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การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีผลต่อความสําเร็ จในการ
ขยายธุ รกิจขายตรงของนักธุ รกิจขายตรง บริ ษทั กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มี
อิทธิ พลต่อความสําเร็ จในการขยายธุ รกิ จโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักธุ รกิจขายตรงบริ ษทั กิฟฟารี น
สกายไลน์ ยูนิต้ ี ในเขต กรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 400 ตัวอย่างและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ MRA ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 262 คน เป็ นเพศชาย จํานวน 138 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 36-45 ปี และมี
อาชีพาส่ วนใหญ่มีอาชีพ นักธุ รกิจขายตรง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท และมีระดับการศึกษา
สูงสุ ดที่ ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการทําธุรกิจอยูท่ ี่ 1-5 ปี โดยมีตาํ เหน่ง มีตาํ แหน่งโกลด์สตาร์ –
แซทเทิร์น มากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ โซเชียลมีเดีย (Social Media) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้ ไลน์ (LINE) ในการสื่ อสารผ่าน Social Media และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ โดยอุปกรณ์ที่
ใช้ส่วนใหญ่คือ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยระยะเวลาที่ใช้ Social Media อยูท่ ี่ 1-3 ปี และระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย
ต่อวันอยู่ 1-3 ชัว่ โมง ต่อวันและอยูใ่ นช่วงเวลา 18.01-24.00 น และช่องทางที่ทาํ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามรู้จกั Social
Media มากที่สุด คือรู้จกั จาก เพื่อน และมีจาํ นวนเพื่อนใน Social Media ตํ่ากว่า 500 คน และ Social Media มีอิทธิ พล
ด้าน การสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และความความพึงพอใจของนักธุ รกิจขายตรงของบริ ษทั กิฟฟารี น ผลทดสอบ
สมมุติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความพอใจในรู ปแบบการใช้สื่อ Social Media ที่มีผล
ต่อการขยายงานธุ รกิจขายตรงแตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และด้านพฤติกรรมการใช้ Social Media
พบว่า ประสบการในการใช้ Social Media Social Media ที่ใช้บ่อยที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ Social Media ต่อวัน ใช้ Social
Media เพื่อวัตถุประสงค์ใด ผลที่ผวู้ ิจยั พบว่ารู ปแบบการใช้ Social Media ที่มีผลต่อความสําเร็ จในการขยายงานธุรกิจ
ขายตรง ในด้านการใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารได้หลายช่องทาง การขยายทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ ยังช่วยสร้าง
รายได้เร็ วยิง่ ขึ้นทําให้การทําธุรกิจขายตรงมีมุมมองที่ดีข้ ึนและเป็ นที่ยอมรับในสังคมปั จจุบนั
คําสํ าคัญ : รู ปแบบใช้งาน SOCIAL MEDIA, ผลต่อความสําเร็ จ, ธุรกิจขายตรง, กิฟฟารี น
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Abstract
This research aimed to study social media usage application that affected success in expanding the direct
sales of Giffarine direct selling business, Giffarine Skyline Unity Co., Ltd., and to study the relationships between
influencing variables. The data were collected from 400 employees at Giffarine Skyline Unity Co., Ltd., through
questionnaires. The data were statistically analyzed by frequency distributions, percentage, mean, standard
deviation, t-Test, F-Test, and multiple regression analysis (MRA).
The results showed that most respondents were female (262 females and 138 males). Their ages ranged
from 36 to 45. Most respondents worked in direct sales, earning THB 10,001-20,000 per month, and most used
Social Media. The majority of the respondents used LINE applications for communication and for relationship
establishing. Most of them preferred smart phones. Their duration of spending time via Social Media was 1-3 years,
with a daily average of 1-3 hours; most preferable time was between 18.01-24.00. Most respondents recognize
social media through friends. Most of them had fewer than 500 friends; Social Media was perceived as having
influence on friendship building.
The results of hypothesis testing on the demographic factors determined that difference in gender resulted
in difference in satisfaction for using Social Media. This influenced the direct-sale business expansion at the
statistical significance level of 0.05. Regarding behavior, the study results revealed that the most frequent use of
Social different objectives, which related to the success of the direct-sale business expansion at the statistical
significance level of 0.05. In conclusion, Social Media usage patterns affected the success of expanding the direct
sales of the Giffarine direct selling business in three aspects: the use of communication, team expansion, and an
increase in income related to the success of direct-sales business expansion. Reducing costs did not affect the
direct-sales business expansion at the statistical significance level of 0.05.
Key Words: Social Media Usage Patterns, Result of Succeed, Direct Sales Business, Giffarine

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558

10

