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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่อง การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจ าวัน และเป็น
ผู้ที่ติดตามผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ท้ังเฟสบุ๊กและหรือยูทูป  จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้การใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  
เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบพบว่า 1. เพศที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์
น าเสนอ แตกต่างกัน โดยเพศหญิงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้มากกว่ามากกว่าเพศชาย 2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์น าเสนอ ได้แก่ ค่าคงที่ ด้าน
รูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์เป็นปัจจัยที่ก าหนดการการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ หากการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทุกด้านมีค่าคงที่  
ผู้บริโภคจมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 2.967 และหากการสื่อสารด้านรูปแบบการสื่อสาร
ของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 0.155 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์อีก 3 ด้าน            
มีค่าคงท่ี 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการสื่อสาร 
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ABSTRACT 
 

The focal point of this research is to evaluate the communication strategy of online travel influencers 
that affect consumer purchasing decisions of electronic devices. The research samples included 400 of active 
social media users that are actively using social media on a daily basis, and follow online travel influencers 
on mainstream platforms such as Facebook and YouTube, through the usage of online questionnaires as the 
main source of data gathering. The percentage, mean, and standard deviation statistics were employed in the 
data analysis. Using independent samples to test hypotheses and multiple regression analysis with One-Way 
Variance. In order to illustrate the correlation between the independent variables and dependent variables, 
the statistical significance of 0 .0 5 , the research indicated the following hypotheses. First, the difference in 
gender drastically affects the purchasing decisions of electronic devices introduced by online travel 
influencers. Females are more susceptible to the influence than male. Second, the positive variables of 
purchasing decision presented by the online travel influencers are the constant value of communication type 
of online travel influencers is the factor that determines the purchasing decision of electronic devices that 
online travel influencers promote. If every aspect of the communication of the influencer was constant. 
Consumers made decisions to buy electronic equipment, equal to 2 . 9 6 7 .  The constant value of 
communication style of the influencer increased by one, it would cause consumers to make decisions to buy 
electronic products by 0.155 units given, that three values of the online travel influencers were constant.  
 
Keywords: Communication of Online Travel Influencers, Electronic Products, Communication Styles 
 

บทน า 
ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ปัจจุบันประชากรไทยหันมาสนใจสื่อออนไลน์มากข้ึน จากการ

เข้าถึงของเทคโนโลยีต่างๆที่ง่ายและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การรับสื่อข่าวสารต่างๆ หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสาร            
จนกลายเป็นว่า สื่อโซเชียลมีเดียเปรียบเป็นโลกเสมือนอีกใบหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว  

จากแนวโน้มพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้น ท าให้สื่อต่างๆเริ่มหันมาท ารายการผ่านช่องทาง
ออนไลน์กันมากขึ้น มีการเกิดขึ้นของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ (Influencer) ซึ่งมีคนให้ความสนใจ และติดตามเป็นจ านวนมาก
ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ และแน่นอนว่าผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน ท้ังคนดังที่เคยมีผลงาน
บันเทิง หรือ คนธรรมดาที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาและมีคนสนใจติดตามคอนเทนต์ของกลุ่มคนเหล่านั้น โดยคอนเทนต์หรือเนื้อหา
ของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ก็มีหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อผู้ชมหรือเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวท่ีของตัวเองผ่าน
ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต แต่เนื้อหาเหล่านี้ มีจุดเด่นบางอย่างที่ท าให้คนชอบติดตาม เช่น ความใกล้ชิดของผู้ทรงอิทธิพลบนโลก
ออนไลน์และตัวผู้ชมเอง ความจริงใจในการบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในด้านต่างๆเฉพาะทาง ท่ีท าให้ผู้ชม
เกิดคล้อยตามในสิ่งท่ีผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ก าลังพูดถึง ดังนั้น พฤติกรรมของผู้บริโภคและทัศนคติจึงเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภค
จะหาความรู้หรือสิ่งที่ช่วยประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งแน่นอนว่า ค าแนะน า         
บุคลลที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ย่อมมีผลในการสร้างความเช่ือถือให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
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ความคิดและทัศนคติในการตัดสินใจบางอย่าง ดังนั้น การท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ เป็นสิ่งที่แบรนด์ในยุค
ดิจิทัลให้ความส าคัญ เพื่อท าให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักในตลาดธุรกิจ หรือที่เราเรียกกว่า การสร้าง Brad Awareness อีกทั้ง ยัง
เป็นการคิดที่จะเริ่มต้นให้ลกูค้าเชื่อมั่น มีผลลัพธ์ที่ได้จากการท าการตลาดโดยผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ จากการส ารวจของ 
Mediakix ว่า 49% ของผู้ใช้ Twitter จะอ่านรีวิวจากนักรีวิวหรือผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ประกอบการตัดสินใจ และยิ่งไปกว่า
นั้น 89% ของนักการตลาดยังเผยอีกว่า ROI (Return on Investment) จากการท าแคมเปญผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์
ได้ผลลัพธ์ดีมากพอๆกันกับการท าการตลาดออนไลน์รูปแบบอ่ืน Academy (2561) 

และในช่วงปี 2562 เกิดโรคระบาดโควิด-19 ท าให้กระทบกับอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย แต่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมไทยที่
ยังคงเติบโตไม่หยุดแม้จะประสบวิกฤติโควิด-19 น้ี ก็คงจะหนีไม่พ้นอุตสหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะด้วยมาตรการ Work From 
Home ท าให้ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านมากขึ้นกว่าเดิม มีปัจจัยเกื้อหนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว
ถึง 3 ประการด้วยกัน ตั้งแต่ 1.มีการเรียนการสอนและท างานออนไลน์ ซึ่งการเรียนและท างานท่ีบ้าน สิ่งอ านวยความสะดวกที่บ้าน
ต้องพร้อมอยู่เสมอ  2.อุปกรณ์สื่อสารจะยิ่งมีความจ าเป็นมากข้ึนในสถานการณ์ที่คนเลี่ยงการพบปะ ท าให้โทรศัพท์และเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารมีความจ าเป็นอันดับตน้ๆ 3.อุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมโยงกับระบบขนส่งสนิค้า เช่น สั่งของส่งตรง
ถึงบ้านก็มีความจ าเป็นสูงยิ่งข้ึนเช่นกัน จากท้ัง 3 เหตุผลหลักดังกล่าวจึงมีการคาดการณ์ว่าปี 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะ
เติบโตทั่วโลกถึง 10% แน่นอน ฐานเศรษฐกิจ (2564 ) 

จากข้อมูลสถิติเทรนด์การท าการตลาดออนไลน์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในไทยและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ายังคงมีข้อมูลที่น่าสนใจและน่าศึกษาในยุคของดิจิทัล
อีกมากมาย อีกทั้งการใช้การตลาดโฆษณาสินค้าผ่านการน าเสนอของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ยังได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่มักจะใช้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลที่ก าลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น
ให้การโฆษณาสินค้าให้ หนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ที่มีการน าเสนอสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
สอดแทรกไปในรายการท่องเที่ยวในแต่ละตอนอย่างมากมาย ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว
ในโลกออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญ 
เพื่อให้นักการตลาดหรือผู้ที่สนใจในหัวข้อน้ี ได้น าผลการวิจัยไปวิเคราะห์และต่อยอดในการคิดแผนทางการตลาดให้กับแบรนด์และ
สินค้าหรือบริการในอนาคตต่อไป 
 

ความมุ่งหมายงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลด้านการท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเปิดเลือกรับสื่อโฆษณาจากผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล ด้านการ

ท่องเที่ยว 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
2 การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ ได้แก่  คุณสมบัติของงผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว 

ในโลกออนไลน์ เนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารของงผู้ทรงอิทธิพล
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ด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ และการรับรู้ของผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ติดตาม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ยุบล เบญจรงค์กิจ(2534) พูดถึงทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นวิธีที่

ใช้ความเป็นเหตุและผล เมื่อกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นของผู้บริโภค จากปัจจัยภายนอก ซึ่งมีเรื่องของภูมิหลังที่แตกต่างกัน 
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ(2548) ได้ให้ความหมายถึงปัจจัยทางพื้นหลังของแต่ละคนที่มีกระบวนการคิดหรือการกระท า

ที่แตกต่างกันตามสิ่งเร้าที่สะสมมา ไม่ว่าจะเป็น เพศ ท าเลที่อยู่ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา เป็นปัจจัยที่มักจะเลือกมาใช้แบ่ง
สัดส่วนของผู้บริโภคทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถใช้วัดสถิติของประชากรได้ 

แนวคิดกระบวนการของการติดต่อสื่อสารไว้ในลักษณะรูปแบบจ าลอง SMCR Model 
 (K. Berlo, 2503: 13) เป็นผู้คิดกระบวนการของการติดต่อสื่อสารไว้ในลักษณะรูปแบบจ าลอง SMCR Model            
อันประกอบด้วย 

1. ผู้ส่ง (Source) ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี "การเข้ารหัส" (encode) เนื้อหา ข่าวสาร มีทัศนคติที่
ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูล
นั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อผู้รับสารหรือเหมาะสมกับค่าวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย 

2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสารนั้น 
3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น 
4. ผู้รับ (Receiver) ต้องมีความรู้ความเข้าใจและกระบวนการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยมีความสามารถใน                 

"การถอดรหัส" (decode) สาร มีมุมมองและความรู้พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งจึงจะท าให้สารที่
ได้รับมามีผลลัพธ์ที่เป็นคุณภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, (2545)ได้ให้ความหมายของค าว่า ผู้มีอิทธิพล คือ บุคคลที่มีการแสดงพฤติกรรม

ใดๆก็ตาม ที่เป็นสิ่งกระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจต่อบุคคลอื่น โดยส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินในหลายๆด้าน รวมไปถึงด้านการ
ตัดสินใจซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจ าวัน และเป็นผู้ที่ติดตามผู้ทรงอิทธิพลด้านการ

ท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ทั้ง Facebook และหรือ Youtube ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งก าหนดระดับความ
เช่ือมั่นที่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ 5% หรือ 0.05 กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรือประมาณการเท่ากับ                  
385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 คน จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 400 กลุ่มตัวอย่าง 

วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนการสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน ติดตามผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ที่มียอดผุ้ติดตามอย่างน้อย 
500,000 คน ขึ้นไป ในโซเชียลมีเดีย ท้ัง Facebook และ Youtube   
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เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้                    

ต่อเดือน อาชีพ ระดับการศึกษา โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)                
จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ได้แก่ 
คุณสมบัติของงผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์, เนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลก
ออนไลน์, รูปแบบการสื่อสารของงผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ และการรับรู้ของผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ติดตาม โดย
ใช้มาตราอัตรภาค หรือมาตราช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค จ านวน 3 ข้อ โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะแบบที่มีความหมายตรงข้ามกัน(Semantic differential Scale) โดยใช้มาตราอัตรภาค หรือมาตราช่วง(Interval Scale) 
มี 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
1.1 การแจกแจงความถี ่(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ T-test One-Way Anova โดยมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมติฐานที่ 2 การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้ทรงอิทธิพลด้านการ
ท่องเที่ยว, เนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสาร, รูปแบบการสื่อสาร, และการรับรู้ของผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ติดตาม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 

และอาชีพ น าเสนอโดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ดังนี้ 
เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และเป็นเพศชาย จ านวน 

154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 
อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 18-22 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุ 23-27 ปี จ านวน 136 คน 

คดิเป็นร้อยละ 34.00  อายุ 28 ปีข้ึนไป จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38   
ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
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รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้จ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
มีรายได้ 15,001-35,000 บาทจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 มีรายได้ 35,001-45,000 บาทจ านวน 95 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 23.80 และมีรายได้มากกว่า 45,001 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพที่เป็นข้าราชการและอื่นๆจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 เป็นพนักงานทั่วไป
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 เป็นนักศึกษา 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 เป็นธุรกิจส่วนตัวจ านวน 7 8 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 19.50 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลก
ออนไลน์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์  ด้านคุณสมบัติของผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อ                
โซเชียลมีเดีย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นกับด้านคุณสมบัติของผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผู้มีอิทธิพลทางด้านการท่องเที่ยวต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่น าเสนอในรายการ และต้องเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการบันเทิงเท่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
และ 3.75 ตามล าดับ และให้ระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ อธิบายถึงตัวสินค้าได้เข้าใจง่าย กระชับจับใจความ
ได้ และเนื้อหารายการท่องเที่ยวท่ีน าเสนอ ต้องเหมาะสมกับสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ 4.35 ตามล าดับ 

การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ด้านเนื้อหาข้อมูลของสินค้าที่ใช้สื่อสารในรายการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความเห็นกับด้านเนื้อหาข้อมูลของสินค้าที่ใช้สื่อสารโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่  เนื้อหาที่สื่อสารต้องมีความครบถ้วน  
ต้องมีการทดสอบการใช้งานให้เห็นระหว่างพูดถึงตัว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ 4.35 ตามล าดับ และให้คะแนนอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ได้แก่ การพูดถึงสินค้าต้องไม่เป็นการโฆษณาชวนเช่ือเกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์  ด้านรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นกับด้านรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง การน าเสนอสินค้าผ่านรายการในรูปแบบวิดีโอ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และให้ระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ รูปแบบภาพถ่าย และรูปแบบบทความ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 และ 4.08 ตามล าดับ 

การสื่อสารผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ด้านการรับรู้ของกลุ่มผู้ติดตามผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นกับด้านการรับรู้ของกลุ่มผู้ติดตามผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทั้งหมด ได้แก่ มีความเห็นว่าการโฆษณาสินค้าประเภท
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวเป็นข้อมูลที่เช่ือถือได้  เต็มใจที่จะเปิดรับข้อมูลโฆษณาสินค้าประเภท
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว และเลือกซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์จากโฆษณาผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนโลก
โซเชียล ท่ีท่านช่ืนชอบ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงก็ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 4.11  และ 4.01 
ตามล าดับ 



7 
 

 

3. การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพล

ด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ พบว่า  
มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง

(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพล
ด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยเพศหญิง มีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ 
มากกว่าเพศชาย 

สมมติฐานที ่1.2 อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้าน
การท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.949 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรง
อิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.136 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพล
ด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.499 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกตา่งกัน ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าประเภท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพล
ด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.136 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ ได้แก่  คุณสมบัติของงผู้ ทรงอิทธิพล            
ด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์, เนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์, รูปแบบการสื่อสาร
ของงผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ และการรับรู้ของผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ติดตาม มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น าเสนอ พบว่า 



8 
 

 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว 
ในโลกออนไลน์น าเสนอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ค่าคงที่ ด้านรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการ

ท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ( )  เป็นปัจจัยที่ก าหนดการการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการ

ท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์น าเสนอ ( ) หากการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทุกด้านมีค่าคงที่ ผู้บริโภคจมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 2.967 

หากคุณสมบัติ ด้านรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ( ) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผล

ท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( ) เพิ่มขึ้น 0.155 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดการสื่อสารของ             
ผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์อีก 3 ด้าน มีค่าคงที่ ตัวแปรที่ไม่มีความส าพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( ) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์  ( ) ด้าน

เนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์  ( ) และด้านการรับรู้ของผู้บริโภคหรือผู้ติดตาม 

( )  ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ก าหนดการการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลก

ออนไลน์น าเสนอ ( ) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ พบว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ น้ันมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05  นั้นหมายความว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ในด้านเพศนั้น มีผลต่อการติดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว
ในโลกออนไลน์น าเสนอ เนื่องจากเพศชายจะเลือกดูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางผู้ที่มีความช านาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง เพราะในการสื่อสารจะน าเสนอข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเข้าใจได้มากกว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวบนโลก
ออนไลน์ นอกจากนี้ หากดูที่ผู้ติดตามในเพจการท่องเที่ยวต่างๆ กลุ่มคนที่ติดตามผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ ส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จึงมีความเป็นไปได้ว่าจากสมมติฐานนี้ ที่เป็นการน าเสนอสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ทรง
อิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ จะส่งผลกับการตัดสินใจต่อเพศหญิงได้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ทองดี, 
2562) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencer ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencer ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ผลส ารวจพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางออนไลน์แตกต่างกันในด้าน  การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
เปรียบเทียบ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และ Beauty Influencer มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ของผู้บริโภค เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านบุคลิกภาพ ด้านรูปแบบในการน าเสนอ ด้านความ
น่าเชื่อถือและด้านเนื้อหาในการน าเสนอ 

ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ นั้นมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มากกว่า 
0.05  นั้นหมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเหล่านี้นั้น ไม่มีผลต่อการติดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์น าเสนอ ถึงแม้ว่าผู้บริโภคที่มีอายุ การศึกษา รายได้หรืออาชีพที่



9 
 

 

แตกต่างกัน แต่หากเป็นกลุ่มคนที่ช่ืนชอบเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกัน ก็ย่อมที่จะติดตามเนื้อหารายการของผู้ทรงอิทธิพลด้านการ
ท่องเที่ยวออนไลน์เป็นประจ าอยู่แล้ว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือหาสถานที่ใหม่ๆในการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรายการจะส่งผลให้ผู้ติดตามหรือผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่โฆษณาถึงแม้จะชวนเช่ือเพียงใด เนื่องจาก
ยังมีปัจจัยอื่นๆของตัวสินค้าเอง ทั้งราคา ความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละความความต้องการ ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ที่ว่ามาขั้นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้ให้
ค าจ ากัดความว่า หมายถึง ความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล โดยบุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยจะประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ เป็น
เกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ดังนั้นประชากรศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากระสามารถช่วย
ก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายได้ ตัวแปรทางด้านประชากร จากแนวคิดและทฤษฎีด้านด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ให้ข้อสรุปว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ ได้แก่  คุณสมบัติของงผู้ทรงอิทธิพล             
ด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ เนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ รูปแบบการสื่อสาร
ของงผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์ และการรับรู้ของผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ติดตาม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น าเสนอ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์น าเสนอ ได้แก่ ด้านรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการ
ท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ เป็นปัจจัยที่ก าหนดการการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้ านการ
ท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์น าเสนอ และตัวแปรที่ไม่มีความส าพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                  
มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ด้านเนื้อหาข้อมูลที่ใช้สื่อสารของผู้ทรง
อิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ และด้านการรับรู้ของผู้บริโภคหรือผู้ตดิตาม  ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีก าหนดการการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว ในโลกออนไลน์น าเสนอ จากผลส ารวจแบบสอบถามในด้าน
รูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ มีผลคะแนนระดับความเห็นโดยรวมในทิศทางที่เห็นด้วย 
และเห็นด้วยอย่างยิ่ง หากเป็นการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าใจการใช้งานของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจนและละเอียดครบถ้วน อีกทั้งในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสพสื่อ
ออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบัน การน าเสนอรูปแบบวิดีโอจะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ทั้งนี้การน าเสนอเนื้อหา
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น บทความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ก็จะมีจุดประสงค์ในการสื่อสารที่แตกต่างกันไป ท าให้มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ในการตัดสินใจซื้อสินคา้ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ K.Berlo (2503) เป็นผู้คิดกระบวนการ
ของการติดต่อสื่อสารไว้ในลักษณะรูปแบบจ าลอง SMCR Model ในหัวข้อของ C-Channel ว่า ช่องทางในการส่ง (Channel) 
หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ               
การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของเพศ นักการตลาดควรให้ความส าคัญของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีมีการเปิดกว้างทางสังคม ความหลากหลายทางเพศมีส่วนส าคัญในการท าการตลาดมากยิ่งขึ้น นักการตลาด
ควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมของเพศในแต่ละเพศอย่างลึกซึ้ง หากนักการตลาดสามารถระบุได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเป็นกลุ่มคน
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เพศใด ก็จะวางแผนการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น เรื่องการใช้ภาษาที่แต่ละเพศก็จะมีภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารที่
ค่อนข้างจะแตกต่างกัน  การเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในแต่ละเพศก็จะให้ความรู้สึกหรือความเข้าใจถึงตัวสินค้าที่
แตกต่างกัน  

2. รูปแบบของการสื่อสาร ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น มักเป็นสิ่งที่นักการตลาดมักจะมองข้ามไป 
ทั้งที่การเลือกรูปแบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วิดีโอ หรือบทความ ก็จะส่งผลให้การน าเสนอสินค้ามีความเข้าใจได้มากขึ้น 
ทั้งนี้นักการตลาดควรศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อของกลุ่มเป้าหมาย และเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลที่มีความถนัดในการสื่อสารรูปแบบ
นั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอย่างครบถ้วนและสร้างสรรค์จากผู้ที่ช านาญการในการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละรูปแบบจริงๆ จะช่วย
ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อจากผู้ที่ได้รับสารจากช่องทางนั้นๆได้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ข้อจ ากัดในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่เก็บจากผู้บริโภคหรือผู้รับสารแค่เพียงฝ่ายเดียว อาจท าให้ยังได้รับข้อมูลที่ไม่

ครบถ้วนพอ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเชิงลึก และศึกษาเรื่องการส่งสารโดยตรงกับผู้
ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้จนประสบความส าเร็จสามารถสร้างยอดขายให้กับสินค้าต่างๆได้ เพื่อให้
งานวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ผลการตัดสินใจ และมีข้อมูลอย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากขึ้น 

2. ผลลัพธ์ที่ได้จากปัจจัยด้านกระบวนการสื่อสารที่มีอัตราร้อยละที่ค่อนข้างต่ า ท าให้ยังไม่สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยอื่นๆในการท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่แตกต่าง
ออกไปงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาข้อสรุปว่าแท้จริงแล้วปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างสูงและประสบ
ความส าเร็จส าหรับองค์กรธุรกิจ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
          สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับ ความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็น 
อย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ รองศาสตราจารย์               
สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล กรรมการในการสอบ ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ดูแล
แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ข้อคิดเห็น ค าปรึกษาและค าแนะน าต่าง ๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนเสร็จสมบูรณ์ 
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