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การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจยั เชิงปริม าณ (Quantitative Research) มีว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อ 1) ศึก ษาพฤติก รรมการใช้ง านอิน สตาแกรม 2) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องพฤติก รรม
การใช้ง านอิน สตาแกรมกับ การรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ทายาทบุค คลมีชื่อ เสีย งในการรีว ิว
ผลิต ภัณ ฑ์ผ่า นอิน สตาแกรม และ 3) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องการรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ
ทายาทบุค คลมีช่ือ เสีย งในการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ผ่า นอิน สตาแกรมกับ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ า
ของผู ้บ ริโ ภค โดยใช้ก ารแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่ มตัว อย่าง คือ ผู้ใช้งานสื่อ สังคม
ออนไลน์อนิ สตาแกรมและติดตามบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาทมากกว่า 2 คนขึน้ ไป จานวน 200
คน จากผลการศึก ษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานอินสตาแกรม และติดตาม (Follow) บัญ ชี
อินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทอย่างน้อย 2 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วง
อายุ 21-30 ปี มีส ถานภาพโสด มีก ารศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ พนั ก งาน
บริษทั เอกชน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ ่ี 20,001-30,000 บาท และไม่มบี ุตรหลาน
ด้านพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความถี่
ในการเปิ ดรับอินสตาแกรม 10-15 ครัง้ ต่อวัน มีช่วงเวลาในการเปิ ดรับอินสตาแกรมครัง้ แรกของ
วันในช่วงเช้า (06:00 – 11:00 น.) ช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดในการเปิ ดรับอินสตาแกรมคือ ช่วง
กลางคืน (21:01 - 01:00 น.) โดยใช้ระยะเวลาในการเปิ ดรับข้อมูล ข่าวสารในอินสตาแกรมแต่ละ
ครัง้ 5-15 นาที และหลังการเปิ ดรับข้อมูลผ่านอินสตาแกรมเคยซือ้ สินค้าแบบนานๆ ครัง้
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมกับการรับรูค้ วามน่าเชื่อ ถือ
ของการรีววิ ผลิตภัณ ฑ์โดยใช้ทายาทบุค คลมีช่อื เสียงนัน้ มีค วามสัมพันธ์กัน ไปในทิศทางลบ
จึงสามารถสรุปได้ว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการใช้งานอินสตาแกรมมาก จะเกิดการ
รับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ของของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ โดยใช้ท ายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย งในระดับ ต่ า
เนื่องจากเห็นการโฆษณาหรือรีววิ สินค้าในรูปแบบนี้บ่อยครัง้ จึงเกิดความไม่เชื่อถือในการรีววิ

(2)
ดังกล่าว ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างทีม่ พี ฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมน้อย มีการรับรูค้ วาม
น่ าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในระดับสูง เนื่องจากไม่ค่อย
เห็นการรีววิ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ จึงเกิดการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือมากกว่า
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซือ้ สรุปผลได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ไป
ในทิศทางบวก จึงสามารถสรุปได้ว่า เมือ่ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามน่าเชื่อของบุคคลมีช่อื เสียง
เพิม่ มากขึน้ เท่าใด จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ มากขึน้ เท่านัน้
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This study is a quantitative research by distributing online questionaires of 200
participants who are Instagram users that follow 2 or more celebrities which have children.
The objectives of this research were 1) to study Instagram user behavior 2) to study the
relation between Instagram user behavior and the reliability perception of products
reviews by celebrities’ children 3) to study the relation between the reliability perception
of products reviews by celebrities’ children and purchase decision. Most of samples were
females with age between 21-30 years old, single status, Bachelor degree, office workers
in private company, earning 20,001-30,000 per month, and without children or nephew.
The study of (1) A behavioral study of the research participants shows that they
use Instagram between 10 -15 times per day. The first usages are in the mornings from
06.00-11.00 am. Their most convenient usages are in the evenings between 21.0101.00 am, while consuming information of 5 -15 minutes at a time, their purchasing are
once in a while of frequencies after receive the information from Instagram.
The study of (2) The relation Instagram user behavior and the reliability perception
of products reviews via celebrities’ children found the relation is in a negative direction.
To conclude, the participants spend a large amount of time on Instagram, the participants
will have less reliability perception toward the products as they are aware that the reviews

(4)
are a paid form of advertisements which they see on a frequent basis on Instagram, which
creates the perception of untrustworthiness toward the reviews of the products. On the
contrary, the participants with a small amount of time on Instagram have high reliability
perception toward the reviews of products that use celebrities’ descendants as this group
of participants have low explosion rate to the reviews and are unfamiliar of them as a
type of advertisements, and therefore, perceive these as reliability.
The study of (3) The relation of the reliability perception of products reviews by
celebrities’ children and purchase decision shows the relation to be in a positive direction.
This concludes that the more reliability perception the participants have toward reviews
of celebrities’ children, the more influence purchasing decisions it produces.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยในยุคดิจทิ ลั โลกถูกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่ ข้ามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยปั จจุบนั สิง่ ต่างๆ ล้วนถูกเชื่อมโยง
ด้วยอินเตอร์เน็ต ตามแนวคิด Internet of things (Kevin อ้างถึงใน ภัทรานิษฐ์ ฉายสถวรรณคีร,ี
2559) คือการเชื่อมโยงทุกสิง่ ทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทาให้มนุ ษย์สามารถสังการ
่
ควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสังเปิ
่ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ า รถยนต์
โทรศัพท์มอื ถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม อาคาร บ้ า นเรือ น เครื่อ งใช้ ใ นชีว ิต ประจ าวัน ต่ า งๆ ผ่ า นเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนัน้ จึงถือเป็ นการสื่อสารไร้พรมแดน ที่ทาให้
มนุ ษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก รวดเร็วมากขึน้ โดยรูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต คือการติดต่อสื่อสารทีเ่ รียกว่า “สื่อสังคมออนไลน์ ” (Social media) ทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผใู้ ช้งานได้แลกเปลีย่ น อภิปราย สื่อสารและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบของสังคม ผ่านข้อความ เสียง ภาพ และวีดโี อ เพื่อสร้างการแบ่งปั นข้อมูล
การวิจารณ์ การติดต่อสื่อสาร เช่น ไลน์ (LINE), ทวิตเตอร์ (Twitter), เฟสบุ๊ก (Facebook) และ
อินสตาแกรม (Instagram) (สิรชิ ยั ดีเลิศ และเยาวลักษณ์ รวมอยู่, 2560)
จากผลการส ารวจพฤติ ก รรมผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์เ น็ ต ในประเทศไทยพบว่ า คนไทยใช้
อินเทอร์เน็ ตมากขึ้น เฉลี่ย 6 ชัวโมง
่
30 นาที/วัน และในวันหยุดเฉลี่ย 6 ชัวโมง
่
48 นาที/วัน
โดยกิจกรรมที่นิยมทาเมื่อ ใช้อินเทอร์เน็ต คือการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ (Social network) กว่า
ร้อยละ 86.9 โดยใช้เวลากับสื่อออนไลน์เฉลีย่ 3 ชม. 30 นาที/วัน และแพลตฟอร์มทีค่ นไทยนิยม
ใช้มากที่สุดคือยูทูป ร้อยละ 97.1 ตามมาด้วย เฟสบุ๊ก, ไลน์ , อินสตาแกรม, พันทิป, ทวิตเตอร์
และวอตส์แอปป์

2

ภำพที่ 1.1 : ร้อยละของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามความนิยมสื่อสังคมออนไลน์
แหล่งที่มำ : สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560
การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ จากข้อมูลการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของคนไทยตลอดปี
2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า สื่อทีม่ กี ารเติบโตสูงทีส่ ุดคือ ทวิตเตอร์โดยมีผใู้ ช้งานกว่า
9 ล้า นคน เติบ โตขึ้น กว่ า ร้อ ยละ 70 รองลงมาคือ แอปพลิเคชั น อิน สตาแกรม เติบ โตกว่ า
ร้อยละ 41 มีผู้ใช้งาน 11 ล้านคน และยังพบว่าคนไทยใช้เฟสบุ๊กถึง 47 ล้านคน แต่เติบโตขึ้น
เพียงร้อยละ 15

ภำพที่ 1.2 : การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์
แหล่งที่มำ : THOTH ZOCIAL, 2560
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สื่อ สัง คมออนไลน์ นั ้น มีก ารเติบ โตขึ้น เรื่อ ยๆ และกลายเป็ นอีก ช่ อ งทางในการท า
การตลาด และการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยสื่อสังคมออนไลน์ท่มี กี ารเติบโตกว่าร้อยละ
41 และมีผใู้ ช้งานกว่า 11 ล้านคน อย่างแอปพลิเคชันอิ
่ นสตาแกรม กลายเป็ นสื่อทีน่ ักการตลาด
และคนทาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ สนใจมากขึ้นอีกด้วย ดังนัน้ การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ อย่าง
แอปพลิเคชันอินสตาแกรมในการทาการตลาดให้เป็ นที่รจู้ กั ในหมู่ของผู้บริโภคจึงมีความสาคัญ
อย่างยิง่ นอกจากข่าวสารจะถู ก แพร่กระจายไปย่างกว้างขวางและรวดเร็วแล้ว ยังสารมารถ
กระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าผ่านการบอกต่อทางโลกของสังคมออนไลน์ (Electronic word of
mouth) ได้อีก ด้ว ย แต่ ท งั ้ นี้ ส ิน ค้าต้อ งมีค วามโดดเด่ น เพื่อ สร้างการรับ รู้ให้กับผู้บริโภคได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้ เมื่อพบเห็น และสร้างความสนใจในการรับข่าวสารที่ตราสินค้านัน้ ต้องการจะ
สื่อสารอีกด้วย (สิรชิ ยั ดีเลิศ, และเยาวลักษณ์ รวมอยู่, 2560)
แอปพลิเคชัน อิน สตาแกรม (Instagram) คือ แอปพลิเคชัน ที่ใช้ก ารสื่อ สารหลัก ผ่ า น
ภาพถ่ าย มีจุด เด่ น คือ การแต่ งรูป (Filter) และผู้ใช้งานยังสามารถแลกเปลี่ย นความคิด เห็น
ติดตาม และแชร์ชวี ติ ประจาวันกับเพื่อนหรือคนรอบข้างได้ ปั จจุบนั ทางอินสตาแกรมได้เพิ่ม
ฟี เจอร์ (Feature) ใหม่ๆ ให้ผู้ใช้มากขึน้ ทัง้ สตอรี่ (Stories) วิดโี อและรูปภาพแบบชัวคราวที
่
่จ ะ
อยู่ เ พีย งแค่ 24 ชัว่ โมง การไลฟ์ สดในรูป แบบวีดีโอ และการส่ ง ข้อ ความโดยตรง (Direct
message) ทีเ่ ป็ นฟี เจอร์ใหม่ทส่ี ร้างความนิยมให้คนสนใจสมัครเป็ นผูใ้ ช้งานอินสตาแกรมมากขึน้
ประกอบกับการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ าย อีกทัง้ หน้าจออินเทอร์เฟสที่ม ี
ความสวยงาม จึงทาให้มผี ใู้ ช้งานร่วมเป็ นจานวนมาก
จาก ผ ล ส ารว จขอ งม ายแช ร์ (2556) พ บ ว่ า พ ฤ ติ ก รรม ก ารใช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น
อินสตาแกรมของคนไทยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือนัน้ เป็ นที่นิยมของบุคคล
ทัวไปและบุ
่
คคลมีช่อื เสียงมากขึน้ โดยคนไทยรูจกั และเป็ นผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอินสตาแกรม
ร้อ ยละ 52 รู้จ กั แต่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง าน ร้อ ยละ 43 และไม่ รู้จ กั อิน สตาแกรมเลย ร้อ ยละ 5 (Tukko
Nathida, 2556, 3 พฤษภาคม)
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ภำพที่ 1.3 : การรูจ้ กั และการใช้แอปพลิเคชันอินสตาแกรม
แหล่งที่มำ : Marketing Oops, 2556
ในด้านพฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้อนิ สตาแกรมของคนไทยพบว่าประมาณ 7 ใน
10 คนติดตามอินสตาแกรมของดาราและบุคคลมีช่อื เสียง โดยส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงอายุ 18-34 ปี
ในขณะที่ผู้ท่ชี อบติดตามอินสตาแกรมองสินค้าและบริการ จะมีอายุประมาณ 24 ปี ข้นึ ไป โดย
พบว่าพฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้อนิ สตาแกรมกว่าร้อยละ 76 ใช้เพื่อบอกต่อเพื่อนเกีย่ วกับ
ข่ า วสารและกิจ กรรมทางการตลาดในอิน สตาแกรม อัน ดับ 2 ร้อ ยละ 74 ใช้ เ พื่ อ ติด ตาม
อิน สตาแกรมสิน ค้าและบริก าร อัน ดับ 3 ร้อ ยละ 71 ใช้เพื่อ ร่ว มกิจกรรมทางการตลาดผ่ าน
อินสตาแกรม อันดับ 4 ร้อยละ 68 ใช้เพื่อติดตามอินสตาแกรมของดาราและคนมีช่อื เสียง และ
อันดับ 5 ร้อยละ 63 ใช้อนิ สตาแกรมเป็ นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซือ้ สินค้า

ภำพที่ 1.4 : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้แอปพลิเคชันอินสตาแกรม
แหล่งที่มำ : Marketing Oops, 2556
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นอกจากบุคคลทัวไปแล้
่
ว แอปพลิเคชันอินสตาแกรมยังเป็ นที่นิยมของบุคคลมีช่อื เสียง
ต่างๆ เพื่อใช้อพั เดทชีวติ ประจาวันผ่านรูปภาพ และวีดโี อ จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้กระแสของ
อินสตาแกรมนิยมขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้มผี ตู้ ดิ ตามและให้ความสนใจสมัครใช้งานอินสตาแกรม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ใช้ในการติดตามข่าวสาร อัพ เดทเทรนด์ ติดตามชีวติ ประจาวันของ
เพื่อน และยังติดตามบุคคลมีช่อื เสียงที่ช่นื ชอบอีกด้วย จากข้อมูลสถิติและลาดับอินสตาแกรม
Thailand Superstar พบว่ า บุ ค คลมีช่ือ เสีย งอัน ดับ ต้ น ๆ ในประเทศไทยล้ ว นมีบ ัญ ชีใ ช้ง าน
แอปพลิเคชันอิ
่ นสตาแกรม โดยบุคคลมีช่อื เสียงที่มยี อดผู้ติดตาม (Follower) มากที่สุด ได้แก่
อันดับ 1 อัม้ พัชราภา มีผู้ติด ตามจานวน 8,754,783 คน อัน ดับ 2 ชมพู่ อารยา มีผู้ติดตาม
จานวน 7,835,780 คน อัน ดับ 3 ใหม่ ดาวิก า มีผู้ติด ตามจ านวน 6,922,660 คน อัน ดับ ที่ 4
วุ้น เส้น วิรฒ
ิ ิพ า มีผู้ติด ตามจานวน 6,472,834 คน และอัน ดับ ที่ 5 บอย ปกรณ์ มีผู้ติด ตาม
จานวน 6,442,783 คน (Thailand superstar, 2561, 2 กุ มภาพันธ์) จากสถิติดงั กล่ าวจึงทาให้
แอปพลิเคชันอินสตาแกรมกลายเป็ นอีกหนึ่งช่องทางทีน่ กั การตลาดให้ความสนใจ และใช้เพื่อทา
การสื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ของสินค้าและบริการผ่านการโพสต์ภาพ
ถ่ายในชีวติ ประจาวันของบุคคลมีช่อื เสียง

ภำพที่ 1.5 : ข้อมูลสถิตแิ ละลาดับอินสตาแกรมของคนดังในประเทศไทย
แหล่งที่มำ : Thailand superstar, 2561
นอกจากบุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าวแล้วยังรวมถึงทายาทหรือลูกของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง ซึง่
เมื่อมีทายาทก็มผี ู้คนมากมายให้ความสนใจ ติดตาม อีกทัง้ ความน่ ารัก สดใสของเหล่าทายาท
ดารานัน้ ทาให้เกิดกระแสแฟนคลับลูกดาราขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มยอดติดตามในอินสตาแกรมของ
พ่อ-แม่ให้สูงขึน้ ไปด้วย โดยบุคคลมีช่อื เสียงบางคนมีการเปิ ดอิน สตาแกรมในชื่อของลูกเพื่อให้
แฟนคลับได้ตดิ ตามง่ายยิง่ ขึน้ ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงคนดังกล่าวมักมีช่อื เสียงต่อยอดมาจาก
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พ่อ-แม่อยู่แล้ว หรืออาจจะมีช่อื เสียงมากกว่าพ่อแม่ โดยตัง้ แต่แรกเกิดก็สามารถหารายได้จาก
การโฆษณาหรือรีววิ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทัง้ ด้านสินค้าและบริการ ซึง่ สามารถรีววิ ผ่านอินสตาแกรม
ส่วนตัวของพ่อ แม่ และอินสตาแกรมทีเ่ ปิ ดใหม่ในชื่อของลูก ซึง่ เกิดเป็ นกระแสกลุ่มแฟนคลับที่
ติดตามเหล่าทายาทของดาราที่ไดรับความนิยมสูง ซึ่งสามารถดูได้จากค่าตัวของเหล่าทายาท
ดาราในการไปออกอีเว้นท์ ท่ีมคี ่ าตัว สูงถึง 1.5 – 2 แสนบาท (เปิ ดค่ าตัว “ซุป ตาร์ฟั น น้ านม”
ใครได้เม็ดเงินมากทีส่ ุด, 2560, 10 มีนาคม) หรือแม้แต่กระแสข่าวค่าตัวของทายาทชมพู่ อารยา
ดาราอันดับต้น ของประเทศไทยที่เมื่อออกโฆษณาผ้าอ้อมเด็กเบบี้เลิฟ ร่วมกับทายาทฝาแฝด
สายฟ้ า-พายุ ซึ่งมีกระแสข่าวว่าได้ค่าตัวถึง 15 ล้าน ("ชมพู่" ควงซุปตาร์แฝด "สายฟ้ า-พายุ"
ออกงานแรกฉลุย, 2561, 23 มีนาคม)
โดยปั จจุบนั บุคคลมีช่อื เสียงส่วนใหญ่มบี ญ
ั ชีของอินสตาแกรมส่วนตัวที่เหล่าแฟนคลับ
สามารถติดตามชีวติ ประจาวันได้ และบัญชีอนิ สตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาทจะเห็น
ว่าได้รบั ความสนใจจากผูต้ ดิ ตามเป็ นอย่างมาก จานวน 22 อับดับ1 ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 อินสตาแกรมของบุคคลทีช่ ่อื เสียงทีม่ ที ายาท
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ
ชื่อบัญชี Instagram
ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้ า และพายุ
@chomismaterialgirl
กุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ – น้องเป่ าเปา
@gggubgib36
แพท ณปภา – น้องเรซซิง่
@pat_napapa
เนย โชติกา – น้องอคิน
@noeychotika
โอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลินและน้องอลัน
@opalpanisara
เมย์ เฟื่ องอารมย์ – น้องมายู
@mayfuang
เป้ ย ปานวาด – น้องโปรด
@ppanward
นานา ไรบีนา – น้องบีน่าและน้องบลู๊คลิน
@nanarybena
แอฟ ทักษอร – น้องปี ใหม่
@aff_taksaorn
โบว์ แวนด้า – น้องมะลิ
@vanda29
เอ๋ พรทิพย์ – น้องภูและน้องเภา
@aey_pornthip
ลิเดีย ศรัณย์รชั ต์ – น้องดีแลน
@lydiasarunrat
หนิง ปณิตา – น้องนิรนิ
@ningpanita
พอลล่า เทย์เลอร์ – น้องไลลาและ
@paulataylorbuttery
น้องลูกา้

Follower
7.8 M
5.7 M
4.9 M
4.9 M
4.8 M
4.6 M
4.5 M
3.5 M
3M
2.9 M
2.7 M
2.2 M
2.1 M
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
อันดับ
ชื่อ
ชื่อบัญชี Instagram
15. เบนซ์ พรชิตา – น้องปริม
@pornchita
16. กระแต ศุภกั ษร – น้องเจ้าขา
@iamkratae
17. คุณแม่ บอย ปกรณ์ – น้องวันใหม่
@momomama1234
18. จูน กษมา – น้องออกัส ออก้า ออกู๊ด และ
@june_kasama
ออเกรซ
19. แอน อลิชา – น้องริชา
@ann_laisuthruklia
20. เจนสุดา ปานโต – น้องควินน์
@janesuda
21. พลอย ชิดจันทร์ – น้องชิโน่ ชิล ี ชีตาร์
@ploychidjun
และชิลนิ
22. กบ สุวนันท์ – น้องณดาและน้องณดล
@kob_nada_nadol
1โดยที่ 10 K = 10,000 และ 10 M = 10,000,000
โดยเลือกเฉพาะบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทและมีผตู้ ดิ ตาม 50 K ขึน้ ไป
สืบค้นข้อมูลเมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ภำพที่ 1.6 : ตัวอย่างการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้บุคคลมีช่อื เสียง-ทายาท

Follower
1.8 M
1.7 M
1.7 M
1.2 M
1.2 M
1.1 K
1.1M
846 K
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ผลการสารวจนิด้าโพลและไนน์ เอ็นเตอร์เทน (2560) พบว่าทายาทดาราที่เป็ นขวัญใจ
มหาชน 10 อันดับ ที่คนไทยชื่นชอบและติดตามมากที่สุดได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 59.52 ระบุว่า
เป็ น น้ อ งมะลิ – ลูก ปอ ทฤษฎีแ ละโบ แวนด้า อัน ดับ 2 ร้อ ยละ 11.44 ระบุ ว่าเป็ น น้ อ งณดา
น้องณดล ลูกกบ สุวนันท์ อันดับ 3 ร้อยละ 8.40 ระบุว่าเป็ นน้องเป่ าเปา ลูกกุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์
และบี้ ธรรศภาคย์ อันดับที่ 4 ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็ น อลิน อลัน ลูกโอปอล์ ปาณิสรา และหมอ
โอ๊ค สมิทธิ ์ อันดับที่ 5 ร้อยละ 2.93 ระบุว่าเป็ นน้องวันใหม่ ครอบครัวบอย ปกรณ์ และน้องมายู
ลูกหนุ่ ม กรรชัยและเมย์ เฟื่ องอารมย์ ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน อับดับ 6 ร้อยละ 2.56 ระบุว่าเป็ นน้อง
โปรด ลูก เป้ ย ปานวาดและป๊ อป นิ ธ ิ อับ ดับ 7 ร้อ ยละ 2.00 ระบุ ว่ าเป็ น น้ อ งปี ใหม่ ลูก แอฟ
ทัก ษอรและสงกรานต์ เตชะณรงค์ อัน ดับ 8 ร้อ ยละ 1.52 ระบุ ว่าเป็ น น้ อ งเจ้านาย เจ้าขุน
เจ้าสมุทร ลูก เจ เจตรินและปิ่ น เก็จมณี อันดับ 9 ร้อ ยละ 1.28 ระบุว่าเป็ นน้ อ งออกัส ออก้า
ออกุ๊ด ออเกรซ ลูกเปิ้ ล นาครและจูน กษมา และอันดับ 10 ร้อยละ 1.04 ระบุว่าเป็ นน้ องโสน
ลูกมอส ปฏิภาณ และเกม ดวงพร
เมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่ช่นื ชอบทายาทดารา – นักแสดง พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.88 ระบุว่าชื่นชอบเพราะ ดูน่ารัก สดใส สมวัย รองลงมา ร้อ ยละ 19.76
ระบุว่า ชอบพ่อและแม่ของเด็ก ร้อยละ 14.72 ระบุว่าดูเป็ นเด็กดี เลีย้ งง่าย เชื่อฟั งผูใ้ หญ่ ร้อยละ
10.24 ระบุว่า ชื่นชอบเป็ นการส่วนตัว ร้อยละ 5.04 ระบุว่าชื่นชอบผลงาน และร้อยละ 4.08 ระบุ
ว่า ชื่น ชอบเพราะเหตุ ผ ลอื่น ๆ ได้แก่ เพราะต้อ งการเป็ น ก าลังใจให้ ดูเป็ น เด็ก ฉลาด กล้า
แสดงออก มีค วามกตัญ ญู มีค รอบครัว พ่อ แม่ท่นี ่ ารัก และอบอุ่ น (ศูนย์สารวจความคิดเห็น
นิดา้ โพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559)
ประเภทของการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินสตาแกรมโดยใช้บุคคลมีช่อื เสียงและทายาท
นัน้ จะสังเกตได้จากรูปภาพ ข้อความใต้ภาพ การใส่ Hashtag ใส่สถานที่ (Location) และการ
Tag ชื่อ สิน ค้าหรือ บริก ารของตราสิน ค้านั น้ ๆ ที่ถู ก โพสต์โดยบุ ค คลมีช่ือ เสียงทัง้ ในรูป แบบ
ภาพนิ่งและวีดโี อ
ค่าตัวรีววิ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลมีช่อื เสียงนัน้ สูงถึง 1.5 – 2 แสนบาท เพียงโพสต์ภาพก็
สามารถรับเงินได้เลย จึงทาให้บุคคลมีช่อื เสียงมากมายรับรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้จริง
และไม่ได้ศกึ ษาข้อมูล และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเกิดปั ญหาอาจจะ
ส่งผลต่ อ ชื่อ เสียงและยังมีค วามผิดทางกฎหมายอีกด้วย อาทิเช่น กรณี ศึกษาที่น่าสนใจของ
สินค้าในเครือ บริษัท เมจิก สกิน จากัด (Magic skin) แบรนด์ใหม่ท่ที ุ่มทุนดึงเหล่าดาราดังของ
วงการบันเทิง มาช่วยโปรโมท รีววิ ผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างยอดขายได้หลัก 10 ล้านบาทใน
ระยะอันสัน้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของเมจิกสกินนัน้ มีการโฆษณาเกินจริง เช่น ผอมใน 7 วัน หรือขาวใน
7 วัน จากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดผิดกฎหมาย ใช้ อย. ปลอม และกระบวนการ
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อีกทัง้ ยังมีการฉ้อโกงตัวแทนจาหน่ าย ซึง่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้มกี ารลงทุน
เงินมากมายในการจ้างดาราดังกว่า 56 คนมาร่วมรีววิ ผลิตภัณฑ์ (1 นาที รับ 2 แสน ดาราดังไม่
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รูเ้ รื่อง? ทาไม? ยอมรีววิ สินค้าห่วย!, 2561, 29 เมษายน) โดยใช้คนดังสร้างความเชื่อ อวดอ้าง
เกินจริง ไม่ว่าจะเป็ น เมย์ พิชญ์นาฏ, แพท ณปภา, มาร์ก้ี ราศรี, วุ้นเส้น วิรฒ
ิ พิ า และปั นปั น
สุทตั ตา ซึ่งต่ างต้องเข้าให้ปากค ากับทางต ารวจโดยที่ส่ วนใหญ่ ได้ยอมรับว่า ไม่ได้ต รวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ท่รี บั มารีววิ ให้ดกี ่อน เพราะคิดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ท่อี ยู่ในตลาดมานาน มีอย. จึงคิดว่า
เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ถี ู กต้องตามกฎหมาย (THE STANDARD TEAM, 2561, 24 เมษายน) พัชรี
เพิม่ วงศ์อศั วะ กรรมการ สมาคมโฆษณาดิจทิ ลั (ประเทศไทย) กล่าวว่า สินค้าและบริการต่างๆ
ที่ใช้กลยุทธ์ารตลาดโดยอาศัยผู้มอี ทิ ธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) มาก ในช่วงปี
2558-2559 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ สาเหตุทแ่ี บรนด์ใช้ารตลาดโดยอาศัยผูม้ ี
อิท ธิพ ลทางความคิด ผ่ านโลกออนไลน์ เพราะหลักๆ ช่ วยในเรื่อ งของการสร้างความผูกพัน
(Engagement) เกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค ได้ยอดไลค์ ยอดแชร์ และแสดงความคิดเห็นกลับมายังแบ
รนด์โดยตรงทันที ตามมาด้วยการช่วยให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมาย (Educate) ว่าสินค้า
และบริการนัน้ ใช้งานอย่างไร และให้ผลลัพธ์แบบไหน นอกจากนี้ Influencer ยังทาให้เกิดการ
“ทดลอง” ใช้ ส ิน ค้ า และบริก ารนั ้น ๆ จากการเล่ า “ประสบการณ์ จ ริง ” ที่ใ ช้ ส ิน ค้ า และนั น่
หมายความว่ า จะส่ ง ผลลัพ ธ์ต่ อ “ยอดขาย” โดยอัต โนมัติ โดยกลุ่ ม สิน ค้า ยอดฮอตชอบใช้
Influencer ปั จจุบนั มีแทบทุกหมวด ตัง้ แต่สนิ ค้าอุปโภคบริโภค ภาคการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม
การสื่อสาร เป็ นต้น สอดคล้องกับเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจทิ ลั ที่กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม การ
สื่อสาร เทงบลงไปกว่า 1,100 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์ ทุ่มเงินกว่า 800 ล้านบาท ในปี
2560 และยังคงอัดงบต่อในสื่อดิจทิ ลั เพิ่มเป็ นกว่า 1,290 ล้านบาท และกว่า 1,000 ล้านบาท
ตามล าดับ ในปี น้ี (ถอดบทเรีย น “เมจิก สกิน ” แบรนด์โนเนม พึ่งพลัง Influencer เสกคาถา
การตลาดโกยเงินมหาศาล, 2561, 25 เมษายน)
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ท าให้ ผู้ว ิจ ยั มีค วามสนใจว่ า การรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ ผ่ า นสื่อ สัง คม
ออนไลน์ อินสตาแกรมโดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุค คลมีช่อื เสียง ผู้บริโภคมีการรับรู้
ความเชื่อถืออย่างไร ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมอย่างไร และการรับรูค้ วามน่ า
เชื่อของการรีววิ ผลิตภัณฑ์รปู แบบการรีววิ ผ่านอินสตาแกรมส่งผลต่อ การตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
ผู้บริโภคอย่างไร เนื่อ งจากเล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการศึกษาแนวคิดตลาดโดยใช้บุค คลมี
ชื่อเสียงในโดยใช้ทายาทของบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออินสตาแกรมที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมกับการรับรูค้ วาม
น่าเชื่อถือทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค

1.3 ปัญหำนำวิ จยั
1) พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างเป็ นอย่างไร
2) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมกับ การรับรูค้ วามน่ าเชื่อของการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงเป็ นอย่างไร
3) ความสัมพันธ์ของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมกับ
การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคอย่างไร

1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1) เพื่อเป็ นแนวทางให้นักการตลาด สามารถนาผลการวิจยั มาปรับใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นการตลาด การโฆษณาโดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
2) เพื่อศึกษาการตลาดในรูปแบบการรีววิ บนสื่อสังคมออนไลน์ อนิ สตาแกรม โดยนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านทายาทบุคคลมีช่อื เสียง ซึง่ สามารถเพิม่ องค์ความรูเ้ กี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยบุคคลมีช่อื เสียงได้
3) เพื่อศึกษาการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านทายาทบุคคลมีช่อื เสียงบน
สื่อสังคมออนไลน์ อินสตาแกรมทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
4) เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจยั หรือผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่ สามารถนาข้อมูลไปเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้ก ารวิจยั เชิงปริม าน (Quantitative research) ท าการศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับ
การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าของผู้บ ริโภค ซึ่งกลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ค ือ เป็ น ผู้ใ ช้ ง าน
อินสตาแกรม ทัง้ เพศหญิงและชาย จานวน 200 คน โดยจะคัดกรองกลุ่มตัวอย่างว่า ต้องเป็ น
ผูต้ ดิ ตาม(Follow) อินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทอย่างน้อย 2 คน ซึง่ การวิจยั ส่วน
นี้จะใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ ข องการใช้ ท ายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย งในการรีว ิว
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้นาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องมาทาการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั โดยมีหวั ข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

แนวคิดเรือ่ งลักษณะทางประชากรศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการโฆษณาโดยใช้บุคคลมีช่อื เสียง
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการตัดสินใจซือ้
แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
แนวคิดเกีย่ วกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

2.1 แนวคิ ดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประชากร ทัง้ นี้เพราะ
ค าว่า Demo หมายความว่า People ซึ่ง แปลว่ า ประชาชนหรือ ประชากร ส่ ว นค าว่า Graphy
หมายความว่า Writing Up หรือ Description ซึง่ แปลว่า ลักษณะ เมือ่ แยกพิจารณาจากรากศัพท์
คาว่า Demography จึงมีความหมายตามที่ว่า วิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับประชากร (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์
และณรงค์ เทียนส่ง, 2521)
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2542) กล่าวถึงแนวคิดด้านประชากรนี้เป็ นทฤษฎีทใ่ี ช้หลักการของ
ความเป็ นเหตุเป็ นผล โดยพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์เกิดขึน้ ตามแรงบังคับ จากภายนอกมา
กระตุ้น ซึ่งบุคคลที่มคี ุณสมบัตทิ างประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
แนวความคิด นี้ ต รงกับ ทฤษฎีก ลุ่ ม สัง คม (Social categories theory) ของ Defleur and BcllRokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรือ
ลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็ น กลุ่มได้ คือ บุค คลที่มพี ฤติกรรม
คล้ายคลึงกันมักอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนัน้ บุคคลทีอ่ ยูใ่ นลาดับชัน้ ทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ
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ตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual
differences theory) ซึง่ ทฤษฎีน้ไี ด้รบั การพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิง่ เร้า และการตอบสนอง
(Stimulus-response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน และได้นามาประยุกต์ใช้
อธิบายเกีย่ วกับการสื่อสารว่า ผูร้ บั สารทีม่ คี ุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารที่
แตกต่างกัน
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538) กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็ นเกณฑ์ท่นี ามาใช้ในการ
แบ่งสัดส่วนการตลาด โดยสถิตทิ ่วี ดั ได้จากลักษณะของประชากรจะสามารถช่วยกาหนดตลาด
ของกลุ่มเป้ าหมาย อีกทัง้ ทาให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรด้านอื่น ๆ ตัวแปรด้านประชากรที่
สาคัญประกอบไปด้วย
1. เพศ (Sex) สามารถใช้ในการแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของ
ผู้บริโภคเป็ นหลักในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาคัญ
เพราะปั จจุบนั นี้ตวั แปรด้านเพศมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศทีแ่ ตกต่างการ
มักมีทศั นคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเรือ่ งการซือ้ สินค้าต่างกัน
2. อายุ (Age) หมายถึง อายุของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือ
บริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้บริโภคทีม่ อี ายุท่แี ตกต่างกัน และได้คน้ คว้าของ
ส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche market) โดยมุง่ ความสาคัญทีต่ ลาดอายุส่วนนัน้
3. สถานภาพครอบครัว (Marital status) ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็ นเป้ าหมายที่
สาคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญมากในส่วนที่เกี่ยวกับ
หน่ วยของผูบ้ ริโภค นักการตลาดมักจะให้ความสนใจจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือน
ทีใ่ ช้สนิ ค้า รวมถึงใส่ใจการพิจารณาลักษณะประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อทีเ่ กี่ยวข้อง
กับผูท้ เ่ี ป็ นคนตัดสินใจในครอบครัวเพื่อทีจ่ ะช่วยพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
4. รายได้ การศึก ษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึงตัว
แปรทีส่ าคัญต่อการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัวไปแล้
่
วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่ม ี
รายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวทีม่ รี ายได้ต่ าเป็ นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ ปั จจัยสาคัญของการ
แบ่ ง ส่ ว นการตลาดโดยยึด ถือ เกณฑ์ ร ายได้ เ พีย งอย่ า งเดีย วก็ ค ือ รายได้ จ ะเป็ นตัว ชี้ว ัด
ความสามารถของผู้ บ ริโ ภคในการซื้อ สิน ค้ า หรือ ไม่ ม ีค วามสามารถในการซื้อ สิน ค้ า ใน
ขณะเดียวกันในการเลือกซื้อสินค้า แท้ท่จี ริงแล้วอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการดารงชีวติ รสนิยม
อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็ นตัวกาหนดเป้ าหมายได้ เช่นกัน แม้รายได้เป็ นตัวแปรที่นิยมใช้แต่
นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์อ่นื ๆ เพื่อให้
สามารถกาหนดตลาดเป้ าหมายให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
ในงานวิจยั เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีว ิ ว
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค ลักษณะประชากรทีใ่ ช้ในการ
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วิเคราะห์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยได้เพิม่ เรือ่ งของการมีบุตรหลาน เนื่องจากงานวิจยั นี้เกี่ยวข้องกับเด็กจึงคิดว่าการมีบุตร-หลานอาจมีส่งผลทาให้ผบู้ ริโภค
ติดตามบุคคลมีช่อื เสียง-ทายาทจนเกิดการตัดสินใจซื้อ ทัง้ นี้ ปัจจัยทางด้านประชากรนัน้ ยังมี
ลักษณะอื่น ซึง่ สามารถนามาวิเคราะห์ภายใต้แนวความคิดทีว่ ่าถ้าบุคคลมีปัจจัยเหล่านี้แตกต่าง
กัน ความคิด และการกระทาอาจมีแนวโน้ มที่แตกต่างกันไป เนื่องจากปั จจัยแต่ละปั จจัยของ
บุคคลหนึ่งทีแ่ ตกต่างกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ถอื เป็ นพืน้ ฐานในการกาหนดให้การ
ตัดสินใจซือ้ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน

2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้บคุ คลมีชื่อเสียง
ศรีกญ
ั ญา มงคลศิร ิ (2547) ได้ให้คาจากัดความของผูม้ ชี ่อื เสียงในทีน่ ้ีซง่ึ หมายถึงบุคคล
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั เป็ นบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในเรือ่ งได้เรือ่ งหนึ่ง หรืออาจเป็ นทายาทของบุคคลที่
ประสบความสาเร็จ และการทีจ่ ะเป็ นบุคคลมีช่อื เสียงนัน้ ไม่ได้จากัดอยู่แค่วงการการแสดง หลาย
คนอาจคิดว่าผูม้ ชี ่อื เสียงหมายถึงดาราเท่านัน้ แต่ในความเป็ นจริงผูม้ ชี ่อื เสียงนัน้ ไม่จากัดสาขา
อาชีพ สามารถอยู่ได้ในทุกวงการ เช่น การแสดง กีฬา ดนตรี ศาสนา ฯลฯ ผลที่ตามมาของ
ชื่อเสียงและความสาเร็จ คือการได้เป็ นจุดสนใจของประชาชน (Central of attention) ผูซ้ ง่ึ สนใจ
อยากรูเ้ รือ่ งของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเหล่านัน้ ในเรือ่ งการใช้ชวี ติ ทีเ่ หมือนหรือแตกต่างจากคนทัวไป
่
อย่างไร รักษาความสาเร็จและประสบความสาเร็จได้อย่างไร
การใช้กลยุทธ์ผู้มชี ่อื เสียงมาช่วยทางการตลาด เพราะบุคคลมีช่อื เสียงมักเป็ นที่สนใจ
ของประชาชน และมีแฟนคลับชื่นชมมากมาย อีกทัง้ แฟนคลับเหล่านี้มกั จะยึดคนดังที่ช่นื ชอบ
เป็ นแบบอย่างและพยายามเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของคนไทยที่ยกย่อง
เชิงชูเซเลบริต้ีคนดัง เปรียบเสมือนผู้นาทางความคิด แฟชัน่ และอยากนามาเป็ นต้นแบบของ
ตนเอง จึงเป็ นสาเหตุให้คนทัวไปมั
่
กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ รวมถึงการใช้สนิ ค้าตามคนดัง
ดังกล่าวอีกด้วย อีกทัง้ การใช้กลยุทธ์การตลาดผูม้ ชี ่อื เสียงนอกจากสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็ว
และยังเอื้อประโยชน์กบั การทาธุรกิจหลายประการ ในเรื่องการเพิม่ การรับรู้ ทาให้สนิ ค้าแจ้งเกิด
ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่จากัด สร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั สินค้า และแบรนด์ ทาให้สนิ ค้าติด
ตลาด อีกทัง้ เพิม่ ยอดขายอีกด้วย (Celebrity marketing การตลาดบนพรมแดงและแสงแฟลช,
2558)
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โดยความชื่นชอบทีผ่ บู้ ริโภคต่อบุคคลมีช่อื เสียงคนหนึ่งๆ นัน้ มีดว้ ยกัน 3 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 : ชื่นชอบในความสามารถพิเศษ (Talent admires) ผู้บริโภคหลายคนชื่น
ชอบบุคคลมีช่อื เสียงจากความสามารถพิเศษ เช่น ชื่นชอบดาราเพราะมีความสามารถในด้าน
การแสดง, ชื่นชอบนักร้องเพราะร้องเพลงเพราะ และชื่นชอบพิธกี รเพราะมีสามารถในการพูด
ลักษณะที่ 2 : ชื่นชอบในรูปร่างหน้าตา (Look admires) ชื่นชอบบุคคลมีช่อื เสียงจาก
รูปร่างหน้าตา (Physical) โดยไม่เน้นในเรือ่ งของความสามารถ
ลักษณะที่ 3 : ชื่นชอบในฐานะความเป็ นอยู่ (Status admires) ปั จจุบนั ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับกับบุคคลมีช่อื เสียงทีป่ ระสบความสาเร็จในเชิง ธุรกิจ การงาน และการเป็ นทายาทของ
ตระกูลเหล่านัน้ โดยบุคคลมีช่อื เสียงเหล่ านี้เรียกว่า Status Celebrity เพราะมีสถานะทางสังคม
(Social status) และสถานะทางการเงิน (Financial status) ที่เหนือกว่าบุคคลทัวไป
่ (ศรีกญ
ั ญา
มงคลศิร,ิ 2547)
ดนัย เรียบสกุล (อ้างถึงใน ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล , 2553) ได้แบ่งบุคคลมีช่อื เสียง
ออกได้เป็ น 7 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 : ดารานักแสดง (Actor, Actress)
บุ ค คลที่ม ีช่ ือ เสีย งในสัง คม เป็ น คนกลุ่ ม แรกที่ห ลายคนนึ ก ถึง ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย
นักแสดงตัวเอก ทัง้ ชาย หญิง และเด็ก โดยบุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าวนัน้ มักมีภาพลักษณ์ทต่ี ดิ ตัว
มาจากบทบาททางการแสดงทีไ่ ด้รบั เช่น อัม้ พัชราภา ไชยเชือ้ ได้รบั บทเป็ นนางเอกยุคใหม่ ไม่
ยอมให้นางร้ายรังแกอยูฝ่ ่ ายเดียวจึงมีภาพเป็ นนางเอกขาลุย เข้มแข็ง ไม่ยอมอ่อนให้กบั นางร้าย
เนื่องจากภาพลักษณ์นนั ้ ๆ จะติดตัวบุคคลมีช่อื เสียงเสมอ จึงทาให้ภาพลักษณ์กลายเป็ นตัวแปร
สาคัญในการคัดเลือกบุคคลมีช่อื เสียงมาเป็ น Brand endorser
กลุ่มที่ 2 : นักร้อง (Singer)
บุคคลมีช่อื เสียงทีอ่ าจมาจากเวทีประกวดทีต่ ้องแสดงความสามารถส่วนตัวหรืออาจเป็ น
ทายาทของนักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียง หรือประสบความสาเร็จในวงการเพลงมาก่อน เช่น เวทีล่าฝั น
Academy Fantasia โดยมีข้อ แตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ศิล ปิ น (Singer-celeb) และกลุ่ ม ดารา
นัก แสดง (Actor-celeb) คือ กลุ่ มศิลปิ นมักมีค่ ายสังกัดที่ชดั เจน มีทีมงานดูแลภาพลักษณ์ ต่ อ
สาธารณชนและรายละเอียดในการทางานในวงการ
กลุ่มที่ 3 : นักร้องมาสู่ดารา และดารามาสู่นักร้อง (Singers – actor, Actress actor –
Actress-singer) บุคคลมีช่อื เสียงที่ได้รบั ความสาเร็จมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น การเป็ นนักร้องที่
ต่อยอดมาเป็ นนักแสดง บ้างก็เริม่ จากการเป็ นนักแสดงก่อนแล้วจึงเข้าสู่วงการเพลง บุคคลมี
ชื่อเสียงทีส่ ามารถแสดงความสามารถได้ทงั ้ สองบทบาทนี้กจ็ ะสามารถมีช่อื เสียงได้ทงั ้ สองวงการ
แต่หากไม่ประสบความสาเร็จก็สามารถกลับไปเป็ นนักแสดง หรือนักร้องเหมือนเดิม
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กลุ่มที่ 4 : ความสามารถทางกีฬา (Sport figures)
เป็ นบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นทีร่ จู้ กั จากความสามารถด้านกีฬา หรือประสบความสาเร็จใน
การแข่งขันระดับสากล นาชื่อ เสียงมาสู่ต นเองและประเทศ โดยบุค คลมีช่อื เสีย งกลุ่มนี้จะมี
ช่ว งเวลาของชื่อ เสียงที่แ ปรผันตามช่ว งเวลาแห่ง ชัยชนะ ความแพ้หรือ ชนะทางด้านกีฬ าที่
แข่งขันเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของการมีช่อื เสียง
กลุ่มที่ 5 : พิธกี ร หรือผูป้ ระกาศข่าว (New anchors & MC)
บุคคลมีช่อื เสียงมีหน้าที่ในการออกสื่อโทรทัศน์บ่อยๆ จึงสร้างความคุ้นเคยกับคนดู จงึ
ทาให้เกิดความสนใจและกลายมาเป็ นบุคคลมีช่อื เสียงในที่สุด โดยมีภาพลักษณ์เฉพาะบุคคล
รูปร่างหน้าตาดี ความโดดเด่นนี้จงึ ทาให้บุคคลมีช่อื เสียงในกลุ่มนี้เป็ นทีส่ นใจของแบรนด์ต่างๆ
ไม่น้อยไปกว่าบุคคลมีช่อื เสียงกลุ่มอื่น
กลุ่มที่ 6 : นางงาม (Beauty)
บุคคลมีช่อื เสียงกลุ่มนี้เป็ นทีร่ จู้ กั จากเวทีประกวด เช่น รางวัลชนะเลิศนางงาม ตาแหน่ ง
เหล่านี้เป็ นในเบิกทางในการเข้าสู่วงการ ในด้านการแสดง หรือนักร้อง และกลายเป็ นบุคคลมี
ชื่อเสียง
กลุ่มที่ 7 : ชื่อเสียงฐานะทางสังคม (High-so)
บุคคลมีช่อื เสียงกลุ่มนี้มหี น้าตาและฐานะทางสังคม และได้รบั การกล่าวถึงตามสื่อต่างๆ
ในอดีตบุคคลกลุ่มนี้มกั เป็ นทีร่ จู้ กั เฉพาะในแวดวงไฮโซ (High-so) ด้วยกันเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั
กลุ่ มลูก หลานไฮโซเปิ ดตัว เป็ นที่รู้จ กั มากขึ้น โดยชื่อ เสียงของคนกลุ่ มนี้ ติด ตัว มาแต่ ก าเนิ ด
เพราะชาติกาเนิดและฐานะทางสังคม และธุรกิจทีค่ รอบครัวทาต่อเนื่องกันมา
คุณลักษณะของบุคคลมีช่อื เสียงจะต้องคานึงถึงลักษณะ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
(สิรลิ คั น์ ประเสริฐศรี, 2548)
1) ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) คือ ความเชื่อใจในบุคคลดังกล่าว รวมถึง
ความน่ าเชื่อถือ และความสามารถทีก่ ลุ่มเป้ าหมายยึดถือเป็ นแบบอย่าง เช่น การใช้ หมิว-ลลิตา
มาโฆษณานมโฟรโมสต์แคลเซียมสูง หรือการใช้นุ่น วรนุช วงศ์สวรรค์มาโฆษณาแชมพูแพนทีน
ณัฏฐ์ชุดา วิจติ รจามรี (2556) ระบุว่าความไว้วางใจได้เป็ นอีกมิตขิ องความน่ าเชื่อถือ แต่ เป็ นคน
ละส่วนกับความชานาญ ผูร้ บั สารอาจเห็นว่าผูส้ ่งสารมีความชานาญสูงแต่ไม่ไว้วางใจ แต่ขณะที่
ผูส้ ่งสารบางคนอาจดูไม่ชานาญแต่เป็ นทีไ่ ว้วางใจของผูส้ ่งสารได้ ความไว้วางใจจึงเป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ บั
สารต้องรับรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองถึงความซื่อสัตย์หรือคุณธรรมของผูส้ ่งสาร
2) ความชานาญ เชีย่ วชาญ (Expertise) คือ ความชานาญ เชีย่ วชาญเฉพาะด้านของ
บุค คลนัน้ ๆ เช่น การใช้อ าจารย์ ยิง่ ศักดิ ์ มาโฆษณาในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ณัฏฐ์ชุดา
วิจติ รจามรี (2556) ระบุว่า ความชานาญคือความรู้ความสามารถ การมีทกั ษะเกี่ยวกับหัวข้อ
นัน้ ๆ การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญไม่ได้จากัดเฉพาะ ด้านวุฒกิ ารศึกษาหรือประกาศนียบัตรเท่านัน้ แต่
อาจเป็ นการมีประสบการณ์ ตรง เช่น คนที่ติดบุหรี่และเป็ นโรคภัยอันเกิดมาจากการสูบบุหรี่
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สามารถเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเกี่ยวกับความอันตรายของบุหรี่ซ่งึ สามารถทาให้ผู้รบั
สารเกิดการคล้อยได้
3) ความดึงดูดใจ (Attractive) คือ การดึงดูดใจจากรูปลักษณ์ภายนอกของบุคคลนัน้ ๆ
ด้านรูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพ เช่น การใช้พอลล่า เทเลอร์ โฆษณาโฟมล้างหน้า โดยณัฏฐ์ชุดา
วิจติ รจามรี (2556) ระบุว่าจากการวิจยั พบว่าผูส้ ่งสารทีม่ ลี กั ษณะท่าทางดีจะถูกมองว่าเป็ นคนที่
มีมนุ ษย์สมั พันธ์ดี น่ าสนใจ มีความมันใจในตนเอง
่
มองโลกในแง่ดี ความดึงดูดใจของผูส้ ่งสารมี
อิทธิพลในการสร้างความชื่นชอบจากผูร้ บั สาร ซึง่ สามารสร้างความรูส้ กึ ในเชิงบวกต่อผูร้ บั สารได้
4) ความเคารพ (Respect) คือ ความเคารพทีก่ ลุ่มเป้ าหมายมีต่อความสาเร็จของบุค
คลนัน้ ๆ ทาให้เกิดความชื่นชม และนามาเป็ นต้นแบบในการดาเนินชีวติ
5) ความเหมือน (Similarity) คือ ความคล้ายคลึงของบุคคลนัน้ ๆ กับกลุ่มเป้ าหมาย
เช่น บุคลิกลักษณะ วิถชี วี ติ อายุ เพศ เชือ้ ชาติ ซึง่ สอดคล้องกับ ศรีกญ
ั ญา มงคลศิร ิ (2547) จาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในต่างจังหวัดชื่นชมบุคคลมีช่อื เสียงที่มคี วามเหมือนกับตัวเอง เช่น
นักร้องทีไ่ ต่เต้ามาจากดิน เช่นเดียวกันกับ ณัฏฐ์ชุดา วิจติ รจามรี (2556) ระบุว่า ระหว่างผูส้ ่งสาร
และผู้รบั สารมีอทิ ธิพลต่อการยอมรับสารโน้มน้าวใจ ธรรมชาติของคนนัน้ ชอบการเปรียบเทียบ
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติกบั คนทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันทาง อายุ เพศ ฐานะทางสังคมอาชีพ
เพื่อ นามาประเมินตนเอง เช่น นักศึกษาที่ต้อ งการรู้ค ะแนนของเพื่อ นที่มรี ะดับผลการเรียน
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการตัดสินใจคนส่ว นใหญ่ก็มกั จะหาหลักฐานเพื่อให้
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ด้วยการดูว่าคนอื่นมีความคิดเห็นหรือทาอย่างไร โดยเฉพาะบุคคลทีม่ ี
ความคล้ายคลึงกับเรา

2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ หมายถึง การปฏิบตั กิ ารซือ้ และสิง่ ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเลือก
ซื้อ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว (อดุลย์ จาตุ รงคกุล , 2543) โดยกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
โดยทัวไปจะประกอบด้
่
วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553)
1) การรับรูส้ งิ่ เร้า (Stimulus)
สิง่ เร้า หมายถึง สิง่ กระตุน้ (Cue) หรือแรงขับ (Drive) เป็ นเป็ นเหตุจงู ใจให้บุคคลนัน้
ปฏิบตั หิ รือกระทาบางสิง่ บางอย่าง โดยผู้บริโภคได้รบั สิง่ เร้าจากหลายแหล่งดังนี้ (Evans and
Berman อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
(1) สิง่ เร้าจากสังคม (Social cue) เกิดขึน้ ได้เมือ่ บุคคลได้คุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่นๆ กลายเป็ นแหล่งสิง่ เร้าทีเ่ กิดจากการสังสรรค์กนั ระหว่างบุคคล
ซึง่ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับผูข้ าย
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(2) สิง่ เร้าทีเ่ กิดจากการโฆษณา (Commercial cue) ซึง่ เกิดจากการทีผ่ ขู้ ายส่ง
ข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการทีต่ อ้ งการขาย
โดยการโฆษณาทัง้ การขายโดยบุคคล และกิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้ หลายถือเป็ นสิง่ เร้าทีเ่ กิด
จากการโฆษณา
(3) สิง่ เร้าทีไ่ ม่ใช่การโฆษณา (Non-commercial cue) คือสิง่ เร้าทีเ่ กิดจาก
ข่าวสารจากแหล่งทีเ่ ป็ นกลางเป็ นแหล่งข่าวทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือสูง เช่น consumer reports หรือ
เอกสารต่างๆ ของรัฐบาล เป็ นต้น
(4) สิง่ เร้าทีเ่ กิดจากแรงขับภายในร่างกาย (Physical drive)เกิดขึน้ จากประสาท
สัมผัสทางร่างกายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เช่น ความหิว ความกระหาย และความกลัว เป็ นต้น
2) การรับรูป้ ั ญหา (Problem recognition)
Lamb, Hair และ McDaniel (2009) ระบุว่า เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้รบั สิง่ เร้าในขัน้ ตอนแรก
สิ่ง เร้า ดังกล่ า วอาจทาให้เ กิด การรับรู้ปัญ หา เมื่อ บุค คลเผชิญ กับสถานการณ์ ท่ีไม่ส มดุล กัน
ระหว่างสภาวะที่เ ป็ นจริงกับสภาวะที่ปรารถนา จึงเกิดเป็ นความพยายามของบุค คลนัน้ ๆ ที่
อยากจะได้ในสิง่ ทีป่ รารถนา เป็ นผลสะท้อนทีท่ าให้เกิดพฤติกรรมความต้องการของมนุ ษย์ หาก
ปราศจากความต้องการแล้วพฤติกรรมใดๆ ก็จะไม่เกิดขึน้ โดยผูบ้ ริโภคจะรับรูป้ ั ญหาเมื่อพบว่า
ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารที่ต นพิจารณาซื้อ อาจสามารถช่ว ยแก้ไขปั ญ หา หรือ ตอบสนองความ
ปรารถนาของตนเองได้ เช่น ต้องการซื้อโทรทัศน์ใหม่เพราะเครื่องเก่าไม่ชดั และใช้งานมานาน
แล้ว หรือต้องการรถส่วนยนต์ส่วนตัวเพราะเดินทางโดยรถเมล์ไม่สะดวก
3) การแสวงหาข้อมูล (Information search)
หลังจากผูบ้ ริโภครับรูป้ ั ญหาแล้วก็จะเริม่ แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่
สนใจจะซือ้ ในเบือ้ งต้นผูบ้ ริโภคจะหาข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมา (Internal
information search) เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีต้ อ งการจะซื้อ เป็ น อย่ า งแรกก่ อ น อย่ า งการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื เป็ นประจา เช่น แชมพูสระผม ยาสีฟัน ก็อาจนาความรูท้ ่มี อี ยู่ในตัวออกมาใช้ได้
แต่ ห ากพบว่าความรู้แ ละประสบการณ์นัน้ ยังไม่เพี ยงพอ ก็ต้องหาข้อ มูลจากแหล่งภายนอก
(External information search) ซึ่งในกรณีดงั กล่ าวนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อ ตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์ท่ีม ี
ความเสี่ยงต่ อความผิดพลาดสูงและมีค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อ มูล เพื่อนามาประกอบการ
ตัดสินใจต่า โดยแหล่งข้อมูลภายนอกนัน้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ที่ไ ม่ เ กิ ด จากการตลาด (Non marketing-controlled information)
ข้อมูลที่เกิดจากแหล่งบุคคล (Personal sources) เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรอบข้างที่ให้การ
แนะนาเกี่ยวกับสินค้าและบริก ารนัน้ ๆ, แหล่ งสาธารณะ (Public sources) ได้แก่ สื่อ มวลชน
องค์กรต่างๆ ทีม่ กี ารจัดทาสถิตเิ กีย่ วกับสินค้าหรือบริการ
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(2) ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด จากการควบคุ ม ทางการตลาด ( Marketing-controlled
information source) ข้อมูลที่สร้าง และสื่อสารโดยนักการตลาดเพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า
หรือบริการ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และนิตยสาร รวมถึงการใช้การ
ส่งเสริมการขาย ด้านการจัดแสดงสินค้า การแจกของแถม การใช้การขายโดยบุคคล และการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น (Lamb, Hair and McDaniel, 2009)
4) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
เมื่อ ผู้บ ริโ ภครวบรวมข้อ มูล เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีต้อ งการซื้อ เพีย งพอแล้ว ในขัน้ นี้
ผู้บ ริโ ภคก็จ ะใช้ข้อ มูล ความรู้ท่ีไ ด้ม า ทัง้ จากประสบการณ์ ส่ ว นตัว กับ ข้อ มูล ที่ห ามาได้จ าก
ภายนอกมาเป็ นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของแต่ละตัวเลือกได้ วิธที จ่ี ะ
ช่วยทาให้ตวั เลือกน้อยลง สามารถทาได้โดยเลือกลักษณะเด่นบางอย่างจากจากผลิตภัณฑ์มา
เป็ นเกณฑ์พจิ ารณา หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มลี กั ษณะดังกล่าวก็ตดั ออกจากรายการไป บางครัง้ การ
ประเมิน ทางเลือ กท าได้ ง่ า ยเมื่อ ผลิต ภั ณ ฑ์นั ้น มีล ัก ษณะเด่ น เป็ นพิเ ศษและแตกต่ า งจาก
ผลิตภัณฑ์อ่นื เช่น มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ก็จะทาให้เกิดการตัดสินใจเลือกที่มนใจมากกว่
ั่
า
การเลือกผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นระดับปานกลางแต่มรี าคาแพง เป็ นต้น
5) การซือ้ (Purchase)
เมือ่ ประเมินทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดได้แล้ว ในขัน้ นี้ผู้บริโภคก็พร้อมทีจ่ ะลงมือซือ้ นัน้ คือ
พร้อ มที่จ ะแลกเปลี่ย นเงิน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารที่ต้อ งการ แต่ ก็ย ัง มีส ิ่ง ที่ต้อ งพิจ ารณา
3 ประการ คือ สถานที่ซ้อื ได้แ ก่ ร้านที่จดั จาหน่ ายสินค้า , เงื่อนไขการซื้อ เช่น การซื้อแบบ
ผ่อนชาระ ซื้อเงินสด หรือบัตรเครดิต และความพร้อมที่จะจาหน่ ายซึ่งขึน้ อยู่กบั สต๊อกสินค้าที่
ควรพร้อ มเสมอที่จะส่ งสินค้าถึงผู้บริโภคได้ทนั ทีเมื่อสังซื
่ ้อ รวมถึงความสะดวกในการขนส่ ง
สินค้าไปยังสถานที่ใช้ ซึ่งถือเป็ นสิง่ สาคัญมากต่อผู้บริโภค หากมีสงิ่ ใดสิง่ หนึ่งในองค์ประกอบ
ดังกล่าวที่สร้างความไม่พงึ พอใจให้กบั ผู้บริโภค ก็สามารถทาให้การซื้อนัน้ ถูกเลื่อนระยะเวลา
ออกไปหรืออาจจะตัดสินใจไม่ซอ้ื เลยก็เป็ นได้
6) พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post-purchase behavior)
ภายหลังจากทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว ผลของการตัดสินใจซือ้ นัน้ ๆ
อาจสร้างความพึงพอใจ หรือความไม่พอใจอย่ างใดอย่างหนึ่งได้ ในกรณีท่ไี ด้รบั ความพึงพอใจ
คือ การที่ผู้บริโภครู้ส ึกว่าสิง่ ที่คาดหวังไว้ได้รบั การตอบสนอง (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์
ทีปะปาล, 2553)
Lamb, Hair และ McDaniel (2009) ระบุว่า ความคาดหวังของผู้บริโภคนัน้ ตัวแปรใน
ด้า นราคาก็ถือ เป็ นส่ ว นส าคัญ เช่ น หากซื้อ วิทยุใ นรถผ่ าน eBay ซึ่ง ราคาไม่แ พง ผู้บ ริโ ภค
อาจไม่ไ ด้ต งั ้ ความหวังสูงมากเท่ากับการซื้อ ผ่านร้านที่มคี ุ ณภาพ และมีช่อื เสียง ซึ่งหากซื้อ
มาแล้วไม่ได้คุณภาพตามทีค่ าดหวังไว้จะทาให้ยงิ่ ผิดหวังและเกิดความพอใจเป็ นอย่างมาก
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Tukko Nathida (2556) อธิบายว่า ผูบ้ ริโภคจะเป็ นผูก้ าหนดเองว่าเขาได้ทาการตัดสินใจ
ซือ้ ถูกต้องหรือไม่ และถ้าหากผูบ้ ริโภคพึงพอใจเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ดๆี ให้กบั คนรอบข้าง
และทีส่ าคัญเขาอาจจะกลายมาเป็ นผูบ้ ริโภคทีภ่ กั ดีต่อตราสินค้าได้
ดังนัน้ การสร้างประสบการณ์ท่ดี ใี นทุกๆ ขัน้ ตอนของกระบวนการซื้อของผู้บริโภคนัน้
ส่งผลดีต่อตราสินค้า สินค้า และบริการ ซึง่ อาจทาให้ผบู้ ริโภคนึกถึงสินค้าของเราเป็ นอันดับต้นๆ
(top of mind) ซือ้ ซ้า จนกลายเป็ นผูบ้ ริโภคทีภ่ กั ดีต่อสินค้า (Brand loyalty) หรือต่อยอดไปเป็ น
ผูแ้ นะนาบอกต่อ หรือสาวกแห่งแบรนด์ (Brand advocate)
ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) อธิบายแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
(AIDA Model) ตั ว แบบไอดา เป็ นการแสดงขัน้ ตอนในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
ซึง่ ผ่านกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ความตัง้ ใจ (Attention: A) คือการให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ และพร้อมทีจ่ ะรับฟั ง
ข่ า วสาร ส าหรับ การขายโดยพนั ก งานขาย หรือ การออกแบบข่ า วสารให้ เ กิ ด ผลดีแ ละ
มีประสิทธิภาพในขัน้ ตอนนี้ขา่ วสารควรมีคุณลักษณะทีจ่ ะต้องเรียกร้องความตัง้ ใจทีจ่ ะฟั ง (Gain
Attention)
2) ความสนใจ (Interest: I) คือการสร้างสิง่ เร้าให้ลกู ค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
หรือบริการของบริษทั ซึง่ สามารถทาได้ดว้ ยการทาความเข้าใจเกีย่ วกับความต้องการของลูกค้า
และแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการนัน้ สามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนี้การออกแบบข่าวสารที่ดแี ละมีประสิทธิภาพควรจะมีคุณลักษณะ
จูงใจให้เกิดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest)
3) ความปรารถนา (Desire: D) คือการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจมากขึน้ จนกลายเป็ น
ความปรารถนา ทีอ่ ยากจะได้ครอบครองเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอ
ขาย โดยการออกแบบข่ า วสารที่ท าให้ เ กิด ผลดีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพในขัน้ ตอนนี้ ค วรจะมี
คุณลักษณะกระตุน้ ให้เกิดความอยากได้หรือปรารถนา (Arouse Desire)
4) การตัดสินใจซือ้ (Action: A) เป็ นขัน้ ตอนที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
นัน้ อย่างแน่นอน โดยในขัน้ ตอนนี้ควรเน้นคุณลักษณะการออกแบบข่าวสารแบบเร่งเร้าให้เกิด
การกระทา (Elicit action) พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเริม่ ต้นจากสิง่ กระตุ้นจากภายในอัน
เนื่ อ งมาจาก อารมณ์ ความรู้ส ึก ชอบหรือ ไม่ช อบ ความปารถนาที่อ ยากได้ส ิ่ง นั น้ เพื่อ มา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เชื่อมโยงกับสิง่ กระตุ้นภายนอก เช่น ด้านราคาของสินค้า
คุณลักษณะของสินค้า การส่งเสริมการขายที่นักการตลาดพยายามกระตุ้นทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจ ซึ่งลูกค้าอาจมีพน้ื ฐานความตัง้ ใจ (Attention) เดิมเป็ นทุนสาคัญในการตัดสินใจทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ (Interest) ในการนาเสนอของนักการตลาด กระตุ้นให้เ กิดความ
ปรารถนาอยากได้ (Desire) และเริม่ เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซือ้ อันได้แก่ การรับรูป้ ั ญหา การ
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ค้น หาข้อ มูล การประเมิน ทางเลือ ก และพฤติก รรมหลังการซื้อ ซึ่ง นาพาผู้บริโ ภคไปสู่ก าร
ตัดสินใจซือ้ (Action) ในทีส่ ุด (ปิ ยาภัสร์ ศรีเมฆ, 2558)

2.4 แนวคิ ดและทฤษฎีการรับรู้
ณัฐวุฒ ิ สง่างาม (2554) ให้ควาหมายของการรับรูไ้ ว้ว่า การแสดงออกถึงความรูส้ กึ นึก
คิด ความเข้าใจ ความรู้ใ นเรื่อ งต่ างๆ ที่เ กิดขึ้นในจิต ใจของแต่ ล ะคน โดยผ่ านกระบวนการ
ตีความหรือแปลความหมายของข้อมูลสิง่ เร้าจากอวัยวะรับความรูส้ กึ แล้วจึงแสดงออกถึงความ
เข้าใจ ความรูจ้ ากการตีความนัน้ ซึง่ นาไปสู่การตอบสนองต่อไป
เติมศักดิ ์ คทวณิช (2546) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ ไว้ว่า กระบวนการในการแปล
ความหมายทีเ่ กิดขึน้ เมื่อร่างกายของบุคคลได้รบั สัมผัสจากสิง่ เร้า ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานของการเรียนรู้
ที่สาคัญของคน และการตอบสนองพฤติกรรมต่างๆ จะขึน้ อยู่กบั การรับรู้สภาพแวดล้อม และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดนัน้ ๆ ของแต่ละบุคคล
ศุภร เสรีรตั น์ (2544) กล่าวว่า การรับรูใ้ นแต่ละครัง้ เกิดขึน้ เมื่อมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยเสมอ เพื่อ ทาการตีความบางสิง่ บางอย่าง เหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิง่ ที่ได้
สัมผัสรูส้ งิ่ ต่างๆ โดยผ่านประสาทสัมผัสของมนุ ษย์ มนุ ษย์ทุกคนรูจ้ กั สิง่ ในโลกนี้ได้โดยผ่านเข้า
มาทางประสาทสัมผัส วิธกี ารที่ผู้บริโภคคิดและกระทาจะเป็ นผลที่ได้มาจากการรับรู้ถึงสิ่งที่
เปลีย่ นไปในสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ ด้วยวิธกี ารนี้ผบู้ ริโภคจะจัดการกับข้อมูลใหม่ทร่ี บั เข้ามา และเกิด
การประมวล ตีความ สิง่ กระตุ้นทีเ่ ข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสของผูบ้ ริโภค ซึง่ สิง่ นัน้ สามารถ
สรุปได้ว่าคือการรับรู้
จากความหมายของการรับรูท้ ก่ี ล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การรับรูค้ อื การแสดงออกถึง
ความรูส้ กึ นึกคิด ความเข้าใจ และความรูใ้ นเรื่องต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการตีความของแต่ละบุคคล
โดยผ่านกระบวนการตีความ แปลความหมายของสิง่ เร้าที่สมั ผัสได้จากอวัยวะที่รบั ความรู้สกึ
แล้วจึงแสดงออกถึง ความรู้ ความเข้าใจจากการตีความ ซึง่ จะนาไปสู่การตอบสนองต่อไป
2.4.1 กระบวนการรับรู้
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ หมายถึง การรับรู้เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึน้ โดยไม่รตู้ วั หรือตัง้ ใจ และมักเกิดขึ้นตามประสบการณ์ท่สี งสมทางสั
ั่
งคม
โดยทีเ่ ราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิง่ ต่างๆ รอบตัวต่างกัน เมื่อได้รบั สารเดียวกัน ผูร้ บั สารที่
แตกต่างกันอาจให้ความสนใจ และรับรูส้ ารเดียวกันต่างกันได้ โดยทัวไปการรั
่
บรูท้ ่แี ตกต่างกัน
เกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) ดังนี้
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1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ คือ คนเรามักเห็นในสิง่ ทีเ่ ราต้องการเห็น และได้ยนิ ในสิง่ ที่
เราต้องการได้ยนิ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
2) ประสบการณ์เดิม คือ คนเราต่างเติบโตขึน้ ในสภาพแวดล้อมต่างกันหรือถูกเลี้ยงดู
ด้วยวิธตี ่างกัน และคบหาสมาคมกับคนต่างกัน จึงมีการรับรูท้ แ่ี ตกต่างกันตามประสบการณ์เดิม
ทีต่ ่างกัน
3) กรอบอ้างอิง คือ สิง่ ที่เกิดจากการสังสมการอบรมจากครอบครั
่
ว และสังคม กังนัน้
ต่างศาสนากันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรือ่ งต่างๆ แตกต่างกันได้
4) สภาพแวดล้อม เช่น คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน อุณ หภูม ิ บรรยากาศ และ
สถานที่ จะตีความสารทีไ่ ด้รบั นัน้ แตกต่างกัน
5) สภาวะจิต ใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ และความกลัว คนเราที่มสี ภาพจิตใจ
อารมณ์ทต่ี ่างกัน จะทาให้มมุ มองการรับรูส้ ารมีความแตกต่างกัน
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่ากระบวนการรับรูข้ องบุคคล ทีเ่ ริม่ ต้นจากอวัยวะทีไ่ ด้
สัมผัสกับสิง่ เร้าทีผ่ ่านเข้ามาจากการกระตุ้น ส่งผลมาที่สมองเพื่อตีความ แปลความหมาย และ
ทาการรับรู้ และตอบสนองเป็ นพฤติกรรม โดยเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เดิม และความรูเ้ ดิมที่ม ี
เพื่อมาตอบสนองกับสิง่ เร้าเหล่านัน้

2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) อธิบายว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 (Web 2.0) คือ เครื่อ งมือ ต่ า งๆ ที่ท างานบนเครือ ข่ า ยอิน เทอร์เ น็ ต และเครือ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ อ่ี นุญาตให้แต่ละบุคคลเข้าถึง แลกเปลีย่ น สร้างเนื้อหา และสื่อสารกับบุคคล
อื่น ๆ และการเข้า ร่ว มเครือ ข่า ยออนไลน์ ต่ า งๆ ปั จจุบ ัน บริก ารเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต มีก าร
นามาใช้ในการสื่อระหว่างบุคคล ใช้เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หน่วยงานราชการต่างๆ มีลกั ษณะ
การสื่อสารแบบสองทาง ทีม่ รี ปู แบบการทางานในลักษณะออนไลน์และสามารถทีจ่ ะใช้สร้างและ
เพิม่ เติมเนื้อหาได้
เศรษฐพงค์ มะลิสุ ว รรณ (2552) ได้ท าการจัด ประเภทเว็บ ไซต์ ใ นลัก ษณะ Social
Networking แบ่งเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทแหล่งข้อมูล หรือความรู้ (Data / Knowledge)
เว็บประเภทที่รวบรวมข้อ มูล ความรู้ในเรื่อ งต่ างๆ ที่มลี กั ษณะเนื้อ หาอิส ระ ทัง้ ด้าน
วิชาการ ภูมศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยมุ่งเน้ นให้บุคคลที่มคี วามรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เหล่านัน้ เป็ นผู้เขียน แนะนาไว้ ส่วนใหญ่มกั เป็ นนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ตัวอย่างเว็บประเภทดังกล่าว ได้แก่ Wikipedia สารานุ กรมออนไลน์หลายภาษา, Google earth
เว็บดูแผนทีไ่ ด้ทุกมุมโลกช่วยให้ความรูใ้ นด้านภูมศิ าสตร์ การท่องเทีย่ ว การจราจร หรือทีพ่ กั
2) ประเภทเกมออนไลน์ (Online games)
เว็บทีม่ ลี กั ษณะเป็ นวีดโี อเกมทีเ่ ล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเกมออนไลน์เหล่านี้ ผู้เล่นจะสามารถสนทนา เล่นแลกเปลี่ยนสิง่ ของในเกมกับบุคคลอื่นใน
เกมได้ และสาเหตุท่มี ผี นู้ ิยมมากเนื่องจาก ผู้เล่นได้เข้าสัง คมจึงรูส้ กึ สนุ กที่จะมีเพื่อนเล่นเกมไป
ด้วยกันมากกว่าการเล่นเพียงคนเดียว อีกทัง้ ยังมีกราฟฟิ คทีส่ วยงาม มีกจิ กรรมต่างๆ เช่น อาวุธ
เครือ่ งแต่งกาย และสามารถเล่นออนไลน์พร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้ทนั ที โดยเกมในรูปแบบนี้ทเ่ี ป็ น
ทีน่ ิยม ได้แก่ SecondLife, Ragnarok และ Pangya เป็ นต้น
3) ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (Community)
เว็บในรูปแบบเน้นการค้นหาเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่าทีไ่ ม่ได้เจอกันนาน การสร้างข้อมูล
ส่วนตัวของตนเอง ด้วยการใส่รปู ภาพ กราฟฟิ คทีแ่ สดงถึงความเป็ นตัวตน (Identity) ให้เพื่อนที่
อยู่ในเครือ ข่ายเดียวกันได้รู้จกั ตัวตนของเรามากยิง่ ขึ้น และยังสามารถแลกเปลี่ยนเรื่อ งราว
ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น Hi5, Facebook และ My space เป็ นต้น
4) ประเภทฝากภาพ (Photo management)
เว็บทีส่ ามารถฝากภาพออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว และยังสามารถบาง
ปั นภาพหรือซือ้ ขายภาพกันได้ง่ายๆ เช่น Flickr, Photoshop และ Photobucket เป็ นต้น
5) ประเภทสื่อ (Media)
เว็บฝากโพสท์ หรือแบ่งปั นภาพ คลิปวีดโี อ ภาพยนตร์ เพลง เช่น Youtube, imeem,
Bebo, Yahoo Video และ Ustream.tv เป็ นต้น
6) ประเภทซือ้ -ขาย (Business / Commerce)
เป็ นการทาธุรกิจทางออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมาก เช่น Amazon, eBay และ Pramool
แต่ละเว็บไซต์น้ียงั ไม่ถอื ว่าเป็ น Social Network ทีแ่ ท้จริงเนื่องจากมิได้เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้บริการ
แบ่งปั นข้อมูลกันได้หลากหลายนอกจากการสังซื
่ อ้ และติชมสินค้าเป็ นส่วนใหญ่
7) ประเภทอื่นๆ
เว็บไซต์ทใ่ี ช้บริการนอกเหนือจากนี้ซง่ึ ไม่สามารถจัดเข้าใน 6 ประเภทนันเอง
่
2.5.1 ความหมายของแอปพลิ เคชันอิ นสตาแกรม
อินสตาแกรม คือ แอปพลิเ คชันถ่ ายภาพและแต่ งภาพบนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ
ลูกเล่นการแต่งรูปภาพด้วย ฟิ ลเตอร์ (Filters) ต่างๆ โดยเราสามารถสนุ กกับการปรับภาพได้
หลากหลายและเติม แต่ ง ความสวยงาม อีกทัง้ สามารถแชร์รูป ภาพกับ เพื่อ นที่อ ยู่ใ นสัง คม
ออนไลน์อ่นื ๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็ นต้น และในอินสตาแกรม
เองก็เป็ นสังคมออนไลน์การแบ่งปั นภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะมีระบบผู้ตดิ ตาม
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(Followers) และกดติด ตาม (Following) ให้ผู้ใ ช้ง านสามารถเลือ กติด ตามชมรูปภาพ ความ
เคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อนๆ ที่ใช้งานแอปพลิเคชันหาก ชอบรูปภาพไหน สามารถกดชื่น
ชอบ (Like) รวมไปถึง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Comment) รูปภาพนัน้ ได้อกี ด้วย โดยฟี เจอร์
เด่นๆ ของอินสตาแกรมนัน้ ได้แก่ การมีฟิลเตอร์ให้เลือกในการแต่งภาพและวีดโี อกว่า 20 แบบ
มีเครื่องมือแต่งภาพ เช่น หมุนภาพ ใส่กรอบ เพิม่ แสง เบลอภาพเฉพาะส่วนทีต่ ้องการได้ แชร์
ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์อ่นื ๆ ได้ เช่น เฟสบุ๊ก และทวิตเตอร์ สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ไม่
จากัด เลือกกดติดตามบุคคลทีต่ ้องการ แสดงความคิดเห็น และกดชื่นชอบรูปภาพได้ อีกทัง้ เป็ น
แอปพลิเคชันฟรี
่ ไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม (กระปุกดอทคอม, 2556, 21 มีนาคม)
อินสตาแกรมนัน้ มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ กว่าร้อยละ 41 และปั จจุบนั มีผู้ใช้งานกว่า 11
ล้านคน กลายเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ทน่ี ักการตลาด และคนทาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ใช้ในการ
ทาการตลาดมากขึน้ นอกจากข่าวสารจะถูกแพร่กระจายไปย่างกว้างขวางและรวดเร็วแล้ว ยัง
สารมารถกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าผ่านการบอกต่อทางโลกของสังคมออนไลน์ (Electronic
word of mouth) ได้อกี ด้วย แต่ทงั ้ นี้สนิ ค้าต้องมีความโดดเด่นเพื่อสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูบ้ ริโภคได้
ในระยะเวลาอันสัน้ เมื่อพบเห็น และสร้างความสนใจในการรับข่าวสารทีต่ ราสินค้านัน้ ต้องการจะ
สื่อสารอีกด้วย (สิรชิ ยั ดีเลิศ, และเยาวลักษณ์ รวมอยู,่ 2560)
ปั จจุบนั อินสตาแกรมได้เพิม่ ฟี เจอร์ (Feature) ใหม่ๆ ให้ผู้ใช้มากขึน้ ทัง้ สตอรี่ (Stories)
วิดโี อและรูปภาพแบบชัวคราวที
่
จ่ ะอยู่เพียงแค่ 24 ชัวโมง
่
การไลฟ์ สดในรูปแบบวีดโี อ และการ
ส่งข้อความโดยตรง (Direct message) ทีเ่ ป็ นฟี เจอร์ใหม่ทส่ี ร้างความนิยมให้คนสนใจสมัครเป็ น
ผูใ้ ช้งานอินสตาแกรมมากขึน้ ประกอบกับการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อีกทัง้ หน้ าจออินเทอร์เฟสที่มคี วามสวยงาม จึงทาให้ม ียอดผู้ใช้งานอินสตาแกรมเพิม่ ขึ้น เป็ น
จานวนมาก

2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชโรธร สุธรี าภินันท์ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง “อิทธิพลของเซเลบริต้อี อนไลน์ในสื่อสังคม
ออนไลน์ต่อการตัดสินใจซือ้ ” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาปั จจัยการรับรูข้ า่ วสาร รับรูค้ วามบันเทิง
ความมีช่อื เสียงของเซเลบริต้อี อนไลน์ ความน่ าเชื่อถือของเซเลบริต้อี อนไลน์ การรับรูป้ ระโยชน์
ของคาแนะนาของเซเลบริต้อี อนไลน์ และทัศนคติต่อเซเลบริต้อี อนไลน์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าการรับรูข้ ่าวสารและความบันเทิงก่อให้เกิ ดทัศนคติทด่ี ี
ต่อเซเลบริตอ้ี อนไลน์ อีกทัง้ ความมีช่อื เสียงของเซเลบริตอ้ี อนไลน์ ความน่ าเชื่อถือของเซเลบริต้ี
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ออนไลน์ การรับรูป้ ระโยชน์ของคาแนะนาของเซเลบริต้อี อนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อ
เซเลบริตอ้ี อนไลน์ และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัง้ ใจซือ้ ตามทีไ่ ด้รบั คาแนะนา
ภาณุ พ งค์ ม่ว งอินทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อ ง “ประสิทธิภาพการสื่อ สารทางการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงส่งผลต่อการตัง้ ใจซือ้ เครื่องสาอาง” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สารวจการใช้บุคคลมีช่อื เสียงผ่านสื่อการตลาดออนไลน์ของเครื่องสาอาง ศึกษาความตัง้ ใจซื้อ
ของผู้บริโภค และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสารทางตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่ม ี
ชื่อเสียงส่งผลการตัง้ ใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ทัง้ เพศหญิงและชายที่เคยใช้เครื่องสาอาง ผลวิจยั
พบว่ า เพศหญิง เป็ น เพศที่ส นใจเครื่อ งส าอางโดยมีอ ายุ 20-30 ปี ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ประกอบอาชีพ พนั ก งานเอกชน ส่ ว นมากจะติด ตามบุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย งผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ซึง่ ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทาให้ สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดีและสร้างความภูมใิ จให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทีไ่ ด้
ใช้เ ครื่อ งสาอางแบบเดียวกับบุคคลที่มชี ่อื เสียงที่ได้ติดตามอยู่ หลังจากนัน้ ยังสร้างการจูงใจ
ในการซือ้ เครื่องสาอางในลาดับต่อมา และสุดท้ายเกิดการเปลีย่ นใจทีจ่ ะซือ้ เครื่องสาอางจากเดิม
ทีเ่ คยใช้อยู่
รัฐ ญา มหาสมุท ร (2559) ได้ศึก ษาเรื่อ ง “กลยุท ธ์ก ารสื่อ สารของผู้ทรงอิท ธิพลทาง
ความคิดในโลกออนไลน์ทม่ี ผี ลต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ดิ ตามหรือการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล
(Influencer marketing)” โดยศึก ษาด้ว ยการวิจยั เชิงคุ ณภาพ จากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ จานวน 6 คน จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับข้อมูลที่
ได้ร บั จากบุ ค คลที่น่ า เชื่อ ถือ ในโลกออนไลน์ ก่ อ นการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า และบริก ารมากขึ้น
จึงส่งผลให้การใช้ผมู้ อี ทิ ธิพลในโลกออนไลน์กลายเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญทางการตลาด เนื่องจาก
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผตู้ ดิ ตามเกิดการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าและบริการได้ สามารถสังเกต
ได้จากพฤติกรรมต่างๆ ของผูต้ ดิ ตามทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สินค้าทีผ่ มู้ อี ทิ ธิพลกล่าวถึงมากกว่ าสินค้า
ทีไ่ ม่ถูกกล่าวถึง อีกทัง้ การชอบเลียนแบบพฤติกรรม และการดาเนินชีวติ เช่น โดยตามไปทาน
ร้า นอาหารหรือ ซื้อ สิน ค้า แบบเดียวกันอีกด้ว ย การผู้ติด ตามสามารถถู กโน้ ม น้ าวใจจากผู้ม ี
อิทธิพลทางสื่อออนไลน์ ได้นัน้ เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และมีความเชี่ยวชาญ
ซึง่ สามารถสร้าง ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์จากผูบ้ ริโภคได้อกี ด้วย
ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ผลกระทบจากการใช้บุคคลมีช่อื เสียง
(Celebrity) ที่เ ป็ นผู้นาเสนอสินค้าหลากหลายตราสินค้า ” โดยใช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกกับ
ผู้ใ ห้ข้อ มูล จ านวน 8 คนโดยเลือ กเป็ นนัก ศึก ษาที่ติด ตามสื่อ โทรทัศ น์ เ ป็ น ประจ าอย่า งน้ อ ย
3 ชัวโมงต่
่
อ วัน จากผลการศึก ษาพบว่าผลกระทบจากการใช้บุค คลที่มชี ่อื เสียงเป็ นตัว แทน
นาเสนอทีส่ นิ ค้าหลากหลายตราสินค้าในงานโฆษณาตัง้ แต่ 3 สินค้าขึน้ ไปหรือเรียกว่า Multiple
product endorser อาจส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความเบื่อหน่ าย และชื่นชอบบุคคลมีช่อื นัน้ น้อยลง
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อย่า งไรก็ต าม Multiple product endorser ไม่ ไ ด้เ กิด ขึ้น กับ บุ ค คลมีช่ือ เสีย งทุ ก รายเสมอไป
เพราะบุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าวยังมีความน่ าสนใจ และน่ าติดตามผลงาน อีกทัง้ ปั จจัยด้านความ
ชื่นชอบเป็ นพิเศษของผู้บริโ ภคทีม่ ตี ่อบุคคลมีช่อื เสียงที่สนใจและอยากติดตามผลงาน จากการ
วิจ ัย พบว่ า หากผู้บ ริโ ภคชื่น ชอบบุ ค คลมีช่ือ เสีย งคนหนึ่ ง เป็ น พิเ ศษ จะมองข้า มความเป็ น
Multiple product endorser ไป และยังมีแนวโน้มทีซ่ อ้ื สินค้าที่บุคคลมีช่อื เสียงนัน้ เป็ นผู้นาเสนอ
อีกด้วย
ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้ น (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง “การโฆษณาโดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงความมีอทิ ธิพลของการโฆษณาโดยบุคคลมีช่อื เสียงต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า อีกทัง้
ศึก ษาเรื่อ งความมีอิท ธิ พ ลของการโฆษณาโดยใช้บุ ค คลมีช่ือ เสีย งที่ม ีต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ สก๊ อ ต ของผู้บ ริโ ภค โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ ข้อ มูล จาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน จากผลวิจยั พบว่า การโฆษณาโดยบุคคลมีช่อื เสียงมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ในด้านความดึงดูดใจของบุคคลมีช่อื เสียงมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ มากที่สุด รองลงมาคือด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมายของบุคคลมีช่อื เสียง ตาม
ด้วยด้านความไว้วางใจ และด้านความเคารพตามลาดับ ในทางตรงกันข้ามความชานาญของ
บุ ค คลมีช่ ือ เสีย ง ไม่ ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ สก๊ อ ต ของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรูเ้ ท่าทันสื่อ
โฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชนในเขตกรุงเพทมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรู้เ ท่ า ทัน สื่อ โฆษณากับ พฤติ ก รรมบริโ ภคนิ ย ม และ
เปรี ย บเที ย บการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ โฆษ ณาและพฤ ติ ก รรมบริ โ ภคนิ ย มขอ งเยาว ชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอี ายุ
อยู่ใ นช่ ว ง 15-25 ปี จ านวน 404 คน โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ ข้อ มูล
ผลวิจ ัย พบว่ า การรู้เ ท่ า ทัน สื่อ โฆษณามีค วามสัม พัน ธ์ ท างลบกับ พฤติก รรม และผลการ
เปรีย บเทีย บการรู้เ ท่ า ทัน สื่อ โฆษณาจ าแนกตามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีรายได้แตกต่างกันจะมีการดูเท่าทันสื่อโฆษณาแตกต่าง
กัน และผลการเปรีย บเทีย บพฤติก รรมบริโ ภคนิ ย มของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ าแนกตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีรายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคนิยมแตกต่างกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั เรื่อง “การศึก ษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีว ิว
ผลิต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นอิ น สตาแกรมกับ การตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ า ของผู้ บ ริโ ภค ” ผู้ ว ิจ ัย ได้ ก าหนด
วิธ ีก ารศึก ษาโดยการใช้ร ะเบีย บวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative research) ด้ว ยการใช้
รูป แบบการวิจ ยั เชิง ส ารวจ (Survey) แบบวัด ผลครัง้ เดีย ว (One shot case study)
ซึ่ง ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ว ิจยั ได้ ศึก ษาค้น คว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถนามาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดและวิธกี ารวิจยั ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั
3.3 นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.6 การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ ง ผู้ว ิจยั สามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค” ดังภาพ 3.1

ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม
พฤติ กรรมการใช้งานอิ นสตาแกรม
H1

-

ลักษณะประชากร
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
มีบุตรหลานหรือไม่

H2

H3

H4
การรับรู้ความน่ าเชื่อถือของการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง
ผ่านอิ นสตาแกรม
- ความดึงดูดใจ (Attractive)
- ความไว้วางใจ (Trustworthiness)
- ความชานาญเชีย่ วชาญ (Expertise)
- ความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย
(Similarity)

-

H5
การตัดสิ นใจซื้อ
ความตัง้ ใจ (Attention)
ความสนใจ (Interest)
ความต้องการ (Desire)
การตัดสินใจซือ้ (Action)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษา (Conceptual framework)
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ H แทนคาว่า Hypothesis หมายถึง สมมติฐานระหว่างตัวแปร
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั และสมมติ ฐานการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สมมติฐานในการวิจยั เพื่อกาหนดตัวแปรทีจ่ ะศึกษา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้
สมมติ ฐาน ข้อที่ 1: ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
แตกต่างกัน
ตัว แปรอิสระ คือ ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,
อาชีพ, รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และการมีบุตรหลานหรือไม่
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
สมมติ ฐาน ข้อที่ 2: ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน
ตัว แปรอิสระ คือ ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,
อาชีพ, รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และการมีบุตรหลานหรือไม่
ตัวแปรตาม คือ การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
สมมติ ฐาน ข้อที่ 3: ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ ทีต่ ่างกัน
ตัว แปรอิสระ คือ ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,
อาชีพ, รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และการมีบุตรหลานหรือไม่
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐาน ข้อที่ 4: พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การรับรูค้ วาม
น่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
ตัวแปรตาม คือ การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
สมมติ ฐาน ข้อที่ 5: การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้
ตัว แปรอิส ระ คือ การรับ รู้ค วามน่ าเชื่อ ถือ ของของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์โดยใช้ท ายาท
บุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
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3.3 นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
เพื่อ ให้เกิด ความเข้าใจความหมายของข้อ ความเฉพาะที่ใช้ในการศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้
ผูศ้ กึ ษาจึงได้นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ดังนี้
1) บุคคลมีช่อื เสียง หมายถึง บุคคลทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ของสาธารณชน เพราะความมีช่อื เสียง
ในความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อีกทัง้ เป็ นที่บุคคลที่ผู้คนทัวไปและสื
่
่อให้ความสนใจ โดยใน
งานวิจยั ศึกษาเฉพาะบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทแล้ว
2) ทายาทของบุคคลมีช่อื เสียง หมายถึง ทายาทของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จ
ดัง กล่ า ว ที่ม ี ช่ ือ เสีย งตามความนิ ย มของพ่ อ แม่ หรือ ได้ ร ับ ความนิ ย มจากรูป ร่ า งหน้ า ตา
(Physical) ความสามารถจนและเป็ นทีส่ นใจจากสื่อและสาธารณชน
3) อินสตาแกรม หมายถึง แอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ทเ่ี ป็ นทีน่ ิยม มี
ฟั งก์ชนในการโพสต์
ั่
รปู ภาพ และวีดโี อ มีจดุ เด่นในด้านการแต่งภาพ (Filter) เน้นการสื่อสารผ่าน
รูปถ่าย ผูใ้ ช้งานยังสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็น กดติดตาม และสามารถกดแสดงความชื่น
ชอบ สามารถติดตามชีวติ ประจาวันของเพื่อนหรือคนรอบข้างได้ โดยในงานวิจยั นี้ศกึ ษาเฉพาะ
บัญ ชีผู้ใช้งานอินสตาแกรมของบุค คลมีช่อื เสียงที่เป็ น ผู้ปกครองของเด็กเท่านัน้ ไม่รวมบัญ ชี
ผูใ้ ช้งานของทายาทบุคลมีช่อื เสียงทีต่ งั ้ ขึน้ โดยผูป้ กครองหรือกลุ่มแฟนคลับ
4) การรีววิ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การรีววิ สินค้าหรือบริการผ่านบัญชีอนิ สตาแกรมส่วน
ของบุ ค คลมีช่อื เสียงที่เป็ น ผู้ป กครอง โดยใช้ ท ายาทเป็ นผู้นาเสนอผลิต ภัณ ฑ์ ทัง้ ในรูป แบบ
ภาพนิ่งและวีดีโอ รูปแบบการรีววิ ได้แก่ ใช้ รูปถ่ าย ใส่ข้อความใต้ภาพ การใส่ Hash tag ใส่
สถานที่ (Location) และการ Tag ชื่อสินค้าหรือบริการของตราสินค้านัน้ ๆ ทีถ่ ูกโพสต์โดยบุคคล
มีช่อื เสียง
6) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการทีถ่ ูกรีววิ โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
7) การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือ หมายถึง ระดับการรับรูว้ ่าบุคคลดังกล่าว เป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคม
เป็ นที่สนใจของสาธรณชน เป็ นต้นแบบให้กบั ผูท้ ่ตี ดิ ตามได้ มีผลทาให้เกิดความเชื่อถือในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ (Trustworthiness) ความเชี่ยวชาญ ชานาญ (Expertise) ความ
ดึงดูดใจ (Attractive) ความเคารพ (Respect) และความคล้ายคลึง (Similarity)
8) การตัดสินใจซือ้ หมายถึง กระบวนการทีผ่ บู้ ริโภค มีการค้นหาข้อมูล ไตร่ตรอง
พิจ ารณา และประเมิน ข้อ มูล ที่ร วบรวมได้ท ัง้ ที่เกี่ย วกับ ตราสิน ค้า จนน ามาสู่ ก ระบวนการ
ตัดสินใจซือ้
9) พฤติก รรมการใช้งานอิน สตาแกรม หมายถึง ความถี่ในการเปิ ด รับ อิน สตาแกรม
ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับอินสตาแกรม และระยะเวลาในการเปิ ดรับข้อมูลผ่านอินสตาแกรมแต่ละครัง้
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3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ใช้ งานแอปพลิเคชันอินสตาแกรมที่เป็ นผู้ตดิ ตาม
(Follow) บัญชีอนิ สตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
2) กลุ่มตัวอย่าง (Samples)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันอินสตาแกรมทีเ่ ป็ นผูต้ ดิ ตาม (Follow)
อินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาท เพศชายหรือหญิง โดยจะใช้การสุ่มแบบบังเอิญ
(Convenience sampling) เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่แ น่ น อน จึง ก าหนดขนาด
ตัว อย่ า งโดยใช้ สู ต รในการค านวณกรณี ไ ม่ ท ราบขนาดของประชากรที่แ ท้ จ ริง ของ W.G.
Cochran (1953) จึงได้กาหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่ม 10% หรือ 0.1 มีค่าความ
เชื่อมัน่ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อน 5% หรือ 0.05 โดยใช้สตู รดังนี้
𝑛 = 𝑃 (1 − 𝑃) 𝑍 2
𝑑2

เมือ่

แทนค่า

n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
P คือ สัดส่วนประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ม
Z คือ ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z มีค่าเท่ากับ 1.96
D คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้
𝑛=0.1 (1−0.1)1.962
(0.05)2

= 138.3
เผื่อสารองอีก 62 ตัวอย่างรวมเป็ น 200 ตัวอย่าง
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บข้อมูล จาก ผู้ใช้แอปพลิเคชันอินสตาแกรมที่เป็ นผู้ตดิ ตาม (Follow) อินสตาแกรม
ของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาท โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และการมีบุตรหลาน โดยเป็ นคาถามแบบหลายตัวเลือก
(Multiple choices question) โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การใช้งานอินสตาแกรม โดยเป็ นค าถามแบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices question) โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของทายาทบุคคลมีช่อื เสียง ใน
การรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ผ่ านอิน สตาแกรม โดยแบ่งเป็ น ด้านความไว้ว างใจ ด้านความเชี่ย วชาญ
ชานาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย มีลกั ษณะ
แบบมาตรวัดลิเกิรต์ (Likert’s scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ โดยแบ่งเป็ นด้านความตัง้ ใจ ด้านความ
สนใจ ด้านความต้องการ และการตัดสินใจซือ้ มีลกั ษณะแบบมาตรวัดลิเกิรต์ (Likert’s scale) 5
ระดับ ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
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3.5.1 การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลีย่ เพื่อใช้ในการแปลผลตามความหมายของ
ข้อมูลกาหนดไว้เป็ น 5 ระดับ ซึง่ มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
พิสยั

=

(คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด)
(5−1)

จานวนชัน้

=
5
= 0.80

ดังนัน้ สามารถกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับปั จจัย ใช้การให้คะแนน 5 ระดับ (5
point scale) ดังนี้
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ า
ระดับต่ ามาก

3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงมีการทดสอบ
ความเทีย่ งตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
1) ความเทีย่ งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ย วข้อ งเพื่อ น าไปใช้เป็ นกรอบในการสร้า งแบบสอบถาม หลัง จากนั น้ ผู้ว ิจ ยั ได้น าเสนอ
แบบสอบถามให้ ผศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ ์แก้ว อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง และเนื้อหาถึงความชัดเจนในประเด็นของคาถามในแบบสอบถาม เพื่อนาไปปรับปรุง
แก้ไขก่อนนาไปใช้จริง
2) การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ และ
ปรับ ปรุง แก้ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีป รึก ษา และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มคี ุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการศึกษา
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3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจยั ได้ใช้แ บบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์
(Online) ที่สร้างบนหน้าเว็ปไซต์ http://doc.google.com ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยนาไปโพสต์ไว้
บนเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็ นเวลา
20 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 7 เมษายน 2561 ได้แบบสอบถามจานวน 200 ชุด เพื่อ
นาผลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

3.8 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ส าหรับ การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริม าณ (Quantitative research) เมื่ อ น า
แบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส าเร็จ รู ป SPSS (Statistical package for the social sciences) for Windows
เพื่อคานวณหาค่าสถิตแิ ละทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่านัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
1) ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่
ต่อเดือนและการมีบุตรหลาน วิเคราะห์โดยใช้สถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
2) ข้อมูลการใช้งานอินสตาแกรม วิเคราะห์โดยใช้สถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
3) ข้อมูลการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม วิเคราะห์โดยใช้สถิตริ อ้ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4) ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค วิเคราะห์โดยใช้สถิตริ อ้ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics)
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.05 เพื่อทดสอบความแตกต่าง
และความพันธ์ของตัวแปร โดยทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้สถิติ T-test และสถิติ f-test
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่ างใน
การวิเคราะห์ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ น และการมีบุ ต รหลาน รวมทัง้ เพื่อ หาค่ าสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s correlation) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระ
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ต่ อ กัน ได้แ ก่ ความสัม พัน ธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้งานอิน สตาแกรม และการรับ รู้ค วาม
น่ าเชื่อ ถือ ของของการรีววิ ผลิต ภัณ ฑ์โดยทายาทบุค คลมีช่อื เสียง และอธิบายความสัมพัน ธ์
ระหว่างการรับรู้ค วามน่ าเชื่อถือของของการรีว ิวผลิต ภัณ ฑ์โดยทายาทบุค คลมีช่อื เสียงผ่ าน
อินสตาแกรมและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีว ิว
ผลิตภัณ ฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค” เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ส่อื สังคมออนไลน์อนิ สตาแกรม (Instagram) และ
มีการติดตามบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทมากกว่า 2 คนขึน้ ไป จานวน 200 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็ น 6 ส่วน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อความหมายทีต่ รงกัน ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการนาเสนอผลงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเพื่อสื่อความหมายให้
เข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั กาหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ดงั ต่อไปนี้
หมายถึง ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่าง
S.D. หมายถึง ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
n
หมายถึง จานวนของตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
t
หมายถึง ค่าสถิติ t ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
F
หมายถึง ค่าสถิติ F ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ นทีค่ านวณได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน
*
หมายถึง ความมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
**
หมายถึง ความมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลข้อมูลสาหรับงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 6
ส่วน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ความนิยมของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาท
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
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4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
4.4 การวิเคราะห์การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม
4.5 การวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
4.7 ความคิดเห็นอื่นๆ ทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม

4.1 การวิ เคราะห์ความนิ ยมของบุคคลมีชื่อเสียงที่มีทายาท
การวิเคราะห์ความนิยมของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทจานวน 22 คน ดังตารางที่ 4.1 มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละการกดติดตาม (Follow) บุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาททาง
อินสตาแกรม
บุคคลมีชื่อเสียงและทายาท
1. โอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลิน และน้องอลัน
2. ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้ า และน้องพายุ
3. กุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ – น้องเป่ าเปา
4. แอฟ ทักษอร – น้องปี ใหม่
5. นานา ไรบีนา – น้องบีน่าและน้องบลู๊คลิน
6. แพท ณปภา – น้องเรซซิง่
7. คุณแม่ บอย ปกรณ์ – น้องวันใหม่
8. เป้ ย ปานวาด – น้องโปรด
9. กบ สุวนันท์ – น้องณดา และน้องณดล
10. โบว์ แวนด้า – น้องมะลิ
11. พลอย ชิดจันทร์ – น้องชิโน่ ชิล ี ชีตาร์ และชิลนิ
12 .พอลล่า เทย์เลอร์ – น้องไลลา และน้องลูกา้
13. ลิเดีย ศรัณย์รชั ต์ – น้องดีแลน
14. เมย์ เฟื่ องอารมย์ – น้องมายู
15. เนย โชติกา – น้องอคิน
16 .จูน กษมา – น้องออกัส ออก้า ออกู๊ด ออเกรซ
17. แอน อลิชา – น้องริชา
18. เอ๋ พรทิพย์ – น้องภู และน้องเภา

จานวน
122
113
113
71
66
55
50
45
43
43
38
36
36
31
31
28
23
14

ร้อยละ
61.0
56.5
56.5
35.5
33.0
27.5
25.0
22.5
21.5
21.5
19.0
18.0
18.0
15.5
15.5
14.0
11.5
7.0
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
บุคคลมีชื่อเสียงและทายาท
19. เจนสุดา ปานโต – น้องควินน์
20. หนิง ปณิตา – น้องนิรนิ
21. เบนซ์ พรชิตา – น้องปริม
22. กระแต ศุภกั ษร – น้องเจ้าขา
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
14
14
13
12

ร้อยละ
7.0
7.0
6.5
6.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นผู้ตดิ ตาม (Follow) บุคคลมีช่อื เสียง
ทีม่ ที ายาท โดยติดตามบัญชีอนิ สตาแกรมของโอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลิน น้องอลันมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือ ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้ า พายุ และกุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ – น้อง
เป่ าเปา มีค่าเท่ากันคือ ร้อยละ 56.5 แอฟ ทักษอร – น้องปี ใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 35.5 และลาดับ
สุดท้ายคือ กระแต ศุภกั ษร – น้องเจ้าขา คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ

4.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และการมีบุตรหลานหรือไม่ โดยนาเสนอในรูปแบบของ
จานวนและร้อยละ ดังตารางที่ 4.2 ถึง 4.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
1. หญิง
2. ชาย
รวม

จานวน
158
42
200

ร้อยละ
79.0
21.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 79.0 และ
เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 21.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
1. ต่ากว่า 20 ปี
2. 21 – 30 ปี
3. 31 – 40 ปี
4. 41 – 50 ปี
5. 51 – 60 ปี
รวม

จานวน
5
121
58
13
3
200

ร้อยละ
2.5
60.5
29.0
6.5
1.5
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มากทีส่ ุด คิด
เป็ นร้อยละ 60.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.0 และอายุ 41 – 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 6.5 ต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และน้อยทีส่ ุดคือ อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 1.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
รวม

จานวน
157
41
2
200

ร้อยละ
78.5
20.5
1.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสดมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
78.5 รองลงมาคือสมรส คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และน้อยทีส่ ุดคือหย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

จานวน
11
139
47
3

ร้อยละ
5.5
69.5
23.5
1.5
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
รวม

จานวน
200

ร้อยละ
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อย
ละ 69.5 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 23.5 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 5.5 และน้อยทีส่ ุดคือ ระดับปริญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
2. พนักงานบริษทั เอกชน
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. แม่บา้ น
5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
6. อื่นๆ (สัตวแพทย์ และลูกจ้าง
ของรัฐบาล)
รวม

จานวน
55
101
12
3
27
2

ร้อยละ
27.5
50.5
6.0
1.5
13.5
1.0

200

100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 27.5 นอกจากนัน้ คือ ธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 6.0 และ
แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 1.5 และน้อยทีส่ ุดคืออาชีพอื่นๆ ได้แก่ สัตวแพทย์ และลูกจ้างของรัฐบาล
คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 30,000 บาท
4. 30,001 – 40,000 บาท

จานวน
30
32
47
30

ร้อยละ
15.0
16.0
23.5
15.0
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
5. 40,001 - 50,000 บาท
6. มากกว่า 50,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
22
39
200

ร้อยละ
11.0
19.5
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 23.5 รองลงมามีร ายได้ ม ากกว่ า 50,001 บาทขึ้น ไป คิด เป็ น
ร้อยละ 19.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.0 รายได้
เฉลี่ยต่ อ เดือ นต่ ากว่า 10,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มีค่ าเท่ ากันคือ ร้อ ยละ 15.0
และจานวนน้ อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ ระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
11.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานะการมีบุตรหลาน
การมีบตุ รหลาน
1. มี
2. ไม่ม ี
รวม

จานวน
83
117
200

ร้อยละ
41.5
58.5
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มบี ุตรหลาน คิดเป็ นร้อยละ 58.5
รองลงมาคือมีบุตรหลาน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 ตามลาดับ

4.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติ กรรมการใช้งานอิ นสตาแกรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่
ในการเปิ ดรับอินสตาแกรม ช่วงเวลาในการเปิ ดรับอินสตาแกรมครัง้ แรกของวัน ช่วงเวลาที่
สะดวกที่สุดของวันในการเปิ ดรับ อินสตาแกรม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของ
อินสตาแกรมในแต่ละครัง้ และหลังการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินสตาแกรมเคยซื้อสินค้าใด
หรือไม่ โดยนาเสนอในรูปแบบของจานวนและร้อยละ ดังตารางที่ 4.9 ถึง 4.13
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถีใ่ นการเปิ ดรับ
อินสตาแกรม
ความถี่ในการเปิ ดรับ
อิ นสตาแกรม
1. 15 - 20 ครัง้ ขึน้ ไปต่อวัน
2. 10 - 15 ครัง้ ต่อวัน
3. 5 ครัง้ ต่อวัน
4. อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้
5. 2 – 3 วันครัง้
รวม

จานวน

ร้อยละ

39
62
38
37
24
200

19.5
31.0
19.0
18.5
12.0
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการเปิ ดรับรับ อินสตาแกรม
10 - 15 ครัง้ ต่ อวัน คิดเป็ น ร้อ ยละ 31.0 รองลงมาคือ 15-20 ครัง้ ขึ้นไปต่ อ วัน คิดเป็ น ร้อ ยละ
19.5 โดยความถี่ 5 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 18.5
และน้อยทีส่ ุดคือ 2 – 3 วันครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 12.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อ ยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเปิ ดรับ
อินสตาแกรมครัง้ แรกของวัน
ช่วงเวลาในการเปิ ดรับ
อิ นสตาแกรมครัง้ แรกของวัน
1. ช่วงเช้า (06:00-11:00 น.)
2. ช่วงเทีย่ งวัน (11:01-16:00 น.)
3. ช่วงเย็น (16:01-21:00 น.)
4. ช่วงกลางคืน (21:01-01:00 น.)
5. ช่วงเช้ามืด (01:00-06:00 น.)
รวม

จานวน

ร้อยละ

73
25
45
56
1
200

36.5
12.5
22.5
28.0
0.5
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ เปิ ดรับอินสตาแกรมครัง้ แรกของวัน
ในช่วงเช้า (06:00-11:00 น.) มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ ช่วงกลางคืน (21:0101:00 น.) คิดเป็ นร้อ ยละ 28.0 ช่วงเย็น (16:01- 21:00 น.) คิดเป็ นร้อ ยละ 22.5 ช่ว งเที่ยงวัน
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(11:01-16:00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และอันดับสุดท้ายคือ ช่วงเช้ามืด (01:00-06:00 น.) คิด
เป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาที่ส ะดวกที่สุ ด
ของวันในการเปิ ดรับอินสตาแกรม
ช่วงเวลาที่สะดวกที่สดุ ของวันในการ
เปิ ดรับอิ นสตาแกรม
1. ช่วงเช้า (06:00-11:00 น.)
2. ช่วงเทีย่ งวัน (11:01-16:00 น.)
3. ช่วงเย็น (16:01-21:00 น.)
4. ช่วงกลางคืน (21:01-01:00 น.)
5. ช่วงเช้ามืด (01:00-06:00 น.)
รวม

จานวน

ร้อยละ

15
20
65
98
2
200

7.5
10.0
32.5
49.0
1.0
100.0

ตารางที่ 4.11 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ สะดวกในการเปิ ดรับ อิ น สตาแกรม
ในช่วงเวลากลางคืน (21:01- 01:00 น.) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.0 รองลงมา คือ ช่วงเย็น
(16:01- 21:00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 32.5 ในช่วงเวลาเที่ยงวัน (11:01-16:00 น.) คิดเป็ นร้อยละ
10.0 ช่วงเช้า (06:00-11:00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และอันดับสุดท้ายคือ ช่วงเช้ามืด (01:0006:00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อ ยละของกลุ่ มตัว อย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารในอินสตาแกรมแต่ละครัง้ (โดยเฉลีย่ ต่อครัง้ )
ระยะเวลาที่ ใช้ในการเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารในอิ นสตาแกรมแต่ละครัง้
1. ต่ากว่า 5 นาที
2. 5 - 15 นาที
3. 15 - 30 นาที
4. 30 - 60 นาที
5. 1 - 2 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

16
84
61
30
9
200

8.0
42.0
30.5
15.0
4.5
100.0
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ตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารใน
อินสตาแกรม แต่ละครัง้ 5 - 15 นาที คิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ 15 - 30 นาที คิดเป็ น
ร้อยละ 30.5 ใช้ระยะเวลาในการเปิ ดรับข้อมูล 30 - 60 นาที คิดเป็ นร้อยละ 15.0 ต่ ากว่า 5 นาที
คิดเป็ นร้อยละ 8.0 และอันดับสุดท้าย คือ 1 - 2 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อ ยละของกลุ่ มตัว อย่าง จาแนกตามการซื้อ สิน ค้าหลังการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินสตาแกรม
หลังการเปิ ดรับข้อมูลผ่าน
อิ นสตาแกรมท่ านเคยซื้อสิ นค้าใด
หรือไม่
1. บ่อยๆ
2. นานๆ ครัง้
3. ไม่เคย
รวม

จานวน

ร้อยละ

43
108
49
200

21.5
54.0
24.5
100.0

ตารางที่ 4.13 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ หลัง การเปิ ดรับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น
อินสตาแกรมเคยซือ้ สินค้านานๆ ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ ไม่เคยซือ้ คิดเป็ นร้อย
ละ 24.5 และอันดับสุดท้ายคือ ซือ้ บ่อยๆ คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ตามลาดับ

4.4 การวิ เคราะห์การรับรู้ความน่ าเชื่ อถื อทายาทบุคคลมีชื่อเสี ยงในการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์ผา่ นสื่ออิ นสตาแกรม
การวิเคราะห์ ก ารรับ รู้ค วามน่ าเชื่อ ถือ ทายาทบุ ค คลมีช่ือ เสียงในการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์
ผ่านอินสตาแกรมในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ด้านความชานาญ
เชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านความดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความเคารพ (Respect) และด้าน
ความเหมือนกับกลุ่ มเป้ าหมาย (Similarity) โดยนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานดังตารางที่ 4.14 ถึง 4.18

45
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness)
ด้านความไว้วางใจ
1. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือผลิตภัณฑ์ทร่ี วี วิ โดย
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีบ่ คุ คลมีชื่อเสียง (ผูป้ กครอง) เลือกใช้
2. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดย
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ กี ารใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการจริงในชีวติ ประจาวัน
3. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือหากทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงนัน้ กาลังเป็ นทีน่ ิยมและมีช่อื เสียงใน
สังคม
4. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือหากบุคคลมีชื่อเสียงและ
ทายาทมียอดผูต้ ดิ ตามในอินสตาแกรมเป็ น
จานวนมาก
รวม

S.D.

แปลผล

3.07

0.81

ปานกลาง

3.20

0.98

ปานกลาง

3.09

1.00

ปานกลาง

3.08

1.00

ปานกลาง

3.10

0.85

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ะดับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุ ค คลมีช่ ือ เสีย งในการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ ผ่ า นอิน สตาแกรม ด้ า นความไว้ว างใจ อยู่ใ นระดับ
ปานกลางทัง้ หมด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างรูส้ กึ เชื่อถือการรีววิ ผลิตภัณฑ์
โดยทายาทบุ ค คลมีช่ ือ เสีย งที่ม ีก ารใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์และบริก ารจริงในชีว ิต ประจาวัน มากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 3.20 รองลงมา คือ รูส้ กึ เชื่อถือหากทายาทบุคคลมีช่อื เสียงนัน้ กาลังเป็ นที่นิยมและ
มีช่อื เสีย งในสังคม มีค่ าเฉลี่ย 3.09 อีกทัง้ รู้ส ึก เชื่อ ถือ หากบุ ค คลมีช่ือ เสียงและทายาทมียอด
ผู้ติดตามในอินสตาแกรมเป็ นจานวนมาก มีค่ าเฉลี่ย 3.08 และอันดับสุดท้ายคือ รู้สกึ เชื่อ ถือ
ผลิตภัณฑ์ทร่ี วี วิ โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี ุคคลมีช่อื เสียง (ผูป้ กครอง)
เลือกใช้ คิดเป็ นร้อยละ 3.07 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ (Expertise)
ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ
1. ท่านรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ อ่ ทายาท บุคคลมี
ชื่อเสียงแสดงความสามารถและพัฒนาการ
ของตนเองในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ เช่น การพูด
และการร้องเพลง
2. ท่านรูส้ กึ เชื่อมัน่ เมือ่ บุคคลมีชื่อเสียงทีม่ ี
ทายาทใช้ทกั ษะ และความรูเ้ ฉพาะด้านของ
ตนเองในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
3. ท่านรูส้ กึ เชื่อมัน่ เมือ่ บุคคลมีชื่อเสียงทีม่ ี
ทายาทใช้การแชร์ประสบการณ์ตรงของตนเอง
ต่อผลิตภัณฑ์
4. ท่านรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ อ่ บุคคลมีชื่อเสียงทีม่ ี
ทายาท มีรวี วิ การใช้งานผลิตภัณฑ์บ่อยครัง้
รวม

S.D.

แปลผล

3.31

0.92

ปานกลาง

3.34

0.92

ปานกลาง

3.51

1.03

มาก

3.31

0.92

ปานกลาง

3.36

0.85

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ะดับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออินสตาแกรม ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างรูส้ กึ เชื่อมัน่ เมื่อบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทใช้การแชร์ประสบการณ์ตรงของตนเอง
ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ อยู่ในระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาอยู่ในระดับ ปานกลางทัง้ หมด คือ
รูส้ กึ เชื่อมัน่ เมือ่ บุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทใช้ทกั ษะ และความรูเ้ ฉพาะด้านของตนเองในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.34 และอับดับสุดท้าย คือ ท่านรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ ่อทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
แสดงความสามารถและพัฒ นาการของตนเองในการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น การพู ด และการ
ร้องเพลง และรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ ่อบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาท มีรวี วิ การใช้งานผลิตภัณฑ์บ่อยครัง้
มีค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ 3.31 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความดึงดูดใจ (Attractive)
ด้านความดึงดูดใจ
1. หน้าตา ความสามารถ ของทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงทาให้ท่านเกิดความสนใจในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์
2. หน้าตา ภาพลักษณ์และความสามารถของ
บุคคลมีชื่อเสียง (ผูป้ กครอง) ทาให้ท่านเกิด
ความสนใจในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
3. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีก่ าลังอยูใ่ น
กระแสนิยมดึงดูดให้ท่านสนใจในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์
4. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ท่านสามารถจดจาสินค้าได้
ง่ายและรวดเร็วขึน้
5. การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองดึงดูดให้ท่านสนใจใน
ผลิตภัณฑ์
รวม

S.D.

แปลผล

3.52

0.86

มาก

3.62

0.96

มาก

3.52

0.95

มาก

3.78

0.93

มาก

3.50

0.93

มาก

3.58

0.80

มาก

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ะดับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุค คลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิต ภัณ ฑ์ผ่ านอินสตาแกรม ด้านความดึงดูด ใจ อยู่ในระดับมาก
ทัง้ หมด เมื่อพิจารณาในแต่ ละข้อพบว่า การใช้ทายาทบุค คลมีช่อื เสียงในการรีว ิวผลิต ภัณ ฑ์
ช่วยให้สามารถจดจาสินค้าได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 3.78 รองลงมา คือ หน้าตา
ภาพลักษณ์และความสามารถของบุคคลมีช่อื เสียง (ผูป้ กครอง) ทาให้เกิดความสนใจในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.62 หน้าตา ความสามารถ ของทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทาให้เกิดความ
สนใจในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ และการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีก่ าลังอยู่ในกระแสนิยมดึงดูดให้
สนใจในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน คือ 3.52 และอันดับสุดท้าย คือ การรีววิ ผลิตภัณฑ์
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โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่าน อินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผู้ ปกครองดึงดูดให้
เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความความเคารพ (Respect)
ด้านความเคารพ
1. ท่านรูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับใน ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงที่มกี ารแสดงออกถึงลักษณะ
นิสยั ทีด่ ี เป็ นเด็กดี ได้รบั การอบรมทีด่ ี
2. ท่านรูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับบุคคลมี
ชื่อเสียงและทายาททีป่ ระสบความสาเร็จใน
ชีวติ ครอบครัว และสังคม
3. บุคคลมีชื่อเสียงและทายาททีเ่ ป็ น
แบบอย่างทีด่ ขี องสังคม สามารถเป็ นต้นแบบ
ในการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคได้
4. ชื่อเสียงทีย่ าวนานของบุคคลมีชื่อเสียง
ส่งผลให้ท่านเกิดความชื่นชม และยอมรับ
ทายาทของบุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าว
รวม

S.D.

แปลผล

3.91

0.77

มาก

3.85

0.71

มาก

3.73

0.82

มาก

3.65

0.83

มาก

3.78

0.67

มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ะดับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุ ค คลมีช่ ือ เสีย งในการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ผ่ านอิน สตาแกรม ด้านความเคารพ อยู่ในระดับ มาก
ทัง้ หมด เมื่อ พิจารณาในแต่ ละข้อพบว่า กลุ่ มตัวอย่างรู้สกึ ชื่นชมและยอมรับในทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงที่มกี ารแสดงออกถึงลักษณะนิสยั ที่ดี เป็ นเด็กดี ได้รบั การอบรมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.91
รองลงมา คือ รู้สกึ ชื่นชมและยอมรับบุค คลมีช่อื เสียงและทายาทที่ประสบความสาเร็จในชีวติ
ครอบครัว และสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.85 บุคคลมีช่อื เสียงและทายาทที่เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม
สามารถเป็ นต้นแบบในการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภคได้ มีค่าเฉลี่ย 3.73 และอันดับสุดท้าย คือ
ชื่อเสียงที่ยาวนานของบุคคลมีช่อื เสียง ส่งผลให้ท่านเกิด ความชื่นชม และยอมรับทายาทของ
บุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าว มีค่าเฉลีย่ 3.65 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย
(Similarity)
ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย
1. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ชี ่วงวัย
ใกล้เคียงกับบุตรหลานของท่านในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ จะมีความน่าสนใจมากกว่า
2. ท่าน สนใจ ติดตาม ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
และบุคคลมีชื่อเสียงทีม่ รี ปู แบบการดาเนิน
ชีวติ คล้ายคลึงกับท่าน
3. ผลิตภัณฑ์ทท่ี ายาทบุคคลมีช่อื เสียงรีววิ มี
ความคล้ายคลึงกับความชื่นชอบของท่าน
4. ท่านอยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกับ
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมีชื่อเสียง
ทีม่ รี ะดับทางสังคมคล้ายคลึงกับท่าน
5. เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกับทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงและบุคคลมีชื่อเสียง (ผูป้ กครอง)
รีววิ ท่านจะรูส้ กึ ดูดเี หมือนบุคคลมีช่อื เสียงคน
นัน้
รวม

S.D.

แปลผล

3.63

0.91

มาก

3.42

0.93

มาก

3.48

0.94

มาก

3.24

0.93

ปานกลาง

2.96

0.93

ปานกลาง

3.34

0.79

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ะดับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย อยู่
ในระดับมากและปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ชี ่วง
วัยใกล้เคียงกับบุตรหลานของกลุ่มตัวอย่างในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ จะมีความน่ าสนใจมากกว่า
มีค่าเฉลีย่ 3.63 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ทท่ี ายาทบุคคลมีช่อื เสียงรีววิ มีความคล้ายคลึงกับความ
ชื่นชอบของกลุ่มตัว อย่าง มีค่ าเฉลี่ย 3.48 กลุ่ มตัวอย่างมีค วามสนใจ ติดตาม ทายาทบุ ค คล
มีช่อื เสียงและบุคคลมีช่อื เสียงที่มรี ูปแบบการดาเนินชีวติ คล้ายคลึงกับ ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.42
กลุ่มตัวอย่างอยากใช้ผลิตภัณ ฑ์แบบเดียวกับทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมีช่อื เสียงที่ม ี
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ระดับทางสังคมคล้ายคลึงกับ ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.24 และอันดับสุดท้าย คือ เมื่อใช้ผลิตภัณ ฑ์
เหมือนกับทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมีช่อื เสียง (ผู้ปกครอง) รีววิ แล้วจะรูส้ กึ ดูดเี หมือน
บุคคลมีช่อื เสียงคนนัน้ มีค่าเฉลีย่ 2.96 ตามลาดับ

4.5 การวิ เคราะห์การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
การวิเ คราะห์ ก ารตัด สิน ใจซื้ อ ของผู้ บ ริโ ภคในแต่ ล ะด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความตัง้ ใจ
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้อ งการ (Desire) และด้านการตัดสินใจซื้อ
(Action) โดยนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.19 ถึง 4.22
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ด้านความตัง้ ใจ
(Attention)
ด้านความตัง้ ใจ
1. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ดงึ ดูดให้ท่านเกิดความตัง้ ใจในการ
เปิ ดรับข่าวสาร
2. ตราสินค้าเป็ นสิง่ ดึงดูดให้ท่านเกิดความ
ตัง้ ใจเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
3. ความถีใ่ นการโพสต์รวี วิ ของบุคคลมี
ชื่อเสียง (ผูป้ กครอง)ทาให้ท่านสนใจใน
ผลิตภัณฑ์
4. การรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่าน
อินสตาแกรมทาให้ท่านรับรูถ้ งึ ข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์
รวม

S.D.

แปลผล

3.41

0.89

มาก

3.60

0.83

มาก

3.22

0.96

ปานกลาง

3.62

0.88

มาก

3.46

0.73

มาก

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกี ารตัดสินใจซื้อด้านความตัง้ ใจจาก
การรีววิ ผลิตภัณ ฑ์ผ่านอินสตาแกรมทาให้รบั รูถ้ ึงข่าวสารของผลิตภัณฑ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
3.62 รองลงมา คือ ตราสินค้าเป็ นสิง่ ดึงดูดให้เกิดความตัง้ ใจเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
3.60 การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ดงึ ดูดให้เกิดความตัง้ ใจในการเปิ ดรับ
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ข่าวสาร มีค่าเฉลีย่ 3.41 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความถีใ่ นการโพสต์รวี วิ ของบุคคลมีช่อื เสียง
(ผูป้ กครอง) ทาให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.22 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ด้านความสนใจ
(Interest)
ด้านความสนใจ
1. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้ท่านเกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์
2. ราคาเป็ นตัวกระตุน้ ทาให้ท่านเกิดความ
สนใจในผลิตภัณฑ์
3. ความนิยมของทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
กระตุน้ ให้ท่านสนใจผลิตภัณฑ์
4. รูปภาพและภาษาทีใ่ ช้ในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
ของบุคคลมีช่อื เสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองดึงดูดให้
ท่านสนใจผลิตภัณฑ์
รวม

S.D.

แปลผล

3.36

0.91

ปานกลาง

3.76

0.92

มาก

3.30

0.97

ปานกลาง

3.58

0.89

มาก

3.49

0.77

มาก

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกี ารตัดสินใจซื้อด้านความสนใจโดยมี
ราคาเป็ นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.76 รองลงมา คือ
รูปภาพและภาษาที่ใช้ในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผู้ปกครองดึงดูดให้ เกิด
สนใจผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.58 การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้
กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.36 และอันดับสุดท้าย คือ ความนิยมของ
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง กระตุน้ ให้เกิดความสนใจผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ด้านความต้องการ
(Desire)
ด้านความต้องการ
1. การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงกระตุน้ ให้ท่านเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์
2. กระแสความนิยมของทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงกระตุน้ ให้ท่านเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์
3. ชื่อเสียงของตราสินค้าทาให้ท่านเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์
4. คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ กระตุน้ ให้ท่าน
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
รวม

S.D.

แปลผล

3.16

0.88

ปานกลาง

3.16

0.93

ปานกลาง

3.68

0.83

มาก

4.02

0.88

มาก

3.50

0.68

มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกี ารตัดสินใจซื้อ ด้านความต้องการ
จากคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.02
รองลงมา คือ ชื่อเสียงของตราสินค้าทาให้ท่านเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.68 และ
อันดับสุดท้าย คือ การรีววิ ผลิตภัณ ฑ์โดยใช้ทายาทบุค คลมีช่อื เสีย งกระตุ้นให้ท่านเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ และกระแสความนิยมของทายาทบุคคลมีช่อื เสียงกระตุ้นให้ท่านเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ 3.16 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ด้านการตัดสินใจซือ้
(Action)
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
1. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากการรีววิ โดย
ใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
2. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เพราะเชื่อถือ
การรีววิ ผ่านบัญชีอนิ สตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง
3. การจัดการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด
ของแถม และสิทธิพเิ ศษทาให้ท่านเกิดการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
4. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
ความคุม้ ค่าของคุณภาพสินค้าและราคา
5. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากการรีววิ ทีม่ ี
เนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ทัง้
ด้าน ข้อมูลสินค้าและราคา
รวม

S.D.

แปลผล

2.93

0.97

ปานกลาง

3.13

1.05

ปานกลาง

3.82

0.93

มาก

4.17

0.90

มาก

4.08

0.92

มาก

3.62

0.72

มาก

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ วนใหญ่ เกิด การตัดสิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์โดย
พิจ ารณาความคุ้ม ค่ า ของคุ ณ ภาพสิน ค้า และราคามากที่สุ ด มีค่ า เฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์จากการรีววิ ที่มเี นื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ทัง้ ด้าน ข้อมูล
สิน ค้า และราคา มีค่ า เฉลี่ย 4.08 การจัด การส่ ง เสริม การขาย เช่ น ส่ ว นลด ของแถม และ
สิทธิพเิ ศษทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.82 โดยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพราะเชื่อถือการรีววิ ผ่ านบัญ ชีอินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผู้ปกครอง มีค่ าเฉลี่ย
3.13 และอันดับสุดท้าย คือ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากการรีววิ โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
มีค่าเฉลีย่ 2.93 ตามลาดับ
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4.6 การทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
4.6.1 สมมติ ฐานที่ 1 ลัก ษณ ะประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ กรรมการใช้
อิ นสตาแกรมแตกต่างกัน
โดยใช้การวิเคราะห์การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
1) ด้านเพศ
เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
เพศ
หญิง
ชาย

n
158
42
200

รวม

S.D.
0.56
0.50
0.55

2.65
2.53
2.62

t
1.25

Sig.
0.21

จากตารางที่ 4.23 การเปรีย บเทีย บระหว่ างเพศกับ พฤติก รรมการใช้อิน สตาแกรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
2) ด้านอายุ
อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
อายุ
1. ต่ากว่า 20 ปี
2. 21 – 30 ปี
3. 31 – 40 ปี
4. 41 – 50 ปี
5. 51 – 60 ปี
รวม

2.64
2.53
2.68
3.14
3.07
2.62

S.D.
0.38
0.55
0.49
0.43
0.76
0.55

F
4.82

Sig.
0.00*
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จากตารางที่ 4.24 การเปรีย บเทีย บระหว่างอายุ กับ พฤติก รรมการใช้อิน สตาแกรม
พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับที่ 0.05
3) ด้านสถานภาพ
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 แสดงความแตกต่างระหว่างสถานภาพ กับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
รวม

2.61
2.63
3.10
2.62

S.D.
0.54
0.57
0.14
0.55

F
0.78

Sig.
0.46

จากตารางที่ 4.25 การเปรีย บเที ย บ ระหว่ า งสถานภาพ กั บ พฤติ ก รรมการใช้
อินสตาแกรม พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ม ีส ถานภาพต่ างกัน มีพ ฤติกรรมการใช้อิน สตาแกรมไม่
แตกต่างกัน
4) ด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.26 แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

2.82
2.63
2.57
2.33
2.62

S.D.
0.41
0.56
0.54
0.46
0.55

F
0.88

Sig.
0.45
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จากตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
ไม่แตกต่างกัน
5) อาชีพ
อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
2. พนักงานบริษทั เอกชน
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. แม่บา้ น
5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
6. อื่นๆ (สัตวแพทย์ และลูกจ้างของ
รัฐบาล)
รวม

2.56
2.67
2.62
2.93
2.55
2.40

S.D.
0.52
0.58
0.53
0.64
0.48
0.00

2.62

0.55

F
0.63

Sig.
0.68

จากตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบระหว่างอาชีพ กับ พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
6) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 แสดงความแตกต่ า งระหว่ า งรายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดื อ นกั บ พฤติ ก รรมการใช้
อินสตาแกรม
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 30,000 บาท
4. 30,001 – 40,000 บาท
5. 40,001 - 50,000 บาท

2.60
2.55
2.54
2.70
2.51

S.D.
0.57
0.43
0.58
0.52
0.54

F
1.49

Sig.
0.20
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
6. มากกว่า 50,001 บาทขึน้ ไป
รวม

S.D.
0.58
0.55

2.80
2.62

F

Sig.

จากตารางที่ 4.28 การเปรีย บเที ย บระหว่ า งรายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นกับ พฤติ ก รรม
การใช้อินสตาแกรมพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างที่ม ีรายได้เฉลี่ยต่ อ เดือ นต่ างกัน มีพ ฤติก รรมการใช้
อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
7) มีบุตรหลานหรือไม่
การมีบุตรหลานทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 แสดงความแตกต่างระหว่างการมีบุตรหลานกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
การมีบตุ รหลาน
1. มี
2. ไม่ม ี
รวม

2.60
2.64

S.D.
0.57
0.53

t
-0.48

Sig.
0.63

จากตารางที่ 4.29 การเปรีย บเทีย บระหว่ า งการมีบุ ต รหลานกับ พฤติก รรมการใช้
อินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารมีบุตรหลานต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่
แตกต่างกัน
4.6.2 สมมติ ฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่ แตกต่ างกันมีการรับรู้ความน่ าเชื่ อถือ
ของการรีวิวผลิ ตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงแตกต่ างกัน
1) ด้านเพศ
เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.30 แสดงความแตกต่ า งระหว่ า งเพศกับ การรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ของการรีว ิว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
เพศกับการรับรู้ความน่ าเชื่อถือของ
การรีวิวผลิ ตภัณฑ์โดยทายาทบุคคล
มีชื่อเสียง
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย

หญิ ง
(N=158)
S.D.
3.04
3.33
3.53
3.78
3.30

0.88
0.86
0.81
0.67
0.78

ชาย
(N=42)
S.D.
3.38
3.48
3.80
3.78
3.51

0.72
0.84
0.74
0.70
0.84

t

Sig.

-2.30 0.02*
-1.01 0.31
-1.96 0.05*
0.03 0.98
-1.52 0.13

จากตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบระหว่างเพศกับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือ ของการรีววิ
ผลิต ภั ณ ฑ์ โ ดยทายาทบุ ค คลมีช่ื อ เสี ย ง ผ่ า นอิ น สตาแกรมของบุ ค คลมีช่ื อ เสีย ง พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิต ภัณฑ์โดยทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05 ในด้านความไว้วางใจ และ
ด้ า นความดึ ง ดู ด ใจ ส่ ว นในด้ า นความช านาญ เชี่ ย วชาญ ด้ า นความเคารพ และด้ า น
ความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
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2) ด้านอายุ
อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
อายุกบั การรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียง
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้ าหมาย

ตา่ กว่า 20 ปี
(N=5)

2.85
2.85
3.12
3.45
2.84

S.D.
0.49
0.78
0.58
0.91
0.79

21 – 30 ปี
(N=121)

3.19
3.49
3.64
3.82
3.41

S.D.
0.93
0.85
0.82
0.68
0.79

31 – 40 ปี
(N=58)

3.01
3.22
3.52
3.77
3.25

S.D.
0.79
0.86
0.77
0.67
0.83

41 – 50 ปี
(N=13)

2.98
3.25
3.69
3.73
3.40

S.D.
0.57
0.71
0.76
0.59
0.65

51 – 60 ปี
(N=3)

26.7
2.50
3.07
3.33
2.93

S.D.
0.58
0.66
0.90
0.58
0.95

F

Sig.

0.82
2.43
1.02
0.75
1.15

0.51
0.05*
0.40
0.56
0.33

จากตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบระหว่างอายุกบั การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
ของบุคคลมีช่อื เสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุท่แี ตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิต ภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05 ในด้านความชานาญเชี่ยวชาญ ส่วนในด้านความไว้วางใจ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความ
เหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
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3) ด้านสถานภาพ
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 แสดงความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
สถานภาพกับการรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของการรีวิวผลิ ตภัณฑ์
โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย

โสด
(N=157)
S.D.
3.12 0.88
3.39 0.85
3.58 0.80
3.78 0.69
3.30 0.81

สมรส
(N=41)
S.D.
3.05 0.79
3.27 0.89
3.65 0.82
3.82 0.63
3.53 0.76

หย่าร้าง
(N=2)
S.D
3.13 0.18
3.13 0.18
3.00 0.00
3.63 0.88
3.00 0.00

F

Sig.

0.12
0.37
0.67
0.12
1.58

0.89
0.69
0.51
0.89
0.21

จากตารางที่ 4.32 การเปรีย บเทีย บระหว่ า งสถานภาพกับ การรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ โดยทายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย ง
ผ่านอินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพต่างกันมีรบั รูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
ในด้านความไว้วางใจ ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย ไม่แตกต่างกัน
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4) ด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
ระดับการศึกษากับการรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของการรีวิวผลิ ตภัณฑ์
โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย

ตา่ กว่า
ปริ ญญาตรี
(N=11)

2.84
3.16
3.31
3.45
3.38

S.D.
0.42
0.63
0.50
0.58
0.57

ปริ ญญาตรี
(N=139)

3.13
3.38
3.59
3.75
3.29

S.D.
0.85
0.83
0.77
0.63
0.77

ปริ ญญาโท
(N=47)

3.15
3.40
3.69
3.90
3.51

S.D.
0.93
0.95
0.87
0.77
0.87

ปริ ญญาเอก
(N=3)

2.50
2.58
3.07
4.58
3.00

S.D.
1.32
1.42
1.79
0.72
1.56

F

Sig.

0.92
1.10
1.10
2.92
1.08

0.43
0.35
0.35
0.04*
0.36

จากตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือ ของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง ผ่าน
อินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05 ในด้านความเคารพ ส่วนในความชานาญเชีย่ วชาญ ด้านความไว้วางใจ ด้านความดึงดูดใจ
และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมายมีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
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5) ด้านอาชีพ
อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
อาชีพกับการรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์โดยทายาท
บุคคลมีชื่อเสียง

นักเรียน/
นักศึกษา
(N=55)

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
(N=101)

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิ สาหกิ จ
(N=12)

S.D.

S.D.

S.D.
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้ าหมาย

3.24
3.50
3.64
3.82
3.44

0.88
0.79
0.79
0.72
0.76

2.99
3.23
3.45
3.71
3.17

0.90
0.92
0.86
0.70
0.84

3.13
3.46
3.95
3.92
3.82

0.69
0.84
0.70
0.58
0.75

แม่บ้าน
(N=3)

ธุรกิ จส่วนตัว/
ค้าขาย
(N=27)

S.D.
3.42
4.08
4.07
3.92
3.80

1.42
0.88
0.90
0.29
0.53

3.20
3.44
3.77
3.89
3.52

S.D.

อื่นๆ
(สัตวแพทย์
และลูกจ้าง
ของรัฐบาล)
(N=2)
S.D.

0.67
0.71
0.55
0.58
0.64

3.75
3.63
3.90
3.88
3.60

0.35
0.18
0.14
0.18
0.57

F

Sig.

1.01
1.29
1.76
0.52
2.57

0.41
0.27
0.12
0.76
0.03*

จากตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบอาชีพ กับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือ ของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง ผ่านอินสตาแกรมของ
บุคคลมีช่อื เสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี าชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05 ในด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย ส่วนในด้านความเคารพ ความชานาญเชีย่ วชาญ ด้านความไว้วางใจ และ
ด้านความดึงดูดใจ มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
6) ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.35 แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนกับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือนกับ
การรับรู้ความน่ าเชื่อถือ
ของการรีวิวผลิ ตภัณฑ์
โดยทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียง
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้ าหมาย

ตา่ กว่า 10,000
บาท
(N=30)

10,001 –
20,000 บาท
(N=32)

20,001 –
30,000 บาท
(N=47)

30,001 –
40,000 บาท
(N=30)

40,001 50,000 บาท
(N=22)

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

3.09
3.38
3.55
3.72
3.35

0.83
0.80
0.70
0.59
0.61

3.09
3.53
3.69
3.93
3.43

0.98
0.81
0.84
0.77
0.82

3.20
3.48
3.66
3.82
3.31

0.89
0.87
0.82
0.63
0.92

3.11
3.41
3.63
3.84
3.34

0.77
0.80
0.75
0.66
0.65

3.16
3.25
3.61
3.64
3.33

0.92
1.01
0.79
0.76
0.74

มากกว่า 50,001
บาทขึ้นไป
(N=39)

F

Sig.

0.28
1.26
0.63
0.77
0.09

0.92
0.28
0.68
0.58
0.99

S.D.
2.99
3.10
3.40
3.70
3.32

0.79
0.85
0.87
0.68
0.93
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จากตารางที่ 4.35 การเปรีย บเทีย บระหว่ างรายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ นกับ การรับ รู้ค วาม
น่ าเชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์โดยทายาทบุ ค คลมีช่ือ เสียง ผ่ านอิน สตาแกรมของบุ ค คล
มีช่อื เสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีรบั รูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ
ผลิต ภัณ ฑ์โดยทายาทบุ ค คลมีช่ ือ เสียง ในด้านความไว้ว างใจ ด้านความชานาญเชี่ย วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย ไม่แตกต่างกัน
7) ด้านการมีบุตรหลาน
การมีบุตรหลานทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.36 แสดงความแตกต่ างระหว่างการมีบุ ต รหลานกับ การรับรู้ค วามน่ าเชื่อ ถือ ของ
การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
การมีบตุ รหลานกับการรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของการรีวิวผลิ ตภัณฑ์โดย
ทายาทบุคคลมีชื่อเสียง
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ
ด้านความดึงดูดใจ
ด้านความเคารพ
ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย

มี
ไม่มี
(N=83)
(N=117)
S.D.
S.D.
3.10
3.34
3.59
3.79
3.42

0.87
0.94
0.86
0.67
0.81

3.11
3.38
3.58
3.78
3.29

0.85
0.80
0.76
0.68
0.79

t

Sig.

-0.11
-0.37
0.06
0.12
1.10

0.91
0.71
0.95
0.91
0.27

จากตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบมีบุตรหลานหรือไม่กบั การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของ
การรีววิ ผลิต ภัณ ฑ์โดยทายาทบุค คลมีช่อื เสียงผ่ านอินสตาแกรมของบุค คลมีช่อื เสียง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ บี ุตรหลานต่างกันมีรบั รูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคล
มีช่อื เสียง ในด้านความไว้วางใจ ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความ
เคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย ไม่แตกต่างกัน
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4.6.3 สมมติ ฐานที่ 3 ลัก ษณ ะประชากรที่ แตกต่ างกัน การตั ด สิ นใจซื้ อ ที่
แตกต่างกัน
1) ด้านเพศ
เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกับการการตัดสินใจซือ้
เพศกับการการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจซือ้

หญิ ง
(N=158)
S.D.
3.47 0.67

ชาย
(N=42)
S.D.
3.72 0.65

t

Sig.

-2.22 0.03*

จากตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบเพศกับการตัดสินใจซือ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ
ทีแ่ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05
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2) ด้านอายุ
อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.38 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสินใจซือ้
ตา่ กว่า 20 ปี
(N=5)

21 – 30 ปี
(N=121)

31 – 40 ปี
(N=58)

41 – 50 ปี
(N=13)

51 – 60 ปี
(N=3)

อายุกบั การตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจซือ้

3.10

S.D.
0.23

3.58

S.D.
0.69

3.47

S.D.
0.62

3.58

S.D.
0.64

2.66

S.D.
1.26

F

Sig.

2.03

0.09

จากตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบระหว่างอายุกบั การตัดสินใจซือ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
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3) ด้านสถานภาพ
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 แสดงความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับการตัดสินใจซือ้
สถานภาพกับการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจซือ้

โสด
(N=157)
S.D.
3.53 0.67

สมรส
(N=41)
S.D.
3.51 0.70

หย่าร้าง
(N=2)
S.D
3.12 0.17

t

Sig.

0.37

0.69

จากตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ไม่แตกต่างกัน
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4) ด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจซือ้
ระดับการศึกษากับ
การตัดสิ นใจซื้อ

การตัดสินใจซือ้

ตา่ กว่า
ปริ ญญาตรี
(N=11)

3.38

S.D.
0.39

ปริ ญญาตรี
(N=139)

3.50

S.D.
0.69

ปริ ญญาโท
(N=47)

3.63

S.D.
0.68

ปริ ญญาเอก
(N=3)

3.30

S.D.
0.82

F

Sig.

0.68

0.57

จากตารางที่ 4.40 การเปรีย บเทีย บระหว่ า งระดับ การศึก ษากับ การตัด สิน ใจซื้อ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีระดับ การศึก ษาที่แ ตกต่ า งกัน
มีการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
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5) ด้านอาชีพ
อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.41 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน

อาชีพกับการ
ตัดสิ นใจซื้อ

นักเรียน/
นักศึกษา
(N=55)

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
(N=101)

S.D.
การตัดสินใจซือ้

3.57

0.77

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิ สาหกิ จ
(N=12)

S.D.
3.43

0.66

แม่บ้าน
(N=3)

S.D.
3.73

0.67

3.70

S.D.

ธุรกิ จส่วนตัว/
อื่นๆ
ค้าขาย
(สัตวแพทย์
(N=27)
และลูกจ้างของ
รัฐบาล)
(N=2)
S.D.
S.D.

0.35

3.62

0.55

3.91

0.21

F

Sig.

0.94

0.46

จากตารางที่ 4.41 การเปรีย บเทีย บระหว่ า งอาชีพ กับ การตัด สิน ใจซื้อ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีอ าชีพ ที่แ ตกต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจซื้ อ
ไม่แตกต่างกัน
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6) ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.42 แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนกับการตัดสินใจซือ้
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือนกับ
การตัดสิ นใจซื้อ

การตัดสินใจซือ้

ตา่ กว่า
10,000 บาท
(N=30)

10,001 –
20,000 บาท
(N=32)

20,001 –
30,000 บาท
(N=47)

30,001 –
40,000 บาท
(N=30)

40,001 50,000 บาท
(N=22)

มากกว่า
50,001 บาท
ขึ้นไป
(N=39)

S.D.
0.72

S.D.
0.65

S.D.
0.73

S.D.
0.58

S.D.
0.55

S.D.
3.37 0.73

3.40

3.57

3.60

3.57

3.62

F

Sig.

0.93

0.47

จากตารางที่ 4.42 การเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
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7) ด้านการมีบุตรหลาน
การมีบุตรหลานทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.43 แสดงความแตกต่างระหว่างการมีบุตรหลานกับการตัดสินใจซือ้
การมีบตุ รหลานกับ
การตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจซือ้

มี
(N=83)
S.D.
3.57
0.71

ไม่มี
(N=117)
S.D.
3.49 0.65

t

Sig.

0.87

0.39

จากตารางที่ 4.43 การเปรียบเทียบระหว่างการมีบุตรหลานกับการตัดสินใจซือ้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ บี ุตรหลานทีแ่ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
4.6.4 สมมติ ฐานที่ 4 พฤติ กรรมการใช้ ง านอิ น สตาแกรมมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
การรับ รู้ ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ของการรี วิ ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยทายาทบุ ค คลมี ชื่ อ เสี ย งผ่ า น
อิ นสตาแกรม
ตารางที่ 4.44 ผลของพฤติก รรมการใช้งานอิน สตาแกรมมีค วามสัม พัน ธ์กับ การรับ รู้ค วาม
น่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม

การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม

พฤติ กรรมการใช้งานอิ นสตาแกรม
N
R
Sig.
200
-0.17*
0.02

จากตารางที่ 4.44 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
กับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส์ หสัม พั น ธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่ า
พฤติก รรมการใช้งานอิน สตาแกรม มีค วามสัม พัน ธ์กับ การรับ รู้ค วามน่ าเชื่อ ถือ ของการรีว ิว
ผลิต ภัณ ฑ์โดยทายาทบุ ค คลมีช่ ือ เสีย งไปในทิศ ทางลบที่ระดับ ความสัม พัน ธ์ -0.17 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 แสดงว่าพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม และการรับรูค้ วาม
น่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงตรงกันข้าม
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4.6.5 สมมติ ฐานที่ 5 การรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของการรีวิวผลิ ตภัณฑ์โดยทายาท
บุคคลมีชื่อเสียงผ่านอิ นสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4.45 ผลของการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
ผ่านอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
N
200

การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภค
R
Sig.
.84**
0.00

การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
จากตารางที่ 4.45 การทดสอบค่ าสหสัม พัน ธ์ ก ารรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ของการรีว ิว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้บ ริโภค ด้ ว ยสถิ ติท ดสอบค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient)
พบว่ า การรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถื อ ของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ โ ดยทายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย ง ผ่ า น
อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจซื้อ ไปในทิศทางบวกที่ระดับความสัมพันธ์ 0.84
อย่างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว่ าเมื่อ มีก ารรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ของการรีว ิว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงมากจะทาให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
4.7 ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ ที่ ได้ จากแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การใช้ ท ายาทดาราใน
การรีวิผลิ ตภัณฑ์ผา่ นสื่ออิ นสตาแกรม
ตารางที่ 4.46 ประเด็นความคิดเห็นทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4

ความคิ ดเห็นอื่นๆ
ส่วนตัวไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการีววิ โดยดารา/ทายาทดารา
เนื่องจากเข้าใจว่าน่ าจะเป็ นเพียงการโฆษณาในอีกรูปแบบหนึ่ง
เท่านัน้ และไม่เชื่อว่าดารา/ทายาทดาราเป็ นผูใ้ ช้จริง
เป็ นการรับรองมาตรฐานของสินค้าความปลอดภัย ถ้าสินค้าไม่ดี
จริงดาราคงไม่เอาชื่อเสียงมาเสีย่ ง
ทาให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้รวดเร็ว และดูน่าเชื่อถือกว่าบุคคลธรรมดา
ทัวไป
่
มีผลกับความต้องการเมือ่ บุตรหลานอยูใ่ นวัยใกล้เคียงกัน
รวม

จานวน
3

2
1
1
7

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การศึก ษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีว ิว
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม (Instagram)
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมกับการรับรูค้ วาม
น่าเชื่อถือทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) ความนิยมของบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาท
อินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาทที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดิ ตาม (Follow)
คือ โอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลิน น้องอลันมากที่สุด ร้อยละ 61.0 รองลงมาคือ ชมพู่ อารยา –
น้องสายฟ้ า พายุ และกุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ – น้องเป่ าเปา ร้อยละ 56.5 แอฟ ทักษอร – น้องปี ใหม่
ร้อยละ 35.5 นานา ไรบีนา –น้องบีน่าและน้องบลู๊คลิน ร้อยละ33.0 โดยลาดับสุดท้ายคือ กระแต
ศุภกั ษร – น้องเจ้าขา คิดเป็ นร้อยละ 6.0
2) ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้งานอินสตาแกรม และติดตาม (Follow) บัญชีอนิ สตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสียงทีม่ ที ายาทอย่างน้อย 2 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 79.0 อยูใ่ นช่วงอายุ 21-30 ปี
ร้อยละ 60.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 78.5 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.5 ส่วน
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ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 50.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 20,00130,000 บาท ร้อยละ 23.5 และไม่มบี ุตรหลาน ร้อยละ 58.5
3) พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
กลุ่ มตัว อย่างมีค วามถี่ใ นการเปิ ดรับอิน สตาแกรม 10-15 ครัง้ ต่ อ วัน ร้อ ยละ 31.0 มี
ช่วงเวลาในการเปิ ดรับอินสตาแกรมครัง้ แรกของวันในช่วงเช้า (06:00 – 11:00 น.) ร้อยละ 36.5
ช่วงเวลาที่สะดวกทีส่ ุดในการเปิ ดรับอินสตาแกรมคือ ช่วงกลางคืน (21:01 - 01:00 น.) ร้อยละ
49.0 โดยใช้ระยะเวลาในการเปิ ดรับข้อมูล ข่าวสารในอินสตาแกรมแต่ครัง้ 5-15 นาที ร้อยละ
42.0 และหลังการเปิ ดรับข้อมูลผ่านอินสตาแกรมเคยซือ้ สินค้านานๆ ครัง้ ร้อยละ 54.0
4) การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการริววิ ผลิตภัณฑ์ผ่าน
อินสตาแกรม
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความไว้วางใจ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางทัง้ หมด เมื่อพิจารณาในแต่ ละข้อ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างรู้ส ึกเชื่อถือ การรีว ิว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ กี ารใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจริงในชีวติ ประจาวัน มาก
ทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 3.20 รองลงมา คือ รูส้ กึ เชื่อถือหากทายาทบุคคลมีช่อื เสียงนัน้ กาลังเป็ นที่นิยม
และมีช่อื เสียงในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.09 อีกทัง้ รูส้ กึ เชื่อถือหากบุคคลมีช่อื เสียงและทายาทมียอด
ผู้ติดตามในอินสตาแกรมเป็ นจานวนมาก มีค่ าเฉลี่ย 3.08 และอันดับสุดท้ายคือ รู้สกึ เชื่อ ถือ
ผลิตภัณฑ์ทร่ี วี วิ โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี ุคคลมีช่อื เสียง (ผูป้ กครอง)
เลือกใช้ คิดเป็ นร้อยละ 3.07 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่ าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความชานาญเชี่ยวชาญ
โดยรู้ส ึก เชื่อ มัน่ เมื่อ บุค คลมีช่ ือ เสีย งที่มที ายาทใช้ก ารแชร์ป ระสบการณ์ ต รงของตนเองต่ อ
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางทัง้ หมด คือ รู้สกึ
เชื่อมัน่ เมื่อบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาทใช้ทกั ษะ และความรู้เฉพาะด้านของตนเองในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.34 และอับดับสุดท้าย คือ ท่านรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ ่อทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
แสดงความสามารถและพัฒนาการของตนเองในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ เช่น การพูด และการร้อง
เพลง และรู้ส ึกเชื่อมันเมื
่ ่อบุคคลมีช่อื เสียงที่มที ายาท มีรวี วิ การใช้งานผลิตภัณฑ์บ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ 3.31 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความดึงดูดใจ อยู่ในระดับ
มากทัง้ หมด โดยพบว่าการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถจดจา
สินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา คือ หน้ าตา ภาพลักษณ์และ
ความสามารถของบุค คลมีช่อื เสียง (ผู้ปกครอง) ทาให้เ กิดความสนใจในการรีว ิว ผลิต ภัณฑ์
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มีค่าเฉลี่ย 3.62 หน้าตา ความสามารถ ของทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทาให้เกิดความสนใจในการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์ และการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีก่ าลังอยู่ในกระแสนิยมดึงดูดให้สนใจในการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน คือ 3.52 และอันดับสุดท้ายคือ การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผู้ปกครองดึงดูดให้เกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.50
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความเคารพอยู่ในระดับ
มากทัง้ หมด โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งรู้ ส ึ ก ชื่ น ชมและยอมรับ ใน ทายาทบุ ค คลมีช่ื อ เสี ย งที่ มี
การแสดงออกถึงลักษณะนิสยั ทีด่ ี เป็ นเด็กดี ได้รบั การอบรมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมา คือ
รูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับบุคคลมีช่อื เสียงและทายาทที่ประสบความสาเร็จในชีวติ ครอบครัว และ
สังคม มีค่าเฉลี่ย 3.85 บุคคลมีช่อื เสียงและทายาทที่เป็ นแบบอย่างที่ดขี องสังคม สามารถเป็ น
ต้นแบบในการดาเนินชีว ิตของผู้บริโภคได้ มีค่ าเฉลี่ย 3.73 และอันดับสุดท้าย คือ ชื่อ เสียงที่
ยาวนานของบุ ค คลมีช่ ือ เสียง ส่ ง ผลให้ท่ า นเกิด ความชื่น ชม และยอมรับ ทายาทของบุค คล
มีช่อื เสียงดังกล่าว มีค่าเฉลีย่ 3.65
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีก ารรับ รู้ ค วามน่ า เชื่อ ถื อ ผ่ า นอิ น สตาแกรมด้ า นความเหมือ นกั บ
กลุ่ มเป้ าหมาย อยู่ใ นระดับมากและปานกลาง โดยในระดับมาก ได้แก่ การใช้ทายาทบุค คล
มีช่อื เสียงที่มชี ่ว งวัยใกล้เ คียงกับบุต รหลานของกลุ่ มตัว อย่างในการรีว ิวผลิตภัณฑ์ จะมีความ
น่ าสนใจมากกว่า มีค่าเฉลี่ย 3.63 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ท่ที ายาทบุคคลมีช่อื เสียงรีววิ มีความ
คล้ายคลึงกับความชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลีย่ 3.48 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ ติดตาม
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมีช่อื เสียงที่มรี ูปแบบการดาเนินชีวติ คล้ายคลึงกับตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ 3.42 และในระดับปานกลางได้แก่ กลุ่มตัวอย่างอยากใช้ผลิต ภัณฑ์แบบเดียวกับทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ รี ะดับทางสังคมคล้ายคลึงกับตนเอง มีค่าเฉลีย่ 3.24 และ
อันดับสุ ดท้าย คือ เมื่อ ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์เ หมือ นกับทายาทบุค คลมีช่อื เสียงและบุค คลมีช่ือ เสีย ง
(ผูป้ กครอง) รีววิ แล้วจะรูส้ กึ ดูดเี หมือนบุคคลมีช่อื เสียงคนนัน้ มีค่าเฉลีย่ 2.96
5) การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ ในด้านความตัง้ ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการรีววิ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมทาให้รบั รูถ้ งึ ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมาคือ
ตราสินค้าเป็ นสิง่ ดึงดูดให้เกิดความตัง้ ใจเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 3.60 การใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ดงึ ดูดให้เกิดความตัง้ ใจในการเปิ ดรับข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
3.41 และอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความถี่ในการโพสต์รวี วิ ของบุคคลมีช่อื เสียง
(ผูป้ กครอง) ทาให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.22
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กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีก ารตัด สิน ใจซื้อ ในด้า นความสนใจ อยู่ใ นระดับ มากและปานกลาง
ในระดับมาก ได้แ ก่ ราคาเป็ นตัว กระตุ้นทาให้เ กิดความสนใจในผลิต ภัณฑ์ มีค่ าเฉลี่ย 3.76
รองลงมา คือ รูปภาพและภาษาที่ใช้ในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผูป้ กครอง
ดึงดูดให้เกิดสนใจผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.58 .และในระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้ทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
3.36 และอันดับสุ ดท้าย คือ ความนิยมของทายาทบุคคลมีช่อื เสียง กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ 3.30
กลุ่ มตัว อย่างมีก ารตัดสินใจซื้อ ในด้านความต้ อ งการ อยู่ใ นระดับมากและปานกลาง
ในระดับมาก ได้แก่ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมา คือ ชื่อเสียงของตราสินค้าทาให้ท่านเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
มีค่าเฉลี่ย 3.68 และในระดับปานกลาง คือ การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
กระตุ้นให้ท่านเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ และกระแสความนิยมของทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
กระตุน้ ให้ท่านเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ 3.16
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซื้อในด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากและปานกลาง
ระดับมากได้แก่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาความคุม้ ค่า
ของคุณภาพสินค้าและราคามากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จาก
การรีววิ ทีม่ เี นื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ทัง้ ด้านข้อมูลสินค้าและราคา มีค่าเฉลีย่ 4.08
การจัดการส่งเสริมการขาย เช่น ส่ว นลด ของแถม และสิทธิพเิ ศษทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ มีค่ าเฉลี่ย 3.82 และในระดับปานกลาง ได้แก่ การตัดสิน ใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์เ พราะ
เชื่อ ถือ การรีว ิว ผ่ านบัญ ชีอินสตาแกรมของบุค คลมีช่อื เสียงที่เ ป็ นผู้ปกครอง มีค่ าเฉลี่ย 3.13
และอัน ดับ สุ ด ท้า ย คือ ตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์จ ากการรีว ิว โดยใช้ท ายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย ง
มีค่าเฉลีย่ 2.93
5.1.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) คื อ ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมแตกต่าง
กัน จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการมี
บุตรหลานหรือไม่
1) ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
ไม่แตกต่างกัน
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2) ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05
3) ด้า นสถานภาพ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีส ถานภาพต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการใช้
อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
4) ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการ
ใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
5) ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ม ีอ าชีพ ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
ไม่แตกต่างกัน
6) ด้านรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่มรี ายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ นต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
7) ด้า นการมีบุ ต รหลาน พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีบุ ต รหลานหรือ ไม่ ม ีบุ ต รหลานมี
พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความน่ าเชื่อถือของการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกัน
1) ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05 ใน
ด้านความไว้วางใจ และด้านความดึงดูดใจ ส่วนในด้านความชานาญเชีย่ วชาญ ด้านความเคารพ
และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
2) ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับที่ 0.05
ในด้านความชานาญเชี่ยวชาญ ส่วนในด้านความไว้วางใจ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ
และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
3) ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพต่างกันมีรบั รูค้ วามน่ าเชื่อถือของ
การรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์โ ดยทายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย ง ในด้า นความไว้ว างใจ ด้า นความช านาญ
เชี่ย วชาญ ด้า นความดึง ดูด ใจ ด้า นความเคารพ และด้า นความเหมือ นกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ไม่แตกต่างกัน
4) ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรู้
ความน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตริ ะดับที่ 0.05 ในด้านความเคารพ ส่วนในความชานาญเชี่ยวชาญ ด้านความไว้วางใจ
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ด้ า นความดึง ดู ด ใจ และด้ า นความเหมือ นกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย มีก ารรับ รู้ ค วามน่ า เชื่อ ถื อ
ไม่แตกต่างกัน
5) ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่ าเชื่อถือของ
การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05
ในด้า นความเหมือ นกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย ส่ ว นในด้า นความเคารพ ความช านาญเชี่ย วชาญ
ด้านความไว้วางใจ และด้านความดึงดูดใจ มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน
6) ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีรบั รู้
ความน่ า เชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์โ ดยทายาทบุ ค คลมีช่ือ เสีย ง ในด้า นความไว้ว างใจ
ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือ นกับ
กลุ่มเป้ าหมาย ไม่แตกต่างกัน
7) ด้านการมีบุตรหลาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ บี ุตรหลานต่างกัน มีรบั รูค้ วามน่ าเชื่อถือ
ของการรีววิ ผลิตภัณ ฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง ในด้านความไว้วางใจ ด้านความชานาญ
เชี่ย วชาญ ด้า นความดึง ดูด ใจ ด้า นความเคารพ และด้า นความเหมือ นกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกัน การตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
1) ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับที่ 0.05
2) ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
3) ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ไม่แตกต่างกัน
4) ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
5) ด้ า นอาชี พ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ีอ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มีก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ
ไม่แตกต่างกัน
6) ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน
มีการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน
7) ด้านการมีบุตรหลาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ บี ุตรหลานทีแ่ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซือ้ ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐ านที่ 4 พฤติก รรมการใช้งานอินสตาแกรมมีค วามสัม พันธ์กับ การรับ รู้ค วาม
น่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
ในการทดสอบสมมติฐานนี้ทาการหาค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ (r) แบบเพียร์สนั (Person’s
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ ง านอิ น สตาแกรมมี
ความสัมพันธ์ก ับการรับรู้ความน่ าเชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบ จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้
งานอินสตาแกรมและการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงตรงกันข้าม
สมมติฐ านที่ 5 การรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิต ภัณ ฑ์โ ดยทายาทบุ ค คลมี
ชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้
ในการทดสอบสมมติฐานนี้ทาการหาค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ (r) แบบเพียร์สนั (Person’s
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่ า การรับ รู้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของการรีว ิ ว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก จึงสรุปได้ว่า การรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงกับการตัดสินใจซือ้ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
5.1.3 ความคิ ดเห็นอื่ นๆ ที่ ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ ทายาทดาราใน
การรีวิวผลิ ตภัณฑ์ผา่ นอิ นสตาแกรม แบ่งออกเป็ นประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการรีววิ โดยบุคคลมีช่อื เสียง-ทายาท
เพราะคิดว่าเป็ นเพียงการโฆษณาและไม่เชื่อว่าเป็ นผูใ้ ช้จริง
ประเด็นที่ 2 เป็ นการรับรองมาตรฐานของสินค้าความปลอดภัย ถ้าสินค้าไม่ดจี ริงดารา
คงไม่เอาชื่อเสียงมาเสีย่ ง
ประเด็นที่ 3 ทาให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้รวดเร็ว และดูน่าเชื่อถือกว่าบุคคลธรรมดาทัวไป
่
ประเด็นที่ 4 มีผลกับความต้องการเมือ่ บุตรหลานอยูใ่ นวัยใกล้เคียงกัน
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5.2 การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในเชิงปริมาณ เมื่อพิจารณาการวิจยั
แล้ว สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกเฉพาะบัญชีอนิ สตาแกรมของบุคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทจานวน 22 คน
โดยมีเ กณฑ์ก ารคัดเลือ กทายาทดาราที่เ ป็ นขวัญ ใจมหาชน จากผลการสารวจนิด้าโพลและ
ไนน์เอ็นเตอร์เทน (2560) และคัดเลือกบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาททีม่ ผี ตู้ ดิ ตามบัญชินสตาแกรม
สูงกว่า 50,000 ขึน้ ไป ผลสรุปพบว่า บุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาททีก่ ลุ่มตัวอย่างมีการติดตามสูง
ทีส่ ุดคือ โอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลิน น้องอลัน รองลงมาคือ ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้ า พายุ
กุ๊บกิ๊บ สุ มณทิพย์ – น้ องเป่ าเปา แอฟ ทักษอร – น้ องปี ใหม่ นานา ไรบีนา – น้ องบีน่าและ
น้องบลู๊คลิน แพท ณปภา – น้องเรซซิง่ คุณแม่ บอย ปกรณ์ – น้องวันใหม่ เป้ ย ปานวาด – น้อง
โปรด กบ สุวนันท์ – น้องณดา และน้องณดล และโบว์ แวนด้า – น้องมะลิ ตามลาดับ ซึง่ บุคลมี
ชื่อ เสีย งที่ม ีท ายาทดัง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ติด อยู่ใ น 40 อัน ดับ บุ ค คลมีช่ือ เสีย งที่ม ีย อดผู้ติด ตาม
อินสตาแกรมสูงสุดของประเทศไทย (Thailand Superstar, 2561, 2 พฤษภาคม)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงทีม่ กี ารติดตามบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ที ายาทมากกว่า
2 คน อยู่ในช่วงอายุ 21-30ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในช่วงระดับปริญญาตรีประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น 20,001-30,000 บาท และไม่บุตรหลาน
ในด้านเพศ และอายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องกับ ผลสารวจของโดยจากผลสารวจของ
มายแชร์ (2556) ในด้า นพฤติก รรมและทัศ นคติต่ อ การใช้อิน สตาแกรมของคนไทยพบว่ า
ประมาณ 7 ใน 10 คนติดตามอินสตาแกรมของดาราและบุคคลมีช่อื เสียง โดยส่ว นใหญ่ เป็ น
ผูห้ ญิงอายุ 18-34 ปี (Marketing Oops, 2556)
เมื่อพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม พบว่า มีการเปิ ดรับอินสตาแกรม
10-15 ครัง้ ต่อ วัน โดยใช้เวลาเปิ ดรับข้อ มูล ข่าวสารต่อ ครัง้ 5-15 นาที โดยช่ว งเวลาที่เปิ ดรับ
อิน สตาแกรมส่ ว นใหญ่ ค ือ ช่ ว งเวลาเช้า (06:00-11:00 น.) เนื่ อ งจากเป็ น เวลาอัพ เดทข้อ มูล
ข่าวสารผ่านอินสตาแกรมตอนตื่นนอน และช่วงเวลาการเดินทาง และช่วงเวลาทีส่ ะดวกในการ
เปิ ดรับอินสตาแกรมส่วนใหญ่คอื ช่วงกลางคืน (21:01-01:00 น.) เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาว่างก่อน
เข้านอน
ดังนัน้ อินสตาแกรมจึงเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ท่เี ป็ นช่องทางสาคัญในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
ให้กบั บุคคลมีช่อื สียง และเป็ นช่องทางที่ผู้บริโภคจะสามารถเกิดการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของ
การรีววิ ผลิตภัณ ฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง ผ่ านอินสตาแกรมของบุคคลมีช่อื เสียงที่เ ป็ น
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ผูป้ กครอง ทัง้ ในด้านความไว้วางใจ ด้านความชานาญเชีย่ วชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความ
เคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เกิดการรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในด้านความดึงดูดใจและในด้าน
ความเคารพอยู่ใ นระดับ มาก ในด้า นความดึง ดูด ใจ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ รู้ส ึก ว่ า หน้ า ตา
ความสามารถ ภาพลักษณ์ของทัง้ ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผู้ปกครอง
ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การสนใจในการริว ิว ผลิต ภัณ ฑ์ และช่ ว ยให้ จ ดจ าผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ง่ า ยขึ้น
ซึง่ สอดคล้องกับ แพร ไกรฤกษ์ (2558) ในเรื่องความคิดเห็นด้านรูปลักษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบนสื่อ
สังคมออนไลน์นนั ้ ต้องมีรปู ลักษณ์ทด่ี ี ถูกสร้างขึน้ เพื่อการโฆษณา โดยรวมแล้วเป็ นภาพลักษณ์
ที่สวยงาม และงานวิจยั ของ สิรลิ คั น์ ประเสริฐศรี (2548) กล่าวไว้ว่า การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง
สามารถดึง ดูด หรือ เรีย กร้อ งความสนใจจากผู้บ ริโ ภคได้อ ย่า งรวดเร็ว ในด้า นความเคารพ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รสู้ กึ ชื่นชมและยอมรับทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีแ่ สดงออกถึงลักษณะนิสยั
ทีด่ ี และ ยอมรับบุคคลมีช่อื เสียงและทายาทที่ประสบความสาเร็จ เป็ นแบบอย่างที่ดขี องสังคม
อีกทัง้ ชื่อเสียงที่ยาวนานของบุคคลมีช่อื เสียงยังส่งผลให้เกิดความชื่นชมและยอมรับ ทายาทของ
บุค คลมีช่ ือ เสีย งอีก ด้ว ย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ณัฏฐ์ห ทัย เจิม แป้ น (2558) กล่ าวคือ ผู้บ ริโ ภคมี
ความรูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงจากการประสบความสาเร็จในแต่ละด้าน การเป็ น
แบบอย่างทีด่ ขี องสังคม โดยสามารถใช้คาพูดทีถ่ ่ายทอดทาให้โน้มน้าวใจผูบ้ ริโภคให้เกิดทัศนคติ
ทีด่ ตี ่อตราสินค้าได้ ซึง่ สอดคล้องกับ Charbonneau & Garland พบว่าการใช้บุคคลมีช่อื เสียงทีม่ ี
ลักษณะน่ าเคารพไม่ว่าจะเป็ นนักแสดงทีป่ ระสบความสาเร็จ สิง่ สาคัญคือความสาเร็จทีไ่ ด้มานัน้
จะถู ก ถ่ า ยทอดไปยัง ผู้ บ ริโ ภคได้ และบุ ค คลมีช่ือ เสีย งที่ม ีล ัก ษณะน่ า เคารพจะ ถ่ า ยทอด
ความหมายกับการโฆษณาได้อย่างชัดเจนและดูน่าเชื่อถือ (Charbonneau & Garland อ้างถึงใน
ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้ น, 2558)
ส่วนการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคนัน้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ มกี ารตัดสินใจซื้อ
ในด้านความตัง้ ใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านแล้ว ด้านความตัง้ ใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดความตัง้ ใจซื้อ ในระดับ
มาก โดยการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมทาให้รบั รูถ้ งึ ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ
ตราสินค้าและการใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงรีววิ ผลิตภัณฑ์ดงึ ดูดให้เกิดความตัง้ ใจเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสาร ซึง่ สอดคล้องกับ สิรชิ ยั ดีเลิศ และ เยาวลักษณ์ รวมอยู่ (2560) อธิบายไว้ว่า สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างอินสตาแกรมสามารถแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ยังสร้างการรับรู้
ให้กบั ผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอันสัน้ เมื่อพบเห็น และสร้างความสนใจในการรับข่าวสารที่ตรา
สิน ค้า นัน้ ต้อ งการจะสื่อ สารอีก ด้ว ย สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของณัฏ ฐ์ห ทัย เจิม แป้ น (2558)
ได้ ท าการศึก ษาเรื่อ งอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สนใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ สก๊ อ ต ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ว่า การใช้บุคคลมีช่อื เสียงในการโฆษณาสามารถโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภค
เกิดการจดจาสินค้าได้งา่ ย
ด้านความสนใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ ด้านความสนใจ ในระดับมากจาก
ราคาเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ และรูปภาพ ภาษาทีใ่ ช้ในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
ของบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผู้ปกครองดึงดูดให้ท่านสนใจ สอดคล้องกับรัต นา กี่เ อี่ยน (2552)
อธิบายว่า การลดราคาทีเ่ หมาะสม เช่น การลดราคาประจาปี การให้ปริมาณมากขึน้ แต่ราคาเท่า
เดิม กิจกรรมดังกล่าวทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าคุม้ ค่ากับเงิน ทีจ่ ่ายไป และก่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้
และสอดคล้องกับ สิรชิ ยั ดีเลิศ และเยาวลักษณ์ รวมอยู่ (2560) อธิบายว่า อินสตาแกรมเป็ น
แอปพลิเคชันทีใ่ ช้รปู ภาพการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ การนาเสนอรูปภาพทีท่ าให้ลูกค้าจาได้
ง่ายทีส่ ุด เพิม่ การเข้าถึงลูกค้าทีม่ ากยิง่ ขึน้
ด้านความต้องการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ ด้านความต้องการ ในระดับมาก
จากชื่อ เสียงของตราสิน ค้า ทาให้เ กิดความต้อ งการผลิต ภัณ ฑ์แ ละคุ ณสมบัติของผลิต ภัณ ฑ์
กระตุ้นเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับ ฉันท์ชนก เรื่องภักดี (2557) กล่าวคือ
ตราสินค้าที่มชี ่อื เสียงจะสร้างคุณค่าที่ผบู้ ริโภครับรู้ ทาให้ตราสินค้ามีความเข้มแข็ง และกระตุ้น
ให้เ กิด ความภัก ดี และไม่ เ ปลี่ย นใจไปใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ข องตราสิน ค้า อื่น และสอดคล้อ งกับ
กิติ สิรพิ ลั ลภ (2542) ได้อธิบายว่า การทางานของสินค้าต้องทางานได้ตามคุณสมบัตขิ องสินค้า
ทีต่ งั ้ ไว้จะบ่งชีใ้ ห้ผบู้ ริโภครับรูค้ ุณภาพของสินค้านัน้
ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเกิดการตัดสินใจซื้อจากการ
พิจารณาความคุ้มค่าของคุณภาพสินค้าและราคา อีกทัง้ ตัดสินใจซื้อจากการีววิ ที่มเี นื้อหาและ
รายละเอียดครบถ้วน ทัง้ ด้านข้อมูลและราคา รวมถึงการจัดการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด
และของแถม ซึง่ สอดคล้องกับ นารีรตั น์ ฟั กเฟื่ องบุญ (2554) กล่าวไว้ว่า การกลยุทธ์ดา้ นราคา
เช่น การมีล ดหรือแจก รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล ต่างๆ
ได้งา่ ย โดยเน้นความครบครันภายในจุดเดียว สามารถให้คาแนะนาและแจ้งข้อมูลได้เป็ นอย่างดี
ให้ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสินค้า และมีราคาทีค่ ุม้ ค่าต่อการซือ้
5.2.1 สมมติ ฐ านที่ 1 การเปรีย บเที ย บลัก ษณะประชากรกั บ พฤติ ก รรมการใช้
อินสตาแกรม
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน และการมีบุตรหลานทีแ่ ตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่าง
กัน สรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรด้าน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และการมีบุตรหลาน ที่มคี วามแตกต่างกันมีการใช้งานอินสตาแกรมใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้
เป็ นเพราะสื่อสังคมออนไลน์อนิ สตาแกรมนัน้ เป็ นทีน่ ิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยดูได้
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จากการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์อนิ สตาแกรมทีเ่ ติบโตกว่าร้อยละ 41 มีผใู้ ช้งานกว่า 11 ล้าน
คน (THOTH ZOCIAL, 2560) แต่ ใ นขณะเดีย วกัน กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีอ ายุ แ ตกต่ า งกัน จะมี
พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยในการ
วิจ ยั ครัง้ นี้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ม ีอ ายุ ป ระมาณ 21 – 30 ปี อยู่ใ นช่ ว งวัย เรีย น วัย ท างาน
ซึ่งสอดคล้อ งกับการศึก ษาของ นันท์นภัส ภาคาเดช (2559) ได้อ ธิบายไว้ว่า บุค คลที่ม ีอ ายุ
ประมาณ 21 – 30 ปี สามารถจัดอยู่ใน Gen Y ที่มพี ฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ท โฟน
มากทีส่ ุดตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น อินสตาแกรม
เฟสบุ๊ก และไลน์ มากที่สุด จึงทาให้ช่วงอายุท่แี ตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม
ต่างกัน อีกทัง้ ยัง สอดคล้องกับการศึกษาของทอแรนซ์ พบว่า อายุเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความ
แตกต่างในเรือ่ งของความคิดและพฤติกรรม (Tarrance อ้างถึงในกิง่ แก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546)
5.2.2 สมมติฐานที่ 2 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของ
การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการมีบุตร
หลานนัน้ มีก ารรับรู้ค วามน่ าเชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิต ภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุค คลมีช่อื เสียงไม่
แตกต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่มเี พศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กัน จะมีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีแ่ ตกต่าง
กัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มเี พศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ค วามน่ าเชื่อถือของการรีว ิวผลิตภัณฑ์
โดยใช้ทายาทบุค คลมีช่อื เสียงแตกต่ างกันในด้านความไว้ว างใจและความดึงดูด ใจมากที่สุ ด
กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและเปิ ดรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย
ในขณะทีเ่ พศชายไม่ได้มคี วามต้องการทีจ่ ะส่งสารแต่ตอ้ งการรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
(กิง่ แก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) จากการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของเพศหญิงที่มากกว่าเพศชาย
จึงอาจเป็ นปั จจัยให้เพศหญิงมีการรับรู้ความน่ าเชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงมากกว่าเพศชาย ในด้านอายุท่แี ตกต่างกันนัน้ รับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในด้านความชานาญเป็ นอย่ างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
วิจยั ของ วรรษมน อินทรสกุล (2557) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อมันในข้
่ อมูลทีไ่ ด้รบั
จึงมีความยินดีท่จี ะเปิ ดรับและเชื่อถือโดยปราศจากอคติ และให้ความสาคัญกับการรับรูค้ วาม
น่ าเชื่อของข้อมูลที่ได้รบั ส่วนในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนัน้ มีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือ
ของการรีววิ ผลิตภัณ ฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในด้านความเคารพเป็ นอย่างมาก โดย
ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาต่างกันจะมีความรู้สกึ นึกคิด รสนิยม ค่านิยม และความต้องการ
แตกต่ า งกัน ออกไป โดยหากมีร ะดับ การศึก ษาที่ต่ า งกัน อาจจะท าให้เ กิด ความรับ รู้แ ละให้
ความสาคัญในด้านการเคารพยอมรับการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงแตกต่าง
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กัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2541) และด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างมาก
ซึง่ สอดคล้องกับ นุ ชจรินทร์ ชอบดารงธรรม (2553) กล่าวคือ อาชีพทีแ่ ตกต่างกันย่อมมีแนวคิด
อุดมการณ์และค่านิยมต่อสิง่ ต่างๆ แตกต่างกันไป รวมไปถึงทัศนคติและความคิดเห็นต่อสินค้า
และบริก ารต่ า งๆ เมื่อ น ามาพิจ ารณาร่ ว มกับ ความเห็น อื่น ๆ ที่ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม คือ
กลุ่ มตัว อย่างคิดว่าการรีว ิว ผลิต ภัณฑ์โดยทายาทบุค คลมีช่อื เสียงมีผ ลกับความต้องการเมื่อ
บุตรหลานอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ดังนัน้ หากจะเลือกรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ โฆษณาอาจ
เป็ นเพราะผูน้ าเสนอการรีววิ หรือสินค้ามีความเหมือน สอดคล้องหรือมีจาเป็ นกับชีวติ ประจาวัน
ของกลุ่มเป้ าหมาย และสอดคล้องกับ ณัฏฐ์ชุดา วิจติ รจามรี (2556) อธิบายว่า ระหว่างผูส้ ่งสาร
และผู้ ร ับ สารมีอิท ธิพ ลต่ อ การยอมรับ สารโน้ ม น้ า วใจ โดยธรรมชาติข องคนนั ้น ชอบการ
เปรียบเทียบความสามารถ ทักษะ ทัศนคติกบั คนทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันทาง อายุ เพศ ฐานะทาง
สังคมอาชีพ เพื่อนามาประเมิน นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการตัดสินใจคนส่วนใหญ่ก็มกั จะหา
หลัก ฐานเพื่อ ให้ต ัด สินใจได้อ ย่างถู ก ต้อ ง ด้ว ยการดูว่า คนอื่นมีค วามคิดเห็นหรือ ท าอย่างไร
โดยเฉพาะบุคคลทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับเรา
5.2.3 สมมติฐานที่ 3 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการการตัดสินใจซื้อ ของ
ผูบ้ ริโภค
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ม ีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน การมีบุตรหลานที่แตกต่าง มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านเพศ
พบว่ามีการตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน โดย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินตนา ตันสุวรรณนนท์
(2558) กล่ า วไว้ว่ า เพศที่แ ตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการบริโ ภคแตกต่ า งกัน โดยเพศหญิง มี
พฤติกรรมการบริโภคสูงกว่าเพศชาย และสอดคล้องกัผลการวิจยั ของ นุ ชจรินทร์ ชอบดารง
ธรรม (2553) พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันจะมีกระบวนการตอบสนองทุกด้านแตกต่างกัน โดยเพศ
ชายมีการตอบสนองน้อยกว่าเพศหญิง ซึง่ ความแตกต่างทางเพศทาให้บุคคลมีกระบวนการรับรู้
ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความอ่อนไหวกับข้อมูลและมี
การตอบสนองต่อสิง่ เร้าต่างๆ ได้งา่ ยกว่าเพศชาย
5.2.4 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมีค วามสัมพันธ์กับการรับ รู้
ความน่าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรม
จากผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ความน่ าเชื่อ ถือ ของการรีว ิว ผลิต ภัณฑ์โดยทายาทบุค คลมีช่อื เสียงไปในทิศ ทางลบ ที่ระดับ
ความสัมพัน ธ์ -0.17 อย่า งมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงว่ า พฤติกรรมการใช้ง าน
อินสตาแกรม และการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียงมี
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ความสั ม พั น ธ์ ก ั น ในเชิ ง ตรงกั น ข้ า ม โดยเมื่ อ น ามาพิ จ ารณากั บ ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ
จากแบบสอบถาม ที่กลุ่ มตัวอย่างให้ค วามคิดเห็นเกี่ย วกับการรับรู้ความน่ าเชื่อของการรีว ิว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทดาราไว้ว่า ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการรีววิ โดยบุคคลมีช่อื เสียง-ทายาท
เพราะคิดว่าเป็ นเพียงการโฆษณาและไม่เชื่อว่าเป็ นผู้ใช้จริง ซึ่งถือเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่รเู้ ท่าทัน
การตลาด และการใช้ส่อื ออนไลน์ ในขณะทีม่ อี กี กลุ่มทีใ่ ห้ความคิดเห็นในทิศทางตรงกันข้าม คือ
การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทดาราเป็ นการรับรองมาตรฐานของสินค้าความปลอดภัย ถ้าสินค้า
ไม่ดจี ริงดาราคงไม่เอาชื่อเสียงมาเสี่ยง อีกทัง้ ทาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว และดูน่าเชื่อถือ
กว่ า บุ ค คลธรรมดาทัว่ ไป ซึ่ง มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งชัด เจน จึง สามารถสรุ ป ได้ว่ า หาก
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการใช้งานอินสตาแกรมมาก จะเกิดการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือ ของการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในระดับต่า เนื่องจากเห็นการโฆษณาหรือรีววิ สินค้า
ในรูปแบบนี้บ่อยครัง้ จึงเกิดความไม่เชื่อถือในการรีววิ ดังกล่าว ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่ม ี
พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมน้อย มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดย
ใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงในระดับสูง เนื่องจากไม่ค่อยเห็นการรีววิ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ จึงเกิด
การรับรู้ค วามน่ าเชื่อถือ มากว่า และคิดว่า เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ที ายาทดาราหรือ ดาราใช้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558) เมื่อเกิดการเปิ ดรับสื่อโฆษณา หากผู้บริโภคมี
การรูเ้ ท่าทันสื่อโฆษณาสูง จะทาให้เกิดความไม่เชื่อถือ และมีพฤติกรรมบริโภคต่ าเพราะคิดว่า
เป็ นเพียงการตลาดของตราสินค้า แต่ ในทางกลับกัน หากผู้บริโภคมีการรูเ้ ท่าทันสื่อต่ า จะเกิด
ความเชื่อถือมากและทาให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสูง
5.2.5 สมมติฐานที่ 5 การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงผ่านอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้
จากผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคล
มีช่อื เสียงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ไปในทิศทางบวก ทีร่ ะดับความสัมพันธ์ 0.84 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อของ
บุ ค คลมีช่ ือ เสีย งเพิ่ ม มากขึ้น เท่ า ใด จะส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ มากขึ้น เท่ า นั ้น โดยจาก
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงในด้านความดึงดูดใจ และด้านความเคารพมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับ ภัสสรนันท์ อเนกธรรมสกุล (2253) พบว่าความดึงดูดใจของผูน้ าเสนอสินค้าจะมี
อิทธิพลในการโน้ มน้ าวใจผู้บริโภคให้เกิดการบริโภคสินค้าได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้ น (2558) พบว่า ความเคารพของบุคลมีช่อื เสียง มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ทัง้ นี้เพราะผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับบุคคลมีช่อื เสียงจากการประสบความสาเร็จใน
แต่ละด้าน และเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสัง คม รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคเริม่ ต้นจากสิง่ กระตุ้นจากภายในอันเนื่องมาจาก
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อารมณ์ ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ ความปรารถนาที่อยากได้สงิ่ นัน้ เพื่อมาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เชื่อมโยงกับสิง่ กระตุ้นภายนอก เช่น ด้านราคาของสินค้า คุณลักษณะของ
สินค้า การส่งเสริมการขายที่นักการตลาดพยายามกระตุ้นทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ซึ่ง
ลูกค้าอาจมีพน้ื ฐานความตัง้ ใจ (Attention) เดิมเป็ นทุนสาคัญในการตัดสินใจทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจ (Interest) ในการนาเสนอของนักการตลาด กระตุ้นให้เกิดความปรารถนาอยากได้
(Desire) และเริม่ เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้ออันได้แก่ การรับรูป้ ั ญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลังการซือ้ ซึง่ นาพาผูบ้ ริโภคไปสู่การตัดสินใจซือ้ (Action) ใน
ที่สุ ด (ปิ ยาภัส ร์ ศรีเ มฆ, 2558) และจากประเด็ น ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ ที่ร วบรวมได้ จ าก
แบบสอบถาม สรุปประเด็นได้ว่าการใช้ทายาทดารารีววิ ผลิตภัณฑ์เป็ นการรับรองมาตรฐานของ
สินค้าความปลอดภัย ถ้าสินค้าไม่ดจี ริงดาราคงไม่เอาชื่อเสียงมาเสีย่ ง และการรีววิ รูปแบบนี้ทา
ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้รวดเร็ว และดูน่าเชื่อถือกว่าใช้บุคคลธรรมดาทัวไป
่ จึงสรุปได้ว่าหากมีการ
รับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง จะทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่า
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงนัน้ มีการใช้ผลิตภัณฑ์จริง และนามาซึง่ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ในทีส่ ุด
จากผลการวิจยั นี้ยงั สอดคล้องกับกรณีของผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกินทีม่ กี ารโฆษณา
เกินจริง ใช้ อย. ปลอม กระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน และยังมีการฉ้ อโกงตัวแทนจาหน่ าย
ซึง่ เป็ นกรณีศกึ ษาให้ทงั ้ ผูบ้ ริโภค นักการตลาด รวมถึงบุคคลมีช่อื เสียง จากแบรนด์ใหม่ทไ่ี ม่เป็ น
ทีร่ จู้ กั เมื่อมีการทาการตลาดด้วยการจ้างบุคคลมีช่อื เสียงอันดับต้นๆ มารีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ กว่า 56 คน อาทิเช่น เมย์ พิชญ์นาฏ, แพท ณปภา, มาร์ก้ี ราศรี, วุน้ เส้น
วิรฒ
ิ พิ า และปั นปั น สุทตั ตา เมือ่ บุคคลมีช่อื เสียงมากมายมีการรีววิ ผลิตภัณฑ์น้ีซ้าๆ จึงทาให้ทงั ้
แบรนด์แ ละผลิต ภัณ ฑ์ดูมคี วามน่ าเชื่อ ถือ ถึงแม้จะโฆษณาเกินจริงแต่ ผู้บ ริโภคก็ร บั รู้ค วาม
น่าเชื่อถือเนื่องจากมันใจในบุ
่
คคลมีช่อื เสียงเหล่านัน้ จึงทาให้แบรนด์เมจิกสกินสามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว และมียอดขายสูงขึน้ กว่า 10 ล้านบาทในระยะเวลาอันสัน้ โดยเมื่อมีการตรวจสอบ
พบความผิดทางกฎหมาย บุคคลมีช่อื เสียงส่วนใหญ่ ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทร่ี บั มา
รีว ิว ให้ดีก่ อ น เพราะคิด ว่ า เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีอ ยู่ใ นตลาดมานาน มีอ ย . ก ากับ จึง คิด ว่ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกต้องตามกฎหมาย และการรีววิ นัน้ มีคนเขียนสคริปต์ให้ (‘6 ดารา’ แจงรีววิ เมจิกส
กิน ยันไม่คดิ หลอกเหลืออีก 13 ราย, 2561, 16 มิถุนายน) จากกรณีศกึ ษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ความน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลมีช่อื เสียงจะเกิดความ
เชื่อถืออย่างมากและสามารถนามาสู่การตัดสิใจซือ้ ได้ในทีส่ ุด
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5.3 ข้อเสนอแนะ
1) จากข้อมูลงานวิจยั นักการตลาดควรคัดเลือกบุคคลมีช่อื เสียงและทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียง โดยพิจารณาด้านหน้าตา ภาพลักษณ์ กระแสนิยม ความเป็ นแบบอย่างในการดาเนิน
ชีวติ และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องสังคม โดยคานึงถึงในส่วนของทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมี
ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง อีกทัง้ ให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ทม่ี เี นื้อหาครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงตรวจสอบ
ผลิต ภัณ ฑ์ให้มมี าตรฐานตรงกับคุ ณสมบัติ ต ามที่ใ ห้ทายาทหรือ บุคคลมีช่อื เสียงรีว ิว และจัด
กิจ กรรมส่ ง เสริม การขายในเรื่อ งของ ส่ ว นลด ของแถม และตัง้ ราคาที่คุ้ม ค่ า กับ คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
2) จากข้อมูลงานวิจยั ผูบ้ ริโภค ควรศึกษาเนื้อหาของการโฆษณาในรูปแบบการรีววิ ให้ดี
ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือ ตัดสินใจซื้อ เพราะในปั จจุบนั มีผลิต ภัณฑ์ท่แี อบอ้างและโฆษณาเกินจริง
มากมายในท้องตลาด เพราะฉะนัน้ ควรศึกษาให้ดกี ่อนโดยเฉพาะถ้าเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก
นอกจากความไว้วางใจทีม่ ตี ่อบุคคลมีช่อื เสียงที่เป็ นผูป้ กครองแล้วยังต้องหาข้อมูลรายละเอียด
เพิม่ เติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ดอี กี ด้วย
3) จากความคิดเห็นอื่นๆ ในแบบสอบถาม พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ลือกทีจ่ ะเชื่อถือทันที
เมื่อบุคคลมีช่อื เสียงทารีววิ โฆษณา เพราะเชื่อว่าบุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าวน่ าจะไม่เอาชื่อ เสียงมา
เสีย่ งหากผลิตภัณฑ์นนั ้ ไม่ดจี ริง ดังนัน้ บุคคลมีช่อื เสียง-ทายาทจึงควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะ
รับมารีววิ ให้ดกี ่อนจึงค่อยตัดสินใจนามารีววิ สู่สาธารณะ เพื่อคงความน่ าเชื่อถือและป้ องกันไม่ให้
เกิดปั ญหาทีอ่ าจกระทบถึงชื่อเสียงได้ในอนาคต

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
สาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั นาเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั
ครัง้ ต่อไปให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ดังนี้
1) เนื่องจากงานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาที่เน้ น ไปที่การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยทายาท
บุ ค คลมีช่ ือ เสีย งซึ่ง เป็ น ประเด็น ใหม่ ผู้ ว ิจ ัย จึง เลือ กท าการวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative
research) ซึง่ พบว่าผลทีอ่ อกมามีขอบเขตและเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ในการดาเนินงานวิจยั ครัง้
ต่อไปควรมีการทาวิจยั ในเชิงคุณภาพควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเจาะลึกเกี่ยวกับ
การตลาดโดยใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง หรือทัศนคติทม่ี ตี ่อการรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
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2) ควรมีก ารศึก ษารูปแบบของเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทอื่นๆ ที่จะส่ งผลต่ อ
ทัศนคติการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ และ ยูทปู
3) ในงานวิจยั นี้เ ป็ นการศึกษาการรีว ิว ผลิ ต ภัณฑ์โดยใช้ทายาทบุค คลมีช่อื เสียงโดย
โพสต์ผ่านอินสตาแกรมบุคคลมีช่อื เสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง ในการดาเนิ นการวิจยั ครัง้ ต่อไปแนะนา
ให้ศึกษารูปแบบในการโฆษณาในช่องทางอื่นๆ เช่น การโฆษณาบนโทรทัศน์ หรือ กิจกรรม
ทางการขาย
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
การศึก ษาเรื่อ ง “การศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องการใช้ท ายาทบุ ค คลมีช่อื เสีย งในการรีว ิว
ผลิต ภัณ ฑ์ผ่ านอิน สตาแกรมกับ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าของผู้บ ริโภค” เพื่อ น าข้อ มูล มาวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม, การรับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของการรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
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( ) เมย์ เฟื่ องอารมย์ – น้องมายู (@mayfuang)
( ) เป้ ย ปานวาด – น้องโปรด (@ppanward)
( ) นานา ไรบีนา – น้องบีน่าและน้องบลู๊คลิน (@nanarybena)
( ) แอฟ ทักษอร – น้องปี ใหม่ (@aff_taksaorn)
( ) โบว์ แวนด้า – น้องมะลิ (@vanda29)
( ) เอ๋ พรทิพย์ – น้องภูและน้องเภา (@aey_pornthip)
( ) ลิเดีย ศรัณย์รชั ต์ – น้องดีแลน (@lydiasarunrat)
( ) หนิง ปณิตา – น้องนิรนิ (@ningpanita)
( ) พอลล่า เทย์เลอร์ – น้องไลลาและน้องลูกา้ (@paulataylorbuttery)
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( ) เบนซ์ พรชิตา – น้องปริม (@pornchita)
( ) กระแต ศุภกั ษร – น้องเจ้าขา (@iamkratae)
( ) คุณแม่ บอย ปกรณ์ – น้องวันใหม่ (@momomama1234)
( ) จูน กษมา – น้องออกัส ออก้า ออกู๊ด และออเกรซ (@june_kasama)
( ) แอน อลิชา – น้องริชา (@ann_laisuthruklia)
( ) เจนสุดา ปานโต – น้องควินน์ (janesuda)
( ) พลอย ชิดจันทร์ – น้องชิโน่ ชิล ี ชีตาร์ และชิลนิ (@ploychidjun)
( ) กบ สุวนันท์ – น้องณดาและน้องณดล (@kob_nada_nadol)
หมายเหตุ

หากไม่ได้ตดิ ตามให้หยุดการทาแบบสอบถาม
ในกรณีตดิ ตามตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไปกรุณาทาส่วนที่ 1 ต่อ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความทีต่ รงตามความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
( ) หญิง

( ) ชาย

2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 – 60 ปี
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) หย่าร้าง
4. การศึกษาระดับชัน้ สูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท

( ) 21 – 30 ปี
( ) 41 – 50 ปี

( ) สมรส

( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาเอก
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5. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 40,001 - 50,000 บาท
7. ท่านมีบุตรหลานหรือไม่
( ) มี

( ) พนักงานบริษทั เอกชน
( ) แม่บา้ น
( ) อื่นๆ ระบุ...................................
( ) 10,001 – 20,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
( ) มากกว่า 50,001 บาทขึน้ ไป
( ) ไม่ม ี

ส่วนที่ 2 การใช้งานแอปพลิเคชันอินสตาแกรม (Instagram)
คาชี้แจง : โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความทีต่ รงตามความเป็ นจริงของท่าน
1. ความถีใ่ นการเปิ ดรับสื่ออินสตาแกรมของท่านบ่อยแค่ไหน
( ) 15 - 20 ครัง้ ขึน้ ไปต่อวัน
( ) 10 - 15 ครัง้ ต่อวัน
( ) 5 ครัง้ ต่อวัน
( ) อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้
( ) 2 – 3 วันครัง้
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่ออินสตาแกรมครัง้ แรกของท่านในแต่ละวัน
( ) ช่วงเช้า (06:00-11:00 น.)
( ) ช่วงเทีย่ งวัน (11:01-16:00 น.)
( ) ช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.)
( ) ช่วงกลางคืน (21:01- 01:00 น.)
( ) ช่วงเช้ามืด (01:00-06:00 น.)
3. ช่วงเวลาของวันทีส่ ะดวกทีส่ ุดในการเปิ ดรับอินสตาแกรมของท่าน
( ) ช่วงเช้า (06:00-11:00 น.)
( ) ช่วงเทีย่ งวัน (11:01-16:00 น.)
( ) ช่วงเย็น (16.01- 21.00 น.)
( ) ช่วงกลางคืน (21:01- 01:00 น.)
( ) ช่วงเช้ามืด (01:00-06:00 น.)
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารในอินสตาแกรมแต่ละครัง้ (โดยเฉลีย่ ต่อครัง้ )
( ) ต่ากว่า 5 นาที
( ) 5 - 15 นาที
( ) 15 - 30 นาที
( ) 30 - 60 นาที
( ) 1 - 2 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
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5. หลังการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินสตาแกรมท่านเคยซือ้ สินค้าใดหรือไม่
( ) บ่อยๆ
( ) นานๆครัง้
( ) ไม่เคย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
คาชี้แจง : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบตามระดับความน่ าเชื่อถือทีต่ รงกับความเห็น
ของท่านมากทีส่ ุด

การรับรู้ความน่ าเชื่อถือ
ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์ผ่านอิ นสตาแกรม
ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness)
1. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือผลิตภัณฑ์ทร่ี วี วิ
โดยทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี คุ คลมี
ชื่อเสียง (ผูป้ กครอง) เลือกใช้
2. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือการรีววิ
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงทีม่ กี ารใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการจริงในชีวติ ประจาวัน
3. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือหากทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงนัน้ กาลังเป็ นที่
นิยมและมีช่อื เสียงในสังคม
4. ท่านรูส้ กึ เชื่อถือหากบุคคลมี
ชื่อเสียงและทายาทมียอด
ผูต้ ดิ ตามในอินสตาแกรมเป็ น
จานวนมาก

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความเชื่อถือ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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การรับรู้ความน่ าเชื่อถือ
ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์ผ่านอิ นสตาแกรม
ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ (Expertise)
1. ท่านรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ อ่ ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงแสดงความ
สามารถและพัฒนาการของ
ตนเองในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ เช่น
การพูด และการร้องเพลง
2. ท่านรูส้ กึ เชื่อมัน่ เมือ่ บุคคลมี
ชื่อเสียงทีม่ ที ายาทใช้ทกั ษะ
และความรูเ้ ฉพาะด้านของ
ตนเองในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
3. ท่านรูส้ กึ เชื่อมัน่ เมือ่ บุคคลมี
ชื่อเสียงทีม่ ที ายาทใช้การแชร์
ประสบการณ์ตรงของตนเองต่อ
ผลิตภัณฑ์
4. ท่านรูส้ กึ เชื่อมันเมื
่ อ่ บุคคลมี
ชื่อเสียงทีม่ ที ายาท มีรวี วิ การใช้
งานผลิตภัณฑ์บ่อยครัง้
ด้านความดึงดูดใจ (Attractive)
1. หน้าตา ความสามารถ ของ
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทาให้
ท่านเกิดความสนใจในการรีววิ
ผลิตภัณฑ์
2. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงที่
กาลังอยูใ่ นกระแสนิยมดึงดูดให้
ท่านสนใจในการรีววิ ผลิตภัณฑ์

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความเชื่อถือ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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การรับรู้ความน่ าเชื่อถือ
ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์ผ่านอิ นสตาแกรม
3. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงใน
การรีววิ ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ท่าน
สามารถจดจาสินค้าได้งา่ ยและ
รวดเร็วขึน้
4. การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงผ่าน
อินสตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองดึงดูด
ให้ท่านสนใจในผลิตภัณฑ์
ด้านความเคารพ (Respect)
1. ท่านรูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับใน
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงทีม่ กี าร
แสดงออกถึงลักษณะนิสยั ทีด่ ี
เป็ นเด็กดี ได้รบั การอบรมทีด่ ี
2. ท่านรูส้ กึ ชื่นชมและยอมรับ
บุคคลมีชื่อเสียงและทายาทที่
ประสบความสาเร็จในชีวติ
ครอบครัว และสังคม
3. บุคคลมีชื่อเสียงและทายาทที่
เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม
สามารถเป็ นต้นแบบในการ
ดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคได้
4. ชื่อเสียงทีย่ าวนานของบุคคลมี
ชื่อเสียง ส่งผลให้ท่านเกิดความ
ชื่นชม และยอมรับทายาทของ

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความเชื่อถือ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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การรับรู้ความน่ าเชื่อถือ
ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิว
ผลิ ตภัณฑ์ผ่านอิ นสตาแกรม

มากทีส่ ุด
(5)

บุคคลมีช่อื เสียงดังกล่าว
ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย (Similarity)
1. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงที่
มีช่วงวัยใกล้เคียงกับบุตรหลาน
ของท่านในการรีววิ ผลิตภัณฑ์
จะมีความน่าสนใจมากกว่า
2. ท่าน สนใจ ติดตาม ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงและบุคคลมี
ชื่อเสียงทีม่ รี ปู แบบการดาเนิน
ชีวติ คล้ายคลึงกับท่าน
3. ผลิตภัณฑ์ทท่ี ายาทบุคคลมี
ชื่อเสียงรีววิ มีความคล้ายคลึงกับ
ความชื่นชอบของท่าน
4. ท่านอยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบ
เดียวกับทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
และบุคคลมีชื่อเสียงทีม่ รี ะดับ
ทางสังคมคล้ายคลึงกับท่าน
5. เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกับ
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงและ
บุคคลมีชื่อเสียง (ผูป้ กครอง)
รีววิ ท่านจะรูส้ กึ ดูดเี หมือนบุคคล
มีช่อื เสียงคนนัน้

ระดับความเชื่อถือ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้
คาชี้แจง : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบตามระดับ ความตัง้ ใจทีต่ รงกับความเห็นของ
ท่านมากทีส่ ุด

การตัดสิ นใจซื้อ
ความตัง้ ใจ (Attention)
1. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
ในการรีววิ ผลิตภัณฑ์ดงึ ดูดให้
ท่านเกิดความตัง้ ใจในการ
เปิ ดรับข่าวสาร
2. ตราสินค้าเป็ นสิง่ ดึงดูดให้ท่าน
เกิดความตัง้ ใจเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสาร
3. ความถีใ่ นการโพสต์รวี วิ ของ
บุคคลมีช่อื เสียง (ผูป้ กครอง)
ทาให้ท่านสนใจในผลิตภัณฑ์
4. การรีววิ ผลิตภัณฑ์ผ่าน
อินสตาแกรมทาให้ท่านรับรูถ้ งึ
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์
ความสนใจ (Interest)
1. การใช้ทายาทบุคคลมีช่อื เสียง
ในการรีววิ ผลิตภัณฑ์กระตุน้
ให้ท่านเกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์
2. ราคาเป็ นตัวกระตุน้ ทาให้ท่าน
เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความตัง้ ใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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การตัดสิ นใจซื้อ
3. ความนิยมของทายาทบุคคลมี
ชื่อเสียง กระตุน้ ให้ท่านสนใจ
ผลิตภัณฑ์
4. รูปภาพและภาษาทีใ่ ช้ในการ
รีววิ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลมี
ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองดึงดูด
ให้ท่านสนใจผลิตภัณฑ์
ความต้องการ (Desire)
1. การรีววิ ผลิตภัณฑ์โดยใช้
ทายาทบุคคลมีช่อื เสียงกระตุน้
ให้ท่านเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์
2. กระแสความนิยมของทายาท
บุคคลมีช่อื เสียงกระตุน้ ให้ท่าน
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
3. ชื่อเสียงของตราสินค้าทาให้
ท่านเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์
4. คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
กระตุน้ ให้ท่านเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์
การตัดสิ นใจซื้อ (Action)
1. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
จากการรีววิ โดยใช้ทายาท
บุคคลมีช่อื เสียง
2. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
เพราะเชื่อถือการรีววิ ผ่าน

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความตัง้ ใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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การตัดสิ นใจซื้อ

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความตัง้ ใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)

บัญชีอนิ สตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง
3. การจัดการส่งเสริมการขาย
เช่น ส่วนลด ของแถม และ
สิทธิพเิ ศษทาให้ท่านเกิดการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
4. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาความคุม้ ค่าของ
คุณภาพสินค้าและราคา
5. ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
จากการรีววิ ทีม่ เี นื้อหาและ
รายละเอียดครบถ้วนชัดเจน
ทัง้ ด้าน ข้อมูลสินค้าและราคา
ความคิ ดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิวผลิ ตภัณฑ์ผ่านสื่อ
อิ นสตาแกรม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ประวัติผว้ ู ิ จยั

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐพัชร์ ไกรวชิรสิทธิ ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
เอกการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี พ.ศ. 2555

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2556 - 2559
เจ้าหน้าทีว่ างแผนกลยุทธ์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

