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อิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนอง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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โซเชียลมีเดียมีความสําคัญมากตอกลุมสินคาไอทีเนื่องจากผูบริโภคไดหันมาติดตามตราสินคาผานโซเชียล
มีเดียอยางเชน เฟซบุกมากขึ้น ทั้งทางดานความบันเทิงและการรับขอมูลขาวสารตางๆ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนอง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น
กับขอมูลเชิงประจักษ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายจากผูที่เคย
ติดตามขอมูลสินคาไอทีผานเฟซบุก เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามออนไลนแบบมาตรประมาณคา
7 ระดับ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โมเดลวิจัย
3 องคประกอบ ไดแก 1. ดานการตลาดโซเชียลมีเดีย 2. ดานตราสินคา และ 3. ดานการตอบสนองของผูบริโภค
ผลการวิจัยปรากฏวา อิท ธิพลของการตลาดโซเชียลมีเดียที่ มีผลต อตราสิ นคาและการตอบสนองของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมาก โดยมีคาสถิติไค-สแควร (𝜒𝜒 2)
เทากับ 21.32 คา P-Value เทากับ 0.26 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 18 คา CMIN/DF เทากับ 1.18 คา GFI เทากับ
0.99 ค า AGFI เท ากับ 0.96 ค า SRMR เท ากั บ 0.01 และ RMSEA เท ากั บ 0.02 และคาสั ม ประสิท ธิ์ก ารพยากรณ
เทากับ 0.94 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตอบสนองของผูบริโภคไดรอยละ 94
ดานการตลาดโซเชียลมีเดียกับดานตราสินคาสงผลรวมกันในการกํากับการตอบสนองของผูบริโภค
คําสําคัญ: การตลาดโซเชียลมีเดีย, ตราสินคา, การตอบสนองของผูบริโภค, สินคาไอที, เฟซบุก
P

นักศึกษาปริญญาโท สังกัด หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต อีเมล note.bass@gmail.com
1

2

อาจารย สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยรังสิต อีเมล sumaman.p@rsu.ac.th

ภาคบรรยาย 98

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
__________________________________________________________________________________________

Abstract
The Social Media is the most important for IT Equipment because the consumers are
interested in the information via the social media such as Facebook more than before, especially
the entertainment and the information. The objectives of this study were the influence of social
media marketing on IT equipment that affecting on brand equity and consumer responsiveness in
Bangkok and to validate the concordance of the causal model with empirical data. The sample
consisted of 400 peoples who were selected by Simple Random of people who have followed the
IT Equity information via Facebook. The questionnaires composed of the 7 rating scales. The
questionnaires contain the query measure gauges for measuring variables included three variables:
1. Social Media Marketing Effort, 2. Brand Equity and 3. Consumer Response.
The findings were as follows: the model is consistent with the empirical data to a great
extent. The statistic shows results the Chi-square statistics goodness of fit test at (𝜒𝜒 2) 21.32, p value
= 0.26, degrees of freedom (df) = 18, CMIN / DF = 1.18, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, SRMR = 0.01 and
RMSEA = 0.02 and the final is the predictive coefficient of 0.94. We could explain the variability of
consumer response for percentage 94 with the social media marketing and brand equity which are
combined affecting with the response of consumers.
Keywords: Social Media Marketing, Brand Equity, Consumer Response, IT Equipment, Facebook
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บทนํา

ในโลกยุคปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของคนเปนอยางมาก ในอดีตหลายคนอาจ
มี ค วามเห็ น ว า อิ น เทอร เน็ ต มี ไว เพื่ อ ความบั น เทิ ง และไม มี อิ ท ธิ พ ลใดๆ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ แต ในป จ จุ บั น พบว า
อินเทอรเน็ตมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและมีผลตอระบบเศรษฐกิจทางดานอุตสาหกรรมตางๆ เชน
อุตสาหกรรมสินคาไอที เปนตน อินเทอรเน็ตใชเปนแหลงพบปะสังสรรคสรางเปนสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
และกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายเชน เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร อินสตาแกรม เปนตน (im2market, 2558)
จากการสํารวจของบริษัทผูเชี่ยวชาญดานโซเชียลมีเดียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยพฤติกรรมผูใชงานโซเชียล
มีเดียประจําไตรมาสที่ 1 ของปพ.ศ. 2560 พบวา รอยละ 60 ของผูบริโภคจะเขามา “ติดตาม” ตราสินคาที่ตนเอง
สนใจผานโซเชียลมีเดีย (Sprout Social Index, 2560) โดยเฉพาะกลุมสินคาไอที เชน โนตบุก คอมพิวเตอร พรินเตอร
กลองดิจิตอล สายชาจ พาวเวอรแบงก เมาส คียบอรด สมารทโฟน แท็บเล็ต หูฟง ลําโพงบลูทูช เปนตน จากผลการ
สํารวจนี้ทําใหโซเชียลมีเดียเปนสื่อที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับนักการตลาด
เมื่อโลกเขาสูยุคของการใชโซเชียลมีเดียอยางเต็มตัว ตราสินคาของกลุมสินคาไอทีไดมีการปรับตัวเพื่อให
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาสนใจสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น จึงสงผลใหตราสินคาของกลุมสินคาไอทีปรับตัว
ทั้งทางดานบุคลากร กลยุทธการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดผานชองทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพื่อใหเกิด
การจดจําภาพลักษณที่ดีตอตราสินคา
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอ
ทีที่ มีผลต อตราสิน คาและการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ อใหฝ ายการตลาด หรือบุ คคลที่
เกี่ยวของ ไดนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนการตลาด และกลยุทธทางการตลาดตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคา
และการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ

2

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดจากงานวิจัยของ Kim and Ko (2555) ไดอธิบายถึงความพยายามใน
การใชโซเชียลมีเดีย หรือ SMME (Social Media Marketing Efforts) ของตราสินคา ซึ่งมีท้ังหมด 5 ดาน ไดแก ดาน
ความบันเทิง (Entertainment) ดานการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ดานความทันสมัย (Trendiness) ดานการเลือก
รับขอมูล (Customization) และดานการบอกปากตอปาก (Word of Mouth) ขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา และ งานวิจัย
ของ Kevin Lane Keller, (2556) ; Lua, Gursoyb & Lua, (2558) ; Aaker, 2534 ซึ่งมีทั้ งหมด 3 ดาน ไดแ ก ดาน
การรับรูตราสินคา (Brand Awareness) ดานภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) และดานการรับรูคุณภาพตรา
สินคา (Perceived Quality) ขอมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผูบริโภค (Consumer Responses) และศึกษาแนวคิด
ของ Aaker, 2534 ; Keller, 2536, 2546 ; Keller & Lehmann, 2549 ; Kim and Ko (2555) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ดาน
ไดแก ดานความชื่นชอบของผูบริโภค (Preference) ดานการยินยอมซื้อสินคาในราคาที่แพงกวา (Price Premium)
และดานความภักดีในตราสินคา (Loyalty)

(ที่มา : Bruno Godey a, Aikaterini Manthioua, Daniele Pederzoli a, Joonas Rokka b, Gaetano
Aiello c,Raffaele Donvito c, Rahul Singh d, 2016)
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของอิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคา
และการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่เคยติดตามแฟนเพจเฟซบุกของกลุมสินคาไอทีที่พักอาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่เคยติดตามแฟนเพจเฟซบุกของกลุมสินคาไอทีที่พักอาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ
โครงสรา งเชิ ง สาเหตุ แ บบมี ตั ว แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) นงลั ก ษณ วิ รั ช ชั ย
(2542) ไดเสนอวา ขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ควรอยูในอัตราสวน 10-20 ตอ 1 ตัวแปรสังเกตไดและตัวอยางนอยที่สุด
ที่ ย อมรั บ ได ดู จ ากค า สถิ ติ Holster ที่ ต อ งมี ค ามากกว า 200 จึ งจะถื อ ว า รู ป แบบความสั ม พั น ธ เชิ งสาเหตุ มี ค วาม
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรที่สังเกตได จํานวน 11 ตัวแปร ซึ่งตองใชกลุม
ตัวอยางประมาณ 110-220 คน เปนอยางนอย และเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนของขอมูล ผูวิจัยจึงเพิ่มกลุมตัวอยาง
เปนจํานวน 400 ตัวอยาง ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จํานวน 1
ฉบับ โดยแบงเนื้อหาคําถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ทานเคยติดตามแฟนเพจเฟซบุกสินคาไอทีชนิดใด จํานวนทั้งสิ้น 7 ขอ
ตอนที่ 2 เป นแบบสอบถามเกี่ยวกั บการตลาดโซเชียลมีเดียของผูตอบแบบสอบถามของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยขอคําถามลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ แบงเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความบันเทิง
2) ดานการมีปฏิสัมพันธ 3) ดานความทันสมัย 4) ดานการเลือกรับขอมูล 5) ดานการบอกปากตอปาก จํานวนทั้งสิ้น
15 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตราสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3 ดานไดแก 1)
ดานการรับรูตราสินคา 2) ดานภาพลักษณตราสินคา 3) ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา จํานวนทั้งสิ้น 9 ขอ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3
ดาน ไดแก 1) ดานความชื่นชอบของผูบริโภค 2) ดานการยินยอมซื้อสินคาในราคาที่แพงกวา 3) ดานความภักดีในตรา
สินคา จํานวนทั้งสิ้น 9 ขอ
เกณฑการวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนที่ 2, 3 และ 4) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
คาเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับคอนขางมาก
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับคอนขางนอย
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
2

การหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แลวนํา
คะแนนที่ไดมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของขอ
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คําถามทุกขออยูระหวาง 0.67 – 1.00 จากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช (Try Out) กับกลุม
ผูบริโภคที่เคยติดตามแฟนเพจเฟซบุกสินคาไอที จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) พบวาขอคําถามทั้งฉบับ เทากับ 0.94 โดยพิจารณาเกณฑคาความเชื่อมั่นไมควรต่ํากวา 0.70
(ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 1 ฉบับ ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษา
เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากผูที่เคยติดตาม
ขอมูลบนเพจเฟซบุกในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 1 เดือนมีผูตอบ
แบบสอบถามมี จํ า นวน 400 คน หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย ได ทํ า การคั ด เลื อ กแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู รณ ได จํ านวน
แบบสอบถาม 387 คนและทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย (Descriptive Statistics) ใช วิ เ คราะห ค วามถี่ (Frequency) ร อ ยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) ความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อหาเสนทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางวาเปนอยางไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผูวิจัยใชอางอิงมีการทดสอบ
ความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาสถิติ P-Value มากกวา 0.05, CMIN/DF
นอยกวา 2.00, GFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป, AGFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป และ RMSEA นอยกวา 0.08 ซึ่งสอดคลองกับสถิติ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61 มีอายุ
ระหวาง 30-39 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 40 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 218 คน
คิดเปนรอยละ56 อาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 45 รายไดตอเดือน 30,001-50,000 จํานวน
99 คน คิดเปนรอยละ 26 สถานภาพโสด จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 72 และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคย
ติดตามขอมูลสินคาไอที ประเภท สมารทโฟน และแท็บเล็ต บนโซเชียลมีเดีย จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 30 ของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
1. อิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานคาความเบ ความโดง ของอิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอ
ทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายดาน
รายดาน
การตลาดโซเชียลมีเดีย

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน

(M)

มาตรฐาน (S.D.)

4.64

1.20

ความหมาย

Sk

Ku

ความหมาย

คอนขางมาก

-0.36

0.12

ขอมูลมีการแจก
แจงแบบปกติ

ตราสินคา

4.68

การตอบสนอง

4.19

1.20
1.34

คอนขางมาก
ปานกลาง

-0.25
0.01

-0.16

ขอมูลมีการแจก

-0.25

แจงแบบปกติ
ขอมูลมีการแจก

ของผูบริโภค
ภาพรวม

แจงแบบปกติ
4.50

1.51

คอนขางมาก

-0.24

-0.10

ขอมูลมีการแจก
แจงแบบปกติ

จากตารางที่ 1 ปรากฏวา ภาพรวมคาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับคอนขางมาก ดานตราสินคามีคาเฉลี่ยมากที่สุด
4.68 อยูในระดับคอนขางมาก รองลงมาดานการตลาดโซเชียลมีเดีย มีคาเฉลี่ย 4.64 อยูในระดับคอนขางมาก และนอย
ที่สุด ดานการตอบสนองของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 4.19 อยูในระดับปานกลาง คาความเบ (Sk) อยูระหวาง -0.36 ถึง
0.01 และคาความโดง (Ku) อยูระหวาง -0.25 ถึง 0.12 ซึ่งอยูในเกณฑ± ไมเกิน 3.00 แสดงวาขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ
2. ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชเทคนิคสมการโครงสรางเพื่อหาเสนทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมาก

หมายเหตุ: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองและความกลมกลืนของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ
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จากรูปที่ 2 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและ
การตอบสนองของผูบริโภค พบวา การตอบสนองของผูบริโภคไดรบั อิทธิพลทางตรงจากการตลาดโซเชียลมีเดีย มีขนาด
อิทธิพล เทากับ 0.77 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และไดรับอิทธิพลทางตรงจากดานตราสินคา มีขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.22 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานตราสินคาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตลาดโซเชียล
มีเดีย มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 2 แสดงคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลผลรวมการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผล
ตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายใน
ดานตราสินคา
ตัวแปรแฝงภายนอก
ดานการตลาดโซเชียลมีเดีย
ดานตราสินคา

อิทธิพล

อิทธิพล

ทางตรง

ทางออม

0.88***

-

-

-

คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ

0.77

ดานการตอบสนองของผูบริโภค

อิทธิพลรวม

หมายเหตุ

อิทธิพล

อิทธิพล

อิทธิพล

ทางตรง

ทางออม

รวม

0.88***

0.77***

0.19***

0.96***

สนับสนุน

-

0.22*

-

0.22*

สนับสนุน

0.94

หมายเหตุ: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

จากตารางที่ 2 พบวา การตอบสนองของผูบริโภคไดรับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากดานการตลาดโซเชียล
มีเดีย มีขนาดอิทธิพล เทากับ 0.77 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และไดรับอิทธิพลทางออมผานดานตรา
สิน คา มีขนาดอิ ทธิพ ล เท ากับ 0.19 อยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.001 รวมขนาดอิท ธิพลทั้ งทางตรงและ
ทางออม เทากับ 0.96 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 ในสวนดานตราสินคาไดรับอิทธิพลทางตรงจากดาน
การตลาดโซเชียลมีเดียขนาดอิทธิพล เทากับ 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณเทากับ 0.94 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตอบสนองของผูบริโภคไดรอย
ละ 94 ดานการตลาดโซเชียลมีเดียกับดานตราสินคาสงผลรวมกันในการกํากับการตอบสนองของผูบริโภค ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไวจากกรอบแนวคิดของการวิจัยดังรูปที่ 1 สรุปไดวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุการตลาด
โซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมากโดยพิจารณาเกณฑดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของอิทธิพลของการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคา
ไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคจากขอมูลเชิงประจักษที่อยูในรูปของคะแนนดิบ
คาสถิติ
เกณฑ
คาที่ได
ความหมาย
1. คา CMIN/df

< 2.00

1.18

ผานเกณฑ

2. คา GFI

≥ .90 (เขาใกล 1.00)

0.99

ผานเกณฑ

3. คา AGFI

≥ .90 (เขาใกล 1.00)

0.96

ผานเกณฑ

4. คา CFI
5. คา RMSEA

≥ .90 (เขาใกล 1.00)
< .05 (เขาใกล 0)

0.99
0.02

ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

6. คา Standardized RMR

< .05 (เขาใกล 0)

0.01

ผานเกณฑ

7. คา RMR

< .05 (เขาใกล 0)

0.02

ผานเกณฑ

> 200

523

ผานเกณฑ

8. คา HOELTER

จากตารางที่ 3 พบวา คา CMIN/df เทากับ 1.18 มีคานอยกวา 2.00 คาดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน GFI
เทากับ 0.99, AGFI เทากับ 0.96, CFI เทากับ 0.99 มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป และคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณ
ค า SRMR เท า กั บ 0.01, RMSEA เท า กั บ 0.02 มี ค า น อ ยกว า 0.05 (กริ ช แรงสู ง เนิ น , 2554) ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดล พบวาผานเกณฑทุกคา สรุปไดวา รูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมาก
อภิปรายผล
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู วิจั ย ได อ ภิ ป รายผลการวิจั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิจั ย ดั งนี้ 1) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาไอทีที่มีผลตอตราสินคาและการตอบสนองของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ จากผลการวิจัย พบวาดานการตลาดโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลทางตรงตอดานตราสินคาเนื่องจากพฤติกรรม
ผูบริโภคสวนใหญที่ติดตามโซเชียลมีเดียของตราสินคาไอทีเนื่องจากสินคาไอทีมีความทันสมัย ความนาเชื่อถือ และมี
ความน า สนใจ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Bruno G.A., Aikaterini M., Daniele P., Joonas R., Gaetano A.,
Raffaele D., Rahul S. (2559). จาก NEOMA business School คณะการตลาด ได ศึ กษาเรื่องการตลาดโซเชี ย ล
มีเดียของสินคาแบรนดเนมที่มี ผลตอตราสินคาและพฤติกรรมผูบ ริโภค พบวาป จจัยดานการตลาดโซเชียลมีเดียมี
อิทธิพลตอตราสินคา (Brand Equity) และ พฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของรณิดา กรพิทักษ (2558) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของลูกคาและการรับรูผลประโยชนสงผลตอความ
ผูกพันในชุมชนแบรนดออนไลนบนเฟซบุกเพจของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีตอความ
ผูกพันในชุมชนแบรนดออนไลนบนเฟซบุก พบวาพฤติกรรมความผูกพันของลูกคาในชุมชนแบรนดสงผลตอการรับรู
ผลประโยชนทางขอมูล ทางสังคม ทางบันเทิง และทางเศรษฐกิจ ไปในทิศทางบวก และ การรับรูถึงผลประโยชนสงผล
ตอผลลัพธความผูกพัน ของลูกคา ไดแก ดานความพึ งพอใจของผูบริโภค นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนพล ทิพยชโยดม (2557) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของการบอกตอบนอินเทอรเน็ตและปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อ กลองดิจิตอล ผาน Social Network ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา อิทธิพลของการบอกตอและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
กลองดิจิตอล ผาน Social Network ในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การบอกตอ
ปจจัยการบอกตอดานการประเมิน ขอมูล ดานผลิตภั ณ ฑ ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสินคาหรือบริการ ดาน
สถานที่จัดจําหนาย ในขณะที่อิทธิพลของการบอกตอที่ไมสงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อกลองดิจิตอลผาน
Social Network ในกรุงเทพมหานคร ไดแก การบอกตอดานแหลงขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
และดานการสงเสริมการตลาด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1) นักการตลาดโซเชียลมีเดียควรคํานึงถึงพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไป ปจจัยหลักที่สงผลตอ
การตอบสนองของผูบริโภค มี 2 สวน ไดแก ดานการตลาดโซเชียลมีเดีย และดานตราสินคา
2) นักการตลาดโซเชียลมีเดียควรคํานึงถึงการนําเสนอขอมูลผานโซเชียลมีเดียจะตองนําเสนอใหผูบริโภค
ทราบถึงประโยชนและคุณภาพของสินคาอยูเสมอ โดยการนําเสนอในรูปแบบของ รูปภาพและวิดีโอ
เพื่อการตอบสนองที่ดีที่สุดของผูบริโภค
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาถึงความแตกตางของการตลาดโซเชียลมีเดียของสินคาประเภทอื่นๆ ที่มีผลตอตราสินคา
2) ควรเพิ่มการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาวามีปจจัยอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอ
ตราสินคา
และการตอบสนองของผูบริโภค
2

2

2

2

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาจากผูมีพระคุณหลายทาน โดยเฉพาะ ทาน ดร. สุมามาลย
ปานคํา ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา และ ทาน ผศ. ดร. สมชาย เล็กเจริญ โดยทานทั้ง 2 ไดสละเวลาอันมีคุณคาในการให
คําปรึกษา ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ และคอยติดตามความคืบหนาตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย
ฉบับนี้ ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่
ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคายิ่งเพื่อตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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