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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE CONSUMERS' 

 DECISION IN PURCHASING GOODS ON FACEBOOK) 

สุทามาศ  จนัทรถาวร1  ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ข อง ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า อิ ส ระ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน Facebook ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินค้าและบริการของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มี

การใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis 

โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ีย 20-

29ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 

10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการใช ้Facebook 7 วนั/สัปดาห์ ระยะเวลา

ในการใชง้าน Facebook มากกวา่1ชัว่โมง มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน Facebook 1 

คร้ัง/เดือน มีความสนใจในการสั่งซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดบั  ใชจ้าํนวนเงินในการสั่งซ้ือ

สินคา้ 501บาท -1000 บาท/คร้ัง และใช ้Facebook เพื่อการบนัเทิง 

ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคา  

 

 

_________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ  ราคาถูกกว่า ร้านค้าหรือ

ห้างสรรพสินค้า  ด้านการส่งเสริมการตลาดผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัส่วนลดและของแถม ดา้นการบริการ ผูต้อแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั บริการออกค่าขนส่งฟรี  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

สินค้า ราคา และการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าบน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: FACEBOOK , การตดัสินใจซ้ือ 

ABSTRACT 

This independent study’s objective is to study the demographic and 

behavioral factors of consumers who are Facebook users residing in Bangkok 

precinct that influence their decision-making in purchasing goods and services. 400 

copies of questionnaire-type survey were utilized as the main data collection; then 

they were further analyzed into statistical information both descriptive and 

deductive. Furthermore, t-test, F-test, and Multiple Regression Analysis were also 

used for statistical testing at the significant level of 0.05. 

 The result of this research reveals that most of the surveyees are female 

around 20 - 29 years of age, holding an undergraduate degree and a position in a 

private company. Their payrolls average in the range of THB 10,001 to 20,000 a 

month. The frequency of logging on Facebook is 7 days a week and lasts more than 

1 hour per usage while the frequency of purchasing goods and services on Facebook 

is once a month. The most popular items fall into clothes and accessories category. 

They often spend around THB 501 to 1,000 per purchase and regularly use 

Facebook for personal entertainment. 

The study on marketing mix found that, product-wise, the surveyees 

weighed the best match of the product and their desires the most. Price-wise, most 
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of the surveyees paid most attention to the prices lower than those in department 

stores or other physical stores. Promotion-wise, most of the surveyees claimed that 

discounts and giveaways are most important in this aspect. Lastly, place-wise 

(distribution), free delivery is the dominant factor chosen among many surveyees. 

KEY WORD: FACEBOOK, DECISION 

บทนํา 

Facebook คือเวบ็ไซต ์Social Network เวบ็หน่ึง เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการ

มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก การไดรั้บความนิยมของ Facebook อาจเน่ืองมาจาก

บน Facebook นั้น ผูใ้ช้งานสามารถใช้เพื่อติดต่อส่ือสารหรือร่วมทาํกิจกรรมกับ

ผูใ้ชง้านท่านอ่ืนไดเ้ช่น การเขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเร่ือง

ท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมท่ีสามารถชวนผูใ้ช้งาน

ท่านอ่ืนมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงทํา กิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม 

(Applications) ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่มเติม

อยูเ่ร่ือยๆ แอพลิเคชัน่ยงัแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทิง เกมปลูก

ผกัยอดนิยม เป็นตน้ หรือไม่วา่จะเป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคชัน่ของ Facebook ก็มีให้ใช้

งานเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี Facebook จึงไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก 

จากการสาํรวจพบวา่ประเทศไทยมีผูใ้ช ้Facebook เป็นจาํนวนสมาชิกปัจจุบนั

ท่ี 16,403,280 สมาชิกซ่ึงอยูใ่นอนัดบัท่ี 16 ของโลกและกรุงเทพเป็นเมืองอนัดบั 1 ท่ีมี

ผูใ้ช้มากท่ีสุดในโลก จาํนวน 8,682,940 สมาชิก จากจาํนวนประชากรของประเทศ 

64,732,780 คน โดยมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคมออนไลน์ดงักล่าว

เพิ่มสูง ข้ึนถึงราว 240 % นบัตั้งแต่ในปี 2553 (และเพิ่มสูงข้ึนเกือบ 4,000% ในช่วง

เวลา 2 ปีท่ีผา่นมา) จนถือเป็น ประเทศอนัดบั 2 ของโลกท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของ

จาํนวนสมาชิกเฟซบุ๊กสูงท่ีสุด เม่ือนบัในรอบ 2 ปีหลงัสุด โดยเป็นรองแค่ประเทศ

บราซิลเพียงประเทศเดียวเท่านั้น จึงสะทอ้นให้เห็นวา่ Facebook เขา้มามีบทบาทต่อ

คนไทยค่อนข้างสูงทีเดียวการเติบโตของผูใ้ช้ Facebookนั้น ทาํให้การส่ือสารการ

กระจายข่าวมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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ปัจจุบนั มีร้านคา้เกิดข้ึนบน Facebook เป็นจาํนวนมากเน่ืองจาก Facebook 

เป็นช่องทางการตลาด) ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนผูใ้ชด้า้นเครือข่ายสังคมออนไลน์มาก

ท่ีสุด การทาํร้านคา้บน Facebookทาํให้กลุ่มลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมกบัเวบ็ไซต์หลกั

ของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์มากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถโพสตข์อ้ความ รูปภาพ วิดีโอ 

และอ่ืนๆ ลงบนโปรไฟล์ Facebook เพื่อแชร์ให้ลูกคา้ไดช้ม ท่ีสําคญัเรายงัสามารถ

พดูคุยกบัลูกคา้ ถามคาํถาม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ช่วยให้

เราสามารถพฒันาหรือต่อยอดผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการจากความคิดเห็นของ

ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย หากผูซ้ื้อไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โพสถามใตรู้ปภาพหรือทาง

ขอ้ความก็ได้ทาํให้การขายของบน Facebook เกิดการโต้ตอบปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูข้ายกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงกล่าวไดว้า่การทาํร้านคา้ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านบน Facebookเน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชง้าน Facebookเพื่อเป็น

แนวทางในทาํตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการทาํการตลาดใน Facebookท่ีกาํลงัไดรั้บ

ความนิยมและเพื่อความประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจและนกัการตลาดให้

มีประสิทธิภาพ และตรงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ของ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทาง Facebookประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสันพันธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebookของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน  ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ สิ น ค้ า บ น  Facebookข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใช้ Facebookท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้บน Facebookของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1.อาย ุ

 2.  รายได ้

 3. อาชีพ 

 4.ระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

บน Facebook 

พฤติกรรมการใช้ Facebook 

1.ความถ่ีในการใชง้าน 

Facebook 

2.ระยะเวลาเฉล่ียในการใชง้าน 

Facebook 

3.ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้

บน Facebook 

4.วตัถุประสงคห์ลกัในการใช ้

Facebook 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทาง Facebook เพื่อให้ผูข้ายไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้

และสามารถกาํหนดสินคา้ตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีไดรั้บ 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทาง Facebook เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตและ

ทราบวา่ลูกคา้ตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุดในการซ้ือสินคา้ 

3. ทาํให้ทราบถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การซ้ือสินคา้ทาง Facebook เพื่อท่ีผูป้ระกอบกิจการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

สามารถนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสินคา้และบริการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539)  กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal  Factors  Influencing Consumer  

Behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยม

หรือคุณค่า และรูปแบบของการดาํรงชีวติ 

Kotler, Philip. (1999). อา้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 

125) Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา

ใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และ

การกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
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            การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลทาํการ

ตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึง

นกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภค

ซ้ืออะไร (What?) ทาํไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ี

ไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมี

อิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสาน

เคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้

เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มนา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาด

แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

การตดัสินใจ (ยุดา รักไทย และธนิกานต ์มาฆะศิรานนท,์ 2542, หนา้ 9) คือ 

การเลือกเอาวธีิปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวธีิปฏิบติัหลายๆ อยา่งท่ีมีอยูก่ารตดัสินใจ 

(กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546, หน้า 7) คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจาก

ทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ซ่ึงจัดเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการแกไ้ขปัญหา 

วรรณี สุทธิศรีปก และคณะ (2538) ศึกษา Electronic Marketing Research 

สําหรับการเสนอขายสินคา้และบริการบนอินเตอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

และมีสัดส่วนของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 5.6 อายุระหวา่ง 19-25 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา รายได ้10,000 – 30,000 บาทต่อ

เดือน และสินค้าและบริการท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ โดยมีวธีิการชาํระค่าสินคา้และบริการโดยบตัรเครดิต 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประ ชา กรและ ก ลุ่ มตัวอย่าง ในก ารวิจัย ค ร้ัง น้ี คือ  ประช ากรในเข ต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ซ้ือสินคา้ทาง Facebookในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใช้สูตรของ Cooper and Pamela ในการคาํนวณหาขนาดตวัอย่างได้ 400 ชุด 

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-7 พฤษภาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดย

ทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 285 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.3  มีอายเุฉล่ีย 20-29ปี จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 

172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และมีรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 

จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 

2.สรุปผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใช้ Facebook 7 วนั/

สัปดาห์ จาํนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook 

มากกว่า1ชัว่โมง จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน 

Facebook 1 คร้ัง/เดือน จาํนวน256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0  ความสนใจในการสั่งซ้ือ

เส้ือผา้/เคร่ืองประดบั จาํนวน142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  ใชจ้าํนวนเงินในการสั่งซ้ือ

สินคา้ 501บาท -1000 บาท จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ใช ้Facebook เพื่อการ

บนัเทิงจาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 

 

 



625 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

3. สรุปผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ในด้านผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ

สินคา้ตรงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 8.06 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบั ราคาถูกกว่าร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 7.52  ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัส่วนลดและของ

แถม มีค่าเฉล่ีย7.40 ดา้นการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั 

บริการออกค่าขนส่งฟรี มีค่าเฉล่ี 8.26  

4. สรุปผลการศึกษาด้านการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการประหยดัค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 8.10 

5.สรุปจากผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานท่ี1และสมมติฐานท่ี 2พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

จากสมมติฐานท่ี3 พบว่า ด้านสินค้า ด้านราคาและด้านการบริการ มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้บนFacebookมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตามของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบนFacebook มีทั้ งหมด 4 ตัวแปร  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสัมพนัธ์  น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05  ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การบริการ มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ืออย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน

Facebook หลงัจากการดาํเนินการวิจยัแลว้ มีตวัแปรอิสระบางตวัท่ีไม่มีผลกบัตวัแปร

ตาม   

 

 

 

Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Collinearity 

 Statistics 

B Beta Tole 

rance 

VIF 

(Constant) 2.927  10.465 0.00   

สินคา้ 0.367 0.385 6.918 0.00 0.443 2.256 

ราคา 0.214 0.269 4.287 0.00 0.350 2.857 

โปรโมชัน่ -.013 -0.018 -.330 0.742 0.448 2.230 

การบริการ 0.081 0.138 3.113 0.002 0.698 1.433 

 R = 0.676  R2= 0.458  Adjusted R Square = 0.452Std.  

Error of the Estimate=1.119 



627 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบนFacebook 

แตกต่างกนั 

เพศ t-Test .833 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .342 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .568 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .782 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .442 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรมการใช้Facebookทีแ่ตกต่าง มผีลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าทางFacebook

แตกต่างกนั 

ดา้นความถ่ีในการใชง้าน F-Test .767 ปฏิเสธ 

ดา้นระยะในการใชง้าน F-Test .223 ปฏิเสธ 

ดา้นความถ่ีในการสัง่ซ้ือ

สินคา้ 

F-Test .155 ปฏิเสธ 

ดา้นความสนใจในการซ้ือ

สินคา้ 

F-Test .383 ปฏิเสธ 

ดา้นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียใน

การซ้ือสินคา้ 

F-Test .060 ปฏิเสธ 

ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัใน

การใชง้าน 

F-Test .882 ปฏิเสธ 

 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลอืก

ซื้อสินค้นบน facebook 

ดา้นสินคา้ MRA .000  ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นโปรโมชัน่ MRA .742 ปฏิเสธ 

ดา้นการบริการ MRA .002 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นเพศ – เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebookท่ีไม่

แตกต่างกนั 

 ดา้นอายุ – อายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebookไม่

แตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา - ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้บน Facebookท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นอาชีพ – อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ไม่แตกต่างกนั 

ดา้นรายได ้– รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้ Facebookที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ทาง Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นความถ่ีในการใชง้าน Facebookท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

สินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ด้านระยะในการใช้งาน Facebookท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

สินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ด้านความถ่ีในการสั่ง ซ้ือสินค้าบน Facebookท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ด้านความสนใจในการซ้ือสินคา้บน Facebookท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

ดา้นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 
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ด้านวตัถุประสงค์หลักในการใช้งาน Facebook ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้บน Facebookไม่แตกต่างกนั 

 จากสมมติฐานท่ี1และสมมติฐานท่ี 2พบวา่ ไม่มีปัจจยัใดท่ียอมรับสมมติฐาน

ท่ีผูว้ิจยัตั้งไวไ้ด ้ผูว้ิจยัมองว่า Facebookเป็นการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนซ่ึง Facebook

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้าํนวนมากซ่ึงไม่จาํกดั เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

ในบางคร้ังเราเห็นไดจ้ากช่ือโปรไฟล์ Facebook ไม่ไดต้ั้งเป็นช่ือจริง อาจเป็นช่ือ

สมมติหรือช่ือเล่นท่ีตั้งกนัเองเพราะ Facebook ไม่มีขอ้จาํกดัท่ีตอ้งใชข้อ้มูลจริง ทาํให้

โลกของ Facebook เขา้ถึงไดก้บัทุกคน  จึงส่งผลให้ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมไม่ยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้นบน  Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่ 

 ดา้นสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าระดับนัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.00   

 ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าระดับนัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.00 

ดา้นโปรโมชัน่มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.74  

ดา้นการบริการมีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติของการทดสอบ

เท่ากบั 0.00 
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จากสมมติฐานท่ี3 พบว่า ด้านสินค้า ด้านราคาและด้านการบริการ มี

ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebookของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัมองว่า การซ้ือขายบน

Facebook จาํเป็นตอ้งเน้นในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดเพราะการซ้ือสินคา้บน

Facebook ผูซ้ื้อไม่สามารถจบัตอ้งส่ิงของได ้ทาํให้ตอ้งมีแรงจูงใจอยา่งอ่ืนเพื่อให้ผูซ้ื้อ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน เช่น บริการออกค่าขนส่งฟรี มีส่วนลดและของแถมราคาท่ีถูกกวา่

ร้านคา้หรือห้างสรรพสินคา้ เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26)ดงัปรากฏอยูใ่นบทท่ี 2กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือ

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทาง

การตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ

รัตนา วงคชุ์มภู,2552 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น Hi5

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาด 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด   มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น Hi5 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวิจยัเร่ือง“ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชผู้ท่ี้สนใจท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดออนไลน์โดยเฉพาะการทาํการตลาดใน 

Facebook เพื่อความประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจ ดงันั้น ผูป้ระกอบกอบ

การควรคาํนึงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ ดา้นราคาและดา้นบริการ 

ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้นั้นๆเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดอยา่งเดียว ฉะนั้น

ผูท่ี้จะทาํวิจัยคร้ังต่อไป สามารถวิจยัถึงทัศนคติ และพฤติกรรมได้ เพื่อทราบถึง

ทศันคติและพฤติกรรมองผูบ้ริโภคแบบเจาะจง 
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 2. การวิจยัคร้ังต่อไป สามารถวิจยัตลาดใหม่ๆเช่น Instagram Twitter เพื่อ

เพิ่มช่องทางการขายสินคา้ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

 3. การศึกษากลุ่มตัวอย่างนั้ น สามารถศึกษากลุ่มตัวอย่าง อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบัพื้นท่ี

ในการทาํการวจิยั 

 4. ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดมี 4 ดา้น คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านโปรโมชั่น ดา้นการให้บริการ ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวิจยัใน

คร้ังต่อไปควรเพิ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้ครบทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ เป็นตน้ และควรเพิ่มตวัแปรตาม เช่น ดา้น 

IMC ดา้น4c marketing เป็นตน้ 
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