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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถามและการตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคคลทั่วไปท่ีใช้
อินเตอร์เน็ตในการ เลือกซ้ือสินค้าจ่านวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติ Chi - Square  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทา งการตลาดในด้านของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือก คุณภาพของสินค้า คุณภาพท่ีเหมาะสมกับ
ราคาของสินค้า และการรับคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าช่ารุด หรือการเปล่ียนสินค้า เป็นอันดับต้น ๆ      
ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสิ นค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์นั้น กลุ่ม
ตัวอย่าง เลือกซ้ือสินค้าจากช่องทางเว็บไซต์เป็นหลัก สินค้าท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกซ้ือเป็นสินค้า       
ประเภทเส้ือผ้า และเครื่องส่าอาง อยู่ในอันดับ 1 และ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือสินค้า
น้อยกว่า 1 วันในหนึ่งสัปดาห์ ใช้ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าเป็นช่วงค่่า ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป 
และใช้เวลาในการเลือกซ้ือสินค้าประมาณ 30 นาที -  1 ชั่วโมง หรือมากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
วัตถุประสงค์ในการเลือกซ้ือสินค้า กลุ่มตัวอย่างเลือกซ้ือสินค้าเพราะความสะดวกสบายในการซ้ือ  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ ยกเว้น
ในด้านเวลาเฉล่ียในการเลือกซ้ือสินค้า ด้านส่วนประสมทางการตลาด และช่องทางการเลือกซ้ือสินค้ า
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
สินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ  :  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาจาก รองศาสตรา - 
จารย์วสันต์ กันอ่ า อาจารย์ที่ปรึกษา ท่ีได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ 
เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เสนอแนะข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหา  จนงาน
ชิ้นนี้ส าเร็จเสร็จส้ิน ได้อย่างสมบูรณ์ (การศึกษา ในครั้งนี้จึ งขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมื อและเสียสละเวลาอันมี ค่าใน
การตอบแบบสอบถาม เพื่อให้การวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ทั้งนี้ผู้ท าการศึกษาของกราบขอบพระคุณบิดา มา รดา ท่ีให้โอกาศและก าลังใจเสมอมา ซ่ึง
เป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จในทุกวันนี้ และขอบพระคุณพี่  ๆ เพื่อน  ๆ ISY 
54 ทุก ๆ คนที่ให้ความช่วยเหลือกันมาโดยตลอด และค่อยเป็นก าลังใจให้ซ่ึงกันและกัน โดยไม่ละทิ้ง
กัน และขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นก าลังใจให้อย่างเสมอมา ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา ใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจในเนื้อหานี้ หากเกิด
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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 4.18  แสดงค่า    ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร ์(อาชีพ) และความสัมพันธ์กับ    
   พฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์  49
 4.19  แสดงค่า     ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร ์(รายได้เฉล่ียต่อเดือน) และความ    
   สัมพันธ์กับพฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคม 
   ออนไลน์   52 
    

 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  ตารางท่ี        หน้า 
 4.20  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (ในการเลือกซ้ือสินค้าท่านให้ 
   ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
   การในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์   56 
 4.21  แสดงค่า   ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (ในการเลือกซ้ือสินค้าท่านให้  
   ความส าคัญกับรูปของสินค้า/พรีเซนเตอร์สินค้าในระดับใด) และความสัมพันธ์ 
   กับพฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์   60 
 4.22  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์(ในการเลือกซ้ือสินค้าท่านให้  
   ความส าคัญกับความหลากหลายในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
   ในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์   64
 4.23  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา (ในการเลือกซ้ือสินค้า ท่านให้ความ 
   ส าคัญกับราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
   ในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์    68 
 4.24  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา (ในการเลือกซ้ือสินค้า ท่านให้ความ  
   ส าคัญกับคุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคาของสินค้าในระดับใด) และความสัมพันธ์กับ 
   พฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์  72 
 4.25  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา (ในการเลือกซ้ือสินค้า ท่านให้ความ  
   ส าคัญกับการต่อรองสินค้าได้ในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ 
   เลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์    76
 4.26  แสดงค่า   ส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (ในการเลือกซ้ือสินค้า  
   ท่านให้ความส าคัญกับการให้ส่วนลดราคาสินค้าในระดับใด) และความสัมพันธ์กับ 
   พฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคม   80 
 4.27  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (ในการเลือกซ้ือสินค้า  
   ท่านให้ความส าคัญกับการสะสมแต้มในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
   การในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์   84 
 
  



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   ตารางท่ี         หน้า 
 4.28  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (ในการเลือกซ้ือสินค้า  
   ท่านให้ความส าคัญกับการรับคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าช ารุด หรือ ท าการเปล่ียน 
   สินค้าได้ในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้า 
   ผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์      88 
 4.27  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (ในการเลือกซ้ือสินค้า  
   ท่านให้ความส าคัญกับการสะสมแต้มในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
   การในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน ์   84 
 4.28  แสดงค่า    ส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (ในการเลือกซ้ือสินค้า  
   ท่านให้ความส าคัญกับการรับคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าช ารุด หรือ ท าการเปล่ียน 
   สินค้าได้ในระดับใด) และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการในการเลือกซ้ือสินค้า 
   ผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์      88
 4.29  แสดงค่า    ช่องทางการตลาด และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการในการเลือกซ้ือ  
   สินค้าผ่านเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์   92
 4.30  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย   95
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สารบัญภาพ 
 

   ภาพท่ี       หน้า 
 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย   4
 2.1  ภาพประกอบท่ี 1   8
 2.2  แสดงถึงแบบจ าลองท่ีแสดงถึงการเกิดพฤติกรรมผู้บริโภค   10
 2.3  ตัวอย่างเว็บไซต์ส าเร็จรูป   16
 2.4  ตัวอย่างการสร้าง Facebook Page   19
 2.5  ตัวอย่างหน้า Facebook Page ขายคอนแทคเลนส์   19
 2.6  ตัวอย่างหน้า Facebook Page ขายอาหารเสริมสุขภาพ   20
 2.7  ตัวอย่างหน้า Facebook Page ขายเส้ือผ้า   20 
     

 


