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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขต        
ห้วยขวางกรงุเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (survey research methodology) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนเพศชายและเพศหญิง วัยทาํงานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มี
ภมิูลาํเนาในเขตห้วยขวาง และเคยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง   
390 คน ซ่ึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเขตห้วยขวางออกเป็น 3 แขวง และทาํการสาํรวจ        
กลุ่มตัวอย่างแขวงละเท่า ๆ กัน จากน้ันทําการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่          
ค่าร้อยละ และสถติิ Chi-square 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภควัยทาํงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ           
36 - 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาท มีวัตถุประสงค์ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ืออพัเดท รูปภาพ / 
รูปถ่ายของสิ่งที่ตนเองสนใจ เข้าใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊มากที่สดุ เวลาเฉล่ียในการ
ใช้งาน 1 - 2 ช่ัวโมง ความบ่อยคร้ังในการใช้งานมากกว่า 10 คร้ังต่อวัน และส่วนใหญ่มีช่วง
ระยะเวลาในการใช้งาน 18:01 – 21:00 น. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภควัยทาํงาน
ที่มีอาชีพและรายได้ต่างกนั มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั ผู้บริโภค
วัยทาํงานที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีเวลาเฉล่ียในการใช้งาน และความ
บ่อยคร้ังในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั นอกจากน้ี ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่างกนั มีช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั 
ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 
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2 ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

62



1. บทนาํ 
 ในโลกปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เนต็ได้เข้ามามีบทบาทสาํคัญอย่างย่ิงในชีวิต    

ไม่เพียงแต่ใช้ในการสบืค้นข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ หรือการติดต่อสื่อสารกบัเพ่ือน ๆ  เท่าน้ัน แต่ยัง
รวมไปถึงการซ้ือขายสนิค้าและบริการผ่านอนิเทอร์เนต็หรือที่นิยมเรียกกนัว่า E-Commerce ซ่ึง

สามารถซ้ือขายได้ทุกที่ง่ายดาย สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซ้ือและผู้ขาย นอกจากน้ัน เทคโนโลยี 
กยั็งถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกจิ E-Commerce เติบโตไปได้อย่างรวดเรว็มาก เพราะ
การทาํธุรกจิ E-Commerce สามารถใช้งานได้จากหลายช่องทาง ทั้งทางสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรือ 
คอมพิวเตอร์ ย่ิงไปกว่าน้ัน E-Commerce ยังเป็นช่องทางใหม่สาํหรับผู้ประกอบการ ซ่ึงถือเป็น
ช่องทางหน่ึงที่ช่วยสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าขายให้ผู้ประกอบการได้มากย่ิงขึ้น และ
เป็นตัวช่วยหน่ึงในการเข้าถงึผู้บริโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น นอกจากการค้าขายบน
เวบ็ไซต์แล้ว การใช้สังคมออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการขับเคล่ือน ถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดัน
ยอดขายได้เป็นอย่างดี ทั้ง Facebook, Instagram, Pinterest หรือ Twitter (“ทาํไม…ต้องขาย
สนิค้าบนโลกออนไลน์ (E-Commerce)”, 2556) 

 อาจกล่าวได้ว่า การซ้ือสนิค้าออนไลน์กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวันของผู้บริโภค
ไปแล้ว เพราะปัจจุบันการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็น้ันง่าย สะดวก ทาํได้ทุกที่ทุกเวลา จึงไม่น่าแปลกใจที่
จาํนวนผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็  สาํหรับแนวโน้มตลาดซ้ือสินค้าออนไลน์ใน
ประเทศไทยน้ันมีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าในปี 2557 มูลค่าตลาดน่าจะ

มากกว่า 100,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ที่มีมูลค่าการตลาดประมาณ 90,000 ล้านบาท 
เน่ืองจากการขยายตัวของการใช้โทรศัพทมื์อถือ อกีทั้งปัจจุบันผู้บริโภคเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ได้ง่าย   
ทั้งผ่านสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต และคอมพิวเตอร์ จึงเอื้ ออาํนวยต่อการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน
อุปกรณ์สื่อสาร อีกทั้งราคาถูกกว่าสนิค้าในร้าน โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนลดจากราคาปกติประมาณ 
5-10% ย่ิงดึงดูดความสนใจของนักชอ็ปชาวไทย นอกจากน้ีสงัคมออนไลน์ยังเป็นสื่อที่ผู้บริโภค
ชาวไทยใช้ติดตามแบรนด์ และ รีวิวสนิค้า (“เทรนด์ ‘ชอ็ปป้ิงออนไลน์’ มาแรงทั่วโลก เผยจีน 
อนิเดีย สดุยอดนักช้อป แนะค้าปลีกไทยปรับตัวรับกระแส”, 2557) 

 ในกรุงเทพมหานครจัดเป็นศูนย์กลางทางการค้าธุรกจิต่าง ๆ มีประชากรอาศัยกนัอยู่
อย่างหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรบนท้องถนนติดขัด ทาํให้เวลาที่ประชาชนจะเดินทางไปไหน
ต้องเผื่อเวลาเพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะไปถึงจุดหมายได้ทนัเวลา จะไปซ้ือของอุปโภคบริโภคนอกบ้านกเ็บื่อ
หน่ายรถติด เม่ือเวลาที่ มีอยู่น้ันมีอย่างจํากัด ทําให้เกิดโอกาสเพ่ิมช่องทางการสื่อสารจาก
ผู้ประกอบการถึงผู้บริโภค ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เกดิขึ้น  ซ่ึงผู้บริโภคไม่จาํเป็นที่จะต้องไปถึงแหล่งขายสนิค้าหรือบริการ แต่สามารถเลือกซ้ือสนิค้า
หรือบริการผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ทนัท ี
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2 . วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
      2.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตห้วย
ขวางกรงุเทพมหานคร 
      2.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตห้วยขวางกรงุเทพมหานคร 
 
3.  สมมติฐานของการศึกษา 
         สมมติฐาน: ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั 
   สมมติฐานย่อย: ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เวลาเฉล่ียในการใช้งาน ความบ่อยคร้ังในการใช้งาน และช่วงระยะเวลา
ในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั 
 
4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
      4.1  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ดาํเนินธุรกจิขายสนิค้าและบริการผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์
และผู้ที่สนใจในธุรกจิประเภทน้ี ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในการกาํหนดกลยุทธ ์
โดยใช้ช่องทางเทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
       4.2  เพ่ือทราบข้อมูลด้านการตลาด เพ่ือทาํการพัฒนาการแบ่งตลาดสนิค้าให้สอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทําให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มี
ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
 
5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตพื้ นที่ดา้นประชากร เป็นประชาชนเพศชายและเพศหญิง วัยทาํงานที่มีอายุ       
18 ปีขึ้นไป มีภมิูลาํเนาในเขตห้วยขวาง และเคยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ 
ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตห้วยขวางกรงุเทพมหานคร 

 ขอบเขตของระยะเวลา ทาํการศึกษาประมาณ 2 เดือน อยู่ในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557 ถงึเดือนกรกฎาคม 2557 
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน 
การวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนทนัท ีซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
      ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

ผู้บริโภควัยทาํงาน 
 
7. ผลการศึกษา 
  การศึกษาพบว่า ผู้บริโภควัยทาํงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ       
36 - 45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 
และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงาน พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ืออพัเดท  รูปภาพ / รูป
ถ่ายของสิ่งที่ตนเองสนใจ ส่วนใหญ่เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 1 - 2 ช่ัวโมง มีความบ่อยคร้ังในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่า 10 
คร้ังต่อวัน  ใช้งานในช่วงระยะเวลา 18:01 – 21:00 น. มีการติดตามบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ 
ได้แก่ Follow on Facebook มีเหตุผลที่ติดตามบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ว่าเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น ซ่ึงมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุก๊มากที่สดุ และเคยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า /บริการ มีเฟซบุก๊
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการจะตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ มีการติดตาม
ข้อมูลประเภทสนิค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสาํอางผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และมีเหตุผล
ที่จะตัดสนิใจซ้ือสนิค้าและบริการจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ คือ ความสะดวกในการซ้ือสนิค้า 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์
ความสมัพันธข์องตัวแปรด้วยการใช้สถติิ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 เป็นดังน้ี 

 1. ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีเพศต่างกัน มีช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างกนั  

 2. ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีอายุต่างกนั มีเวลาเฉล่ียในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
ความบ่อยคร้ังในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ต่างกนั  
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 3. ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีการศึกษาต่างกนั มีเวลาเฉล่ียในการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั 

 4. ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เวลาเฉล่ียในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความบ่อยคร้ังในการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั 
  
8. อภิปรายผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงาน    
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือ

อัพเดทรูปภาพ / รูปถ่ายของสิ่งที่ตนเองสนใจ ส่วนใหญ่เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์        
เฟซบุก๊ ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1 - 2 ช่ัวโมง มีความบ่อยคร้ังในการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์มากกว่า 10 คร้ังต่อวัน ใช้งานในช่วงระยะเวลา 18:01 – 21:00 น. มีการติดตาม
บัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ ได้แก่ Follow on Facebook มีเหตุผลที่ติดตามบัญชีผู้ใช้อย่างเป็น
ทางการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่าเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น  ซ่ึงมีบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊มากที่สดุ และเคยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการตัดสนิใจซ้ือ
สนิค้า /บริการ มีเฟซบุก๊เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีอทิธพิลต่อการจะตัดสนิใจซ้ือสนิค้าและ
บริการ มีการติดตามข้อมูลประเภทสนิค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสาํอางผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ และมีเหตุผลที่จะตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ความ
สะดวกในการซ้ือสนิค้า 

 ทุกคนสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหน เวลาใดกต็าม เป็นสื่อกลางในการสื่อสารปฏสิมัพันธซ่ึ์งกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพ่ือน 
ระหว่างผู้ประกอบการกบัผู้บริโภค เป็นอกีช่องทางที่สามารถทาํกจิกรรมได้หลากหลาย  จะเลือก
ซ้ือหรือติดตามสินค้าต่าง ๆ ที่ช่ืนชอบกไ็ด้ ซ่ึง สมชาย สกุลอือ (2556) กล่าวว่า ช่วง 10 ปีที่  
ผ่านมา คนไทยมีการใช้งานอนิเตอร์เนต็กนัเพ่ิมขึ้นเท่าตัว เรียกว่า เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวัน 
ซ่ึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารพูดคุย อัพเดต
ข้อมูลข่าวสาร และเกอืบคร่ึงหน่ึงของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย มีประสบการณ์ในการซ้ือสนิค้าและบริการ
ผ่านสื่อดังกล่าว สอดคล้องกบังานวิจัยของ ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ศึกษา รูปแบบการดาํเนิน
ชีวิต และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร     
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทาํงาน พบว่า           
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เฟซบุค๊ (Facebook) มีการเข้า
ใช้บริการในช่วงเวลา 18.01–22.00 น. ใช้เวลาในการเข้าเวบ็ไซต์ประเภทเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์แต่ละคร้ัง โดยเฉล่ีย 90 นาท ีกจิกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทาํเป็นประจาํมากที่สดุ 3 อนัดับ
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แรกเม่ือเข้าใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ คือ สนทนากบัเพ่ือน Chat อพัเดทสถานะ/ ข้อมูล
ส่วนตัว/ รปูภาพ และหาข้อมูล/ แลกเปล่ียนข้อมูล 
 2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีเพศต่างกัน มีช่วงระยะเวลาในการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553) ศึกษา 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ของพนักงาน บริษัท ทร ู        
คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 
 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีอายุต่างกนั มีเวลาเฉล่ียในการใช้งาน ความ

บ่อยคร้ังในการใช้งาน และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั สอดคล้อง
กับกับตาํราหรือหนังสือของ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่ง
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่สาํคัญได้แก่ อายุ ครอบครัว อาชีพ รายได้  รูปแบบการ
ดาํรงชีวิต  พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือหรือบริโภคของบุคคลย่อมแปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาที่ยัง
มีชีวิตอยู่ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกนัจะมีความต้องการใน
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุที่แตกต่างกัน จึงมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกนัไป 

 4. จากการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการศึกษากบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีการศึกษาต่างกัน มีเวลาเฉล่ียในการใช้งาน 
และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจัยของ นุชรีย์ 
แผ่นทอง (2555) ศึกษา ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์
บน Facebook ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา มี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์บน Facebook ในด้านเวลาที่ใช้
บริการ Facebook ในแต่ละคร้ัง และช่วงเวลาที่ใช้บริการ Facebook 
 5. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภวัยทาํงานที่มีอาชีพต่างกนั มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เวลา
เฉล่ียในการใช้งาน ความบ่อยคร้ังในการใช้งาน และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ต่างกัน สอดคล้องกับกับตาํราหรือหนังสอืของ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2541) กล่าวว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่สาํคัญได้แก่ อายุ ครอบครัว อาชีพ 
รายได้  รูปแบบการดาํรงชีวิต พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคของบุคคลย่อมแปรเปล่ียน
ไปตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้เสนอ
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แนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะ
นาํไปสู่ความจาํเป็นและความต้องการสนิค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน จึงมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ที่
แตกต่างกนัไป  
 6. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภควัยทาํงานที่มีรายได้ต่างกัน มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
เวลาเฉล่ียในการใช้งาน ความบ่อยคร้ังในการใช้งาน และช่วงระยะเวลาในการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรีย์ แผ่นทอง (2555) ศึกษา ปัจจัยที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์บน Facebook ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์บน Facebook ในด้านวัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริการ Facebook เวลา
ที่ใช้บริการ Facebook ในแต่ละคร้ัง และช่วงเวลาที่ใช้บริการ Facebook สอดคล้องกบังานวิจัยของ 
ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553) ศึกษา พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ของพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 
รายได้มีความสมัพันธก์บัความถี่ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และช่วงเวลาในการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ผ่านโทรศัพทเ์คล่ือนที่ของพนักงานบริษัท ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
 
9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบประเดน็ที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 1. ผู้บริโภควัยทาํงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในช่วงระยะเวลา 18:01 – 21:00 น. และมีเฟซบุก๊เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีอทิธพิลต่อ
การจะตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ผู้ที่ดาํเนินธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์   ถ้าต้องการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทาํกจิกรรมทางการตลาด ควรมี
การพิจารณาเลือกช่วงเวลาน้ีและใช้เวบ็ไซต์เฟซบุก๊ในการสร้างกระแสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าหรือ

บริการ 
 2. ผู้บริโภควัยทาํงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลประเภทสนิค้าแฟช่ัน

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสาํอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ที่ดาํเนินธุรกิจสินค้าแฟช่ันเคร่ือง      
แต่งกาย เคร่ืองสาํอาง ควรมีการพิจารณาเลือกใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือ
ประชาสมัพันธส์นิค้าหรือวางขายสนิค้า 
 3. ผู้บริโภควัยทาํงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่จะตัดสนิใจซ้ือสนิค้าและ
บริการจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ คือ ความสะดวกในการซ้ือสนิค้า ผู้ที่ดาํเนินธุรกจิขายสนิค้า

และบริการผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ควรมีการพิจารณาช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือ
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เพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายสินค้าหรือบริการ ในการอาํนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ได้ตลอด           
24 ช่ัวโมง ช่วยให้การตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคมีความง่ายขึ้น 
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