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บทคดัย่อ 
การศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรม

การเปิดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS โดย 
สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) และสมัประสทิธิสหสมัพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation 

coefficient)  
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการสือสาร

การตลาดแบบดิจิทัล ในภาพรวมมีระดับความคิดเหน็ต่อการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ การทาํการโฆษณาแบบ
ติดตามลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย รองลงมา คือ การตลาดแบบช่วยขาย (Affiliate Relationship) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและรายได้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทแีตกต่างกนัมี
การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครทีแตกต่างกันมีการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลแตกต่างกัน อีกทังยังพบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง Youtube 

ในการเปิดรับสอืออนไลน์ มีความถีโดยเฉลียในการรับชมผ่านสอืออนไลน์ทุกวัน ระยะเวลาในการ
รับชมสอืออนไลน์ในแต่ละครังมากกว่า  นาที ส่วนใหญ่มีประเภทการเปิดรับสอืออนไลน์แบบ
การอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้ Google ในการทาํการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบน 
Internet และในการทาํการโปรโมท Website  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 

ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทมีีการพัฒนากันหลากหลายรูปแบบ (ทพิย์วัลย์ ยะพันธ์, 2553) 

จึงเป็นจุดกาํเนิดของเครือข่ายสังคมวงกว้างอย่าง “อินเทอร์เน็ต” ซึงเข้ามาเป็นส่วนหนึงใน
ชีวิตประจําวันในการสือสารของบุคคลจากทัวทุกมุมโลก การสือสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารทมีีอย่างมากมาย ทาํให้ผู้บริโภคข่าวสารสามารถเปิดรับได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ เพือให้ทนัต่อเหตุการณ์ความเป็นไปของ
โลกในยุคดิจิทัลทมีีการติดต่อสือสารถึงกันอย่างสะดวก และรวดเรว็ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการ
เปิดโลกให้กว้างขึน (ณัฐนันท์ ศิริเจริญ, 2548) ดังนัน ช่องทางการสือสารในปัจจุบันทีถือว่า
ทันสมัย และเปิดกว้างสาํหรับคนทวัโลก คือ การสือสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล 
หรือระบบอินเทอร์เนต็ ซึงถือว่าเป็นเครือข่ายทมีีวงกว้าง สามารถเชือมต่อเครือข่ายครอบคลุมทวั
โลก โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นล้านๆ เครืองเชือมต่อเข้ากับระบบ และยังขยายตัวขึนเรือยๆ ทุกปี 
และมีผู้ใช้งานจากทวัโลกหลายร้อยล้านคน โดยผู้ใช้เหล่านีสามารถแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกันได้
อย่างอิสระ โดยทรีะยะทาง และเวลาไม่เป็นอุปสรรค (จตุชัย แพงจันทร์ และอนุโชต วุฒิพรพงษ์, 

2546) 

ในปัจจุบันการทําการตลาดจะไม่หยุดแค่ทีโลก Offline อีกต่อไป โดยทุกวันนี 
การสือสารกับลูกค้าผ่านสือโทรทัศน์ โทรศัพท์ หรือหนังสือพิมพ์ อาจจะไม่เข้าถึงลูกค้า หรือ
กลุ่มเป้าหมายได้ดีเท่ากับสือออนไลน์ เพราะเนืองด้วยการดาํเนินชี วิตของคนทีเปลียนแปลงไป 
เมือโลกเปลียนการมุ่งหน้าสู่การทาํ Digital Marketing จึงเป็นสิงสาํคัญ เพราะการเปลียนแปลง
ของเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) ทีใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึน 
ทาํให้การกาํหนดช่องทางทจีะสือสารกับผู้บริโภค (Touch Points) เป็นสงิสาํคัญ เนืองจากเป็นสิง
แรกททีาํให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภค ในปัจจุบันสือออนไลน์เป็นส่วนหนึงในการดาํเนินชีวิตของคน
ในยุคสมัยนี เพราะฉะนันการใช้สือออนไลน์อย่าง Facebook, Line และ Instagram ก็อาจจะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่าการทาํโฆษณาบนป้ายโปสเตอร์ สังคมออนไลน์ในปัจจุบันยังมี
การขยายตัวอย่างต่อเนือง จึงทําให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ
ประเมินผลได้ง่ายขึน อีกทงัการสร้างผลงานผ่านสือออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึน 
ทาํให้การสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายขึน จึงทาํให้ “ผู้ทีปรับตัวได้ดี และแข็งแกร่งกว่า
เท่านันจึงจะสามารถอยู่รอดได้” ในยุคปัจจุบันเราสามารถเหน็ได้ว่า ในหลายๆ บริษัทเริมมีการ
ตระหนัก และตืนตัวต่อ Digital Marketing โดยมีสาเหตุเพือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีเป็นเป้าหมาย
สาํคัญในการทาํกาํไรให้กับธุรกิจ เพราะในการทาํ Digital Marketing นันไม่ได้เพียงแค่จะเอา
โฆษณาไปปล่อยไว้บนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ต่างๆ 
ให้กบัลูกค้าด้วย (g-able.com, 2562) 
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จากผลการสาํรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ในหัวข้อ
เ รื อ ง  “Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” (ETDA, 

2561) พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ยังเพิมขึนต่อเนือง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลียนานขึนเป็น 10 ชัวโมง 5 นาทีต่อวัน จากปีทีผ่านมามีชัวโมงการใช้งานเฉลีย 3 ชัวโมง 41 

นาทีต่อวัน โดยความนิยมในการใช้งานส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, 

Instagram, Twitter นอกจากนีการซือสินค้า และบริการผ่านออนไลน์เป็นกิจกรรมทีคนไทยนิยม
ทาํผ่านออนไลน์ ทงัยังมีกิจกรรมทีหลากหลายมากกว่าปีทีผ่านๆ มา เช่นการทาํธุรกรรมทางการ
เงิน การอ่านหนังสือออนไลน์ จองโรงแรม จองตัว เรียกแทก็ซี บริการสังอาหาร รวมทังเรียน
ออนไลน์ต่างๆ จึงแสดงให้เหน็ว่าในชีวิตประจาํวันของคนไทยเริมเปลียนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล
มากยงิขนึ (brandbuffet.in.th, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาด
แบบดิจิทลักบัพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลทไีด้
จากการศึกษาในครังนีจะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดดิ จิทัลให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมการเ ปิดรับสือออนไลน์  ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
 2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เ พื อ เป รี ยบ เทียบการสื อสารการตลาดแบบดิ จิทัล  ของ ผู้บ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 2.3 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ

เปิดรับสอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.4 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรม

การเปิดรับสอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานของการวิจยั
 3.1 ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการสือสารการตลาดแบบ

ดิจิทลัแตกต่างกนั 

 3.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 3.3 การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสือ
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
 4.1 สามารถนาํผลทีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางด้าน

การตลาดให้เหมาะสมกบั พฤติกรรมการเปิดรับสอืของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 4.2 สามารถทราบถึงลักษณะทางประชากรของประชาชนในกรุงเทพมหานครกับการ

เปิดรับสือออนไลน์ เพือนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดแบบดิจิทัลให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 4.3 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไป สามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัย
ในครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

5. ขอบเขตการวิจยั
 .  ขอบเขตด้านประชากรและพืนที ได้กําหนดขอบเขตการศึกษาในเขตพืนที

กรุงเทพมหานคร โดยประชากรทใีช้ในการศึกษาครังนี คือ ผู้ทรัีบชม รับฟังสอืออนไลน์  
 .  ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการ

สือสารการตลาดแบบดิจิทัล ได้แก่ Email Marketing, SEM (Search Engine Marketing), PPC 

(Pay per Click), Social Media Marketing, Web Banner, Affiliate Relationship, Remarketing 

กบัพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์  
 .  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยกาํหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรือง ความสัมพันธ์ระหว่างการ

สือสารการตลาดแบบดิ จิทัลกับพฤติกรรมการเ ปิด รับสือออนไลน์  ของ ผู้บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาตุลาคม ถึง พฤศจิกายน  

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
 ผู้ วิ จั ย เ ลื อ ก ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ล า ย ปิ ด  ( Close Ended Questionnaire) 

เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการวิจัยในครังนี  
 เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี สร้างขึนมาจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทไีด้เขียนไว้เพือนาํมาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามโดยแบ่งเนือหาของคาํถามออกเป็น  ส่วน ดังนี 

 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปเกียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และทีพักอาศัย เป็นแบบสอบถามทีมีลักษณะ
ปลายปิด มีคาํตอบให้เลือก และให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว มีจาํนวนทงัหมด  ข้อ 

 ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ ได้แก่ ช่องทาง
ในการเปิดรับสือออนไลน์ ความถีในการรับชมผ่านสือออนไลน์ ระยะเวลาในการรับชม และ
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ประเภทในการรับสอื รวมไปถึงคาํถาม SEM และ SEO เป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิด มี
คาํตอบให้เลือกมีจาํนวนทงัหมด  ข้อ  

 ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามการสอืสารการตลาดแบบดิจิทลั ซึงใช้เกณฑก์ารวัด 

แบบ ส่วนประ เมิ น ค่ า   ระ ดับ  ( Rating Scale) ตามแบบของ  Likert Scale 

ให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน  ข้อ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี 

ระดับ 5 หมายถึง มากทสีดุ 

ระดับ 4 หมายถึง มาก 

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย 

ระดับ 1 หมายถึง น้อยทสีดุ 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

50.0 และหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายุ -  ปี จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้าง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี
รายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ
พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมาหานคร จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการ
สือสารการตลาดแบบดิจิทลั 

ด้ านการทําก า รตลาด ผ่ านอี เมล  ( E-mail Marketing) พบ ว่ า  ผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกบัเครืองมือการสอืสารการตลาดแบบดิจิทลัด้านการทาํการตลาด
ผ่านอีเมล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ด้านทมีีค่าเฉลีย
สงูสดุ คือ อเีมล์ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก หรือลูกค้า มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย .  รองลงมา คือ 
อเีมล์แจ้งข่าวสารโปรโมชันต่างๆ ค่าเฉลีย .  

ด้านการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบนอินเตอร์ เน็ต  ( Search Engine 

Marketing) พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับเครืองมือการสอืสารการตลาด
แบบดิจิทลัด้านการทาํการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบนอินเตอร์เนต็ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ Google มีความน่าเชือถือ
ค่าเฉลีย .  รองลงมา คือ Yahoo! ค่าเฉลีย .  

ด้านการลงโฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหาบน Search Engine (PPC) พบว่า 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับเครืองมือการสอืสารการตลาดแบบดิจิทลัด้านการ
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ลงโฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหาบน Search Engine ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ประเดน็ทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ Google มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย 
.  รองลงมา คือ Yahoo! ค่าเฉลีย .  

ด้านการทาํการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) พบว่า ผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้ านการทาํ
การตลาดบนสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ Facebook มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย .  รองลงมา คือ 
Twitter ค่าเฉลีย .   

ด้านการทาํการโฆษณาบนเวิลด์ไวด์เวบ็ WWW. (Web Banner) พบว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการทาํการ
โฆษณาบนเวิลด์ไวด์เวบ็ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ประเดน็
ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ www.108health.com มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย .  รองลงมา คือ 
www.thaifranchisecenter.com ค่าเฉลีย .  กบั www.settrade.com ค่าเฉลีย .  

ด้านการทําการตลาดแบบช่วยขาย (Affiliate Relationship) พบว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกบัเครืองมือการสอืสารการตลาดแบบดิจิทลัด้านการทาํการตลาด
แบบช่วยขาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ Lazada มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย .  รองลงมา คือ Shopee ค่าเฉลีย .  

Amazon ค่าเฉลีย .  

ด้านการทาํการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย (Remarketing) พบว่า 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับเครืองมือการสอืสารการตลาดแบบดิจิทลัด้านการ
ทาํการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือ
พิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ประเดน็ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ สิงทีท่านเคยค้นหาไว้ มักมีการ
โฆษณาโปรโมชันต่างๆ ปรากฏขึนมา ทาํให้ท่านสนใจ และอยากได้ มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย 
. รองลงมา คือ สงิททีา่นเคยค้นหาไว้ มักปรากฏบนบนเวบ็ไซต์ต่างๆ ตามมา ค่าเฉลีย .   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง Youtube ในการ
เปิดรับสือออนไลน์ มีความถีโดยเฉลียในการรับชมผ่านสือออนไลน์ทุกวัน มีระยะเวลาในการ
รับชมสอืออนไลน์ในแต่ละครังมากกว่า  นาท ีส่วนใหญ่มีประเภทการเปิดรับสอืออนไลน์แบบ
การอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้ Google ในการทาํการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบน 
Internet และในการทาํการโปรโมท Website 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  คือ ผู้บริโภคทมีีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี

การสอืสารการตลาดแบบดิจิทลัแตกต่างกนั พบว่า  
ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการสือสารการตลาดแบบดิจิทัล

แตกต่างกัน จาํแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม และในทุกขันของการสือสารการตลาด
แบบดิจิทลั  

ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการสือสารการตลาดแบบดิจิทัล
แตกต่างกัน จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ในภาพรวม พบว่า มีการสือสาร
การตลาดแบบดิจิทัลแตกต่างกัน เมือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่ามีการสือสารการตลาดแบบ
ดิจิทลัแตกต่างกัน  ด้าน คือ ด้านการทาํการตลาดผ่านอเีมล์ (E-mail Marketing) และด้านการ
โฆษณาบนเวิลด์ไวด์เวบ็ WWW. (Web Banner) 

ผลการสมมติฐานท ี  คือ ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ
สอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะประชากรศาสตร์ทางด้านเพศ และรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการ
เปิดรับสอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านอายุของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ พบว่า อายุ -  ปี จะเลือกใช้ช่องทางใน
การเปิดรับสือผ่านทาง Twitter และ Instagram มากกว่าอายุอืนๆ มีความถีในการรับชมผ่านสือ
ออนไลน์ทุกวัน มีระยะเวลาในการรับชมมากกว่า  นาท ีมีการอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ และมี
พฤติกรรมการเปิดรับสอืการฟังเพลงออนไลน์เป็นอนัดับท ี  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ
สอืออนไลน์ด้านช่องทางในการเปิดรับสอืออนไลน์ พบว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้าง มี
การเลือกช่องทางในการเปิดรับสอืผ่านทาง Twitter และ Instagram และมีระยะเวลาในการรับชม
มากกว่า  นาท ี 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านระดับการศึกษาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี จะเลือกใช้
ช่องทางในการเปิดรับสอืผ่านทาง Line และ Google มีความถีในการรับชม ผ่านสอืออนไลน์ทุกวัน 
มีระยะเวลาในการรับชมมากกว่า  นาท ีส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
มีพฤติกรรมการเปิดรับสือในการอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์มากกว่าระดับการศึกษาทีตํากว่า
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเปิดรับสอืการฟังเพลงออนไลน์เป็น
อนัดับท ี  

ผลการสมมติฐานที  คือ การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการทําการตลาดผ่านอีเมล  (E-mail) กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ 
ด้านช่องทางการเปิดรับสือผ่านทาง Youtube ประเภทการรับสือการอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ 
และประเภทการรับสอืการดูวิดีโอออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ .  .  และ .  ซึงน้อยกว่า
ระดับนัยสาํคัญทางสถิติท ี .   

การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบน
อนิเตอร์เนต็ (SEM) กบัพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ไม่มีความสัมพันธก์นั 

การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการลงโฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหาบน 
Search Engine (PPC) กับพฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ด้าน
ช่องทางการเปิดรับสอืผ่านทาง Facebook ประเภทการรับสอืการอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ และ
ประเภทการเปิดรับสอืการดูวิดีโอออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ .  .  และ .  ซึงน้อยกว่า
ระดับนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการทาํการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social 

Media Marketing) กับพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ช่องทางการ
เปิดรับสอืผ่านทาง Facebook และประเภทการรับสอืการดูวิดีโอออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ .  
และ .  ซึงน้อยกว่าระดับนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการโฆษณาบนเวิลด์ไวด์เว็บ WWW. (Web 

Banner) กับพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ช่องทางการเปิดรับสือ
ผ่านทาง Facebook ช่องทางการเปิดรับสือผ่านทาง Youtube ประเภทการรับสือการอ่านข้อมูล
ข่าวสารออนไลน์ ประเภทการรับสือการดูวิดีโอออนไลน์ และประเภทการรับสือการฟังเพลง
ออนไลน์ มีค่า Sig. เทา่กบั .  ซึงน้อยกว่าระดับนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

การสอืสารการตลาดแบบดิจิทลัด้านการตลาดแบบช่วยขาย (Affiliate Relationship) 

กับพฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ด้านช่องทางการเปิดรับสือผ่าน
ทาง Facebook และ Twitter มีค่า Sig. เท่ากับ .  และ .  ซึงน้อยกว่าระดับนัยสาํคัญทาง
สถิติท ี .  

การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการทําการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า หรือ
กลุ่มเป้าหมาย(Remarketing) กับพฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า 
ด้านประเภทการรับสอืการอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ และประเภทการรับสือการดูวิดีโอออนไลน์ 
มีค่า Sig. เทา่กบั .  และ .  ซึงน้อยกว่าระดับนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยพบประเดน็ทีควร
อภิปราย ดังนี 

.  การสอืสารการตลาดแบบดิจิทลั 

) ด้านการทาํการตลาดผ่านอีเมล (E-mail Marketing) ผู้บริโภคให้ความสาํคัญใน
ระดับปานกลาง คือ การอ่านอเีมล์ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก หรือลูกค้า เป็นการเลือกทเีหมาะสมใน
การทาํการตลาดผ่านอีเมล์ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีร์จุมาภรณ์ มุขมัน ( ) ที
ศึกษาทัศนคติของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลทมีีผลต่อการให้บริการการตลาดด้วยจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกบัส่วนลดพิเศษทส่ีงผ่านทางจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

2) ด้านการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (Search Engine

Marketing) ผู้บริโภคให้ความสาํคัญในระดับมาก คือ การใช้ Google ในการค้นหาบนอนิเทอร์เนต็ 
เป็นการเลือกทเีหมาะสมในการทาํการตลาดผ่านเครืองมือค้นหาบนอนิเตอร์เนต็ อาจเนืองมาจาก 
Google มีการใช้งานทง่ีาย สะดวก และรวดเรว็ในการใช้งาน ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิ
ยะวงศ์ วงศ์ชุติภิญโญ ( ) ทศึีกษา ปัจจัยทมีีผลต่อการพัฒนาเวบ็ไซต์ทใีห้บริการข้อมูลสินค้า 
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ Google ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล มีการอัพเดทข้อมูล และมีข้อมูลที
ต้องการ จึงเป็นทนิียม 

3)ด้านการลงโฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหาบน Search Engine (PPC) ผู้บริโภค
ให้ความสาํคัญในระดับปานกลาง คือ การเหน็โฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหา Google ในการ
ทาํการลงโฆษณา อาจเนืองมาจาก การโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหาของ Google ถูกวางอยู่
ในตาํแหน่งทไีม่เหมาะสม และมีข้อมูลของโฆษณามากเกนิไป จึงทาํให้เสยีโอกาสทผู้ีบริโภคจะรับรู้ 
และเกิดความสนใจ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐภัทร รักษ์ตานนทชั์ย ( ) ทศึีกษา 
ปัจจัยด้านเวบ็ไซต์ทมีีผลต่อการจัดอนัดับกูเกิล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคไม่ค่อยให้ความสนใจ
กบัการลงโฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหา Google ทมีีข้อมูลเยอะเกนิความจาํเป็น และโฆษณาที
ไม่ตรงตามการค้นหาในบางครัง 

)ด้านการทาํการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ผู้บริโภคให้
ความสาํคัญในระดับปานกลาง คือ การเปิดบัญชีผู้ใช้ Facebook ในการทาํการตลาดบนสังคม
ออนไลน์ อาจเนืองมาจาก ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน หรืออาจโดดละเมิด
สิทธิได้ และ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ ( ) ทศึีกษาทศันคติ
การใช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook) ของวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งาน 
Facebook เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อืนได้ง่ายยิงขึน เช่น การบันทึกรูป ข้อมูล หรือนํารูป 
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ข้อมูล ของผู้อนืมาเผยแพร่ โพสต์ หรือแชร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรูปภาพ หรือข้อมูล
นันๆ  

)ด้านการทําการโฆษณาบนเวิลด์ไวด์เว็บ WWW. (Web Banner) ผู้บริโภคให้
ความสาํคัญในระดับมาก คือ การเหน็โฆษณาใน www.108health.com เป็นเวบ็ไซต์ทเีหน็โฆษณา
มากทีสุด อาจเนืองมาจาก เวบ็ไซต์ถูกออกแบบให้มีความน่าสนใจ มีข้อมูลในป้ายโฆษณาทโีดด
เด่นสะดุดตา ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอษณีย์ อาษาสุข ( ) ทีศึกษารูปแบบสือ
แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ทมีีผลต่อการเข้าชมสนิค้า และบริการของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับป้ายโฆษณาสินค้าออนไลน์ ทมีีการวางตาํแหน่งอยู่ในจุดทมีองเหน็ได้
ง่าย  

) ด้ านการทําการตลาดแบบช่วยขาย  ( Affiliate Relationship) ผู้บ ริ โภคใ ห้
ความสาํคัญในระดับมาก คือ Lazada เป็นการเลือกทีเหมาะสมในการทาํการตลาดแบบช่วยขาย 
อาจเนืองมาจาก Lazada มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย พร้อมกับคุณภาพสินค้าทีดี การบริการที
สะดวกรวดเรว็ และราคาทไีม่สูงมาก ผู้บริโภคจึงนิยมใช้ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัชฌา
พร กว้างสวาสด ิ( ) ทศึีกษาการตลาดอนิเทอร์เนต็ เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของ
ผู้ประกอบการเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า Affiliate 

Relationship การตลาดแบบช่วยขาย ทาํให้สินค้าได้รับความนิยมสูงขึน และส่งผลให้ขายสินค้าได้
อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐนี คงห้วยรอบ ( ) ทีศึกษาเรือง การ
สือสารการตลาดแบบดิจิทลัทมีีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์บนเวบ็ไซต์ LAZADA ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า Lazada มีสนิค้าทหีลากหลาย และสะดวกต่อการสงัซือ  

)ด้านการทาํการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย (Remarketing)

ผู้บริโภคให้ความสาํคัญในระดับมากทีสุด คือ สิงทีท่านเคยค้นหาบ่อยครัง มักมีการโฆษณา
โปรโมชันต่างๆ ปรากฏขึนมา ทาํให้ท่านสนใจ และอยากได้ เป็นการเลือกทีเหมาะสมในการ
โฆษณาแบบติดตามลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัชวาล ศรีหมืน
ไวย์ ( ) ทีศึกษากลยุทธ์สือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพือสร้างการรับรู้ของเครืองข่าย
วิสาหกิจ ผลการศึกษาพบว่า การพบเหน็สินค้าทีเคยค้นหา หรือเคยซือสินค้าประเภทนัน ทาํให้
ผู้บริโภคได้รับการสนใจ และอยากได้ เป็นวิธกีารตลาดกบัลูกค้าทเีราได้เคยทาํการตลาดไปแล้วให้
กลับมาซือซาํ โดยทาํการส่งเสริมการตลาด ด้วยการสือสารการตลาดเพิมขึน ในกลุ่มลูกค้ากลุ่ม
เดิมเพือทจีะกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มนีเกดิความต้องการขึนมาใหม่ 

.  พฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ 

) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง Youtube ในการเปิดรับสือ
ออนไลน์ อาจเนืองมาจาก Youtube มีเนือหาทเีป็นแบบทงัภาพเคลือนไหว และเสยีง ทาํให้ง่ายต่อ
การเข้าใจในการนาํเสนอข้อมูล ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาธนีย์ แซ่ชิน ( ) ได้
ศึกษาเรือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสอืออนไลน์ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า เนือหาของ Youtube เป็นสงิทสีร้างความบันเทงิ และเป็นสงิทผู้ีรับสารมีความสนใจ ง่ายต่อ
การเข้าใจในการนาํเสนอมากกว่าสอืมวลชนแขนงอนืๆ 

) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีความถีโดยเฉลียในการรับชมผ่านสือ
ออนไลน์ทุกวัน อาจเนืองมาจาก สือออนไลน์มีการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารตลอดเวลา และยัง
สามารถเชือมบุคลหลายๆ บุคคล ให้สอืสารกันได้ง่ายขึน ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เมษิ
ยา ญาณจินดา ( ) ทไีด้ศึกษาเรือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเลือกตังผ่านสังคม
ออนไลน์กับทศันคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหา
นคร พบว่า ความถีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจาํ ทุกวัน ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที
พืนทีสาธารณะทีสมาชิกทุกคน และทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทัวโลกเป็นผู้สือสาร หรือเขียนเล่า
เนือหาเรืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ทสีมาชิกเขียน และทาํขึนเองหรือพบ
เจอจากสืออืนๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อืนทีอยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทาง และสือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 

) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการรับชมสอืออนไลน์ในแต่
ละครัง มากกว่า  นาที อาจเนืองมาจาก สือออนไลน์มีการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารตลอดเวลา 
และในการทาํงานของผู้บริโภคในแต่ละอาชีพส่งผลทาํให้ต้องรับชมสอืออนไลน์ มากกว่า  นาที 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาธนีย์ แซ่ชิน ( ) ทีได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมการใช้สือ
ออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักงานเอกชน มีลักษณะการประกอบอาชีพทต้ีองมีการ
ใช้สอืออนไลน์ในการทาํงาน หรือการติดต่อสอืสารกบักลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ  

) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีประเภทการเปิดรับสือออนไลน์แบบการ
อ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ อาจเนืองมาจาก การอ่านข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์ มีการใช้งานที
ง่ายอัพเดทข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเรว็ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรกุล เพช็ร์
ประยูร ( ) ทีได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์จาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และนิตยสารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เนืองจากสะดวกต่อการอ่าน มีความรวดเรว็ในการ
อพัเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และชอบใฝ่หาการเรียนรู้  

9. ขอ้เสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป
) ในการศึกษาครังต่อไป ควรมีการวิจัยในกลุ่มผู้บริโภคในเขตจังหวัดอืนๆ และ

ระดับโลก เพือจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ ได้อย่างทวัถึงมากยิงขนึ
) ในการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาเกียวกบัรูปแบบการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั

เช่น รูปแบบของ UX UI รูปแบบของ AI รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะในด้านใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงการ
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สอืสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการเปิดรับสอืออนไลน์ เพือให้มีการพัฒนาการสือสาร
การตลาดแบบดิจิทลัได้ถึงระดับโลก 

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ครังนีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วย
ความกรุณาเป็นอย่างสูงจากอาจารย์ทีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้า ทีได้
เสียสละเวลาอันมีค่าแก่ผู้ทาํการศึกษาในการให้คาํแนะนาํ และให้คาํปรึกษา ตลอดทงัให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพือให้รายงานการศึกษาค้นคว้าทางอิสระฉบับนีมีความสมบูรณ์ 
ผู้ทาํการศึกษาขอกราบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และท่านอาจารย์ 
ดร.จิราพร ชมสวน ทไีด้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายงิ เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระให้คาํแนะนาํ 
และชีแนะแนวทางในการปรับปรุงการค้นคว้าอสิระฉบับนีได้สมบูรณ์ยงิขนึ  

การดําเนินการศึกษาครังนีจะสําเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจาก ผู้กรอก
แบบสอบถามทุกท่าน ซึงเสียสละเวลาในกรอกข้อมูลแบบสอบถาม เพือให้การศึกษาวิจัยฉบับนี
เสรจ็สมบูรณ์  

ในท้ายทีสุดนี ต้องขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาทวิชา 
รวมถึงผู้เขียนตาํรา เอกสาร บทความต่างๆ ทผู้ีทาํการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และนาํมาอ้างอิงใน
การศึกษาค้นคว้าอสิระครังนี 
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