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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกใช้แพลตฟอร์มท่ีมีผลต่อการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ของ 
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาการเลือกใช้
แพลตฟอร์ม (Platform)  ในการท าการส่ือสารการตลาดบนสังคมออนไลน์ ( Social Media Marketing) 2)  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการเลือกคุณลกัษณะของ 5 แพลตฟอร์ม (Platform)ในการท า
การส่ือสารการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม(SME) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิจยั คือ 1) สถิติเชิง
พรรณนา 2) เทคนิควิเคราะห์เชิงอนุมาน จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-
test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง one-way ANOVA และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Regression  
Analysis) โดยใชเ้ทคนิคการคดัเลือกตวัแปรแบบ Enter  

ผลการศึกษาพบวา่ 1) การเลือกใช ้Social Media Marketing ของ SME ในกลุ่มธุรกิจ สินคา้/บริการ 
ต่างกนั ไดแ้ก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจการพาณิชย ์และธุรกิจอุตสาหกรรม 2) การโฆษณาออนไลน์ (Online   
Advertising) และการวดัผลตอบแทนการลงทุน ROMI (Return on Marketing Investment)  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช ้Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงัดูจากรายละเอียดดา้นล่าง 
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ABSTRACT 
 

A study of Factors in choosing a platform that affects social marketing of small and  medium 
enterprise businesses in Bangkok. The objective is to study the selection of Social Media Marketing by 1) 
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type of business or service of small and medium SMEs in Bangkok. And 2) to study decision-making 
behaviors affecting the selection of platform characteristics in social media marketing communications of 
small and medium SMEs in Bangkok.  

Data collected using the online questionnaire tool via Google Form from small and medium SME 
business owners in Bangkok. The sample size was 400 locations. The statistics, t-test, and difference test 
of one-way ANOVA samples, and regression analysis using the Enter variable selection technique.  

The research findings were as follows: 1) Social Media Marketing selection of small and medium 
SMEs in Bangkok in business different products / services include mining business. Commercial business 
and industrial business. 2) Online Advertising and ROMI Return Measurement (Return on Marketing 
Investment) influences the decision to use a platform for social media marketing of small and medium 
SMEs in Bangkok. It was statistically significant at the 0.05 level. Please see the detail of study the below; 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบนัเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตมนุษยอ์ย่างมาก  โดยทุกคนเขา้ถึงเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตไดง่้าย เพราะนอกจากอ านวยความสะดวกให้กบัชีวิตประจ าวนัยงัใช้เป็นส่ือสังคม  และยงัใช้
เป็นช่องทางการท าธุรกิจอีกดว้ย  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การใชส่ื้อออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงกิจวตัรประจ าวนัของ
ทุกคนไดรั้บข่าวสารมากมายในแต่ละวนั  ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดดิจิทลัสูง เพราะผูป้ระกอบการจะหนั
มาให้ ความส าคญักบัการเลือกใชส่ื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ผา่นคอนเทนต์ ไม่วา่จะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ หรือ 
รูปภาพ ยงัเป็นส่วนต่อขยายของ ส่ือดา้นอิทธิพล ท่ีใช้อินฟลูเอนเซอร์ หรือ ดารานกัร้อง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
ในโลกสังคมออนไลน์มาใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจต่อแบรนด์สินคา้ และบริการอีกด้วย 
โดยเฉพาะการใชส่ื้อสังคมดิจิทลัต่างๆ และเป็นเร่ืองส าคญัท่ีกลุ่มธุรกิจจะใหค้วามส าคญัต่อความสามารถใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์และประสบความส าเร็จจากการท าการตลาด และท่ีส าคัญ
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปท าให้ยากต่อการท่ีธุรกิจจะตดัสินใจในการเลือกแพลตฟอร์มอย่างใดอย่างหน่ึงใน
การส่ือสารการตลาดออนไลน์ อีกทั้งพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคนั้นแตกต่างกนัไปการ
เลือกใชแ้พลตฟอร์มใดจึงท าให้ยากท่ีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) จะตดัสินใจเลือกใช้
เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

ปัจจุบนัจะเห็นวา่ สังคมออนไลน์ (Social Media ) ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับนกัการตลาดในยุคน้ี
ในการผลกัดนัสินคา้และบริการให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค  การส่ือสารทั้งหลายยา้ยมาท่ี สังคมออนไลน์ 
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(Social Media ) จนเกือบหมดแล้ว ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการท าธุรกิจ โดยจุดเด่นส าคญัคือ “การ
ติดต่อส่ือสาร” เน่ืองจากเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Interactive) ใชก้ารลงทุนไม่สูง ทั้งยงัสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มคนท่ีตอ้งการได้ง่ายและตลอดเวลาอีกด้วย ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME)  จึงตอ้งใช้เพื่อ “สร้าง” และตอ้ง “รักษา” จะเกิดผลดีท่ีสุด เพื่อสอดคลอ้งกบัจุดเด่นของการท า
การตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ นัน่คือ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้และองค์กร” ส าหรับการท าการตลาด
บนสังคมออนไลน์ ( Social Media Marketing) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการส่ือสารรูปแบบหน่ึง 
ส าหรับติดต่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยใชห้ลกัการดา้นโฆษณา ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขาย และ
อ่ืน ๆ ผ่านผูใ้ห้บริการดา้นโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) , ทวิตเตอร์ (Twitter) , ยูทูป 
(Youtube) และอ่ืน ๆ โดยสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME)  

 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) นั้นจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีมีอยา่งจ ากดั
ให้ไดถู้กตอ้งท่ีสุดและตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะกบัธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของ
ตนเองอีกดว้ย การเลือกการท าการส่ือสารทางการตลาดให้ถูกนั้นเป็นเร่ืองส าคญั เพราะไม่สามารถใช้
งบประมาณไปอย่างส้ินเปลืองได้ เพราะถ้าผิดมาก็หมายถึงความเป็นอยู่ในธุรกิจตัวเองได้เลย และ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME)  ส่วนใหญ่จะตอ้งท าการตลาดต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง 
เพราะตอ้งประหยดังบการรู้ว่าการท าตลาดแบบไหนท่ีจะเหมาะกบัตวัเองนั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัอย่างมาก 
ทั้งน้ีในยุคน้ีท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชส้ังคมออนไลน์ (Social Media ) ท าให้ช่องทางสังคมออนไลน์ (Social 
Media) น้ีกลายเป็นท่ีท่ี ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME)  ใชเ้ป็นช่องทางในการกบั
กลุ่มเป้าหมาย แต่ปัญหาคือไม่รู้จะเลือกแพลตฟอร์ม ( Platform) ไหนดี  หรือรูปแบบไหนท่ีจะเหมาะกบั
ธุรกิจของตนเองเพื่อท่ีจะสามารถท างานใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเลือกท าการศึกษาในเร่ืองปัจจยัในการเลือกใชแ้พลตฟอร์มท่ีมีผลต่อการท าการตลาด
บนสังคมออนไลน์ของธุรกิจวสิาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกใช้ช่องทาง สังคมออนไลน์ (Social Media) ในแต่ละแพลตฟอร์ม (Platform) 
ดว้ยปัจจยัใด และแพลตฟอร์มใดท่ีสร้างความส าเร็จจากการส่ือสารการตลาดบนสังคมออนไลน์ ( Social 
Media Marketing)  ไดดี้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการท าธุรกิจ SME ใหเ้ติบโตยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้แพลตฟอร์มท่ีมีผลต่อการท า
การตลาดบนสังคมออนไลน์ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและเป็น
การตอบค าถามวจิยัขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้แพลตฟอร์ม (Platform) ในการท าการส่ือสารการตลาดบนสังคมออนไลน์     
(Social Media Marketing) ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่ี ส่งผลต่อการเลือกคุณลักษณะของ 5 แพลตฟอร์ม 
(Platform)ในการท าการส่ือสารการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมุติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัพื้นฐานของธุรกิจท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้Platform ของผูป้ระกอบการ SME 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัหรือไม่  
2. การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 5 Platforms ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้ Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME ขนาดย่อม และขนาดกลาง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาคุณลักษณะ การโฆษณาออนไลน์ (Online 
Advertising) , ดา้นการเลือกกลุ่มชุมชนออนไลน์ (Online Community),  รูปแบบของบริการแต่ละ
แพลตฟอร์ม (Platform) และ การวดัผลตอบแทนการลงทุนการส่ือสารการตลาด บนสังคมออนไลน์ ( Social 
Media Marketing) 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

  การวิจยัปัจจยัในการเลือกใช้แพลตฟอร์มท่ีมีผลต่อการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัก าหนด
ขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็น SME ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็น
กลุ่ม SME ขนาดใหญ่และมีจ านวนธุรกิจมาก ซ่ึงมีความหลากหมายทางความคิดและความหลากหลายใน
การบริหารงานด้านการตลาด ซ่ึงมีโอกาสในการท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จึงเป็นประชากรท่ี
เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการศึกษา ช่วงระยะเวลาส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจาก
ผูบ้ริโภคตั้งแต่ กนัยายน ถึง ตุลาคม 2563 เก็บขอ้มูลการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการการท า
การตลาดบนสังคมออนไลน์   (Social Media Marketing) ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีไม่แน่นอน การ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจึงตอ้งก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงได้
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงท าใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
จากการเปิดตารางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 400 ตวัอย่าง ตวัแปรท่ี
ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัพื้นฐานของกิจการ ประกอบดว้ย ประเภทของกิจการ กลุ่มธุรกิจ สินคา้ /
บริการ จ านวนปีท่ีประกอบการ มูลค่าเงินลงทุน จ านวนพนักงาน รายได้หรือยอดขายของบริษทั และ
งบประมาณการส่ือสารการตลาดออนไลน์ และการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)
ส าหรับ 5 Platforms ไดแ้ก่ Facebook Twitter YouTube Instragram และ Line OA โดยศึกษาจาก การ
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โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) การเลือกกลุ่มชุมชนออนไลน์ (Online Community) รูปแบบของ
บริการแต่ละ Platform และการวดัผลตอบแทนการลงทุน Social Media Marketing 

 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองปัจจัยในการเลือกใช้แพลตฟอร์มท่ีมีผลต่อการท า
การตลาดบนสังคมออนไลน์ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  
เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีส าคญั  เพื่อให้เห็นประเด็นปัญหาการวิจยัท่ี
ชดัเจนและเป็นกรอบในการศึกษา รวมถึงการด าเนินการวิจยัต่อไป  ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้ยกประเด็นการทบทวน
วรรณกรรม ตามประเด็นท่ีควรท าการศึกษาเป็นล าดบัดงัน้ี  

  1.  แนวคิดการประยกุตใ์ชส่ื้อสังคมออนไลน์ทางการตลาด   
  2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดผา่นช่องทางดิจิทลั   
  3.  แนวคิดและทฤษฎีการตลาด และ การโฆษณา 
  4. แนวคิดทฤษฎีดา้นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดแ้ก่เฟซบุ๊ค (Facebook), 

ทวสิเตอร์(Twitter), ยทููป(You Tube) 
  5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.  กรอบแนวคิดงานวจิยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือบริษทั SME ขนาดย่อมและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครท่ีท า

การตลาดผา่นส่ือ Social Media โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากไม่ทราบขนาดประชากรจึง
ไดใ้ช้วิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งจากการเปิดตารางของ Yamane (1967) ท่ีความเช่ือมัน่ 95% ความคลาด
เคล่ือน ท่ียอมใหเ้กิดเท่ากบั 5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ ผา่น Google Form ให้ในแต่ละ

ช่องทางเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกใช ้Social Media Marketing ของธุรกิจ SME ขนาดยอ่มและขนาดกลางใน



7 
 

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี  

1. แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ ได้แก่  ประเภทของกิจการ กลุ่มธุรกิจ 
สินคา้ /บริการ จ านวนปีท่ีประกอบการ มูลค่าเงินลงทุน จ านวนพนกังาน รายไดห้รือยอดขายของบริษทั และ
งบประมาณการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 

2. แบบสอบถามเพื่อส ารวจการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 5 Platforms 
ไดแ้ก่ Facebook  Instragram  Youtube Twitter และ Line OA เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scaie) ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising)  การเลือกกลุ่มชุมชน
ออนไลน์ (Online Community) และการวดัผลตอบแทนการลงทุน  ROMI (Return on Marketing 
Investment)  

3. แบบสอบถามแบบสอบถามคุณลกัษณะในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ Platform ในการท า 
Social Media Marketing ของSME ขนาดยอ่ม และขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scaie) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเชิงเน้ือหา (Content validity) จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากร 30 คน เพื่อหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha 
ไดค้่าความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.894 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือถือได ้
สามารถน าไปเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมท าโดยการส่งแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจคุณภาพแลว้ดว้ยวิธีการ  แจกเอกสาร 

ไปยงักลุ่มเป้าหมายหลกั คือพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษทั SME ขนาดย่อม และขนาดกลาง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ส าหรับขั้นตอน ในการเก็บรวบรวมขอ้ มูลท่ีเป็นการแจกแบบสอบถามมี 
ดงัน้ี  

1.  แจกแบบสอบถามออนไลน์ ผา่น Google Form ใหใ้นแต่ละช่องทางจ านวน 500 คร้ัง 
2.  หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดก่อนท่ีจะน าไปวเิคราะห์  
3. น าผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปวเิคราะห์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้นก่อนการวิเคราะห์และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณดว้ย โปรแกรม SPSS/PC มาช่วยใน
การวเิคราะห์ค าตอบส าหรับรายละเอียด การวิเคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปเป็นการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอขอ้เท็จจริง
ทัว่ไป โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติในการทดสอบ
ค่าเฉล่ีย มากกวา่ 2 กลุ่มแบบ One-Way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใชว้ิธีการ Least-Significant 
Different (LSD)  ใชส้ถิติค่าที (t-test) แบบ Independent t-test และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Regression  
Analysis) โดยใช้เทคนิคการคดัเลือกตวัแปรแบบ Enter ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 

 
ผลการวจัิย 

 
  1. ข้อมูลปัจจยัพื้นฐานของกิจการ SME ขนาดย่อม และขนาดกลาง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประเภทของกิจการธุรกิจ SME เป็นดา้นการผลิต คิดเป็นร้อยละ 49.75 และดา้น
การบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.50 กลุ่มธุรกิจ สินคา้/บริการ ส่วนใหญ่ธุรกิจการพานิชย ์คิดเป็นร้อยละ 38.75 
และธุรกิจการบริการ คิดเป็นร้อยละ 16.75 จ านวนปีท่ีประกอบการ 1 – 5 ปี ง คิดเป็นร้อยละ 37.00 และ 6 – 
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50 ต่อมา ทุนจดทะเบียนธุรกิจ 1.1 ลา้น – 3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.50 และ ทุน
จดทะเบียน 5 ลา้นบาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24.75 จ านวนพนกังาน 16 – 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 รายได้
ของบริษทั 31 ลา้น – 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 รูปแบบของ Platform ท่ีเลือกใช้ Social Media 
Marketing ส่วนใหญ่ Facebook คิดเป็นร้อยละ 40.36 รองลงมา You Tube คิดเป็นร้อยละ 24.62 ต่อมา
Twitter คิดเป็นร้อยละ 15.64 Instragram คิดเป็นร้อยละ 12.51 และ Line OA คิดเป็นร้อยละ 6.86 ใช้
งบประมาณ ละ 61.25 งบประมาณการส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีใช้ ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณ 5,001 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ ใชง้บประมาณ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามล าดบั
   

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media Marketing)  

การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media Marketing) 

 

Mean S.D. ระดับ 

1. การโฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising)   4.16 0.37 มาก 

2. การเลือกกลุ่มชุมชนออนไลน์ (Online 4.11 0.35 มาก 
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Community) 

3. การวดัผลตอบแทนการลงทุน ROMI (Return 
on Marketing Investment) 

4.17 0.29 มาก 

รวม 4.15 0.24 มาก 

จากตารางท่ี 1 การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ของ SME ขนาดยอ่ม
และขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
การวดัผลตอบแทนการลงทุน ROMI (Return on Marketing Investment) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการ
โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) และด้านการเลือกกลุ่มชุมชนออนไลน์ (Online Community) 
ตามล าดบั  

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช ้Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME ขนาดยอ่ม และขนาดกลาง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจเลือกใช ้
Platform ในการท า Social Media 

Marketing ของSME (Y) 
b Std.Error B t sig 

Constant 3.129 0.196  15.993 0.000* 
การโฆษณาออนไลน์  

(Online   Advertising)  (X1) 
0.138 0.031 0.234 4.441 0.000* 

การเลือกกลุ่มชุมชน
ออนไลน์ (Online Community) (X2) 

0.020 0.033 0.031 0.609 0.543 

การวดัผลตอบแทนการ
ลงทุน  ROMI (Return on Marketing 

Investment) (X3) 
0.091 0.037 0.120 2.438 0.015* 

R = 0.296 R2 = 0.088 Adj. R2 = 0.081 SEE = 0.212 F = 12.716 Sig. = 0.00* 
  * sig  0.05 (ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05)    
จากตารางท่ี 2 พบวา่ การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 5 Platforms ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME ขนาดยอ่ม และขนาด
กลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การโฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising) และการวดัผลตอบแทน
การลงทุน  ROMI (Return on Marketing Investment)  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้Platform ในการท า 
Social Media Marketing ของSME ขนาดยอ่ม และขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R = 0.296) มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 8.8 (R2 = 
0.088) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ 0.212 (SEE = 0.212) โดยดา้นท่ีมีผลต่อมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้ Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME ขนาดย่อม และขนาดกลาง ในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ไดแ้ก่  การโฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising) (B = 0.234) และการวดั
ผลตอบแทนการลงทุน  ROMI (Return on Marketing Investment) (B = 0.120) ตามล าดบั 

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 
5 Platforms ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME ขนาด
ยอ่ม และขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นรูปสมการคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

สมการคะแนนดิบ 
           Y = 3.129+0.138 การโฆษณาออนไลน์(X1)+0.091การวดัผลตอบแทนการลงทุน(X3)  
สมการคะแนนมาตรฐาน 

Zy = 0.234 การโฆษณาออนไลน์ (X1)+ 0.120 การวดัผลตอบแทนการลงทุน(X3)  
 

การอภิปรายผล 
1. การเลือกใช ้Social Media Marketing จ าแนกตามประเภทธุรกิจ หรือ บริการของ SME ขนาดยอ่ม 

และขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การเลือกใช ้Social Media Marketing ของ SME ขนาดยอ่ม 
และขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มธุรกิจ สินคา้/บริการ ต่างกนั ไดแ้ก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจ
การพาณิชย ์และธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีไม่สามารถเขา้ถึงไดง่้าย จ าเป็นตอ้งใช ้Social 
Media Marketing โดยเฉพาะ รูปแบบของ Platform ท่ีเลือกใช ้Social Media Marketing ส่วนใหญ่ Facebook 
รองลงมา You Tube เพราะกลุ่มของลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุด สามารถช่วยให้มีโอกาสเพิ่มยอดขาย 
ตรวจสอบผูเ้ขา้มาติดตาม รับส่งขอ้ความได้รวดเร็ว ทั้งลูกคา้และธุรกิจไดมี้การพูดคุยร่วมกนัผ่าน Social 
Media Marketing ท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตขยายกิจการไดต้ามฐานของลูกคาในทุก ๆ ช่องทาง สอดคลอ้ง
กับ จิดาภา ทดัหอม (2558) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาความ
ไวว้างใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุก๊ไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู ้ริโภคออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ดา้น
ความบนัเทิง ปัจจยัความไวว้างใจ ปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบและการบริการ 
โดยร่วมกนัพยากรณ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครได้คิดเป็นร้อยละ 67.8 ในขณะท่ีปัจจัยการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านการ
ปฏิสัมพนัธ์ ดา้นความนิยม ดา้นความเฉพาะเจาะจง ดา้นการบอกปากต่อปาก และดา้นปัจจยัคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
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เฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภค และยงัสอดคลอ้งกบั ทรงศกัด์ิ  ศรีสวย (2559) วิจยัเร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณา
ร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค  จากผลการศึกษาวิจยั
พบว่าผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ25-40 ปี สถานภาพ
โสด และรายได ้เฉล่ียต่อเดือน15,000-30,000 บาท ดงันนัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารจึงควรจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกบกลุ่มเป้าหมาย ดงักล่าว และ
ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) บ่อยท่ีสุดปริมาณการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉล่ีย 5 ชั่วโมงต่อวนัข้ึนไป 
ช่วงเวลาท่ีใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือ 18:01-00:00 น. ซ่ึง แสดงให้เห็นวา่ผูใ้ชง้านเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีการใชง้านในช่วงเวลาท่ีวา่งจากภารกิจประจ าวนั ดงันั้นการเลือกท าการตลาดหรือมุ่งเน้น
การส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในช่วงเวลาดงักล่าวจึงเป็นส่ิงส าคญั  และผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียระดบัการตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น นกัการตลาดจึงควรสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัร้านอาหารแต่ละแห่งค านึงถึงการวางรูปแบบ เพื่อใหส่ื้อออนไลน์สามารถแสดงศกัยภาพทาง
การตลาดไดอ้ย่างสูงสุด นอกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์ ในประเทศไทยพึ่งเร่ิมตน้และก าลงัเขา้สู่ยุคท่ีก าลงั
เติบโต อยา่งมากรัฐบาลจึงควรก าหนดนโยบายการส่งเสริมการใชง้านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจดัการการ ใช้
งานส่ือสังคมออนไลน์ใหเ้กิดความเป็นระบบระเบียบ และพฒันารูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุน้
การบริโภค และเป็นการเสริมธุรกิจอาหารต่อไปในอนาคต 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการเลือกคุณลกัษณะของ Platform ในการท าการ
ส่ือสารการตลาดผา่น Social Media ของ SME ขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การ
โฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising) และการวดัผลตอบแทนการลงทุน  ROMI (Return on Marketing 
Investment)  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้Platform ในการท า Social Media Marketing ของSME ขนาดยอ่ม 
และขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเน่ืองจากมีการเก็บรายงานขอ้มูลท่ีไดจ้ากโฆษณา  ออนไลน์
ถึงการ Feedback กลบัในแต่ละช่องทาง มีการวางแผน Media และ Placement ก่อนท าการโฆษณา  ออนไลน์ 
และมีการสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของ  สินคา้/บริการผา่นการโฆษณา ออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ มีการ
วิเคราะห์ ท าความเขา้ใจและพฒันาประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึน ท าการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละ
ช่องทาง และมีการประเมินผลตอบแทนท่ีได้ในแต่ละช่องทาง ท าให้ธุรกิจสามารถเดินไปได้แม้เกิด
สถานการณ์ใด ๆ ท่ีไม่สามารถเดินทางมาท่ีบริษทัได ้ซ่ึงสะดวกทั้งลูกคา้และบริษทัท่ีจะติดต่อส่ือสารกนั 
สอดคลอ้งกบั สหเทพ เพ็ชรเกล้ียง (2554) วิจยัเร่ือง การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบสมมติฐานแลว้พบว่าการ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค การโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และรูปแบบของขอ้ความเสียงภาพ การจดัวางต าแหน่ง
ของโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ผลดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่
การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความน่าสนใจ และมีความน่าดึงดูดท าให้ผูบ้ริโภคนั้น
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รับรู้ตราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถท่ีจะใชรู้ปแบบของขอ้ความ การใชภ้าพน่ิงรูปแบบของเสียง การจดัวาง
ต าแหน่งมาท าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานของ นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) 
วิจยัเร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการรับรู้ส่ือโฆษณามากท่ีสุดจากเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) และขอ้มูลระดบัการรับรู้ส่ือโฆษณาต่าง ๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม มีระดบั
การรับรู้ปานกลาง และขอ้มูลประเภทกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคผ่านผูใ้ช้งานเครือข่ายพบว่า
สังคม ออนไลน์มีค่าเฉล่ียระดบัการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกนัมีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกนั 
ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการใช้งาน ประสบการณ์ และระยะเวลา การใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกนั การรับรู้ส่ือโฆษณาโดยตรง
จากเครือข่ายเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่ือโฆษณาโดยตรงบน พื้นท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ และส่ือ
โฆษณาโดยออ้มจากการสร้างกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตอบสนอง
ของผูบ้ริโภคทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. การวดัผลตอบแทนการลงทุน  ROMI (Return on Marketing Investment)  ส่งผลต่อการเลือก

คุณลกัษณะของ Platform ในการท าการส่ือสารการตลาดผา่น Social Media ของ SME ขนาดยอ่มและขนาด
กลางในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ท าการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละช่องทาง และมีการประเมิน
ผลตอบแทนท่ีได้ในแต่ละช่องทาง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการน าเสนอ
ขอ้มูลเพื่อให้มีการพฒันาปรับปรุง ดูแลในด้านการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเมินผลตอบแทนให้
สามารถไดเ้ท่าเทียมกนั และมีเพียงพอตลอดเวลา และสามารถรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดท้นัทีต่อไป 

2. การโฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising) ส่งผลต่อการเลือกคุณลกัษณะของ Platform ในการท า
การส่ือสารการตลาดผา่น Social Media ของ SME ขนาดยอ่มและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
การเก็บรายงานขอ้มูลท่ีไดจ้ากโฆษณา ออนไลน์ถึงการ Feedback กลบัในแต่ละช่องทาง มีการวางแผน 
Media และ Placement ก่อนท าการโฆษณาออนไลน์ และมีการสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของสินคา้/บริการ
ผ่านการโฆษณาออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ ดงันั้น หน่วยงานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรการท าการ
ส่ือสารการตลาดผา่น Social Media ในการโฆษณาออนไลน์ (Online   Advertising) ให้มากข้ึน และเปิด
โอกาสให้ผูบ้ริโภคได้แสดงความคิดเห็น มีการสรุปขอ้มูลท่ีแสดงความคิดเห็น มีการตอบค าถามเพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง เพื่อรักษาช่ือเสียงของธุรกิจในดา้นน้ีต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
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1. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ หรือการสนทนากลุ่มเพื่อจะไดน้ า
ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นทั้งของผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการมาเป็นขอ้พิจารณาเพื่อท่ีจะท าให้ผลการศึกษามี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากว่าในกรุงเทพมหานคร ควรท าทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัออก และปริมณฑล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบทุกลกัษณะของแต่ละภาคของธุรกิจ เพื่อจะได้
น าขอ้มูลมาปรับใชใ้นลกัษณะของแต่ละพื้นท่ีต่อไป 
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