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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคดิในเครอืข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลกลุ่มเจเนอเรช่ันซีที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และใช้งานสมาร์ทโฟนโดยอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้านความน่าเชื่อถือและด้านความชัดเจน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซีใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ระดับต่ าและต่ ามากในทิศทางเดียวกันตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การ
เปิดรับประสบการณด์้านการแสวงหาข้อมลู ด้านการเปิดรับข้อมูลและด้านการเปิดรับประสบการณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ระดับต่ า ต่ ามาก และต่ าในทิศทางเดียวกัน
ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันซี ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to investigate the communication of influencers on social 
networks and social media exposure behaviors related to smartphone purchasing decisions among Generation 
Z consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 Generation Z consumers using 
social networks through smartphone and living in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as 
research instruments to collect the data. The data collection procedures were then analyzed using statistics, 
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including percentages, mean, and standard deviation. The hypothesis testing was conducted using the 
Pearson's simple correlation coefficient. The analytical results indicated that most of the respondents were 
women, single, graduated with a Bachelor's degree, worked as private employees, and earned an average 
monthly income of 25,001 Baht or more. The communication of influencers in social networks in terms of 
reliability and clarity were positively correlated with smartphone purchasing decisions among Generation Z 
consumers in Bangkok at low and very low levels with a statistical significance level of .05.  The factors of 
experience receptivity, information seeking, information receptivity positively correlated with smartphone 
purchasing decisions among Generation Z consumers in the Bangkok metropolitan area at low, very low, and 
low level, respectively and with a statistical significance level of .05. 
 
Keywords: Generation Z Consumers, Influences, Social Media, Social Network 
 

บทน า 
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ท าให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปัน

แนวความคิด แสดงความรู้สึก ค้าขาย ค้นหาเพื่อนใหม่ ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook) ทวิสเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น คนไทยถึง 51 ล้านคน ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ประจ า ใช้อินเทอร์เน็ต 9 ช่ัวโมง 11 นาทีต่อวัน ใช้เวลาอยู่กับสังคมออนไลน์ 3 ช่ัวโมง 11 นาทีต่อวัน กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ไทยกลุ่มใหญ่มีอายรุะหว่าง 18 - 24 ปี และ 25 - 34 ปี (Marketing Oops, 2562) 

พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปท าให้มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเจเนอ
เรช่ันซี ท่ีเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหลัก นักการตลาดจึงใช้โอกาสในส่วนน้ีท า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจาก
สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการได้สูงกว่าการโฆษณาแบบเก่า ธุรกิจต่าง ๆ ได้มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีการท าการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายเพราะ
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายผ่านทางสมาร์ทโฟน 

ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าสมาร์ทโฟนเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวัน สมาร์ทโฟนมีความสามารถในการท างานท่ีหลากหลาย ในจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้านคน มี
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากถึง 31.7 ล้านคน โดยมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน 
ส่วนกิจกรรมที่ท าส่วนใหญ่ผ่านสมาร์ทโฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

จากข้อมูลข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงองค์ประกอบของการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
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ต่อวัน ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน ช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ และประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีใช้งานบ่อยที่สุด 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอ
เรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค อันได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ความถี่ในการใช้

สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ละครั้ง ช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีใช้งานบ่อยที่สุดที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

2. การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์อันประกอบไปด้วย ความน่าเช่ือถือ ความ
เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เนื้อหาสาระ ความชัดเจน ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ช่องทางการสื่อสาร             
ขีดความสามารถของผู้รับ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อันประกอบไปด้วย การแสวงหาข้อมูล การเปิดรับข้อมูล การเปิดรับ
ประสบการณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ประชากรศาสตร์เป็นการ

อ้างอิงข้อมูลทางสถิติของประชากร นักการตลาดจะใช้ปัจจัยนี้ในการแบ่งส่วนตลาดเพราะสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสื่อสาร Cutlip (1994) ได้กล่าวถึง หลักส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 7 ประการ (7 
C’s of public relations communication) ดังนี ้

1. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) การสื่อสารเริ่มต้นด้วยบรรยากาศแห่งความเช่ือ ผู้รับสารต้องมีความมั่นใจในผู้ส่งสาร
และค านึงถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 

2. ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (Context) การสื่อสารจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์ 
ณ ขณะนั้น เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ จะเสริมเพียงค าพูดและการกระท าในชีวิตประจ าวันเท่าน้ัน 

3. เนื้อหาสาระ (Content) ข้อความที่สื่อสารจะต้องมีความหมายส าหรับผู้รับสารและจะต้องสอดคล้องกับความเช่ือและ
ทัศนคติของผู้รับสาร ผู้คนจะเลือกรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อตนเอง เนื้อหาจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้รับสาร 

4. ความชัดเจน (Clarity) ข้อความที่ใช้สื่อสารจะต้องเข้าใจง่าย ค าที่ใช้ต้องมีความหมายที่ผู้รับสารและผู้ส่งสารเข้าใจ
เหมือนกัน มีการท าให้กระฉับและมีความเรียบง่ายและชัดเจน การสื่อสารที่มีการส่งต่อหลายถอดจะต้องท าให้ข้อความเข้าใจง่าย
เพื่อป้องกันความเข้าคลาดเคลื่อน 

5. ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ (Continuity and Consistency) การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด จึงต้องมี
การสื่อสารซ้ าๆ เพื่อให้เกิดการซึมซับ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการโน้มน้าวใจ  
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6. ช่องทางในการสื่อสาร (Channels) ผู้ส่งสารควรใช้ช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับสารใช้งานและยอมรับ การสร้างช่อง
ทางการสื่อสารใหม่อาจเป็นเรื่องยาก ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อท่ีแตกต่าง 

7. ขีดความสามารถของผู้รับ (Capability of audience) ผู้ส่งสารจะต้องค านึงถึงความสามารถของผู้รับสาร การสื่อสาร
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้รับสารไม่ต้องใช้ความพยายามหรือใช้ความพยายามอย่างน้อยท่ีสุดในการรับสาร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ปณิศา มีจินดา (2553) กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอนในการ
เลือกสินค้าหรือบริการที่มากกว่าหนึ่งทางเลือกข้ึนไป โดยผู้บริโภคอาจมีการข้ามในบางขั้นตอนหรือมีการสลับขั้นตอน ประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังนี ้

ขั้นก่อนการซ้ือ (Prepurchase stage) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ ประกอบไปด้วย การรับรู้ความ
ต้องการหรือปัญหา การค้นหาข้อมูล และการประเมินทางเลือก 

ขั้นการซื้อ (Purchase stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้รับรู้ความต้องการของตน ใน
ขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยก่อนที่ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค
จะต้องเกิดความตั้งใจซื้อก่อนและระหว่างความตั้งใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อนั้นจะปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซง 

ขั้นภายหลังการซ้ือ (Postpurchase stage) หลังจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วผู้บริโภคจะรับรู้ถึงความพอใจ
หรือไม่พอใจในตัวสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องรับรู้ถึงข้อมูลในส่วนน้ีเพื่อปรับปรุงให้เกิดความพอใจต่อผู้บริโภค  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้ึนในสังคม เพราะสื่อมวลชนนิยมที่จะไปสัมภาษณ์เพื่อที่
ขอความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องท าให้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเข้าใจถึงการด าเนินงานของ
ธุรกิจ เพราะหากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมีการแสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมในเชิงการต่อต้านก็จะท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อไปได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ รจิตลักขณ์ แสงอุไร (2559) เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการมี
ปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดจากการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ 
เป็นบริการผ่านเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงบุคคลเข้าดว้ยกัน เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, Youtube ซึ่งท้ังหมดจะมีส่วน
ที่คล้ายกันคือการเพิ่มเพื่อนตามหลักการ Friend-of-A-Friend (FOAF) บริการพื้นฐานของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือการให้
ผู้ใช้งานสร้างข้อมูลส่วนตัวลงในเว็บไซต์ สามารถอัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและสนทนาส่วนตัวกับเพื่อ
บางคนได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Becker (1992) จ าแนกพฤติกรรมการเปิดรับสื่อไว้ดังน้ี 
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับ

ผู้บริโภคคนอื่น ๆ โดยอาจจะต้องการให้มีความคล้ายคลึงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป 
2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) ผู้บริโภคจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ หาก

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกน าเสนอเกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความสนใจหรือให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ ผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน IDC (2019) สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา

อเนกประสงค์ สมาร์ทโฟนมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและฟังก์ช่ันมัลติมเีดีย โดยทั่วไปแล้วสมารท์โฟนจะรวมเซ็นเซอร์
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ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ และสนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารไร้สาย สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีบางพร้อม
หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมการรองรับท่าทางแบบมัลติทัชมากกว่าแป้นพิมพ์ทางกายภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นซี จักรพล สงวนรัมย์ (2562) ประชากรกลุ่มเจเนอเรช่ันซี (Generation Z) คือ 
ประชากรที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 จนถึงปีพุทธศักราช 2553 ซึ่งเป็นประชากรรุ่นใหม่ที่ก าลังเติบโตและก าลังก้าวเข้าสู่วัย
ท างาน โดยคนเจเนอเรชั่นนี้เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ประชากรเจเนอเรช่ันซีให้ความส าคัญกับสมาร์ทโฟน สังคม
ออนไลน์ การเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรม การยอมรับความแตกต่างของสีผิว ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี สามารถ
ยอมรับเทคโนโลยีได้ง่าย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย บุคคลที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ันซี (Generation Z) ที่ใช้งาน

สมาร์ทโฟนโดยอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย บุคคลที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ันซี (Generation Z) ทีใ่ช้งาน

สมาร์ทโฟนโดยอาศัยอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการประมาณค่าสัดส่วนประชากรในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ เท่ากับ 385 คนและเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 คน  รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยก าหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบันประกอบไปด้วย เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ยูทูบ (ณัฐกาญจน์ กอมณี, 2559) และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 จนถึงปีพุทธศักราช 2553 เนื่องจากป็นช่วงอายุในกลุ่มเจอเนอเรช่ันซี (Generation Z) 
(จักรพล สงวนรัมย์, 2562, น. 3) และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามความ
เต็มใจของผู้บริโภคที่จะให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะสร้างแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลหลังจากสร้างแบบสอบถามเสร็จจะ
ท าการแจกแบบสอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามที่ได้เลือกไว้ในขั้นที่  1 และขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามจนครบ 400 ตัวอย่าง 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Likert scale questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 

questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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4. การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

5. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent sample t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2558) , One-way 
analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) หรือ สถิติ Brown-Forsythe (ภาณุมาส ตัมพานุวัตร , 2551) และสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 222 คน             
คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีสถานะโสด / หม้าย / 
หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไปต่อวัน จ านวน 303 คิดเป็น
ร้อยละ 75.75 ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ช่ัวโมงขึ้นไปต่อวัน จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
ช่วง 22.05 น. - 05.59 น. จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 ใช้งาน Instagram เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสาร จ านวน 177 คน              
คิดเป็นร้อยละ 44.25 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับดีมาก ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ 
เนื้อหาสาระ และความต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.51 และ 4.58 ตามล าดับ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ความชัดเจน และช่องทางในการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12, 3.44 และ 
3.42 ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถของผู้รับสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

3. ความถี่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกรายด้าน โดยรวมมีระดับความถี่อยู่ในระดับบ่อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานครมีความถี่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ในระดับบ่อยที่สุด ได้แก่ ด้านการเปิดรับข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีระดับความถี่อยู่ในระดับบ่อย 
ได้แก่ ด้านการเปิดรับประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีระดับความถี่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร  มีระดับ
ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคกลุ่ม  เจเนอ

เรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภค

กลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติ .05 
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟ
นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี กับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน  พบว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป มีการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่อืน่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน  พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน กับผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา และข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตก
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่
แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ครั้ง กับผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน 5 - 6 ครั้ง และมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป 
กับผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน 5 - 6 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานข้อที่ 1.7 ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในแต่ละวันแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้สมารท์โฟน
ที่แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน 1 - 2 ช่ัวโมง กับผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน 3 - 4 ช่ัวโมง และมากกว่า 4 ช่ัวโมงขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน
มากกว่า 4 ช่ัวโมงข้ึนไป กับผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน 3 - 4 ช่ัวโมง มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟ
นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานข้อที่ 1.8 ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่               
แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานข้อที่ 1.9 ผู้บริโภคที่มีประเภทของสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีใช้เปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานบ่อยที่สุดแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน  พบว่าผู้บริโภคที่ใช้งาน Facebook บ่อยที่สุด กับผู้บริโภคที่ใช้งาน Twitter และ 
Youtube บ่อยที่สุด มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริโภคที่ใช้งาน 
Instagram บ่อยที่สุดกับผู้บริโภคที่ใช้งาน Twitter และ Youtube บ่อยที่สุด มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ท     โฟนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด 

ในเครือข่ายสังคมออนไลน ์

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
1. ความน่าเชื่อถือ 0.274* 0.000 ต่ า เดียวกัน 
2. ความ เหมาะสมกลมกลืนกั บ
สภาพแวดล้อม 

0.034 0.493 ไม่มีความสมัพันธ์ - 

3. เนื้อหาสาระ -0.094 0.061 ไม่มีความสมัพันธ์ - 
4.ความชัดเจน 0.149* 0.003 ต่ ามาก เดียวกัน 
5. ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ -0.061 0.222 ไม่มีความสมัพันธ์ - 
6. ช่องทางในการสื่อสาร 0.085 0.088 ไม่มีความสมัพันธ์ - 
7. ความสามารถของผู้รับสาร -0.026 0.606 ไม่มีความสมัพันธ์ - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 1 พบวา่ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อและความชัดเจนกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่ม

เจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและต่ ามากตามล าดับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ท    

โฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤตกิรรมการเปิดรับ 
สื่อสังคมออนไลน ์

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
1. การแสวงหาข้อมูล 0.326* 0.000 ต่ า เดียวกัน 
2. การเปิดรับข้อมูล 0.253* 0.000 ต่ ามาก เดียวกัน 
3. การเปิดรับประสบการณ์ 0.356* 0.000 ต่ า เดียวกัน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูล การเปิดรับข้อมูลและการเปิดรับประสบการณ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ระดับต่ า ต่ ามาก และต่ าตามล าดับ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปผลและอภิปราย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่า

ผู้บริโภคเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธราธิป แววศรี (2557) ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื่อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ซื้อและใช้งาน
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริโภคที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 ขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของถวัลย์ วัชรชัยกุล (2561) ศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
และภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตระหนักถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรม
หลังการซื้อ สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ          
ที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่าย
สังคมออนไลน์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท
โฟนตราสินค้าจีนของผู้บริโภคคนไทย พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอาจมีรายได้ต่ าท าให้มี
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของสมาร์ทโฟน 

ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรณกฤต โชติรสด ารงค์ (2558) ศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีนของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภควัยท างานที่มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ด้านราคาเฉลี่ยของโทรศัพท์ท่ีซื้อสูง เพราะ
อาชีพคือปัจจัยที่บ่งบอกความสามารถในการซื้อสินค้า 

ด้านสถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
พบว่าผู้บริโภคที่สถานภาพโสดมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิติมา พงษ์พานทอง (2561) ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสมด้านผลติภัณฑ์ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง
ส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้อยท าให้มีก าลังซื้อสูงและมีอิสระต่อการใช้จ่ายมากกว่าผู้ที่มีคู่สมรส 
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ด้านความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันมากกว่า 
6 ครั้งขึ้นไปมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัช 
จันทนาสุภาภรณ์ (2554) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

ด้านระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ละวัน ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ละครั้งแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริโภคมีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่
ละวันมากกว่า 4 ช่ัวโมงขึ้นไปมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ (2554) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ละวันแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

ด้านช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริโภคมีเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ช่วงเวลา 22.05 น. - 
05.59 น. มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัช 
จันทนาสุภาภรณ์ (2554) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

ด้านประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อยที่สุด  ผู้บริโภคที่มีประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อยที่สุด
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริโภคที่ใช้งาน Instagram มีการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ 
(2554) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแตก
ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านความชัดเจนมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากในทิศทางเดียวกัน ด้านเนื้อหาสาระมี
ความสัมพันธ์ระดับต่ ามากในทิศทางตรงข้ามกัน ด้านความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากในทิศทางตรง
ข้ามกัน ด้านช่องทางในการสื่อสารมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากในทิศทางเดียวกัน ด้านความสามารถของผู้รับสารมีความสัมพันธ์
ระดับต่ ามากในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

 เนื่องจากบุคคลที่น าเสนอและข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น าเสนอมีความน่าเช่ือถือ และมีความชัดเจน            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนพัทธ์ ฉันทวุฒินันท์ (2559) ศึกษาทัศนคติด้านการสื่อสารของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จักทางสังคมออนไลน์ 
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สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านการแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์ระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการเปิดรับข้อมูลมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่ตนเองสนใจ โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดคือ Instargram Facebook Twitter ตามล าดับ สื่ออนไลน์จึงถือเป็น
ช่องทางส าคัญที่ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์ (2561) ได้กล่าว
ว่าผู้บริโภคจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักในการค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้จัดจ าหน่ายสมาร์ทโฟนควรท าการตลาดผ่านทางผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับผู้บริโภค

กลุ่มเจเนอเรช่ันซี เพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 25,001 บาทขึ้นไป อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีความถี่ในการใช้สังคมออนไลน์มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป ใช้งานสังคมออนไลน์ในแต่ละวันมากกว่า 4 ช่ัวโมงข้ึนไป และ
ใช้งาน Instagram บ่อยที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนมากกว่ากลุ่มอื่น 

2. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใช้ข้อมูลจาก
แหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือโดยตรวจสอบความถูกต้องจากหลาย ๆ แหล่งที่มา ก่อนที่จะน าเสนอข้อมูลเหล่านั้นต่อผู้บริโภค เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวผู้ทรงอิทธิพลเอง 

3. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนให้มีการใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ค าศัพท์ทางเทคนิคมากเกินไปจนอาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในความหมายที่ผู้ทรงอิทธิพลจะ
สื่อสารได้ ควรใช้ถ้อยค าที่ชัดเจนท้ังในการเขียนหรือพูดเพื่อป้องกันผู้บริโภคเข้าใจข้อมูลผิดพลาด 

4. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรปรับเน้นการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคผ่านช่องทาง Twitter และ 
Youtube เป็นหลัก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันซีนิยมใช้งาน Twitter และ Youtube  

5. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับสมาร์โฟนที่น าเสนอต่อผู้บริโภค 
ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสมาร์ทโฟนเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟน 

6. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรมีการทดลองใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อท่ีจะได้เข้าใจถึงวิธีการใช้
งาน ข้อดีและข้อเสียของสมาร์ทโฟนเพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาบอกต่อผู้บริโภคได้ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
น าเสนอ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษา

ครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาที่ขยายพื้นท่ีไปยังปริมณฑล ท าให้ผลการศึกษามีความละเอียดและครอบคลุมมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสมาร์ทโฟน เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ ความพึงพอใจ 

เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลมาวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด 
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3. ควรมีการศึกษาปัจจัยการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงลึกของแต่ละด้าน 
เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลมาช่วยในการสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาด เช่น ความน่าเชื่อถือ เนื้อหาสาระ 

4. ควรมีการศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก แลกเปลี่ยน
ความรู้ ค าแนะน า เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่านับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า และ
เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือ ตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้           
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ เมตตากรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และรองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็น คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละ
เวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยฉบับนี้ 
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