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บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาส่ือสงัคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผู้บริโภค (2) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องผู้บริโภค 
(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์งผู้บริโภค  

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา อาจารย ์ บคุลากร ในมหาวิทยาลยั ทัง้เพศ
ขายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยวิธการส่มตวัอย่างแบบโดยใช้จ านวน 106 
คน ด้วยโปรแกรม G*Power เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ี
ผู้วิจยัจดัท าขึ้น 

ผลการวิจยั พบว่า (1) ข้อมูลทัว่ไปของประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 66 มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.5 โดย
ส่วนมากประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.8 (2) 
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยส่วนใหญ่
เคยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 96 ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ผู้บริโภคเคย
ซ้ือส่วนมากเป็นเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 33.6 มีราคาเฉล่ียของ
ผลิตภณัฑท่ี์เคยซ้ือ 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีเฟซบุก๊ เวบ็ไซต ์
ไลน์ เป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีชอบใช้ในการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 22.4 
19 17.4 ตามล าดบั ส่ือสงัคมออนไลน์ เฟซบุก๊ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.7 เหตผุลท่ีหาข้อมลูจากส่ือสงัคมออนไลน์ก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ ค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากกว่าการไปหาข้อมลูจาก
แหล่งอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 40.6 (3) ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
เร่ืองส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผู้บริโภค
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความเหน็ของปัจจยัการตลาดผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์โดยรวมในระดบัเหน็ด้วยมาก  = 3.76 ส่วนในแต่ละด้าน 
ด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัมาก  = 
3.96 ด้านชมุชนออนไลน์อยู่ในระดบัมาก  = 3.51 ด้านการโฆษณาออนไลน์
อยู่ในระดบัมาก  = 3.81 
 

ค ำส ำคญั — ส่ือสงัคมออนไลน์, ผลิตภณัฑ,์ การตดัสินใจซ้ือ 
 

ABSTRACT — The objectives of this study were (1) to study social 
media that affects consumer product purchase decisions (2) to study 
the behavior of using social media in buying consumer products (3) to 

study marketing factors through social media that affect the consumer 
decision. 

The sample group was students, professors, and other people in the 
university who were men and women aged 18 years and above. There 
researcher used questionnaires as a research tools, and there were 106 
responding samples analyzed by G*Power program. 

The results found that (1 )  General information of the population 
mostly female accounted for 66 percent, with the age range between 18-
25 years, accounting for 58.5 percent and there was a student accounted 
for 53 .8  percent. (2) Social media usage behavior in choosing to buy 
products most of them used social media accounted for 96 percent. 
Besides, the products that consumers used to buy, mostly clothing, 
clothing accounted for 33.6 percent.  With the average price of products 
that were purchased from 501-1,000 baht, accounting for 41.5 percent. 
Facebook, website, and line are sources of social media that the 
respondents most likely to use for online purchasing decision-making; 
which can be accounted for 22.4, 19, and 17.4 percent respectively. 
Moreover, Facebook has the most impact on purchasing decisions 
accounted for 37.7 percent. The reason for finding information from 
social media before making a purchase finding information is more 
convenient than finding information from other sources accounted for 
40.6 percent. (3) The opinions of respondents on social media that affect 
the consumer decision found that the overall opinion of marketing 
factors via social media at the high-agreed level  = 3.76. On each side, 
in terms of word-of-mouth communication via electronic media, it was 
at a high-level  = 3.96 in the online community at a high-level  = 3.51 in 
online advertising at a high-level  = 3.81. 

 

Keywords — Social media, Product, Purchase decision. 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัต้องยอมรบัว่าสื่อสงัคมออนไลน์เป็นสื่อทีม่อีทิธพิลต่อสงัคม

และวฒันธรรมเป็นอย่างมาก โดยความหมายของสื่อสงัคมทีเ่ขา้ใจง่ายๆ ก็
คือสื่อที่ท าให้บุคคลที่อยู่ต่างที่ก ันสามารถเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์กนั



 

 

ได้  ท าให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกนัได้อย่างรวดเร็วยิง่ขึ้น อีกทัง้ยงั
สามารถใช้สืบค้นหาความรู้ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย สื่อสังคม
ออนไลน์จึงถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย   ผู้คนในปัจจุบันจึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงโลก "ออนไลน์" ได้ ในชีวิตประจ าวันทุกคนจะถูก  "ดิจิไทซ์" 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลก "ออนไลน์"  สงัเกตจากพฤติกรรมในปัจจุบนั
การใชอุ้ปกรณ์การสือ่สารของเดก็จนถงึผูใ้หญ่นัน้ ต่างตอ้งมโีทรศพัทม์อืถอื
พกพาอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้ส าหรบัการเชื่อมต่อโลกออนไลน์  ส าหรบัภาค
ธุรกิจนัน้สามารถน าสื่อสงัคมออนไลน์มาเป็นประโยชน์และสร้างรายได้
ให้กบัองค์กรได้อย่างง่ายดาย เพราะสื่อสงัคมออนไลน์เป็นสื่อที่รวบรวม
ผู้คนมากมายมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม การสร้างแคมเปญหรือการท า
การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้นัน้ท าใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่ม
คนได้อย่างมากมายและหลากหลาย การท าการตลาดออนไลน์จึงเป็นที่
น่าสนใจส าหรบัภาคธุรกจิ  

ปัจจุบนัการท าตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์มกีารน าระบบตลาดทีม่กีาร
สือ่สารการตลาดแบบครบวงจร เพือ่เป็นการโฆษณาและถ่ายทอดขา่วสาร
เกีย่วกบัสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย  เจา้ของกจิการ สามารถ
เลอืกเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ส่งขอ้มลูไปยงักลุ่มเป้าหมาย  ตรวจสอบไดว้่า
กลุ่มเป้าหมายมกีารตอบรบัหรอืการปฏเิสธ ปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ประหยดัเวลา มลีกัษณะส่วนบุคคล ตน้ทนุ
ของกจิกรรมต ่า ตลอดจนสามารถวดัผลได ้ เรยีกอกีอย่างว่า การตลาดทาง
ตรงทีท่ าการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ มคีวามส าคญัต่อเจ้าของกจิการ
หรอืบรกิาร คอืสามารถก าหนดเป้าหมายลกูคา้ไดช้ดัเจน ส่งขอ้มลูขา่วสาร
เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง อ านวยความ
สะดวกแกพ่นกังานขาย ประเมนิผลการตดัสนิใจเกีย่วกบัจ านวนผูส้นใจได้
อย่างชดัเจน และ สามารถรวบรวมขอ้มลูกลุ่มเป้าหมายได ้ นอกจากนี้ยงัมี
ความส าคญัต่อผูบ้รโิภค เช่น [1] สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
เกดิความสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้ และสรา้งความพงึพอใจแก่
ลกูคา้เป้าหมายได ้เป็นตน้  

จากงานวจิยั [2] ใหค้ าจ ากดัความ การตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ไว้
ว่าการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เป็นช่องทางการท าธุรกจิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท าการตลาด สนิคา้ บรกิาร ขอ้มลู และไอเดยี ผ่านทางสือ่สงัคม
ออนไลน์  

การสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of 
Mouth: E–WOM) งานวจิยั [3] การสือ่สารแบบปากต่อปากมบีทบาทส าคญั
มากทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ [4] ค าจ ากดัความของการสือ่สารแบบปาก
ต่อปากไวว้่า ค ากล่าวแงบ่วกหรอืแงล่บใด ๆ ทีก่ล่าวโดยลกูคา้เดมิ หรอืทัง้
ทีย่งัเป็นลกูคา้อยู่ หรอืเป็นอดตีลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรษิทัที่
จ าหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแกผู่บ้รโิภคและองคก์รต่าง ๆ ในวงกวา้งผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ต  

ชุมชนออนไลน์ (Online Communities) [5] ชุมชนออนไลน์หรอืชุมชน
เสมอืน (Visual Communities) คอื กลุ่มบุคคลทีม่คีวามสนใจร่วมกนั มกีาร
ตดิต่อสือ่สารกนั ณ ช่วงเวลาหนึ่งผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต โดยใชพ้ืน้ทีพ่ดูคุย
ทัว่ไป เช่น Chat Box และ Messenger เป็นตน้ นอกจากนี้ชุมชนออนไลน์
ยงัหมายถงึ กลุ่มบุคคลทีส่ ือ่สารกนัผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ย่าง
อนิเทอรเ์น็ตโดยมคีวามชืน่ชอบในสิง่เดยีวกนั 

การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertisements) [6] การโฆษณาเป็น
กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิความรูก้ารรบัรูใ้นตวัสนิคา้ซึง่จะน าไปสู่การสรา้ง

ภาพลกัษณ์ในตราสนิคา้ท าใหเ้กดิการเพิม่คุณค่าเป็นการสรา้งคุณค่าในตวั
สนิคา้และท าใหธุ้รกจิสามารถตัง้ราคาสงูขึน้ไดท้ าใหช้่วยส่งเสรมิการ
ด าเนินการทางธุรกจิเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

การเขา้ถงึผูบ้รโิภค เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการด าเนินธุรกจิ และส าหรบั
นกัการตลาดหรอืองคก์รธุรกจิจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปตลาดเทคโนโลย ี พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคทีม่สี ือ่สงัคมออนไลน์เขา้มาเป็นปัจจยั และน าขอ้มลู
มาท าวเิคราะหเ์พือ่เขา้ใจคุณลกัษณะของผูบ้รโิภค  ซึง่นกัการตลาดทุกคน
ควรเขา้ใจและตระหนกัอยู่เสมอในการด าเนินงานทางการตลาด 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเรือ่ง “สือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค” เพือ่เป็นประโยชน์ส าหรบัธุรกจิ
ทีน่ าสือ่สงัคมออนไลน์มาปรบัและประยุกต์ใชส้ าหรบัธุรกจิ เพือ่เพิม่
ยอดขายและเพือ่ขยายธุรกจิ ตลอดจนการสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่
ประกอบการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์ท าใหเ้กดิการซื้อ-ขาย ทีม่คีวามสะดวก
รวดเรว็และประหยดัเวลา สัง่ซื้องา่ย เขา้ถงึกลุ่มคนไดร้วดเรว็และมแีนวโน้ม
ค่อนขา้งชดัเจนว่า สือ่สงัคมออนไลน์จะเป็นสื่อหลกัของผูค้นในอนาคต 

2. วตัถุประสงค ์
2.1. เพือ่ศกึษาสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

ของผูบ้รโิภค 
2.2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการเลอืกซื้อ

ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค 
2.3. เพือ่ศกึษาปัจจยัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์งผูบ้รโิภค 
 

3. กรอบแนวคดิ 
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยจะศกึษาสือ่สงัคมออนไลน์

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค 
 

 
รปูที ่1. กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
4. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

ผูว้จิยัทราบค่าแน่นอนของจ านวนประชากรทีจ่ะใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
โดยมจี านวน 3,747 คน มาจากจ านวนนกัศกึษา 3,239 คน อาจารยแ์ละ
บุคลากรในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตภเูกต็ จ านวน 368 คน 
ทัง้เพศชายและเพศหญงิทีอ่ายุ 18  ปีขึน้ไป กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
จากนกัศกึษาและบุคลากร ในมหาวทิยาลยั จ านวน 106 คน ทีเ่คยซือ้
ผลติภณัฑผ์่านช่องทางออนไลน์ แบ่งเป็น นกัศกึษา 57 คน และบุคลากร 49 



 

 

คน ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั โดยใชโ้ปรแกรม 
G*Power ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลือ่นทีร่ะดบั
รอ้ยละ ± 5 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการท าวจิยั 

 
5. ผลการวจิยั 

การศกึษาเรือ่ง สือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
ของผูบ้รโิภค มปีระเดน็ปัจจยัตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้โดยสามารถน ามา
อภปิรายผลดงันี้ 

5.1. สมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ช่วงอายุระหวา่ง 18-25 มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑผ์่านสือ่ Facebook มากกว่าช่วงอายุอืน่ 

 
รปูที ่2. ความสมัพนัธร์ะหว่างชว่งอายุกบัสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑม์ากทีสุ่ด 
ผลการวจิยัพบว่า ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้

ผลติภณัฑผ์่านสือ่ Facebook มากกว่าช่วงอายุอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
เรือ่งอทิธพิลของสือ่โฆษณาในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีม่ผีลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภค [7] พบว่าขอ้มลูลกัษณะประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 16 - 25 ปี ขอ้มลูประเภทเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ที่
มกีารรบัรูส้ ือ่โฆษณามากทีสุ่ดจากเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.2. สมมตฐิานขอ้ที ่2 เพศหญงิและเพศชายมพีฤตกิรรมการเลอืกใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์ในการตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั 

 
รปูที ่3. ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศหญงิและชายกบัพฤตกิรรมในการใชส้ือ่

สงัคมออนไลน์ 
ผลการวจิยัพบว่า ทัง้เพศหญงิและเพศชายสว่นใหญ่เลอืกใชส้ือ่สงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กในการตดัสนิใจซื้อไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
รปูแบบการใชง้านทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่อง 
พฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร [8] ซึง่พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ ี เพศ อายุ การศกึษา รายได ้ แตกต่างกนัมกีารแสดง
พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

5.3. สมมตฐิานขอ้ที ่3 การเลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑข์องแต่ละอาชพีมคีวามแตกต่างกนั 

 
รปูที ่4. ความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการ

คน้หาขอ้มลูของผลติภณัฑ ์
 ผลการวจิยัพบว่า ในแต่ละอาชพีส่วนใหญ่เลอืกใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เฟ

ซบุ๊กในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑไ์มต่่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่ง 
ปัจจยัและพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่ซื้อสนิคา้
ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเลต็ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร [9] 
พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั
มีผลต่อระดับการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง
สมารท์โฟนและแท๊บเลต็ไมแ่ตกต่างกนั 

5.4. สมมตฐิานขอ้ที ่4 ปัจจยัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์แต่ละดา้น
มอีทิธพิลกบักลุ่มเพศแตกต่างกนั 
ตารางที่ 1. ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัปัจจยัการตลาดผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

 
 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์แต่ละดา้นมี

อทิธพิลกบักลุ่มเพศทีแ่ตกต่างกนั จากตารางที ่ 1 ดา้นการสือ่สารแบบปาก
ต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกสม์คี่า P-Value 0.155 ซึง่สรุปไดว้่าเพศไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัการเลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์แบบการสือ่สารแบบปากต่อ
ปาก ดา้นชุมชนออนไลน์มคี่า P-Value 0.033 สรุปไดว้่าเพศมคีวามสมัพนัธ์
กบัการเลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ประเภทดา้นชุมชนออนไลน์ และดา้น
โฆษณาออนไลน์ P-Value 0.784 สรุปไดว้่าเพศไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการ
เลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ประเภทโฆษณาออนไลน์ 

 
6. การอภปิรายผล 

6.1. สมมตุฐิานขอ้ที ่1  
ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑผ์่านสือ่ 

Facebook มากกว่าช่วงอายุอืน่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งอทิธพิลของ
สือ่โฆษณาในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้รโิภค [10] โดยพบว่า ขอ้มลูลกัษณะประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
อายุ 16-25 ปี ขอ้มลูประเภทเครือ่ขา่ยสงัคมออนไลน์ทีม่กีารรบัรูส้ ือ่โฆษณา
มากทีสุ่ดจากเฟสบุ๊ก และเมือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องอายุกบัสือ่สงัคม
ออนไลน์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ดยใชส้ถติ ิChi Square มคี่า 



 

 

P-Value ที ่ 0.184 ซึง่หมายถงึอายุไมม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑผ์่านสือ่สงัคมออนไลน์ 

6.2. สมมตุฐิานขอ้ที ่2 
เพศหญงิและเพศชายมพีฤตกิรรมการเลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการ

ตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั พบว่าทัง้เพศหญงิและเพศชายใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์ ในการตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนัวเิคราะหต์ารางความสมัพนัธม์ี
ค่า P-Value ที ่ .77 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร [11] ซึง่
พบว่ากลุ่มตวัอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศ อาย ุ
การศกึษา รายได ้ แตกต่างกนัมกีารแสดงพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั ทีไ่มส่อดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตวัอย่างและการเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 

6.3. สมมตุฐิานขอ้ที ่3 
การเลอืกใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑข์องแต่ละ

อาชพีมคีวามแตกต่างกนั พบว่าโดยในแต่ละอาชพีส่วนใหญ่เลอืกใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภฑัณ์ไมแ่ตกต่างกนั จะมเีพยีงสือ่
สงัคมออนไลน์ประเภทอนิสตราแกรมตวัเดยีวทีแ่ตกต่างกนั โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัเรือ่งปัยจยัและพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชโ้มบาย
แอพพลเิคชัน่ซื้อสนิคา้ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเลต็ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร [12] โดยพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและ
รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ผ่านทางสมารท์โฟสนและแท๊บเลต็ไมแ่ตกต่างกนั 

6.4. สมมตุฐิานขอ้ที ่4 
ปัจจยัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์แต่ละดา้นมอีทิธพิลกบักลุ่มเพศ

แตกต่างกนัพบว่า ปัจจยัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ แต่ละปัจจจยัมี
อทิธพิลกบักลุ่มเพศทีไ่มแ่ตกต่างกนัเท่าไรนกั เนื่องจากปัจจยัดา้นการ
สือ่สารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์ และดา้นโฆษณาออนไลน์ 
เพศหญงิและเพศชายมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก โดยค่า p-value 
ของแต่ละดา้นอยู่ที ่ .155 และ .784 ตามล าดบั และในชุมชนออนไลน์เพศ
ชายจะมรีะดบัความพงึพอใจมาก เพศหญงิมรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 
โดยค่า p-value อยู่ที ่ 0.033 โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่ ี
ความส าคญัจากการสือ่สารการตลาดทีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลไทยพรเีมยีรล์กี 
[13] ทีพ่บว่า เพศ ทีต่่างกนัไมม่ผีลต่อการซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคจาก
การสือ่สารการตลาดในรปูแบบสือ่สงัคมออนไลน์ 

 
7. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศกึษาดา้นขอ้มลูทัว่ไป ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มลู
ดงักล่าวไปวางแผนและก าหนดกลยุทธ ์ หรอืวเิคราะหแ์นวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อของกลุ่มเป้าหมายได ้ เช่น เพศหญงิ ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี จะ
เลอืกใชส้ือ่สงัคมเฟสบุ๊กในการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑม์าก ผลติภณัฑ์
ทีเ่คยซื้อมากทีสุ่ดคอืประเภทเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย หากกลุ่มเป้าหมายทาง
ธุรกจิเป็นช่วงอายุดงักล่าว การท าโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ ์ โปรโมชัน่
ต่างๆ ของผลติภณัฑ ์นกัการตลาดควรท าสือ่การตลาดผ่านเฟซบุ๊ก 

จากผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเคย
ซื้อผลติภณัฑผ์่านช่องทางออนไลน์มาแลว้ และมคีวามชอบใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์หาขอ้มลูผลติภณัฑเ์พือ่ประกอบการตดัสนิใจซือ้ อาทเิช่น เวบ็ไซต ์
บอรด์ บลอ็ก อนิสตาแกรม อเีมลล ์ เป็นตน้ นัน้หมายถงึส าหรบัธุรกจิที่

ตอ้งการประชาสมัพนัธห์รอืกระจายหากลุ่มลกูคา้กส็ามารถใชช้่องทางสือ่
สงัคมออนไลน์ต่างๆ หลายหลาย เพือ่เขา้ถงึลกูคา้หลาย ๆ ช่องทาง ดกีว่า
ประชาสมัพนัธแ์ค่สือ่โซเชยีลเดยีว  

จากการศกึษาปัจจยัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ในแต่ละดา้น เพศ
หญงิและเพศชายสว่นใหญ่จะใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ดา้น
การสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทีใ่หค้วามสนใจมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื ดา้นการโฆษณาออนไลน์ และดา้นชุมชนออนไลน์ ตามล าดบั 
ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรค านึงถงึปัจจยันี้ดว้ย เพือ่ชว่ยเพิม่ความน่าเชือ่ถอื 
ไวว้างใจ และสนใจใหก้บัผูบ้รโิภค 

นอกจากนี้ส าหรบัผูท้ีก่ าลงัจะเริม่ประกอบธุรกจิผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
กส็ามารถน าขอ้มลูเหล่านี้ไปพจิารณาเพือ่ธุรกจิ จะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ รวมถงึการพจิารณาก าหนดราคา 
วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายหรอือาจจะน าไปใชใ้นการวางแผนในอนาคต 
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