
เป็็นเพราะข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนจัังหวััดภููเก็็ต ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านเพศ อายุุ อาชีีพ 
รายได้้ และระดัับการศึึกษา ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อที่่�แตกต่่างกััน  ซึ่่�งแสดงให้้
เห็็นว่า่ ข้้อมููลทั่่�วไปมีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั พฤติิกรรมการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่าย
สัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต
4) การเปรีียบเทีียบปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้อ้� สิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััด
ภููเก็็ต
การเปรีียบเทีียบปััจจัยั ทางการตลาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้อ� สิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต พบ
ว่่า ประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ตที่่�มีี อาชีีพ รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน และระดัับการศึึกษา
แตกต่่างกััน  มีีความคิิดเห็็นต่่อปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อ
สิิ นค้้ าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมแตกต่่างกัั นอย่่างมีีนััย สำำ�คััญทางสถิิ ติิที่่�ระดัับ .05  
สอดคล้้องกัับ (วรััญญา  โพธิ์์�ไพรทอง, 2556) ที่่�พบว่่า  ระดัับการศึึกษาที่่�ต่่างกััน
มีีการตััดสิินใจซื้้�อเสื้้�อผ้้าจากร้้านค้้าออนไลน์์แตกต่่างกััน  และสอดคล้้องกัับ

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
Consumer Behavior and Marketing Factors Affecting the Decision-Making in Purchasing Products Through
Social Networks of People in Phuket Province

(ปรารถนา พะสิิม  และ วิิไลลัักษณ์์ รััตนเพีียรธััมมะ, 2561) ที่่�พบว่่า ปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าช่่องทางออนไลน์์ของผู้้�บริิโภค 
ผู้้บ� ริิโภคที่่�มีอี าชีีพต่่างกััน  ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อปััจจัยั ส่่วนประสมการตลาดที่่�มีีผลต่่อ
การตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าช่่องทางออนไลน์์ ภาพรวมแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .05 และยัังสอดคล้้องกัับ (บวรลัักษณ์์ เสนาะคำำ�, 2562) ที่่�ได้้ศึึกษา
ปัั จจัั ย ที่่� มีีอิิ ท ธิิ พ ลต่่ อการตัั ดสิินใจซื้้� อสิิ นค้้ าผ่่ านเครืือข่่ า ยสัั ง คมออนไลน์์ ข อง
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี  ในกรุุงเทพมหานคร พบว่่า นัักศึึกษาที่่�มีีรายได้้เฉลี่่�ย
ต่่อเดืือนแตกต่่างกััน มีกี ารตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์แตกต่่าง
กััน แสดงให้้เห็็นได้้ว่่า อาชีีพ ระดัับการศึึกษาและรายได้ข้ องประชาชนจัังหวััดภููเก็็ต
มีีผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ที่่�แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ ผู้้�ที่่�มีีอาชีีพไม่่ว่่าจะ
เป็็นนัักเรีียน/นิิสิิต/นัักศึึกษา ข้้าราชการ/พนัักงานในหน่่วยงานราชการ พนัักงาน
รััฐวิิสาหกิิจ พนักั งานเอกชน หรืือธุุรกิิจส่วนตั
่ ว 
ั ผู้้ที่่� มี� รี ะดัับการศึึกษาต่ำำ��กว่่าปริิญญา
ตรีี ปริิญญาตรีี ปริิญญาโท หรืือสููงกว่่าปริิญญาโทและผู้้�ที่่�มีีรายได้้ ไม่่เกิิน 15,000
บาท 15,001 - 25,000  บาท  25,001 - 35,000  บาท  35,001 บาทขึ้้�นไป ล้้วน
มีีผลต่่อการใช้้ปััจจััยการตลาดในการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์แตกต่่างกััน  
ข้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 จากผลการวิิจััยพฤติิกรรมการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต ผู้้ป� ระกอบการธุุรกิิจออนไลน์์ควรให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับพฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภค  ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับช่่องทางการซื้้อ� สิินค้้าผ่่าน
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ Facebook รองลงมา คืือ Instagram, Line และ Twitter
เนื่่� อ งจากเป็็ นที่่� นิิ ย มของผู้้� บ ริิ โ ภคจัั ง หวัั ดภูู เก็็ ต ในการสื่่� อ สารการตลาดนั้้� น
ผู้้�ประกอบการควรให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจซื้้�อไม่่ว่่าจะเป็็น
เพื่่�อน/คนรู้้�จััก หรืือครอบครััว/ญาติิ ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการตััดสิินใจซื้้�อของ
ผู้้�บริิโภค และนอกจากนี้้� ควรมีีส่่วนลดตามเทศกาลต่่าง ๆ เพื่่�อจูงู ให้้ผู้้�บริิโภคเกิิด
การตััดสิินใจซื้้�อ และควรสร้้างความสะดวกในการชำำ�ระเงิิน  ไม่่ว่่าจะเป็็นในด้้าน
การโอนผ่่านบััญชีีธนาคาร รองลงมา คืือ เก็็บเงิินปลายทาง และชำำ�ระผ่่านบััตร
เครดิิต/เดบิิต
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1.2 จากผลการวิิจััย ปััจจััยทางการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า ด้้านผลิิตภััณฑ์์
เป็็นปัจจั
ั ยั ทางการตลาดที่่�ผู้บ้� ริิโภคให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์
เป็็นอัันดัับแรก ดัังนั้้�น  ผู้้�ประกอบการควรให้้ความสำำ�คััญต่่อผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�มาจััด
จำำ�หน่า่ ยออนไลน์์ โดยเฉพาะควรสร้้างความสะดวกในการค้้นหาและเลืือกซื้้อ� สิินค้้า
สิินค้้าควรมีีความหลากหลายเพื่่อ� เป็็นทางเลืือกให้้กัับผู้้บ� ริิโภค นอกจากนี้้คว
� รเป็็น
สิินค้้าที่่�ทัันสมััยตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
1.3 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์กัับข้้อมููลทั่่�วไปของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า เพศ  อายุุ อาชีีพ 
รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน  และระดัับการศึึกษามีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการ
ซื้้อ� สิินค้้าผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของประชาชนในจัังหวััดภููเก็็ต ดัังนั้้�น ในการ
ดำำ�เนิินการทางการตลาดผู้้�ประกอบการควรกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายทางการตลาด
ให้้ชััดเจน โดยพิิจารณานำำ�เกณฑ์์ด้า้ น เพศ อายุุ อาชีีพ รายได้้ และระดัับการศึึกษา
เกณฑ์์ในการแบ่่งส่่วนการตลาดให้้ได้้มาซึ่่�งกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน  ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
สามารถสื่่�อสารการตลาดได้้ตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายมากที่่�สุุด  ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น 
2. ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
2.1 การวิิจัยั ครั้้�งนี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เฉพาะเชิิงปริิมาณ (Quantitative Research)
เท่่านั้้�น  ในการศึึกษาวิิจััยครั้้�งต่่อไปเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลในเชิิงลึึก ควรมีีการศึึกษาวิิจััย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยควรมีกี ารศึึกษาวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ 
(Qualitative Research) เพิ่่�มด้้วยการสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการภาคเอกชน และ
ภาครััฐบาลในมุุมมองด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลงานวิิจััยที่่�ครอบคลุุม
2.2 การวิิจััยครั้้�งนี้้�ศึึกษาเฉพาะพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต ดัังนั้้�นควรจะมีกี ารขยาย
การศึึกษาในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ เพื่่�อจะได้้นำำ�ผลการวิิจััยมาเปรีียบเทีียบและเป็็นแนวทาง
ในการพััฒนาปััจจััยทางการตลาดต่่อไป
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