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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 21.01- 
01.00 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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ก าลงัใจใหต้ัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้เรยีนจนถงึปัจจบุนั  

สุดทา้ยขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 200 ท่านทีใ่หค้วามรว่มมอื และเสยีสละเวลา
อนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม ท าใหผู้้วจิยัสามารถเก็บขอ้มลูแบบสอบถามได้ส าเรจ็ลุล่วงไป
ไดด้ว้ยด ี
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ประเทศไทยในยุคดจิทิลัโลกถูกเชื่อมต่อกนัด้วยเทคโนโลยกีารสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่ขา้มาช่วยในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยปัจจบุนัสิง่ต่างๆ ลว้นถูกเชื่อมโยง
ดว้ยอนิเตอรเ์น็ต ตามแนวคดิ Internet of things (Kevin อา้งถงึใน ภทัรานิษฐ ์ฉายสถวรรณครี,ี 
2559) คอืการเชื่อมโยงทุกสิง่ทุกอยา่งเขา้สู่โลกอนิเทอรเ์น็ต ท าใหม้นุษยส์ามารถสัง่การ ควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตได ้เช่น การสัง่เปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์
โทรศพัท์มอืถือ  เครื่องมอืสื่อสาร เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมอืทางการเกษตร เครื่องจกัรใน
โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น การสื่อสารผ่านอนิเทอรเ์น็ตนัน้จงึถอืเป็นการสื่อสารไรพ้รมแดน ที่ท าให้
มนุษยส์ามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดส้ะดวก รวดเรว็มากขึน้ โดยรปูแบบการตดิต่อสื่อสารผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ต คอืการตดิต่อสื่อสารทีเ่รยีกว่า “สื่อสงัคมออนไลน์” (Social media) ทีใ่ชซ้อฟต์แวร์
หรอืบรกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดแ้ลกเปลีย่น อภปิราย สื่อสารและมสี่วนรว่มในการ
ปฏสิมัพนัธใ์นรปูแบบของสงัคม ผ่านขอ้ความ เสยีง ภาพ และวดีโีอ เพื่อสรา้งการแบ่งปันขอ้มลู 
การวจิารณ์ การตดิต่อสื่อสาร เช่น ไลน์ (LINE), ทวติเตอร ์(Twitter), เฟสบุ๊ก (Facebook) และ 
อนิสตาแกรม (Instagram) (สริชิยั ดเีลศิ และเยาวลกัษณ์ รวมอยู่, 2560) 

จากผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพบว่า  คนไทยใช้
อินเทอรเ์น็ตมากขึ้น เฉลี่ย 6 ชัว่โมง 30 นาที/วนั และในวนัหยุดเฉลี่ย 6 ชัว่โมง 48 นาที/วนั 
โดยกิจกรรมที่นิยมท าเมื่อใช้อินเทอรเ์น็ต คอืการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social network) กว่า 
รอ้ยละ 86.9 โดยใชเ้วลากบัสื่อออนไลน์เฉลีย่ 3 ชม. 30 นาท/ีวนั และแพลตฟอรม์ทีค่นไทยนิยม
ใช้มากที่สุดคอืยูทูป รอ้ยละ 97.1 ตามมาด้วย เฟสบุ๊ก, ไลน์, อนิสตาแกรม, พนัทปิ, ทวติเตอร ์
และวอตสแ์อปป์ 

 
 
 
 



 

2 

 

 

 
 

ภำพท่ี 1.1 : รอ้ยละของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต เปรยีบเทยีบตามความนิยมสื่อสงัคมออนไลน์ 
แหล่งท่ีมำ : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ 2560 
 

การเตบิโตของสื่อสงัคมออนไลน์ จากขอ้มลูการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของคนไทยตลอดปี 
2560 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2561 พบว่า สื่อทีม่กีารเตบิโตสงูทีสุ่ดคอื ทวติเตอรโ์ดยมผีูใ้ชง้านกว่า 
9 ล้านคน เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 70 รองลงมาคือแอปพลิเคชันอินสตาแกรม เติบโตกว่า 
รอ้ยละ 41 มผีู้ใช้งาน 11 ล้านคน และยงัพบว่าคนไทยใช้เฟสบุ๊กถึง 47 ล้านคน แต่เตบิโตขึ้น
เพยีงรอ้ยละ 15  

 

 
 
ภำพท่ี 1.2 : การเตบิโตของสื่อสงัคมออนไลน์ 
แหล่งท่ีมำ : THOTH ZOCIAL, 2560 
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สื่อสังคมออนไลน์นั ้นมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นอีกช่องทางในการท า
การตลาด และการขายสนิค้าผ่านทางออนไลน์ โดยสื่อสงัคมออนไลน์ที่มกีารเตบิโตกว่ารอ้ยละ 
41 และมผีูใ้ชง้านกว่า 11 ลา้นคน อย่างแอปพลเิคชัน่อนิสตาแกรม กลายเป็นสื่อทีน่ักการตลาด 
และคนท าธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์สนใจมากขึ้นอีกด้วย ดงันัน้การใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่าง
แอปพลเิคชนัอนิสตาแกรมในการท าการตลาดให้เป็นที่รูจ้กัในหมู่ของผู้บรโิภคจงึมคีวามส าคญั
อย่างยิง่ นอกจากข่าวสารจะถูกแพร่กระจายไปย่างกว้างขวางและรวดเรว็แล้ว ยงัสารมารถ 
กระจายข่าวสารเกี่ยวกบัสนิคา้ผ่านการบอกต่อทางโลกของสงัคมออนไลน์ (Electronic word of 
mouth) ได้อีกด้วย แต่ทัง้นี้สินค้าต้องมคีวามโดดเด่นเพื่อสร้างการรบัรู้ให้กับผู้บรโิภคได้ใน
ระยะเวลาอนัสัน้เมื่อพบเห็น และสรา้งความสนใจในการรบัข่าวสารที่ตราสนิค้านัน้ต้องการจะ
สื่อสารอกีดว้ย (สริชิยั ดเีลศิ, และเยาวลกัษณ์ รวมอยู่, 2560) 

แอปพลิเคชันอินสตาแกรม (Instagram) คือแอปพลิเคชันที่ใช้การสื่อสารหลักผ่าน
ภาพถ่าย มีจุดเด่นคือการแต่งรูป (Filter) และผู้ใช้งานยงัสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ติดตาม และแชร์ชวีติประจ าวนักับเพื่อนหรอืคนรอบข้างได้ ปัจจุบนัทางอินสตาแกรมได้เพิ่ม
ฟีเจอร ์(Feature) ใหม่ๆ ให้ผู้ใช้มากขึน้ทัง้สตอรี ่(Stories) วดิโีอและรูปภาพแบบชัว่คราวที่จะ
อยู่เพียงแค่ 24 ชัว่โมง การไลฟ์สดในรูปแบบวีดีโอ และการส่งข้อความโดยตรง  (Direct 
message) ทีเ่ป็นฟีเจอรใ์หมท่ีส่รา้งความนิยมใหค้นสนใจสมคัรเป็นผูใ้ชง้านอนิสตาแกรมมากขึน้ 
ประกอบกบัการใช้งานง่าย สะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย อกีทัง้หน้าจออนิเทอรเ์ฟสที่มี
ความสวยงาม จงึท าใหม้ผีูใ้ชง้านรว่มเป็นจ านวนมาก 

จากผลส ารวจขอ งมายแชร์ (2556) พบว่ าพฤติก รรมการใช้ แอปพลิ เคชัน 
อนิสตาแกรมของคนไทยผ่านเครื่องคอมพวิเตอร ์และโทรศพัท์มอืถอืนัน้เป็นที่นิยมของบุคคล
ทัว่ไปและบุคคลมชีื่อเสยีงมากขึน้ โดยคนไทยรูจกัและเป็นผู้ใช้งานแอปพลเิคชันอนิสตาแกรม 
ร้อยละ 52 รู้จกัแต่ไม่ได้ใช้งาน ร้อยละ 43 และไม่รู้จกัอินสตาแกรมเลย ร้อยละ 5 (Tukko 
Nathida, 2556, 3 พฤษภาคม)  
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ภำพท่ี 1.3 : การรูจ้กัและการใชแ้อปพลเิคชนัอนิสตาแกรม 
แหล่งท่ีมำ : Marketing Oops, 2556 
 ในด้านพฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการใช้อนิสตาแกรมของคนไทยพบว่าประมาณ 7 ใน 
10 คนตดิตามอนิสตาแกรมของดาราและบุคคลมชีื่อเสยีง โดยส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิอายุ 18-34 ปี 
ในขณะที่ผู้ที่ชอบติดตามอินสตาแกรมองสนิค้าและบรกิาร จะมอีายุประมาณ 24 ปีขึ้นไป โดย
พบว่าพฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการใชอ้นิสตาแกรมกว่ารอ้ยละ 76 ใชเ้พื่อบอกต่อเพื่อนเกีย่วกบั
ข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดในอินสตาแกรม อันดับ 2 ร้อยละ 74 ใช้เพื่อติดตาม 
อินสตาแกรมสินค้าและบรกิาร อันดับ 3 ร้อยละ 71 ใช้เพื่อร่วมกิจกรรมทางการตลาดผ่าน
อนิสตาแกรม อนัดบั 4 รอ้ยละ 68 ใช้เพื่อตดิตามอนิสตาแกรมของดาราและคนมชีื่อเสยีง และ
อนัดบั 5 รอ้ยละ 63 ใชอ้นิสตาแกรมเป็นแหล่งขอ้มลูในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 

 
 

ภำพท่ี 1.4 : พฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการใชแ้อปพลเิคชนัอนิสตาแกรม 
แหล่งท่ีมำ : Marketing Oops, 2556 
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นอกจากบุคคลทัว่ไปแล้วแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรมยงัเป็นที่นิยมของบุคคลมชีื่อเสยีง
ต่างๆ เพื่อใช้อพัเดทชวีติประจ าวนัผ่านรูปภาพ และวดีโีอ จงึเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้กระแสของ
อนิสตาแกรมนิยมขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ผีูต้ดิตามและใหค้วามสนใจสมคัรใชง้านอนิสตาแกรม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้ใช้ในการติดตามข่าวสาร อพัเดทเทรนด์ ติดตามชวีติประจ าวนัของ
เพื่อน และยงัตดิตามบุคคลมชีื่อเสยีงที่ชื่นชอบอกีด้วย จากข้อมูลสถติิและล าดบัอนิสตาแกรม 
Thailand Superstar พบว่าบุคคลมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในประเทศไทยล้วนมีบัญชีใช้งาน
แอปพลเิคชัน่อินสตาแกรม โดยบุคคลมชีื่อเสยีงที่มยีอดผู้ติดตาม (Follower) มากที่สุด ได้แก่ 
อันดบั 1 อัม้ พัชราภา มีผู้ติดตามจ านวน 8,754,783 คน อันดบั 2 ชมพู่ อารยา มีผู้ติดตาม
จ านวน 7,835,780 คน อันดับ 3 ใหม่ ดาวิกา มีผู้ติดตามจ านวน 6,922,660 คน อันดับที่ 4  
วุ้นเส้น วิรฒิิพา มีผู้ติดตามจ านวน 6,472,834 คน และอันดับที่ 5 บอย ปกรณ์ มีผู้ติดตาม
จ านวน 6,442,783 คน (Thailand superstar, 2561, 2 กุมภาพนัธ์) จากสถิติดงักล่าวจงึท าให้
แอปพลเิคชนัอนิสตาแกรมกลายเป็นอกีหนึ่งช่องทางทีน่กัการตลาดใหค้วามสนใจ และใชเ้พื่อท า
การสื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณาในรปูแบบต่างๆ ของสนิคา้และบรกิารผ่านการโพสต์ภาพ
ถ่ายในชวีติประจ าวนัของบุคคลมชีื่อเสยีง  

 
ภำพท่ี 1.5 : ขอ้มลูสถติแิละล าดบัอนิสตาแกรมของคนดงัในประเทศไทย 
แหล่งท่ีมำ : Thailand superstar, 2561 
 

นอกจากบุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าวแลว้ยงัรวมถงึทายาทหรอืลูกของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่
เมื่อมทีายาทก็มผีู้คนมากมายให้ความสนใจ ตดิตาม อกีทัง้ความน่ารกั สดใสของเหล่าทายาท
ดารานัน้ท าให้เกิดกระแสแฟนคลบัลูกดาราขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มยอดติดตามในอินสตาแกรมของ 
พ่อ-แม่ให้สูงขึน้ไปดว้ย โดยบุคคลมชีื่อเสยีงบางคนมกีารเปิดอนิสตาแกรมในชื่อของลูกเพื่อให้
แฟนคลบัได้ตดิตามง่ายยิง่ขึน้ ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงคนดงักล่าวมกัมชีื่อเสยีงต่อยอดมาจาก 
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พ่อ-แม่อยู่แล้ว หรอือาจจะมชีื่อเสยีงมากกว่าพ่อแม่ โดยตัง้แต่แรกเกดิก็สามารถหารายได้จาก
การโฆษณาหรอืรวีวิผลติภณัฑต่์างๆ ทัง้ดา้นสนิคา้และบรกิาร ซึง่สามารถรวีวิผ่านอนิสตาแกรม
ส่วนตวัของพ่อ แม่ และอนิสตาแกรมทีเ่ปิดใหม่ในชื่อของลูก ซึง่เกดิเป็นกระแสกลุ่มแฟนคลบัที่
ตดิตามเหล่าทายาทของดาราที่ไดรบัความนิยมสูง ซึ่งสามารถดูได้จากค่าตวัของเหล่าทายาท
ดาราในการไปออกอีเว้นท์ที่มคี่าตัวสูงถึง 1.5 – 2 แสนบาท (เปิดค่าตัว “ซุปตาร์ฟันน ้านม” 
ใครไดเ้มด็เงนิมากทีสุ่ด, 2560, 10 มนีาคม) หรอืแมแ้ต่กระแสข่าวค่าตวัของทายาทชมพู่ อารยา 
ดาราอนัดบัต้นของประเทศไทยที่เมื่อออกโฆษณาผ้าอ้อมเด็กเบบี้เลฟิร่วมกบัทายาทฝาแฝด 
สายฟ้า-พายุ ซึ่งมกีระแสข่าวว่าได้ค่าตวัถึง 15 ล้าน ("ชมพู่" ควงซุปตารแ์ฝด "สายฟ้า-พายุ" 
ออกงานแรกฉลุย, 2561, 23 มนีาคม) 

โดยปัจจุบนับุคคลมชีื่อเสยีงส่วนใหญ่มบีญัชขีองอนิสตาแกรมส่วนตวัที่เหล่าแฟนคลบั
สามารถตดิตามชวีติประจ าวนัได้ และบญัชอีนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงที่มทีายาทจะเหน็
ว่าไดร้บัความสนใจจากผูต้ดิตามเป็นอย่างมาก จ านวน 22 อบัดบั1 ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1.1  
 
ตำรำงท่ี 1.1 อนิสตาแกรมของบุคคลทีช่ื่อเสยีงทีม่ทีายาท 
 
อนัดบั ช่ือ ช่ือบญัชี Instagram Follower 

1. ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้า และพายุ  @chomismaterialgirl 7.8 M 
2. กุ๊บกิบ๊ สุมณทพิย ์– น้องเป่าเปา  @gggubgib36 5.7 M 
3. แพท ณปภา – น้องเรซซิง่  @pat_napapa 4.9 M 
4. เนย โชตกิา – น้องอคนิ  @noeychotika 4.9 M 
5. โอปอล ์ปาณสิรา – น้องอลนิและน้องอลนั  @opalpanisara 4.8 M 
6. เมย ์เฟ่ืองอารมย ์– น้องมาย ู @mayfuang 4.6 M 
7. เป้ย ปานวาด – น้องโปรด  @ppanward 4.5 M 
8. นานา ไรบนีา – น้องบน่ีาและน้องบลู๊คลนิ  @nanarybena 3.5 M 
9. แอฟ ทกัษอร – น้องปีใหม ่ @aff_taksaorn 3 M 
10. 
11. 

โบว ์แวนดา้ – น้องมะล ิ 
เอ๋ พรทพิย ์– น้องภแูละน้องเภา 

@vanda29 
@aey_pornthip 

2.9 M 

12. ลเิดยี ศรณัยร์ชัต ์– น้องดแีลน @lydiasarunrat 2.7 M 
13. หนิง ปณติา – น้องนิรนิ @ningpanita 2.2 M 
14. พอลล่า เทยเ์ลอร ์– น้องไลลาและ

น้องลกูา้ 
@paulataylorbuttery 2.1 M 
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ตำรำงท่ี 1.1 (ต่อ)  

อนัดบั ช่ือ ช่ือบญัชี Instagram Follower  

15. เบนซ ์พรชติา – น้องปรมิ @pornchita 1.8 M 
16. กระแต ศุภกัษร – น้องเจา้ขา @iamkratae 1.7 M 
17. คุณแม ่บอย ปกรณ์ – น้องวนัใหม่ @momomama1234 1.7 M 
18. จนู กษมา – น้องออกสั ออกา้ ออกู๊ด และ

ออเกรซ 
@june_kasama 1.2 M 

19. แอน อลชิา – น้องรชิา @ann_laisuthruklia 1.2 M 
20. เจนสุดา ปานโต – น้องควนิน์ @janesuda 1.1 K 
21. 

 
พลอย ชดิจนัทร ์– น้องชโิน่ ชลิ ีชตีาร ์
และชลินิ 

@ploychidjun 
 

1.1M 
 

22. กบ สุวนนัท ์– น้องณดาและน้องณดล @kob_nada_nadol 846 K 
1โดยที ่10 K = 10,000 และ 10 M = 10,000,000  
โดยเลอืกเฉพาะบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทและมผีูต้ดิตาม 50 K ขึน้ไป 
สบืคน้ขอ้มลูเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 

 
ภำพท่ี 1.6 : ตวัอยา่งการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชบุ้คคลมชีื่อเสยีง-ทายาท 
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ผลการส ารวจนิด้าโพลและไนน์เอ็นเตอรเ์ทน (2560) พบว่าทายาทดาราที่เป็นขวญัใจ
มหาชน 10 อนัดบั ที่คนไทยชื่นชอบและตดิตามมากที่สุดไดแ้ก่ อนัดบั 1 รอ้ยละ 59.52 ระบุว่า
เป็นน้องมะลิ – ลูกปอ ทฤษฎีและโบ แวนด้า อันดับ 2 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็นน้องณดา 
น้องณดล ลูกกบ สุวนันท์ อนัดบั 3 รอ้ยละ 8.40 ระบุว่าเป็นน้องเป่าเปา ลูกกุ๊บกิบ๊ สุมณทพิย ์ 
และบี ้ธรรศภาคย ์อนัดบัที ่4 รอ้ยละ 3.28 ระบุว่าเป็น อลนิ อลนั ลกูโอปอล ์ปาณิสรา และหมอ
โอ๊ค สมทิธิ ์อนัดบัที ่5 รอ้ยละ 2.93 ระบุว่าเป็นน้องวนัใหม ่ครอบครวับอย ปกรณ์ และน้องมาย ู
ลกูหนุ่ม กรรชยัและเมย ์เฟ่ืองอารมย ์ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั อบัดบั 6 รอ้ยละ 2.56 ระบุว่าเป็นน้อง
โปรด ลูกเป้ย ปานวาดและป๊อป นิธิ อับดับ 7 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็นน้องปีใหม่ ลูกแอฟ  
ทักษอรและสงกรานต์ เตชะณรงค์  อันดับ 8 ร้อยละ 1.52 ระบุว่าเป็น น้องเจ้านาย เจ้าขุน  
เจ้าสมุทร ลูกเจ เจตรนิและป่ิน เก็จมณี  อันดบั 9 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็นน้องออกัส ออก้า 
ออกุ๊ด ออเกรซ ลูกเป้ิล นาครและจูน กษมา และอนัดบั 10 ร้อยละ 1.04 ระบุว่าเป็นน้องโสน 
 ลกูมอส ปฏภิาณ และเกม ดวงพร 
 เมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่ชื่นชอบทายาทดารา – นักแสดง พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.88 ระบุว่าชื่นชอบเพราะ ดูน่ารกั สดใส สมวยั รองลงมา รอ้ยละ 19.76 
ระบุว่า ชอบพ่อและแมข่องเดก็ รอ้ยละ 14.72 ระบุว่าดเูป็นเดก็ด ีเลีย้งงา่ย เชื่อฟังผูใ้หญ่ รอ้ยละ 
10.24 ระบุว่า ชื่นชอบเป็นการส่วนตวั รอ้ยละ 5.04 ระบุว่าชื่นชอบผลงาน และรอ้ยละ 4.08 ระบุ
ว่า ชื่นชอบเพราะเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ เพราะต้องการเป็นก าลังใจให้ ดูเป็นเด็กฉลาด กล้า
แสดงออก มคีวามกตัญญู มีครอบครวัพ่อแม่ที่น่ารกั และอบอุ่น  (ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น 
นิดา้โพล สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2559) 
 ประเภทของการรวีวิผลติภณัฑผ์่านทางอนิสตาแกรมโดยใชบุ้คคลมชีื่อเสยีงและทายาท
นัน้จะสงัเกตได้จากรูปภาพ ข้อความใต้ภาพ การใส่ Hashtag ใส่สถานที่ (Location) และการ 
Tag ชื่อสินค้าหรอืบรกิารของตราสินค้านัน้ๆ ที่ถูกโพสต์โดยบุคคลมีชื่อเสียงทัง้ในรูปแบบ
ภาพนิ่งและวดีโีอ  

ค่าตวัรวีวิผลติภณัฑข์องบุคคลมชีื่อเสยีงนัน้สูงถงึ 1.5 – 2 แสนบาท เพยีงโพสต์ภาพก็
สามารถรบัเงนิไดเ้ลย จงึท าให้บุคคลมชีื่อเสยีงมากมายรบัรวีวิผลติภณัฑ์โดยไม่ได้เป็นผูใ้ช้จรงิ 
และไม่ไดศ้กึษาขอ้มลู และรายละเอยีดของผลติภณัฑ ์เมื่อผลติภณัฑด์งักล่าวเกดิปัญหาอาจจะ
ส่งผลต่อชื่อเสียงและยงัมคีวามผิดทางกฎหมายอีกด้วย อาทิเช่น กรณีศึกษาที่น่าสนใจของ
สนิค้าในเครอืบรษิัท เมจกิสกิน จ ากดั(Magic skin) แบรนด์ใหม่ที่ทุ่มทุนดงึเหล่าดาราดงัของ
วงการบนัเทงิ มาช่วยโปรโมท รวีวิผลติภณัฑ ์และสามารถสรา้งยอดขายไดห้ลกั 10 ลา้นบาทใน
ระยะอนัสัน้ ซึง่ผลติภณัฑข์องเมจกิสกนินัน้มกีารโฆษณาเกนิจรงิ เช่น ผอมใน 7 วนั หรอืขาวใน 
7 วนั จากการตรวจสอบพบว่าผลติภณัฑท์ัง้หมดผดิกฎหมาย ใช ้อย. ปลอม และกระบวนการ
ผลติไม่ไดม้าตรฐาน อกีทัง้ยงัมกีารฉ้อโกงตวัแทนจ าหน่าย ซึง่ผลติภณัฑด์งักล่าวไดม้กีารลงทุน
เงนิมากมายในการจา้งดาราดงักว่า 56 คนมาร่วมรวีวิผลติภณัฑ ์(1 นาท ีรบั 2 แสน ดาราดงัไม่
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รูเ้รื่อง? ท าไม? ยอมรวีวิสนิคา้ห่วย!, 2561, 29 เมษายน) โดยใชค้นดงัสรา้งความเชื่อ อวดอ้าง
เกินจรงิ ไม่ว่าจะเป็น เมย์ พชิญ์นาฏ, แพท ณปภา, มารก์ี้ ราศร,ี วุ้นเส้น วริฒิพิา และปันปัน 
สุทตัตา ซึ่งต่างต้องเข้าให้ปากค ากับทางต ารวจโดยที่ส่วนใหญ่ได้ยอมรบัว่าไม่ได้ตรวจสอบ
ผลติภณัฑท์ี่รบัมารวีวิให้ดก่ีอน เพราะคดิว่าเป็นผลติภณัฑท์ี่อยู่ในตลาดมานาน มอีย. จงึคดิว่า
เป็นผลติภณัฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (THE STANDARD TEAM, 2561, 24 เมษายน) พชัร ี
เพิม่วงศ์อศัวะ กรรมการ สมาคมโฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) กล่าวว่า สนิค้าและบรกิารต่างๆ 
ที่ใช้กลยุทธ์ารตลาดโดยอาศยัผู้มอีทิธพิลทางความคดิ (Influencer Marketing) มาก ในช่วงปี 
2558-2559 ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในแพลตฟอรม์ต่างๆ สาเหตุทีแ่บรนดใ์ชา้รตลาดโดยอาศยัผูม้ ี
อิทธพิลทางความคิดผ่านโลกออนไลน์ เพราะหลกัๆ ช่วยในเรื่องของการสร้างความผูกพัน 
(Engagement) เกดิขึน้กบัผูบ้รโิภค ได้ยอดไลค์ ยอดแชร ์และแสดงความคดิเหน็กลบัมายงัแบ
รนดโ์ดยตรงทนัท ีตามมาดว้ยการช่วยใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย (Educate) ว่าสนิค้า
และบรกิารนัน้ใช้งานอย่างไร และให้ผลลพัธ์แบบไหน นอกจากนี้ Influencer ยงัท าให้เกดิการ 
“ทดลอง” ใช้สินค้าและบริการนั ้นๆ จากการเล่า “ประสบการณ์จริง” ที่ใช้สินค้า และนัน่
หมายความว่าจะส่งผลลัพธ์ต่อ “ยอดขาย” โดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มสินค้ายอดฮอตชอบใช้ 
Influencer ปัจจุบนัมแีทบทุกหมวด ตัง้แต่สนิค้าอุปโภคบรโิภค ภาคการเงนิ ธุรกจิโทรคมนาคม 
การสื่อสาร เป็นต้น สอดคลอ้งกบัเมด็เงนิโฆษณาผ่านสื่อดจิทิลั ที่กลุ่มธุรกจิโทรคมนาคม การ
สื่อสาร เทงบลงไปกว่า 1,100 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์ ทุ่มเงนิกว่า 800 ล้านบาท ในปี 
2560 และยงัคงอดังบต่อในสื่อดจิทิลัเพิ่มเป็นกว่า 1,290 ล้านบาท และกว่า 1,000 ล้านบาท 
ตามล าดับในปีนี้  (ถอดบทเรยีน “เมจกิ สกิน” แบรนด์โนเนม พึ่งพลัง Influencer เสกคาถา
การตลาดโกยเงนิมหาศาล, 2561, 25 เมษายน) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจว่าการรวีิวผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อินสตาแกรมโดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสียง ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้
ความเชื่อถอือย่างไร ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมอย่างไร และการรบัรูค้วามน่า
เชื่อของการรวีวิผลติภณัฑร์ปูแบบการรวีวิผ่านอนิสตาแกรมส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
ผู้บรโิภคอย่างไร เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาแนวคิดตลาดโดยใช้บุคคลมี
ชื่อเสยีงในโดยใชท้ายาทของบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑ์ผ่านสื่ออนิสตาแกรมที่ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค  
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ  
 
1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม  
2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมกบัการรบัรูค้วาม

น่าเชื่อถอืทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม 
3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ

ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 
1.3 ปัญหำน ำวิจยั 
 

1) พฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมของกลุ่มตวัอยา่งเป็นอย่างไร 
2) ความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อของการรวีวิ

ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงเป็นอยา่งไร 
3) ความสมัพนัธ์ของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมกบั

การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอยา่งไร 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
 

1) เพื่อเป็นแนวทางให้นักการตลาด สามารถน าผลการวจิยัมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธด์า้นการตลาด การโฆษณาโดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

2) เพื่อศกึษาการตลาดในรูปแบบการรวีวิบนสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรม โดยน าเสนอ
ผลติภณัฑผ์่านทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง ซึง่สามารถเพิม่องคค์วามรูเ้กี่ยวกบักลยทุธ์ทางการตลาด
โดยบุคคลมชีื่อเสยีงได ้

3) เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑผ์่านทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงบน
สื่อสงัคมออนไลน์ อนิสตาแกรมทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

4) เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา นกัวจิยั หรอืผูท้ีส่นใจทัว่ไป สามารถน าขอ้มลูไปเป็นแนวทาง
ในการศกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัใช้การวิจยัเชิงปรมิาน (Quantitative research) ท าการศึกษา
เรื่องความสมัพนัธ์ของการใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบั
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บรโิภค ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ เป็นผู้ใช้งาน 
อนิสตาแกรม ทัง้เพศหญิงและชาย จ านวน 200 คน โดยจะคดักรองกลุ่มตวัอย่างว่า ต้องเป็น
ผูต้ดิตาม(Follow) อนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทอย่างน้อย 2 คน ซึง่การวจิยัส่วน
นี้จะใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิว
ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึ่ง
ผูว้จิยัได้น าทฤษฎ ีแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งมาท าการศกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั โดยมหีวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคดิเรือ่งลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการโฆษณาโดยใชบุ้คคลมชีื่อเสยีง  
2.3 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้  
2.4 แนวคดิและทฤษฎกีารรบัรู ้
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
2.6 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเร่ืองลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 
ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ วชิาที่ศกึษาเกี่ยวกบัประชากร ทัง้นี้เพราะ

ค าว่า Demo หมายความว่า People ซึ่งแปลว่าประชาชนหรือประชากร ส่วนค าว่า Graphy 
หมายความว่า Writing Up หรอื Description ซึง่แปลว่า ลกัษณะ เมือ่แยกพจิารณาจากรากศพัท ์
ค าว่า Demography จงึมคีวามหมายตามที่ว่า วชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประชากร (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ 
และณรงค ์เทยีนส่ง, 2521) 

ยบุล เบญ็จรงคก์จิ (2542) กล่าวถงึแนวคดิดา้นประชากรนี้เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของ
ความเป็นเหตุเป็นผล โดยพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึน้ตามแรงบงัคบั จากภายนอกมา
กระตุ้น ซึ่งบุคคลที่มคีุณสมบตัทิางประชากรที่แตกต่างกันจะมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัไปด้วย 
แนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social categories theory) ของ Defleur and Bcll-
Rokeaoh (1996) ที่อธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรอื
ลกัษณะทางประชากรซึ่งลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิายเป็นกลุ่มได้ คอื บุคคลที่มพีฤติกรรม
คลา้ยคลงึกนัมกัอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลทีอ่ยูใ่นล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั
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ตอบสนองต่อเนื้อหาขา่วสารในแบบเดยีวกนั และทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 
differences theory) ซึง่ทฤษฎนีี้ไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เรา้ และการตอบสนอง 
(Stimulus-response) หรอืทฤษฎ ีเอส-อาร ์(S-R Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาประยุกต์ใช้
อธบิายเกีย่วกบัการสื่อสารว่า ผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารที่
แตกต่างกนั 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวถงึลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ 
สถานภาพ รายได้ อาชพี ระดบัการศกึษา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นเกณฑท์ี่น ามาใช้ในการ
แบ่งสดัส่วนการตลาด โดยสถติทิี่วดัไดจ้ากลกัษณะของประชากรจะสามารถช่วยก าหนดตลาด
ของกลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ท าใหง้่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรดา้นอื่นๆ ตวัแปรดา้นประชากรที่
ส าคญัประกอบไปดว้ย 
 1. เพศ (Sex) สามารถใช้ในการแบ่งแยกความต้องการของผู้บรโิภคได้ โดยดูเพศของ
ผู้บรโิภคเป็นหลกัในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญั 
เพราะปัจจุบนันี้ตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคมาก เพศทีแ่ตกต่างการ
มกัมทีศันคต ิการรบัรู ้และการตดัสนิใจในเรือ่งการซือ้สนิคา้ต่างกนั 

2.  อายุ (Age) หมายถงึ อายุของผู้บรโิภคซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ต่อการบรโิภคสนิค้าหรอื
บรกิารทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคทีม่อีายุที่แตกต่างกนั และไดค้น้ควา้ของ
ส่วนตลาดส่วนเลก็ (Niche market) โดยมุง่ความส าคญัทีต่ลาดอายสุ่วนนัน้ 

3. สถานภาพครอบครวั (Marital status) ลกัษณะของครอบครวันับว่าเป็นเป้าหมายที่
ส าคญัของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัมากในส่วนที่เกี่ยวกบั
หน่วยของผูบ้รโิภค นักการตลาดมกัจะใหค้วามสนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืน
ทีใ่ช้สนิค้า รวมถงึใส่ใจการพจิารณาลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งด้านสื่อทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผูท้ีเ่ป็นคนตดัสนิใจในครอบครวัเพื่อทีจ่ะช่วยพฒันากลยุทธก์ารตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ ( Income, Education and Occupation) หมายถึงตัว
แปรทีส่ าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บรโิภคที่มี
รายไดสู้ง แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ ่าเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปัจจยัส าคญัของการ
แบ่งส่วนการตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้ว ัด
ความสามารถของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้า ใน
ขณะเดยีวกนัในการเลอืกซื้อสนิค้า แท้ที่จรงิแล้วอาจใช้เกณฑ ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม 
อาชพี การศกึษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได้ เช่นกนั แม้รายได้เป็นตวัแปรที่นิยมใช้แต่
นกัการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรอ์ื่นๆ เพื่อให้
สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

ในงานวจิยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีิว
ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ลกัษณะประชากรทีใ่ชใ้นการ
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วเิคราะห ์คอื เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายได ้โดยไดเ้พิม่เรือ่งของการมบีุตร-
หลาน เนื่องจากงานวจิยันี้เกี่ยวขอ้งกบัเดก็จงึคดิว่าการมบีุตร-หลานอาจมสี่งผลท าให้ผูบ้รโิภค
ตดิตามบุคคลมชีื่อเสยีง-ทายาทจนเกิดการตดัสนิใจซื้อ ทัง้นี้ ปัจจยัทางด้านประชากรนัน้ยงัมี
ลกัษณะอื่น ซึง่สามารถน ามาวเิคราะหภ์ายใต้แนวความคดิทีว่่าถ้าบุคคลมปัีจจยัเหล่านี้แตกต่าง
กนั ความคดิ และการกระท าอาจมแีนวโน้มที่แตกต่างกนัไป เนื่องจากปัจจยัแต่ละปัจจยัของ
บุคคลหนึ่งทีแ่ตกต่างกนั ตามลกัษณะทางประชากรศาสตรถ์อืเป็นพืน้ฐานในการก าหนดใหก้าร
ตดัสนิใจซือ้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใช้บคุคลมีช่ือเสียง 
 
ศรกีญัญา มงคลศริ ิ(2547) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของผูม้ชีื่อเสยีงในทีน่ี้ซึง่หมายถงึบุคคล

ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั เป็นบุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ในเรือ่งไดเ้รือ่งหนึ่ง หรอือาจเป็นทายาทของบุคคลที่
ประสบความส าเรจ็ และการทีจ่ะเป็นบุคคลมชีื่อเสยีงนัน้ไมไ่ดจ้ ากดัอยู่แค่วงการการแสดง หลาย
คนอาจคดิว่าผูม้ชีื่อเสยีงหมายถงึดาราเท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิผูม้ชีื่อเสยีงนัน้ไม่จ ากดัสาขา
อาชพี สามารถอยู่ได้ในทุกวงการ เช่น การแสดง กฬีา ดนตร ีศาสนา ฯลฯ ผลที่ตามมาของ
ชื่อเสยีงและความส าเรจ็ คอืการไดเ้ป็นจุดสนใจของประชาชน (Central of attention) ผูซ้ึง่สนใจ
อยากรูเ้รือ่งของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงเหล่านัน้ ในเรือ่งการใชช้วีติทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างจากคนทัว่ไป
อยา่งไร รกัษาความส าเรจ็และประสบความส าเรจ็ไดอ้ยา่งไร  

การใช้กลยุทธ์ผู้มชีื่อเสยีงมาช่วยทางการตลาด เพราะบุคคลมชีื่อ เสยีงมกัเป็นที่สนใจ
ของประชาชน และมแีฟนคลบัชื่นชมมากมาย อกีทัง้แฟนคลบัเหล่านี้มกัจะยดึคนดงัที่ชื่นชอบ
เป็นแบบอย่างและพยายามเลยีนแบบพฤตกิรรม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของคนไทยที่ยกย่อง
เชงิชูเซเลบรติี้คนดงั เปรยีบเสมอืนผู้น าทางความคดิ แฟชัน่ และอยากน ามาเป็นต้นแบบของ
ตนเอง จงึเป็นสาเหตุให้คนทัว่ไปมกัเกิดพฤติกรรมเลยีนแบบ รวมถึงการใช้สนิค้าตามคนดงั
ดงักล่าวอกีด้วย อกีทัง้การใชก้ลยุทธก์ารตลาดผูม้ชีื่อเสยีงนอกจากสรา้งกระแสไดอ้ย่างรวดเรว็
และยงัเอื้อประโยชน์กบัการท าธุรกจิหลายประการ ในเรื่องการเพิม่การรบัรู ้ท าใหส้นิคา้แจง้เกดิ
ได้อย่างรวดเรว็ในเวลาที่จ ากดั สร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัสนิค้า และแบรนด์ ท าให้สนิค้าติด
ตลาด อกีทัง้เพิม่ยอดขายอกีด้วย  (Celebrity marketing การตลาดบนพรมแดงและแสงแฟลช, 
2558) 
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โดยความชื่นชอบทีผู่บ้รโิภคต่อบุคคลมชีื่อเสยีงคนหน่ึงๆ นัน้ มดีว้ยกนั 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
ลกัษณะที่ 1 : ชื่นชอบในความสามารถพเิศษ (Talent admires) ผู้บรโิภคหลายคนชื่น

ชอบบุคคลมชีื่อเสยีงจากความสามารถพเิศษ เช่น ชื่นชอบดาราเพราะมคีวามสามารถในด้าน
การแสดง, ชื่นชอบนกัรอ้งเพราะรอ้งเพลงเพราะ และชื่นชอบพธิกีรเพราะมสีามารถในการพดู  

ลกัษณะที่ 2 : ชื่นชอบในรูปร่างหน้าตา (Look admires) ชื่นชอบบุคคลมชีื่อเสยีงจาก
รปูรา่งหน้าตา (Physical) โดยไมเ่น้นในเรือ่งของความสามารถ 

ลกัษณะที่ 3 : ชื่นชอบในฐานะความเป็นอยู่ (Status admires) ปัจจุบนัผู้บรโิภคให้การ
ยอมรบักบับุคคลมชีื่อเสยีงทีป่ระสบความส าเรจ็ในเชงิ ธุรกจิ การงาน และการเป็นทายาทของ
ตระกูลเหล่านัน้ โดยบุคคลมชีื่อเสยีงเหล่านี้เรยีกว่า Status Celebrity เพราะมสีถานะทางสงัคม 
(Social status) และสถานะทางการเงนิ (Financial status) ที่เหนือกว่าบุคคลทัว่ไป (ศรกีญัญา 
มงคลศริ,ิ 2547) 
 ดนัย เรยีบสกุล (อ้างถึงใน ภสัสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) ได้แบ่งบุคคลมชีื่อเสยีง
ออกไดเ้ป็น 7 กลุ่มดงันี้  
 กลุ่มที ่1 : ดารานกัแสดง (Actor, Actress) 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เป็นคนกลุ่มแรกที่หลายคนนึกถึง ซึ่งประกอบไปด้วย
นกัแสดงตวัเอก ทัง้ชาย หญงิ และเดก็ โดยบุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าวนัน้มกัมภีาพลกัษณ์ทีต่ดิตวั
มาจากบทบาททางการแสดงทีไ่ดร้บั เช่น อัม้ พชัราภา ไชยเชือ้ ไดร้บับทเป็นนางเอกยคุใหม ่ไม่
ยอมใหน้างรา้ยรงัแกอยูฝ่่ายเดยีวจงึมภีาพเป็นนางเอกขาลุย เข้มแขง็ ไมย่อมอ่อนใหก้บันางรา้ย 
เนื่องจากภาพลกัษณ์นัน้ๆ จะตดิตวับุคคลมชีื่อเสยีงเสมอ จงึท าใหภ้าพลกัษณ์กลายเป็นตวัแปร
ส าคญัในการคดัเลอืกบุคคลมชีื่อเสยีงมาเป็น Brand endorser 
 กลุ่มที ่2 : นกัรอ้ง (Singer) 
 บุคคลมชีื่อเสยีงทีอ่าจมาจากเวทปีระกวดทีต่้องแสดงความสามารถส่วนตวัหรอือาจเป็น
ทายาทของนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีง หรอืประสบความส าเรจ็ในวงการเพลงมาก่อน เช่น เวทลี่าฝัน 
Academy Fantasia โดยมีข้อแตกต่างระหว่างกลุ่ม ศิลปิน (Singer-celeb) และกลุ่มดารา
นักแสดง (Actor-celeb) คือกลุ่มศิลปินมกัมคี่ายสงักัดที่ชดัเจน มทีีมงานดูแลภาพลกัษณ์ต่อ
สาธารณชนและรายละเอยีดในการท างานในวงการ  
 กลุ่มที่ 3 : นักร้องมาสู่ดารา และดารามาสู่นักร้อง (Singers – actor, Actress actor – 
Actress-singer) บุคคลมชีื่อเสยีงที่ได้รบัความส าเรจ็มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น การเป็นนักรอ้งที่
ต่อยอดมาเป็นนักแสดง บ้างก็เริม่จากการเป็นนักแสดงก่อนแล้วจงึเข้าสู่วงการเพลง บุคคลมี
ชื่อเสยีงทีส่ามารถแสดงความสามารถไดท้ัง้สองบทบาทนี้กจ็ะสามารถมชีื่อเสยีงไดท้ัง้สองวงการ 
แต่หากไมป่ระสบความส าเรจ็กส็ามารถกลบัไปเป็นนกัแสดง หรอืนกัรอ้งเหมอืนเดมิ 
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กลุ่มที ่4 : ความสามารถทางกฬีา (Sport figures) 
เป็นบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นทีรู่จ้กัจากความสามารถด้านกฬีา หรอืประสบความส าเรจ็ใน

การแข่งขนัระดบัสากล น าชื่อเสียงมาสู่ตนเองและประเทศ  โดยบุคคลมชีื่อเสียงกลุ่มนี้จะมี
ช่วงเวลาของชื่อเสียงที่แปรผนัตามช่วงเวลาแห่งชยัชนะ ความแพ้หรอืชนะทางด้านกีฬาที่
แขง่ขนัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการมชีื่อเสยีง  

กลุ่มที ่5 : พธิกีร หรอืผูป้ระกาศขา่ว (New anchors & MC) 
บุคคลมชีื่อเสยีงมหีน้าที่ในการออกสื่อโทรทัศน์บ่อยๆ จงึสรา้งความคุ้นเคยกบัคนดูจงึ

ท าให้เกดิความสนใจและกลายมาเป็นบุคคลมชีื่อเสยีงในที่สุด โดยมภีาพลกัษณ์เฉพาะบุคคล 
รปูร่างหน้าตาด ีความโดดเด่นนี้จงึท าใหบุ้คคลมชีื่อเสยีงในกลุ่มนี้เป็นทีส่นใจของแบรนด์ต่างๆ 
ไมน้่อยไปกว่าบุคคลมชีื่อเสยีงกลุ่มอื่น 

กลุ่มที ่6 : นางงาม (Beauty) 
บุคคลมชีื่อเสยีงกลุ่มนี้เป็นทีรู่จ้กัจากเวทปีระกวด เช่น รางวลัชนะเลศินางงาม ต าแหน่ง

เหล่านี้เป็นในเบกิทางในการเขา้สู่วงการ ในด้านการแสดง หรอืนักรอ้ง และกลายเป็นบุคคลมี
ชื่อเสยีง 

กลุ่มที ่7 : ชื่อเสยีงฐานะทางสงัคม (High-so) 
 บุคคลมชีื่อเสยีงกลุ่มนี้มหีน้าตาและฐานะทางสงัคม และไดร้บัการกล่าวถงึตามสื่อต่างๆ 
ในอดตีบุคคลกลุ่มนี้มกัเป็นทีรู่จ้กัเฉพาะในแวดวงไฮโซ (High-so) ดว้ยกนัเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั
กลุ่มลูกหลานไฮโซเปิดตัวเป็นที่รู้จกัมากขึ้น โดยชื่อเสียงของคนกลุ่มนี้ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
เพราะชาตกิ าเนิดและฐานะทางสงัคม และธุรกจิทีค่รอบครวัท าต่อเนื่องกนัมา  

คุณลกัษณะของบุคคลมชีื่อเสยีงจะต้องค านึงถงึลกัษณะ 5 องค์ประกอบที่ส าคญั ดงันี้ 
(สริลิคัน์ ประเสรฐิศร,ี 2548) 

1) ความไวเ้นื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) คอื ความเชื่อใจในบุคคลดงักล่าว รวมถงึ 
ความน่าเชื่อถอื และความสามารถทีก่ลุ่มเป้าหมายยดึถอืเป็นแบบอย่าง เช่น การใช ้หมวิ-ลลติา 
มาโฆษณานมโฟรโมสต์แคลเซยีมสูง หรอืการใชนุ่้น วรนุช วงศส์วรรคม์าโฆษณาแชมพูแพนทนี 
ณฏัฐช์ุดา วจิติรจามร ี(2556) ระบุว่าความไวว้างใจไดเ้ป็นอกีมติขิองความน่าเชื่อถอื แต่เป็นคน
ละส่วนกบัความช านาญ ผูร้บัสารอาจเหน็ว่าผูส้่งสารมคีวามช านาญสูงแต่ไม่ไวว้างใจ แต่ขณะที่
ผูส้่งสารบางคนอาจดูไม่ช านาญแต่เป็นทีไ่วว้างใจของผูส้่งสารได ้ความไวว้างใจจงึเป็นสิง่ทีผู่ร้บั
สารตอ้งรบัรูไ้ดด้ว้ยตนเองถงึความซื่อสตัยห์รอืคุณธรรมของผูส้่งสาร 
 2) ความช านาญ เชีย่วชาญ (Expertise) คอื ความช านาญ เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของ 
บุคคลนัน้ๆ เช่น การใช้อาจารย์ ยิง่ศักดิ ์มาโฆษณาในผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับอาหาร ณัฏฐ์ชุดา 
วจิติรจามร ี(2556) ระบุว่า ความช านาญคอืความรู้ความสามารถ การมทีกัษะเกี่ยวกบัหวัข้อ
นัน้ๆ การเป็นผูเ้ชีย่วชาญไม่ได้จ ากดัเฉพาะ ด้านวุฒกิารศกึษาหรอืประกาศนียบตัรเท่านัน้ แต่
อาจเป็นการมปีระสบการณ์ตรง เช่น คนที่ติดบุหรี่และเป็นโรคภยัอนัเกิดมาจากการสูบบุหรี่
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สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเกี่ยวกบัความอนัตรายของบุหรี่ซึ่งสามารถท าให้ผู้รบั
สารเกดิการคลอ้ยได ้
 3) ความดงึดดูใจ (Attractive) คอื การดงึดดูใจจากรปูลกัษณ์ภายนอกของบุคคลนัน้ๆ  
ดา้นรปูรา่ง หน้าตา บุคลกิภาพ เช่น การใชพ้อลล่า เทเลอร ์โฆษณาโฟมลา้งหน้า โดยณฏัฐช์ุดา 
วจิติรจามร ี(2556) ระบุว่าจากการวจิยัพบว่าผูส้่งสารทีม่ลีกัษณะท่าทางดจีะถูกมองว่าเป็นคนที่
มมีนุษยส์มัพนัธด์ ีน่าสนใจ มคีวามมัน่ใจในตนเอง มองโลกในแง่ด ีความดงึดูดใจของผูส้่งสารมี
อทิธพิลในการสรา้งความชื่นชอบจากผูร้บัสาร ซึง่สามารสรา้งความรูส้กึในเชงิบวกต่อผูร้บัสารได ้
 4) ความเคารพ (Respect) คอื ความเคารพทีก่ลุ่มเป้าหมายมต่ีอความส าเรจ็ของบุค 
คลนัน้ๆ ท าใหเ้กดิความชื่นชม และน ามาเป็นตน้แบบในการด าเนินชวีติ 
 5) ความเหมอืน (Similarity) คอื ความคลา้ยคลงึของบุคคลนัน้ๆ กบักลุ่มเป้าหมาย  
เช่น บุคลกิลกัษณะ วถิชีวีติ อาย ุเพศ เชือ้ชาต ิซึง่สอดคลอ้งกบั ศรกีญัญา มงคลศริ ิ(2547) จาก
การศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคในต่างจงัหวดัชื่นชมบุคคลมชีื่อเสยีงที่มคีวามเหมอืนกบัตวัเอง เช่น 
นกัรอ้งทีไ่ต่เตา้มาจากดนิ เช่นเดยีวกนักบั ณฏัฐช์ุดา วจิติรจามร ี(2556) ระบุว่า ระหว่างผูส้่งสาร
และผู้รบัสารมอีทิธพิลต่อการยอมรบัสารโน้มน้าวใจ ธรรมชาตขิองคนนัน้ชอบการเปรยีบเทยีบ
ความสามารถ ทกัษะ ทศันคตกิบัคนทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัทาง อายุ เพศ ฐานะทางสงัคมอาชพี 
เพื่อน ามาประเมนิตนเอง เช่น นักศึกษาที่ต้องการรู้คะแนนของเพื่อนที่มรีะดบัผลการเรยีน
ใกล้เคียงกนั นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการตดัสนิใจคนส่วนใหญ่ก็มกัจะหาหลกัฐานเพื่อให้
ตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกต้อง ดว้ยการดูว่าคนอื่นมคีวามคดิเหน็หรอืท าอย่างไร โดยเฉพาะบุคคลทีม่ ี
ความคลา้ยคลงึกบัเรา 
  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ  
 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ หมายถงึ การปฏบิตักิารซือ้ และสิง่ต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเลอืก  

ซื้อ ณ ช่วงเวลาดงักล่าว (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) โดยกระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภค 
โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ (ดารา ทปีะปาล และธนวฒัน์ ทปีะปาล, 2553) 

1) การรบัรูส้ ิง่เรา้ (Stimulus) 
สิง่เรา้ หมายถงึ สิง่กระตุน้ (Cue) หรอืแรงขบั (Drive) เป็นเป็นเหตุจงูใจใหบุ้คคลนัน้ 

ปฏบิตัหิรอืกระท าบางสิง่บางอย่าง โดยผู้บรโิภคได้รบัสิง่เรา้จากหลายแหล่งดงันี้ (Evans and 
Berman อา้งถงึใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 

(1) สิง่เรา้จากสงัคม (Social cue) เกดิขึน้ไดเ้มือ่บุคคลไดคุ้ยกบัสมาชกิใน  
ครอบครวั เพื่อน และบุคคลอื่นๆ กลายเป็นแหล่งสิง่เรา้ทีเ่กดิจากการสงัสรรคก์นัระหว่างบุคคล
ซึง่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูข้าย 
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(2) สิง่เรา้ทีเ่กดิจากการโฆษณา (Commercial cue) ซึง่เกดิจากการทีผู่ข้ายส่ง 
ขา่วสารผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อจงูใจใหเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีต่อ้งการขาย 
โดยการโฆษณาทัง้การขายโดยบุคคล และกจิกรรมส่งเสรมิการขายทัง้หลายถอืเป็นสิง่เรา้ทีเ่กดิ
จากการโฆษณา 

(3) สิง่เรา้ทีไ่มใ่ช่การโฆษณา (Non-commercial cue) คอืสิง่เรา้ทีเ่กดิจาก 
ขา่วสารจากแหล่งทีเ่ป็นกลางเป็นแหล่งข่าวทีไ่ดร้บัความเชื่อถอืสงู เช่น consumer reports หรอื
เอกสารต่างๆ ของรฐับาล เป็นตน้ 

(4) สิง่เรา้ทีเ่กดิจากแรงขบัภายในรา่งกาย (Physical drive)เกดิขึน้จากประสาท 
สมัผสัทางรา่งกายทีไ่ดร้บัผลกระทบ เช่น ความหวิ ความกระหาย และความกลวั เป็นตน้ 

2) การรบัรูปั้ญหา (Problem recognition)   
Lamb, Hair และ McDaniel (2009) ระบุว่า เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัสิง่เรา้ในขัน้ตอนแรก  

สิ่งเร้าดังกล่าวอาจท าให้เกิดการรบัรู้ปัญหา เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สมดุลกัน
ระหว่างสภาวะที่เป็นจรงิกับสภาวะที่ปรารถนา จงึเกิดเป็นความพยายามของบุคคลนัน้ๆ ที่
อยากจะไดใ้นสิง่ทีป่รารถนา เป็นผลสะทอ้นทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมความต้องการของมนุษย ์หาก
ปราศจากความต้องการแลว้พฤตกิรรมใดๆ กจ็ะไม่เกดิขึน้ โดยผูบ้รโิภคจะรบัรูปั้ญหาเมื่อพบว่า
ผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารที่ตนพิจารณาซื้ออาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรอืตอบสนองความ
ปรารถนาของตนเองได้ เช่น ต้องการซื้อโทรทศัน์ใหม่เพราะเครื่องเก่าไม่ชดัและใช้งานมานาน
แลว้ หรอืตอ้งการรถส่วนยนตส์่วนตวัเพราะเดนิทางโดยรถเมลไ์มส่ะดวก 

3) การแสวงหาขอ้มลู (Information search) 
หลงัจากผูบ้รโิภครบัรูปั้ญหาแลว้กจ็ะเริม่แสวงหาขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่

สนใจจะซือ้ ในเบือ้งต้นผูบ้รโิภคจะหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูจากประสบการณ์ทีผ่่านมา (Internal 
information search) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อเป็นอย่างแรกก่อน อย่างการซื้อ
ผลติภณัฑท์ีซ่ือ้เป็นประจ า เช่น แชมพูสระผม ยาสฟัีน กอ็าจน าความรูท้ี่มอียู่ในตวัออกมาใชไ้ด้ 
แต่หากพบว่าความรู้และประสบการณ์นัน้ยงัไม่เพียงพอ ก็ต้องหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก 
(External information search) ซึ่งในกรณีดงักล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อความผดิพลาดสูงและมคี่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการ
ตดัสนิใจต ่า โดยแหล่งขอ้มลูภายนอกนัน้แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

 (1) ข้อมูลที่ไม่เกิดจากการตลาด (Non marketing-controlled information) 
ขอ้มูลที่เกิดจากแหล่งบุคคล (Personal sources) เช่น ครอบครวั เพื่อน คนรอบข้างที่ให้การ
แนะน าเกี่ยวกับสินค้าและบรกิารนัน้ๆ , แหล่งสาธารณะ (Public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน 
องคก์รต่างๆ ทีม่กีารจดัท าสถติเิกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 
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  (2)  ข้อมูลที่ เ กิดจากการควบคุมทางการตลาด (Marketing-controlled 
information source) ขอ้มูลที่สรา้ง และสื่อสารโดยนักการตลาดเพื่อใช้ในการโฆษณาสนิค้า
หรอืบรกิาร ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วทิยุ หนังสอืพมิพ ์โทรทศัน์ และนิตยสาร รวมถงึการใช้การ
ส่งเสรมิการขาย ดา้นการจดัแสดงสนิคา้ การแจกของแถม การใชก้ารขายโดยบุคคล และการ
ออกแบบบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้ (Lamb, Hair and McDaniel, 2009) 

4) การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) 
เมื่อผู้บริโภครวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อเพียงพอแล้ว ในขัน้นี้

ผู้บริโภคก็จะใช้ข้อมูลความรู้ที่ได้มา ทัง้จากประสบการณ์ส่วนตัวกับข้อมูลที่หามาได้จาก
ภายนอกมาเป็นเกณฑใ์นการประเมนิและเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละตวัเลอืกได้ วธิทีีจ่ะ
ช่วยท าใหต้วัเลอืกน้อยลง สามารถท าได้โดยเลอืกลกัษณะเด่นบางอย่างจากจากผลติภณัฑม์า
เป็นเกณฑพ์จิารณา หากผลติภณัฑใ์ดไมม่ลีกัษณะดงักล่าวกต็ดัออกจากรายการไป บางครัง้การ
ประเมินทางเลือกท าได้ง่ายเมื่อผลิตภัณฑ์นั ้นมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษและแตกต่างจาก
ผลติภณัฑ์อื่น เช่น มคีุณภาพด ีราคาไม่แพง ก็จะท าให้เกดิการตดัสนิใจเลอืกที่ม ัน่ใจมากกว่า
การเลอืกผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นระดบัปานกลางแต่มรีาคาแพง เป็นตน้ 

5) การซือ้ (Purchase) 
เมือ่ประเมนิทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดไดแ้ลว้ ในขัน้น้ีผู้บรโิภคกพ็รอ้มทีจ่ะลงมอืซือ้นัน้ คอื  

พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเงินกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณา  
3 ประการ คือ สถานที่ซื้อ ได้แก่ ร้านที่จดัจ าหน่ายสินค้า , เงื่อนไขการซื้อ เช่น การซื้อแบบ 
ผ่อนช าระ ซื้อเงนิสด หรอืบตัรเครดติ และความพรอ้มที่จะจ าหน่ายซึ่งขึน้อยู่กบัสต๊อกสนิค้าที่
ควรพร้อมเสมอที่จะส่งสนิค้าถึงผู้บรโิภคได้ทนัทเีมื่อสัง่ซื้อ รวมถึงความสะดวกในการขนส่ง
สนิค้าไปยงัสถานที่ใช้ ซึ่งถอืเป็นสิง่ส าคญัมากต่อผู้บรโิภค หากมสีิง่ใดสิง่หนึ่งในองค์ประกอบ
ดงักล่าวที่สรา้งความไม่พงึพอใจให้กบัผู้บรโิภค ก็สามารถท าให้การซื้อนัน้ถูกเลื่อนระยะเวลา
ออกไปหรอือาจจะตดัสนิใจไมซ่ือ้เลยกเ็ป็นได ้ 

6)  พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post-purchase behavior)  
ภายหลงัจากทีผู่บ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารแลว้ ผลของการตดัสนิใจซือ้นัน้ๆ  

อาจสรา้งความพงึพอใจ หรอืความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งได ้ในกรณีที่ได้รบัความพงึพอใจ 
คอื การที่ผู้บรโิภครู้สึกว่าสิง่ที่คาดหวงัไว้ได้รบัการตอบสนอง (ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์  
ทปีะปาล, 2553) 

Lamb, Hair และ McDaniel (2009) ระบุว่า ความคาดหวงัของผู้บรโิภคนัน้ ตวัแปรใน
ด้านราคาก็ถือเป็นส่วนส าคัญ เช่น หากซื้อวิทยุในรถผ่าน eBay ซึ่งราคาไม่แพง ผู้บรโิภค 
อาจไม่ได้ตัง้ความหวงัสูงมากเท่ากับการซื้อผ่านร้านที่มคีุณภาพ และมชีื่อเสียง ซึ่งหากซื้อ
มาแลว้ไมไ่ดคุ้ณภาพตามทีค่าดหวงัไวจ้ะท าให้ยิง่ผดิหวงัและเกดิความพอใจเป็นอยา่งมาก  
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Tukko Nathida (2556) อธบิายว่า ผูบ้รโิภคจะเป็นผูก้ าหนดเองว่าเขาไดท้ าการตดัสนิใจ
ซือ้ถูกต้องหรอืไม่ และถ้าหากผูบ้รโิภคพงึพอใจเขากจ็ะแชรป์ระสบการณ์ดีๆ  ใหก้บัคนรอบขา้ง 
และทีส่ าคญัเขาอาจจะกลายมาเป็นผูบ้รโิภคทีภ่กัดต่ีอตราสนิคา้ได ้

ดงันัน้การสรา้งประสบการณ์ที่ดใีนทุกๆ ขัน้ตอนของกระบวนการซื้อของผู้บรโิภคนัน้
ส่งผลดต่ีอตราสนิคา้ สนิคา้ และบรกิาร ซึง่อาจท าใหผู้บ้รโิภคนึกถงึสนิคา้ของเราเป็นอนัดบัตน้ๆ 
(top of mind) ซือ้ซ ้า จนกลายเป็นผูบ้รโิภคทีภ่กัดต่ีอสนิคา้ (Brand loyalty) หรอืต่อยอดไปเป็น
ผูแ้นะน าบอกต่อ หรอืสาวกแห่งแบรนด ์(Brand advocate) 

ดารา ทปีะปาล และธนวฒัน์ ทปีะปาล (2553) อธบิายแนวคดิกระบวนการตดัสนิใจซื้อ 
(AIDA Model)  ตัวแบบไอดา เ ป็นการแสดงขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ซึง่ผ่านกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1) ความตัง้ใจ (Attention: A) คอืการใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจ และพรอ้มทีจ่ะรบัฟัง  
ข่าวสาร ส าหรับการขายโดยพนักงานขาย หรือการออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและ 
มปีระสทิธภิาพในขัน้ตอนนี้ขา่วสารควรมคีุณลกัษณะทีจ่ะต้องเรยีกรอ้งความตัง้ใจทีจ่ะฟัง (Gain 
Attention) 
 2) ความสนใจ (Interest: I) คอืการสรา้งสิง่เรา้ใหล้กูคา้เกดิความสนใจในผลติภณัฑ ์ 
หรอืบรกิารของบรษิทั ซึง่สามารถท าไดด้ว้ยการท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความต้องการของลูกคา้ 
และแสดงใหเ้หน็ว่าสนิคา้หรอืบรกิารนัน้สามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ ดงันัน้ในขัน้ตอนนี้การออกแบบข่าวสารที่ดแีละมปีระสทิธภิาพควรจะมคีุณลกัษณะ 
จงูใจใหเ้กดิความสนใจขา่วสาร (Hold Interest) 
 3) ความปรารถนา (Desire: D) คอืการกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจมากขึน้จนกลายเป็น 
ความปรารถนา ทีอ่ยากจะไดค้รอบครองเป็นเจา้ของผลติภณัฑ ์หรอือยากใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่สนอ
ขาย โดยการออกแบบข่าวสารที่ท าให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในขัน้ตอนนี้ควรจะมี
คุณลกัษณะกระตุน้ใหเ้กดิความอยากไดห้รอืปรารถนา (Arouse Desire) 
 4) การตดัสนิใจซือ้ (Action: A) เป็นขัน้ตอนที่ท าให้ลูกค้าตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร
นัน้อยา่งแน่นอน โดยในขัน้ตอนน้ีควรเน้นคุณลกัษณะการออกแบบขา่วสารแบบเรง่เรา้ใหเ้กดิ 
การกระท า (Elicit action) พฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภคเริม่ต้นจากสิง่กระตุ้นจากภายในอนั
เนื่ องมาจาก อารมณ์ ความรู้สึก ชอบหรือไม่ชอบ ความปารถนาที่อยากได้สิ่งนัน้เพื่อมา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เชื่อมโยงกบัสิง่กระตุ้นภายนอก เช่น ด้านราคาของสนิค้า 
คุณลกัษณะของสนิค้า การส่งเสรมิการขายที่นักการตลาดพยายามกระตุ้นท าให้ผู้บรโิภคเกิด
ความสนใจ ซึ่งลูกค้าอาจมพีืน้ฐานความตัง้ใจ (Attention) เดมิเป็นทุนส าคญัในการตดัสนิใจท า
ให้ผู้บรโิภคเกิดความสนใจ (Interest) ในการน าเสนอของนักการตลาด กระตุ้นให้เกิดความ
ปรารถนาอยากได้ (Desire) และเริม่เขา้สู่กระบวนการตดัสนิใจซือ้อนัไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา การ
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ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งน าพาผู้บริโภคไปสู่การ
ตดัสนิใจซือ้ (Action) ในทีสุ่ด (ปิยาภสัร ์ศรเีมฆ, 2558) 
 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีการรบัรู้ 
 
 ณฐัวุฒ ิสง่างาม (2554) ให้ควาหมายของการรบัรูไ้วว้่า การแสดงออกถงึความรูส้กึนึก
คิด ความเข้าใจ ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจติใจของแต่ละคน โดยผ่านกระบวนการ
ตคีวามหรอืแปลความหมายของขอ้มลูสิง่เรา้จากอวยัวะรบัความรูส้กึแลว้จงึแสดงออกถงึความ
เขา้ใจ ความรูจ้ากการตคีวามนัน้ ซึง่น าไปสู่การตอบสนองต่อไป 
 เตมิศกัดิ ์คทวณิช (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการรบัรู ้ไวว้่า กระบวนการในการแปล
ความหมายทีเ่กดิขึน้เมื่อร่างกายของบุคคลไดร้บัสมัผสัจากสิง่เรา้ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู้
ที่ส าคญัของคน และการตอบสนองพฤติกรรมต่างๆ จะขึน้อยู่กบัการรบัรู้สภาพแวดล้อม และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดนัน้ๆ ของแต่ละบุคคล 
 ศุภร เสรรีตัน์ (2544) กล่าวว่า การรบัรูใ้นแต่ละครัง้เกดิขึน้เมื่อมบีุคคลเขา้มาเกี่ยวขอ้ง
ด้วยเสมอ เพื่อท าการตีความบางสิง่บางอย่าง เหตุการณ์ หรอืความสมัพนัธ์เกี่ยวกบัสิง่ที่ได้
สมัผสัรูส้ ิง่ต่างๆ โดยผ่านประสาทสมัผสัของมนุษย ์มนุษยท์ุกคนรูจ้กัสิง่ในโลกนี้ไดโ้ดยผ่านเขา้
มาทางประสาทสมัผสั วิธกีารที่ผู้บรโิภคคดิและกระท าจะเป็นผลที่ได้มาจากการรบัรู้ถึงสิ่งที่
เปลีย่นไปในสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ ดว้ยวธิกีารนี้ผูบ้รโิภคจะจดัการกบัขอ้มูลใหม่ทีร่บัเขา้มา และเกดิ
การประมวล ตคีวาม สิง่กระตุ้นทีเ่ขา้มากระทบกบัประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภค ซึง่สิง่นัน้สามารถ
สรปุไดว้่าคอืการรบัรู ้
 จากความหมายของการรบัรูท้ีก่ล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การรบัรูค้อืการแสดงออกถงึ
ความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจ และความรูใ้นเรื่องต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการตคีวามของแต่ละบุคคล 
โดยผ่านกระบวนการตีความ แปลความหมายของสิง่เรา้ที่สมัผสัได้จากอวยัวะที่รบัความรู้สกึ
แลว้จงึแสดงออกถงึ ความรู ้ความเขา้ใจจากการตคีวาม ซึง่จะน าไปสู่การตอบสนองต่อไป 
 
 2.4.1 กระบวนการรบัรู้ 
 พชันี เชยจรรยา และคณะ (2543) กล่าวว่า กระบวนการรบัรู้ หมายถึง การรบัรู้เป็น
กระบวนการที่เกดิขึน้โดยไม่รูต้วัหรอืตัง้ใจ และมกัเกดิขึ้นตามประสบการณ์ที่ส ัง่สมทางสงัคม
โดยทีเ่ราไม่สามารถใหค้วามสนใจกบัสิง่ต่างๆ รอบตวัต่างกนั เมื่อไดร้บัสารเดยีวกนั ผูร้บัสารที่
แตกต่างกนัอาจให้ความสนใจ และรบัรูส้ารเดยีวกนัต่างกนัได้ โดยทัว่ไปการรบัรูท้ี่แตกต่างกนั
เกดิจากอทิธพิลหรอืตวักรอง (Filter) ดงันี้ 
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 1) แรงผลกัดนัหรอืแรงจงูใจ คอื คนเรามกัเหน็ในสิง่ทีเ่ราตอ้งการเหน็ และไดย้นิในสิง่ที่
เราตอ้งการไดย้นิ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 2) ประสบการณ์เดมิ คอื คนเราต่างเตบิโตขึน้ในสภาพแวดล้อมต่างกนัหรอืถูกเลี้ยงดู
ดว้ยวธิต่ีางกนั และคบหาสมาคมกบัคนต่างกนั จงึมกีารรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัตามประสบการณ์เดมิ
ทีต่่างกนั 
 3) กรอบอ้างองิ คอื สิง่ที่เกิดจากการสัง่สมการอบรมจากครอบครวั และสงัคม กงันัน้
ต่างศาสนากนัจงึมคีวามเชื่อและทศันคตใินเรือ่งต่างๆ แตกต่างกนัได ้
 4) สภาพแวดล้อม เช่น คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดยีวกนั อุณหภูม ิบรรยากาศ และ
สถานที ่จะตคีวามสารทีไ่ดร้บันัน้แตกต่างกนั 
 5) สภาวะจติใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ และความกลวั คนเราที่มสีภาพจติใจ 
อารมณ์ทีต่่างกนั จะท าใหม้มุมองการรบัรูส้ารมคีวามแตกต่างกนั 
 จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่ากระบวนการรบัรูข้องบุคคล ทีเ่ริม่ต้นจากอวยัวะทีไ่ด้
สมัผสักบัสิง่เรา้ทีผ่่านเขา้มาจากการกระตุ้น ส่งผลมาที่สมองเพื่อตคีวาม แปลความหมาย และ
ท าการรบัรู ้และตอบสนองเป็นพฤตกิรรม โดยเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิ และความรูเ้ดมิที่ม ี
เพื่อมาตอบสนองกบัสิง่เรา้เหล่านัน้ 
 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
 
 แสงเดอืน ผ่องพุฒ (2556) อธบิายว่า สื่อสงัคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลย ี
เว็บ 2.0 (Web 2.0) คือ เครื่องมือต่างๆ ที่ท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีอ่นุญาตใหแ้ต่ละบุคคลเขา้ถงึ แลกเปลีย่น สรา้งเนื้อหา และสื่อสารกบับุคคล
อื่นๆ และการเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ปัจจุบันบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการ
น ามาใชใ้นการสื่อระหว่างบุคคล ใชเ้พื่อการสื่อสารทางธุรกจิ หน่วยงานราชการต่างๆ มลีกัษณะ
การสื่อสารแบบสองทาง ทีม่รีปูแบบการท างานในลกัษณะออนไลน์และสามารถทีจ่ะใชส้รา้งและ
เพิม่เตมิเนื้อหาได ้
 เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2552) ได้ท าการจัดประเภทเว็บไซต์ในลักษณะ Social 
Networking แบ่งเป็น 7 ประเภท ดงันี้ 
 1) ประเภทแหล่งขอ้มลู หรอืความรู ้(Data / Knowledge) 
 เว็บประเภทที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มลีกัษณะเนื้อหาอิสระ ทัง้ด้าน
วชิาการ ภูมศิาสตร ์ประวตัิศาสตร์ สนิค้า หรอืบรกิาร โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่มคีวามรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เหล่านัน้เป็นผู้เขยีน แนะน าไว ้ส่วนใหญ่มกัเป็นนักวชิาการ นักวชิาชพี หรอืผูเ้ชีย่วชาญ 
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ตวัอย่างเวบ็ประเภทดงักล่าว ไดแ้ก่ Wikipedia สารานุกรมออนไลน์หลายภาษา, Google earth 
เวบ็ดแูผนทีไ่ดทุ้กมมุโลกช่วยใหค้วามรูใ้นดา้นภูมศิาสตร ์การท่องเทีย่ว การจราจร หรอืทีพ่กั  
 2) ประเภทเกมออนไลน์ (Online games) 
 เวบ็ทีม่ลีกัษณะเป็นวดีโีอเกมทีเ่ล่นบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเฉพาะบนอนิเทอรเ์น็ต 
ซึ่งเกมออนไลน์เหล่านี้ ผู้เล่นจะสามารถสนทนา เล่นแลกเปลี่ยนสิง่ของในเกมกบับุคคลอื่นใน
เกมได ้และสาเหตุที่มผีูน้ิยมมากเนื่องจาก ผู้เล่นไดเ้ขา้สงัคมจงึรูส้กึสนุกที่จะมเีพื่อนเล่นเกมไป
ดว้ยกนัมากกว่าการเล่นเพยีงคนเดยีว อกีทัง้ยงัมกีราฟฟิคทีส่วยงาม มกีจิกรรมต่างๆ เช่น อาวุธ 
เครือ่งแต่งกาย และสามารถเล่นออนไลน์พรอ้มกนักบัเพื่อนๆ ไดท้นัท ีโดยเกมในรปูแบบน้ีทีเ่ป็น
ทีน่ิยม ไดแ้ก่ SecondLife, Ragnarok และ Pangya เป็นตน้ 
 3) ประเภทสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม (Community) 
 เวบ็ในรปูแบบเน้นการคน้หาเพื่อนใหม่ หรอืเพื่อนเก่าทีไ่มไ่ดเ้จอกนันาน การสรา้งขอ้มลู
ส่วนตวัของตนเอง ดว้ยการใส่รปูภาพ กราฟฟิคทีแ่สดงถงึความเป็นตวัตน ( Identity) ใหเ้พื่อนที่
อยู่ในเครอืข่ายเดยีวกันได้รู้จกัตัวตนของเรามากยิง่ขึ้น และยงัสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราว
ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ รว่มกนัได ้เช่น Hi5, Facebook และ My space เป็นตน้ 
 4) ประเภทฝากภาพ (Photo management) 
 เวบ็ทีส่ามารถฝากภาพออนไลน์ไดโ้ดยไม่ต้องใชฮ้าร์ดดสิก์ส่วนตวั และยงัสามารถบาง
ปันภาพหรอืซือ้ขายภาพกนัไดง้่ายๆ เช่น Flickr, Photoshop และ Photobucket เป็นตน้ 
 5) ประเภทสื่อ (Media) 
 เว็บฝากโพสท์ หรอืแบ่งปันภาพ คลปิวดีโีอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น Youtube, imeem, 
Bebo, Yahoo Video และ Ustream.tv เป็นตน้ 
 6) ประเภทซือ้-ขาย (Business / Commerce) 
 เป็นการท าธุรกจิทางออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมาก เช่น Amazon, eBay และ Pramool 
แต่ละเวบ็ไซต์นี้ยงัไมถ่อืว่าเป็น Social Network ทีแ่ทจ้รงิเนื่องจากมไิดเ้ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
แบ่งปันขอ้มลูกนัไดห้ลากหลายนอกจากการสัง่ซือ้และตชิมสนิคา้เป็นส่วนใหญ่ 
 7) ประเภทอื่นๆ  
 เวบ็ไซตท์ีใ่ชบ้รกิารนอกเหนือจากนี้ซึง่ไมส่ามารถจดัเขา้ใน 6 ประเภทนัน่เอง 
 
 2.5.1 ความหมายของแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม 
 อินสตาแกรม คือ แอปพลเิคชนัถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ
ลูกเล่นการแต่งรูปภาพด้วย ฟิลเตอร์ (Filters) ต่างๆ โดยเราสามารถสนุกกบัการปรบัภาพได้
หลากหลายและเติมแต่งความสวยงาม  อีกทัง้สามารถแชร์รูปภาพกับเพื่อนที่อยู่ในสังคม
ออนไลน์อื่นๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็นต้น และในอนิสตาแกรม
เองก็เป็นสงัคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะมรีะบบผู้ตดิตาม 
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(Followers) และกดติดตาม (Following) ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อนๆ ที่ใช้งานแอปพลเิคชนัหาก ชอบรปูภาพไหน สามารถกดชื่น
ชอบ (Like) รวมไปถงึแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ (Comment) รูปภาพนัน้ได้อกีด้วย โดยฟีเจอร์
เด่นๆ ของอนิสตาแกรมนัน้ ไดแ้ก่ การมฟิีลเตอรใ์หเ้ลอืกในการแต่งภาพและวดีโีอกว่า 20 แบบ  
มเีครื่องมอืแต่งภาพ เช่น หมุนภาพ ใส่กรอบ เพิม่แสง เบลอภาพเฉพาะส่วนทีต่้องการได้ แชร์
ภาพไปยงัสื่อสงัคมออนไลน์อื่นๆ ได ้เช่น เฟสบุ๊ก และทวติเตอร ์สามารถอพัโหลดรปูภาพไดไ้ม่
จ ากดั เลอืกกดตดิตามบุคคลทีต่้องการ แสดงความคดิเหน็ และกดชื่นชอบรปูภาพได้ อกีทัง้เป็น
แอปพลเิคชัน่ฟร ีไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กระปกุดอทคอม, 2556, 21 มนีาคม) 
 อนิสตาแกรมนัน้มกีารเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ กว่าร้อยละ 41 และปัจจุบนัมผีู้ใช้งานกว่า 11 
ลา้นคน กลายเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ทีน่ักการตลาด และคนท าธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ใชใ้นการ
ท าการตลาดมากขึน้ นอกจากข่าวสารจะถูกแพร่กระจายไปย่างกวา้งขวางและรวดเรว็แล้ว  ยงั
สารมารถกระจายขา่วสารเกี่ยวกบัสนิคา้ผ่านการบอกต่อทางโลกของสงัคมออนไลน์ (Electronic 
word of mouth) ไดอ้กีดว้ย แต่ทัง้นี้สนิคา้ตอ้งมคีวามโดดเด่นเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูบ้รโิภคได้
ในระยะเวลาอนัสัน้เมื่อพบเหน็ และสรา้งความสนใจในการรบัข่าวสารทีต่ราสนิคา้นัน้ตอ้งการจะ
สื่อสารอกีดว้ย (สริชิยั ดเีลศิ, และเยาวลกัษณ์ รวมอยู,่ 2560) 
 ปัจจุบนัอนิสตาแกรมได้เพิม่ฟีเจอร ์(Feature) ใหม่ๆ ใหผู้้ใช้มากขึน้ทัง้สตอรี ่(Stories) 
วดิโีอและรปูภาพแบบชัว่คราวทีจ่ะอยู่เพยีงแค่ 24 ชัว่โมง การไลฟ์สดในรปูแบบวดีโีอ และการ
ส่งขอ้ความโดยตรง (Direct message) ทีเ่ป็นฟีเจอรใ์หม่ทีส่รา้งความนิยมใหค้นสนใจสมคัรเป็น
ผูใ้ช้งานอนิสตาแกรมมากขึน้ ประกอบกบัการใชง้านง่าย สะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
อกีทัง้หน้าจออินเทอร์เฟสที่มคีวามสวยงาม จงึท าให้มียอดผู้ใช้งานอนิสตาแกรมเพิม่ขึ้นเป็น
จ านวนมาก 
 

2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ชโรธร สุธรีาภนิันท์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง “อทิธพิลของเซเลบรติี้ออนไลน์ในสื่อสงัคม

ออนไลน์ต่อการตดัสนิใจซือ้” มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาปัจจยัการรบัรูข้า่วสาร รบัรูค้วามบนัเทงิ 
ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติี้ออนไลน์ ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์ การรบัรูป้ระโยชน์
ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ และทศันคตต่ิอเซเลบรติี้ออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อของผู้บรโิภค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าการรบัรูข้่าวสารและความบนัเทงิก่อใหเ้กิดทศันคตทิีด่ ี
ต่อเซเลบรติีอ้อนไลน์ อกีทัง้ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์ ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติี้
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ออนไลน์ การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธต่์อทศันคตต่ิอ
เซเลบรติีอ้อนไลน์ และส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้ตามทีไ่ดร้บัค าแนะน า 
 ภาณุพงค์ ม่วงอินทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธภิาพการสื่อสารทางการตลาด 
ผ่านสื่อออนไลน์โดยใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้เครื่องส าอาง” มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ส ารวจการใช้บุคคลมชีื่อเสยีงผ่านสื่อการตลาดออนไลน์ของเครื่องส าอาง ศกึษาความตัง้ใจซื้อ
ของผู้บรโิภค และวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการสื่อสารทางตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสยีงส่งผลการตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางของผู้บรโิภค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ทัง้เพศหญงิและชายที่เคยใชเ้ครื่องส าอาง ผลวิจยั
พบว่าเพศหญิงเป็นเพศที่สนใจเครื่องส าอางโดยมีอายุ 20-30 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ส่วนมากจะติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านทางเฟซบุ๊ก  
ซึง่ประสทิธภิาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงท าให้สามารถ
สรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดแีละสรา้งความภมูใิจใหก้บักลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้
ใช้เครื่องส าอางแบบเดยีวกบับุคคลที่มชีื่อเสยีงที่ได้ติดตามอยู่ หลงัจากนัน้ยงัสร้างการจูงใจ  
ในการซือ้เครื่องส าอางในล าดบัต่อมา และสุดทา้ยเกดิการเปลีย่นใจทีจ่ะซือ้เครื่องส าอางจากเดมิ
ทีเ่คยใชอ้ยู ่
 รฐัญา มหาสมุทร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคดิในโลกออนไลน์ทีม่ผีลต่อทศันคตขิองกลุ่มผูต้ดิตามหรอืการตลาดออนไลน์เชงิอทิธพิล 
(Influencer marketing)” โดยศึกษาด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์เชงิลึกผู้ทรง
อทิธพิลในโลกออนไลน์ จ านวน 6 คน จากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูที่
ได้รบัจากบุคคลที่น่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น  
จงึส่งผลใหก้ารใชผู้ม้อีทิธพิลในโลกออนไลน์กลายเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัทางการตลาด เนื่องจาก
สามารถสรา้งแรงจงูใจใหผู้ต้ดิตามเกดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารได ้สามารถสงัเกต
ไดจ้ากพฤตกิรรมต่างๆ ของผูต้ดิตามทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีผู่ม้อีทิธพิลกล่าวถงึมากกว่าสนิคา้
ทีไ่ม่ถูกกล่าวถงึ อกีทัง้การชอบเลยีนแบบพฤตกิรรม และการด าเนินชวีติ เช่น โดยตามไปทาน
ร้านอาหารหรือซื้อสินค้าแบบเดียวกันอีกด้วย การผู้ติดตามสามารถถูกโน้มน้าวใจจากผู้มี
อิทธพิลทางสื่อออนไลน์ได้นัน้ เนื่องจากมคีวามสนใจในเรื่องเดยีวกนั และมคีวามเชี่ยวชาญ  
ซึง่สามารถสรา้ง ความน่าเชื่อถอื และความซื่อสตัยจ์ากผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย 

ภสัสรนันท ์เอนกธรรมกุล (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง “ผลกระทบจากการใชบุ้คคลมชีื่อเสยีง 
(Celebrity) ที่เป็นผู้น าเสนอสินค้าหลากหลายตราสินค้า ” โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 
ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 8 คนโดยเลือกเป็นนักศึกษาที่ติดตามสื่อโทรทัศน์เป็นประจ าอย่างน้อย  
3 ชัว่โมงต่อวนั จากผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการใช้บุคคลที่มชีื่อเสียงเป็นตัวแทน
น าเสนอทีส่นิคา้หลากหลายตราสนิคา้ในงานโฆษณาตัง้แต่ 3 สนิคา้ขึน้ไปหรอืเรยีกว่า Multiple 
product endorser  อาจส่งผลให้ผูบ้รโิภคเกดิความเบื่อหน่าย และชื่นชอบบุคคลมชีื่อนัน้น้อยลง 
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อย่างไรก็ตาม Multiple product endorser ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลมีชื่อเสียงทุกรายเสมอไป 
เพราะบุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าวยงัมคีวามน่าสนใจ และน่าตดิตามผลงาน อกีทัง้ปัจจยัดา้นความ
ชื่นชอบเป็นพเิศษของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอบุคคลมชีื่อเสยีงที่สนใจและอยากตดิตามผลงาน จากการ
วิจัยพบว่าหากผู้บริโภคชื่นชอบบุคคลมีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นพิเศษ จะมองข้ามความเป็น 
Multiple product endorser ไป และยงัมแีนวโน้มทีซ่ือ้สนิคา้ที่บุคคลมชีื่อเสยีงนัน้เป็นผู้น าเสนอ
อกีดว้ย 
 ณฏัฐห์ทยั เจมิแป้น (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง “การโฆษณาโดยบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ สก๊อต ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาถงึความมอีทิธพิลของการโฆษณาโดยบุคคลมชีื่อเสยีงต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ อกีทัง้
ศึกษาเรื่องความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บุคคลมีชื่อเสียงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากผลวจิยัพบว่า การโฆษณาโดยบุคคลมชีื่อเสยีงมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์สก๊อต ในด้านความดงึดูดใจของบุคคลมชีื่อเสยีงมอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้มากที่สุด รองลงมาคอืดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมายของบุคคลมชีื่อเสยีง ตาม
ด้วยด้านความไว้วางใจ และด้านความเคารพตามล าดบั ในทางตรงกนัข้ามความช านาญของ
บุคคลมีชื่อเสียง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 
 จนิตนา ตนัสุวรรณนนท์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการรูเ้ท่าทนัสื่อ
โฆษณากบัพฤตกิรรมบรโิภคนิยมของเยาวชนในเขตกรุงเพทมหานคร” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อโฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยม  และ
เปรียบ เทียบการรู้ เท่ าทันสื่ อ โฆษณาและพฤติก รรมบริโภคนิ ยมของ เยาวชนใน 
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุ 
อยู่ในช่วง 15-25 ปี จ านวน 404 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
ผลวิจัยพบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม  และผลการ
เปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมรีายไดแ้ตกต่างกนัจะมกีารดเูท่าทันสื่อโฆษณาแตกต่าง
กัน และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยมของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศแตกต่างกนั มรีายไดแ้ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคนิยมแตกต่างกนั 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

การวจิยัเรื่อง “การศึกษาความสมัพนัธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีิว
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ” ผู้วิจ ัยได้ก าหนด 
วิธีการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิจัย เช ิงปรมิาณ (Quantitative research) ด้วยการใช้
ร ูปแบบการว ิจ ยั เช ิงส ารวจ (Survey) แบบวดัผลครัง้ เด ียว  (One shot case study)  
ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั 
ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน ามาสรปุเป็นกรอบแนวคดิและวธิกีารวจิยั ดงันี้ 

 
 3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

3.2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั และสมมตฐิานการวจิยั 
3.3 นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา  
3.6 การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
3.7 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 3.8 การวเิคราะหข์อ้มลู 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจยัสามารถก าหนดกรอบ
แนวคดิในการวจิยัเรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ
ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค” ดงัภาพ 3.1 
 
 

ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา (Conceptual framework) 
หมายเหตุ: สญัลกัษณ์ H แทนค าว่า Hypothesis หมายถงึ สมมตฐิานระหว่างตวัแปร 
 
 
 

การรบัรู้ความน่าเช่ือถือของการรีวิว
ผลิตภณัฑโ์ดยทายาทบคุคลมีช่ือเสียง

ผา่นอินสตาแกรม 
- ความดงึดดูใจ (Attractive) 
- ความไวว้างใจ (Trustworthiness) 
- ความช านาญเชีย่วชาญ (Expertise) 
- ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย 

(Similarity) 
 H5 

การตดัสินใจซ้ือ 
- ความตัง้ใจ (Attention) 
- ความสนใจ (Interest) 
- ความตอ้งการ (Desire) 
- การตดัสนิใจซือ้ (Action) 

 
ลกัษณะประชากร 

- เพศ  
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
- มบีุตรหลานหรอืไม่ 

 
 

H1 

H2 

H3 

พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม 

H4 
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3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั 
  
 ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัได้สมมตฐิานในการวจิยัเพื่อก าหนดตวัแปรทีจ่ะศกึษา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

สมมติฐาน ข้อท่ี 1: ลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้อนิสตาแกรม 
แตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
อาชพี, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และการมบีุตรหลานหรอืไม่ 

ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม 
สมมติฐาน ข้อท่ี 2: ลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการ 

รวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมแตกต่างกนั 
ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 

อาชพี, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และการมบีุตรหลานหรอืไม่ 
ตวัแปรตาม คอื การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคล

มชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 
สมมติฐาน ข้อท่ี 3: ลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ทีต่่างกนั 
ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 

อาชพี, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และการมบีุตรหลานหรอืไม่ 
ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
สมมติฐาน ข้อท่ี 4: พฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูค้วาม

น่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 
ตวัแปรอสิระ คอื พฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม 
ตวัแปรตาม คอื การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคล

มชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 
สมมติฐาน ข้อท่ี 5: การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใช้ทายาท

บุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ 
ตัวแปรอิสระ คือ การรบัรู้ความน่าเชื่อถือของของการรีวิวผลิตภัณฑ์โดยใช้ทายาท

บุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 
ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
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3.3 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของข้อความเฉพาะที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้  
ผูศ้กึษาจงึไดน้ิยามเชงิปฏบิตักิาร ดงันี้ 

1) บุคคลมชีื่อเสยีง หมายถงึ บุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของสาธารณชน เพราะความมชีื่อเสยีง 
ในความส าเรจ็ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อกีทัง้เป็นที่บุคคลที่ผู้คนทัว่ไปและสื่อให้ความสนใจ โดยใน
งานวจิยัศกึษาเฉพาะบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทแลว้ 

2) ทายาทของบุคคลมชีื่อเสยีง หมายถงึ ทายาทของบุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ 
ดังกล่าว ที่มีชื่อเสียงตามความนิยมของพ่อแม่ หรือได้ร ับความนิยมจากรูปร่างหน้าตา 
(Physical) ความสามารถจนและเป็นทีส่นใจจากสื่อและสาธารณชน 

3) อนิสตาแกรม หมายถงึ แอปพลเิคชนั เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นทีน่ิยม ม ี
ฟังกช์ัน่ในการโพสต์รปูภาพ และวดีโีอ มจีดุเด่นในดา้นการแต่งภาพ (Filter) เน้นการสื่อสารผ่าน
รปูถ่าย ผูใ้ชง้านยงัสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ กดตดิตาม และสามารถกดแสดงความชื่น
ชอบ สามารถตดิตามชวีติประจ าวนัของเพื่อนหรอืคนรอบขา้งได ้โดยในงานวจิยันี้ศกึษาเฉพาะ
บญัชผีู้ใช้งานอินสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผู้ปกครองของเด็กเท่านัน้ ไม่รวมบญัชี
ผูใ้ชง้านของทายาทบุคลมชีื่อเสยีงทีต่ ัง้ขึน้โดยผูป้กครองหรอืกลุ่มแฟนคลบั 

4) การรวีวิผลติภณัฑ ์หมายถงึ การรวีวิสนิคา้หรอืบรกิารผ่านบญัชอีนิสตาแกรมส่วน 
ของบุคคลมชีื่อเสียงที่เป็นผู้ปกครอง โดยใช้ทายาทเป็นผู้น าเสนอผลิตภณัฑ์ ทัง้ในรูปแบบ
ภาพนิ่งและวดีีโอ รูปแบบการรวีวิ ได้แก่ ใช้รูปถ่าย ใส่ข้อความใต้ภาพ การใส่ Hash tag ใส่
สถานที ่(Location) และการ Tag ชื่อสนิคา้หรอืบรกิารของตราสนิคา้นัน้ๆ ทีถู่กโพสต์โดยบุคคล
มชีื่อเสยีง 
 6) ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีถู่กรวีวิโดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

7) การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอื หมายถงึ ระดบัการรบัรูว้่าบุคคลดงักล่าว เป็นทีรู่จ้กัในสงัคม  
เป็นที่สนใจของสาธรณชน เป็นต้นแบบให้กบัผูท้ี่ตดิตามได้ มีผลท าให้เกดิความเชื่อถอืในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ความเชี่ยวชาญ ช านาญ (Expertise) ความ
ดงึดดูใจ (Attractive) ความเคารพ (Respect) และความคลา้ยคลงึ (Similarity) 

8) การตดัสนิใจซือ้ หมายถงึ กระบวนการทีผู่บ้รโิภค มกีารคน้หาขอ้มลู ไตรต่รอง  
พิจารณา และประเมินข้อมูลที่รวบรวมได้ทัง้ที่เกี่ยวกับตราสินค้า จนน ามาสู่กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้  
 9) พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม หมายถึง ความถี่ในการเปิดรบัอินสตาแกรม 
ช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัอนิสตาแกรม และระยะเวลาในการเปิดรบัขอ้มลูผ่านอนิสตาแกรมแต่ละครัง้  
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3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

1) ประชากร (Population) 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ใช้งานแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรมที่เป็นผู้ตดิตาม 
(Follow) บญัชอีนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
 
 2) กลุ่มตวัอยา่ง (Samples) 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูใ้ชแ้อปพลเิคชนัอนิสตาแกรมทีเ่ป็นผูต้ดิตาม (Follow) 
อนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงที่มทีายาท เพศชายหรอืหญิง โดยจะใช้การสุ่มแบบบงัเอิญ 
(Convenience sampling)  เนื่ องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แท้จริงของ W.G. 
Cochran (1953) จงึได้ก าหนดสดัส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่ม 10% หรอื 0.1 มคี่าความ
เชื่อมัน่ 95% และยอมใหค้ลาดเคลื่อน 5% หรอื 0.05 โดยใชส้ตูรดงันี้ 
 

𝑛 =  𝑃 (1 −  𝑃) 𝑍2

𝑑2
 

 
เมือ่ n คอื จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการ 

P คอื สดัส่วนประชากรทีผู่ว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม 
Z คอื ระดบัความเชื่อมัน่ 95% Z มคี่าเท่ากบั 1.96 
D คอื สดัส่วนของความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้
 

 แทนค่า   
𝑛=0.1 (1−0.1)1.962

(0.05)2  

     = 138.3  
 
เผื่อส ารองอกี 62 ตวัอยา่งรวมเป็น 200 ตวัอยา่ง 
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3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัใชใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอื
ในการจดัเกบ็ขอ้มูลจาก ผู้ใชแ้อปพลเิคชนัอนิสตาแกรมที่เป็นผู้ตดิตาม (Follow) อนิสตาแกรม
ของบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาท โดยมเีนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และการมบีุตรหลาน โดยเป็นค าถามแบบหลายตวัเลอืก 
(Multiple choices question) โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานอินสตาแกรม โดยเป็นค าถามแบบหลาย
ตวัเลอืก (Multiple choices question) โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง ใน
การรวีิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม โดยแบ่งเป็นด้านความไว้วางใจ ด้านความเชี่ยวชาญ
ช านาญ ดา้นความดงึดูดใจ ดา้นความเคารพ และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย มลีกัษณะ
แบบมาตรวดัลเิกริต์ (Likert’s scale) 5 ระดบั ดงันี้ 
 5 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
3 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
1 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ โดยแบ่งเป็นดา้นความตัง้ใจ ดา้นความ
สนใจ ด้านความต้องการ และการตดัสนิใจซือ้ มลีกัษณะแบบมาตรวดัลเิกริต์ (Likert’s scale) 5 
ระดบั ดงันี้ 

5 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
3 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
1 คะแนน หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
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3.5.1 การแปลความหมายค่าเฉล่ีย  
เกณฑก์ารพจิารณาขอบเขตของคะแนนเฉลีย่เพื่อใชใ้นการแปลผลตามความหมายของ

ขอ้มลูก าหนดไวเ้ป็น 5 ระดบั ซึง่มเีกณฑก์ารพจิารณาดงันี้ 
 

 พสิยั  = 
(คะแนนสงูสุด−คะแนนต ่าสุด)

จ านวนชัน้
 

= 
(5−1)

5
 

=  0.80 

ดงันัน้สามารถก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัปัจจยั ใช้การให้คะแนน 5 ระดบั  (5 
point scale) ดงันี้  

คะแนนระหว่าง   4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดบัสงูมาก  
คะแนนระหว่าง  3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดบัสงู  
คะแนนระหว่าง  2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
คะแนนระหว่าง   1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดบัต ่า 
คะแนนระหว่าง  1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดบัต ่ามาก 

3.6 การทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 
 เนื่องจากการวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัจงึมกีารทดสอบ
ความเทีย่งตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 

1) ความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีี ่
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม หลังจากนัน้ผู้วิจยัได้น าเสนอ
แบบสอบถามให ้ผศ.ดร. อศัวนิ เนตรโพธิแ์ก้ว อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์เพื่อพจิารณาความ
ถูกต้อง และเนื้อหาถงึความชดัเจนในประเด็นของค าถามในแบบสอบถาม เพื่อน าไปปรบัปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชจ้รงิ 

2) การทดสอบความเชื่อถอืได ้(Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้และ 
ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัิใกล้เคยีงกบั
กลุ่มตวัอยา่งทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษา  
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3.7 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ 
(Online) ที่สรา้งบนหน้าเวป็ไซต์ http://doc.google.com ใหก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยน าไปโพสต์ไว้
บนเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชก้ารสุ่มแบบสะดวก ใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลา 
20 วนั ตัง้แต่วนัที ่19 มนีาคม 2561 ถงึ 7 เมษายน 2561 ไดแ้บบสอบถามจ านวน 200 ชุด เพื่อ
น าผลไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 

3.8 การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 ส าหรับการวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research) เมื่อน า
แบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้มาประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS (Statistical package for the social sciences) for Windows 
เพื่อค านวณหาค่าสถติแิละทดสอบสมมตฐิาน โดยใชค้่านยัส าคญัที ่0.05 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 

1) ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ 
ต่อเดอืนและการมบีุตรหลาน วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติริอ้ยละ (Percentage) 

2) ขอ้มลูการใชง้านอนิสตาแกรม วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติริอ้ยละ (Percentage) 
3) ขอ้มลูการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ 

ผลติภณัฑ์ผ่านอินสตาแกรม วเิคราะห์โดยใช้สถิตริอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)  

4) ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติริอ้ยละ  
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 

 
ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) 
ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัทีร่ะดบันัยส าคญัที ่0.05 เพื่อทดสอบความแตกต่าง

และความพนัธ์ของตวัแปร โดยทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้สถิติ T-test และสถิติ f-test  
ในการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างใน
การวเิคราะห์ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการมีบุตรหลาน รวมทัง้เพื่อหาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ ์
แบบเพยีรส์นั (Pearson’s correlation) เพื่อใช้หาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอสิระ
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ต่อกัน ได้แก่ ความสมัพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม และการรบัรู้ความ
น่าเชื่อถือของของการรวีวิผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง และอธิบายความสมัพันธ์
ระหว่างการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของของการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่าน
อนิสตาแกรมและการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 



บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 การวจิยัเรื่อง “การศึกษาความสมัพนัธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสียงในการรวีิว
ผลติภณัฑ์ผ่านอินสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค ” เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรม (Instagram) และ
มกีารตดิตามบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทมากกว่า 2 คนขึน้ไป จ านวน 200 คน โดยผูว้จิยัไดแ้บ่ง
การวเิคราะหอ์อกเป็น 6 ส่วน และเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการสื่อความหมายทีต่รงกนั ผูว้จิยัได้
ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 เพื่อความสะดวกในการน าเสนอผลงานการวเิคราะหข์อ้มลูและเพื่อสื่อความหมายให้
เขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัก าหนดสญัลกัษณ์และความหมายไวด้งัต่อไปนี้ 

   หมายถงึ ค่าเฉลีย่เลขคณติของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.  หมายถงึ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
n หมายถงึ จ านวนของตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ 
t  หมายถงึ ค่าสถติ ิt ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
F หมายถงึ ค่าสถติ ิF ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
Sig. หมายถงึ ค่าความน่าจะเป็นทีค่ านวณไดจ้ากค่าสถติทิีใ่ช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน  
* หมายถงึ ความมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
**   หมายถงึ ความมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลขอ้มลูส าหรบังานวจิยั แบ่งออกเป็น 6 
ส่วน ดงันี้ 

4.1 การวเิคราะหค์วามนิยมของบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาท 
4.2 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4.3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม  
4.4 การวเิคราะหก์ารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ
ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม 
4.5 การวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
4.6 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
4.7 ความคดิเหน็อื่นๆ ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม 

4.1 การวิเคราะหค์วามนิยมของบคุคลมีช่ือเสียงท่ีมีทายาท 

 การวเิคราะหค์วามนิยมของบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทจ านวน 22 คน ดงัตารางที ่4.1 มี
รายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและรอ้ยละการกดตดิตาม (Follow) บุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาททาง 
อนิสตาแกรม 

บคุคลมีช่ือเสียงและทายาท    จ านวน      ร้อยละ 
1. โอปอล ์ปาณสิรา – น้องอลนิ และน้องอลนั 122 61.0 
2. ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้า และน้องพายุ 113 56.5 
3. กุ๊บกิบ๊ สุมณทพิย ์– น้องเป่าเปา 113 56.5 
4. แอฟ ทกัษอร – น้องปีใหม่ 71 35.5 
5. นานา ไรบนีา – น้องบน่ีาและน้องบลู๊คลนิ 66 33.0 
6. แพท ณปภา – น้องเรซซิง่ 55 27.5 
7. คุณแม ่บอย ปกรณ์ – น้องวนัใหม่ 50 25.0 
8. เป้ย ปานวาด – น้องโปรด 45 22.5 
9. กบ สุวนนัท ์– น้องณดา และน้องณดล 43 21.5 
10. โบว ์แวนดา้ – น้องมะล ิ 43 21.5 
11. พลอย ชดิจนัทร ์– น้องชโิน่ ชลิ ีชตีาร ์และชลินิ 38 19.0 
12 .พอลล่า เทยเ์ลอร ์– น้องไลลา และน้องลกูา้ 36 18.0 
13. ลเิดยี ศรณัยร์ชัต ์– น้องดแีลน 36 18.0 
14. เมย ์เฟ่ืองอารมย ์– น้องมาย ู 31 15.5 
15. เนย โชตกิา – น้องอคนิ 31 15.5 
16 .จนู กษมา – น้องออกสั ออกา้ ออกู๊ด ออเกรซ 28 14.0 
17. แอน อลชิา – น้องรชิา 23 11.5 
18. เอ๋ พรทพิย ์– น้องภ ูและน้องเภา 14 7.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

บคุคลมีช่ือเสียงและทายาท จ านวน ร้อยละ 
19. เจนสุดา ปานโต – น้องควนิน์ 14 7.0 
20. หนิง ปณติา – น้องนิรนิ 14 7.0 
21. เบนซ ์พรชติา – น้องปรมิ 13 6.5 
22. กระแต ศุภกัษร – น้องเจา้ขา 12 6.0 
หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ตดิตาม (Follow) บุคคลมชีื่อเสยีง 
ทีม่ทีายาท โดยตดิตามบญัชอีนิสตาแกรมของโอปอล ์ปาณิสรา – น้องอลนิ น้องอลนัมากที่สุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 รองลงมาคอื ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้า พาย ุและกุ๊บกิบ๊ สุมณทพิย ์– น้อง
เป่าเปา มคี่าเท่ากนัคอื รอ้ยละ 56.5 แอฟ ทกัษอร – น้องปีใหม่ คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และล าดบั
สุดทา้ยคอื กระแต ศุภกัษร – น้องเจา้ขา คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั 

4.2 การวิเคราะหข้์อมลูส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และการมบีุตรหลานหรอืไม่ โดยน าเสนอในรปูแบบของ
จ านวนและรอ้ยละ ดงัตารางที ่ 4.2 ถงึ 4.8 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. หญงิ 158 79.0 
2. ชาย 42 21.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 79.0 และ
เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1. ต ่ากว่า 20 ปี   5 2.5 
2. 21 – 30 ปี 121 60.5 
3. 31 – 40 ปี  58 29.0 
4. 41 – 50 ปี 13 6.5 
5. 51 – 60 ปี 3 1.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที ่4.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายอุยู่ระหว่าง 21-30 ปีมากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 60.5 รองลงมามอีายรุะหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และอาย ุ41 – 50 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.5 ต ่ากว่า 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 และน้อยทีสุ่ดคอื อาย ุ51 – 60 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. โสด 157 78.5 
2. สมรส 41 20.5 
3. หยา่รา้ง 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที ่4.4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
78.5 รองลงมาคอืสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 และน้อยทีสุ่ดคอืหยา่รา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  11 5.5 
2. ปรญิญาตร ี 139 69.5 
3. ปรญิญาโท  47 23.5 
4. ปรญิญาเอก 3 1.5 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่4.5 พบว่า กลุม่ตวัอยา่งมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย
ละ 69.5 รองลงมาคอืปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็น
รอ้ยละ 5.5 และน้อยทีสุ่ดคอื ระดบัปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1. นกัเรยีน/นกัศกึษา  55 27.5 
2. พนกังานบรษิทัเอกชน 101 50.5 
3. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 12 6.0 
4. แมบ่า้น 3 1.5 
5. ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย  27 13.5 
6. อื่นๆ (สตัวแพทย ์และลกูจา้ง
ของรฐับาล) 

2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที ่ 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน  
คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 รองลงมา คอื นกัเรยีน/นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 นอกจากนัน้คอื ธุรกจิ
ส่วนตวั/คา้ขาย คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 และ
แมบ่า้น คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 และน้อยทีสุ่ดคอือาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ สตัวแพทย ์และลกูจา้งของรฐับาล 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1. ต ่ากว่า 10,000 บาท 30 15.0 
2. 10,001 – 20,000 บาท 32 16.0 
3. 20,001 – 30,000 บาท 47 23.5 
4. 30,001 – 40,000 บาท 30 15.0 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
5. 40,001 - 50,000 บาท 22 11.0 
6. มากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป 39 19.5 

รวม 200 100.0 
  

จากตารางที ่4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมามีรายได้มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็น 
รอ้ยละ 19.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มคี่าเท่ากันคือ ร้อยละ 15.0 
และจ านวนน้อยที่สุดคอืกลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
11.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานะการมบีุตรหลาน 

การมีบตุรหลาน จ านวน ร้อยละ 
1. ม ี 83 41.5 
2. ไมม่ ี 117 58.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มบีุตรหลาน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 
รองลงมาคอืมบีุตรหลาน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 ตามล าดบั 

4.3 การวิเคราะหข้์อมลูพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม 

การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการใช้งานอนิสตาแกรมของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ความถี่
ในการเปิดรบัอินสตาแกรม ช่วงเวลาในการเปิดรบัอินสตาแกรมครัง้แรกของวนั ช่วงเวลาที่
สะดวกที่สุดของวนัในการเปิดรบัอนิสตาแกรม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารของ
อนิสตาแกรมในแต่ละครัง้ และหลังการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารผ่านอนิสตาแกรมเคยซื้อสนิค้าใด
หรอืไม ่ โดยน าเสนอในรปูแบบของจ านวนและรอ้ยละ ดงัตารางที ่ 4.9 ถงึ 4.13 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถีใ่นการเปิดรบั 
อนิสตาแกรม 

ความถ่ีในการเปิดรบั 
อินสตาแกรม 

จ านวน ร้อยละ 

1. 15 - 20 ครัง้ขึน้ไปต่อวนั  39 19.5 
2. 10 - 15 ครัง้ต่อวนั 62 31.0 
3. 5 ครัง้ต่อวนั 38 19.0 
4. อยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้ 37 18.5 
5. 2 – 3 วนัครัง้ 24 12.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเปิดรบัรบัอนิสตาแกรม 
10 - 15 ครัง้ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ 15-20 ครัง้ขึ้นไปต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
19.5 โดยความถี่ 5 ครัง้ต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 19.0 อย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 
และน้อยทีสุ่ดคอื 2 – 3 วนัครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรบั 
อนิสตาแกรมครัง้แรกของวนั 

ช่วงเวลาในการเปิดรบั 
อินสตาแกรมครัง้แรกของวนั 

จ านวน ร้อยละ 

1. ช่วงเชา้ (06:00-11:00 น.)    73 36.5 
2. ช่วงเทีย่งวนั (11:01-16:00 น.) 25 12.5 
3. ช่วงเยน็ (16:01-21:00 น.) 45 22.5 
4. ช่วงกลางคนื (21:01-01:00 น.) 56 28.0 
5. ช่วงเชา้มดื (01:00-06:00 น.) 1 0.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัอินสตาแกรมครัง้แรกของวนั
ในช่วงเช้า (06:00-11:00 น.) มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมา คอืช่วงกลางคนื (21:01- 
01:00 น.) คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 ช่วงเยน็ (16:01- 21:00 น.) คิดเป็นร้อยละ 22.5 ช่วงเที่ยงวนั 
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(11:01-16:00 น.) คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และอนัดบัสุดท้ายคอื ช่วงเช้ามดื (01:00-06:00 น.) คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่สะดวกที่สุด 
ของวนัในการเปิดรบัอนิสตาแกรม 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสดุของวนัในการ
เปิดรบัอินสตาแกรม 

จ านวน ร้อยละ 

1. ช่วงเชา้ (06:00-11:00 น.)    15 7.5 
2. ช่วงเทีย่งวนั (11:01-16:00 น.) 20 10.0 
3. ช่วงเยน็ (16:01-21:00 น.) 65 32.5 
4. ช่วงกลางคนื (21:01-01:00 น.) 98 49.0 
5. ช่วงเชา้มดื (01:00-06:00 น.) 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

ตารางที่  4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะดวกในการเปิดรับอินสตาแกรม 
ในช่วงเวลากลางคนื (21:01- 01:00 น.) มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 รองลงมา คอื ช่วงเยน็ 
(16:01- 21:00 น.) คดิเป็นร้อยละ 32.5 ในช่วงเวลาเที่ยงวนั (11:01-16:00 น.) คดิเป็นรอ้ยละ 
10.0 ช่วงเช้า (06:00-11:00 น.) คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอนัดบัสุดท้ายคอื ช่วงเช้ามดื (01:00-
06:00 น.) คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการ
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารในอนิสตาแกรมแต่ละครัง้ (โดยเฉลีย่ต่อครัง้) 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเปิดรบัข้อมลู
ข่าวสารในอินสตาแกรมแต่ละครัง้ 

จ านวน ร้อยละ 

1. ต ่ากว่า 5 นาท ี  16 8.0 
2. 5 - 15 นาท ี 84 42.0 
3. 15 - 30 นาท ี  61 30.5 
4. 30 - 60 นาท ี 30 15.0 
5. 1 - 2 ชัว่โมงขึน้ไป 9 4.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที ่4.12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารใน 
อนิสตาแกรม แต่ละครัง้ 5 - 15 นาท ีคดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมา คอื 15 - 30 นาท ีคดิเป็น
รอ้ยละ 30.5 ใช้ระยะเวลาในการเปิดรบัขอ้มูล 30 - 60 นาท ีคดิเป็นรอ้ยละ 15.0 ต ่ากว่า 5 นาท ี
คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 และอนัดบัสุดทา้ย คอื 1 - 2 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการซื้อสินค้าหลงัการ
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารผ่านอนิสตาแกรม 

หลงัการเปิดรบัข้อมลูผ่าน 
อินสตาแกรมท่านเคยซ้ือสินค้าใด

หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

1. บ่อยๆ  43 21.5 
2. นานๆ ครัง้ 108 54.0 
3. ไมเ่คย  49 24.5 

รวม 200 100.0 
 

ตารางที่  4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หลังการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน 
อนิสตาแกรมเคยซือ้สนิคา้นานๆ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 54.0 รองลงมา คอื ไม่เคยซือ้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 24.5  และอนัดบัสุดทา้ยคอื ซือ้บ่อยๆ คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 ตามล าดบั 

4.4 การวิเคราะห์การรบัรู้ความน่าเช่ือถือทายาทบุคคลมีช่ือเสียงในการรีวิว
ผลิตภณัฑผ์า่นส่ืออินสตาแกรม 

การวิเคราะห์การรบัรู้ความน่าเชื่อถือทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรวีิวผลิตภัณฑ์ 
ผ่านอนิสตาแกรมในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ดา้นความช านาญ
เชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านความดงึดูดใจ (Attractive) ด้านความเคารพ  (Respect) และด้าน
ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย (Similarity) โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานดงัตารางที ่ 4.14 ถงึ 4.18 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม ดา้นความไวว้างใจ (Trustworthiness) 

ด้านความไว้วางใจ  S.D. แปลผล 

1. ท่านรูส้กึเชื่อถอืผลติภณัฑท์ีร่วีวิโดย
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง เพราะเป็นผลติภณัฑ์
ทีบ่คุคลมีช่ือเสียง (ผูป้กครอง) เลอืกใช ้

3.07 0.81 ปานกลาง 

2. ท่านรูส้กึเชื่อถอืการรวีวิผลติภณัฑโ์ดย
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่กีารใชผ้ลติภณัฑ์
และบรกิารจรงิในชวีติประจ าวนั 

3.20 0.98 ปานกลาง 

3. ท่านรูส้กึเชื่อถอืหากทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงนัน้ก าลงัเป็นทีน่ิยมและมชีื่อเสยีงใน
สงัคม 

3.09 1.00 ปานกลาง 

4. ท่านรูส้กึเชื่อถอืหากบคุคลมีช่ือเสียงและ
ทายาทมยีอดผูต้ดิตามในอนิสตาแกรมเป็น
จ านวนมาก 

3.08 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.85 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่4.14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับ 
ปานกลางทัง้หมด เมื่อพจิารณาในแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างรูส้กึเชื่อถือการรวีวิผลติภณัฑ์
โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียงที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบรกิารจรงิในชีวิตประจ าวนั  มากที่สุด  
มคี่าเฉลี่ย 3.20 รองลงมา คอื รูส้กึเชื่อถือหากทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงนัน้ก าลงัเป็นที่นิยมและ 
มชีื่อเสียงในสงัคม มีค่าเฉลี่ย 3.09 อีกทัง้รู้สึกเชื่อถือหากบุคคลมชีื่อเสียงและทายาทมยีอด
ผู้ติดตามในอินสตาแกรมเป็นจ านวนมาก มคี่าเฉลี่ย 3.08 และอันดบัสุดท้ายคือ รู้สกึเชื่อถือ
ผลติภณัฑท์ีร่วีวิโดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง เพราะเป็นผลติภณัฑท์ีบุ่คคลมชีื่อเสยีง (ผูป้กครอง) 
เลอืกใช ้คดิเป็นรอ้ยละ 3.07 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ (Expertise) 

ด้านความช านาญเช่ียวชาญ  S.D. แปลผล 

1. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่เมือ่ทายาท บุคคลมี
ชื่อเสยีงแสดงความสามารถและพฒันาการ
ของตนเองในการรวีวิผลติภณัฑ ์เช่น การพูด 
และการรอ้งเพลง 

3.31 0.92 ปานกลาง 

2. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่ เมือ่บคุคลมีช่ือเสียงทีม่ี
ทายาทใชท้กัษะ และความรูเ้ฉพาะดา้นของ
ตนเองในการรวีวิผลติภณัฑ ์

3.34 0.92 ปานกลาง 

3. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่ เมือ่บคุคลมีช่ือเสียงทีม่ี
ทายาทใชก้ารแชรป์ระสบการณ์ตรงของตนเอง
ต่อผลติภณัฑ ์

3.51 1.03 มาก 

4. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่เมือ่บคุคลมีช่ือเสียงทีม่ี
ทายาท มรีวีวิการใชง้านผลติภณัฑบ์่อยครัง้ 

3.31 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.85 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑ์ผ่านสื่ออนิสตาแกรม ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างรูส้กึเชื่อมัน่ เมื่อบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทใชก้ารแชรป์ระสบการณ์ตรงของตนเอง
ต่อผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางทัง้หมด คือ   
รูส้กึเชื่อมัน่ เมือ่บุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทใชท้กัษะ และความรูเ้ฉพาะดา้นของตนเองในการรวีวิ
ผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ย 3.34 และอบัดบัสุดท้าย คอื ท่านรูส้กึเชื่อมัน่เมื่อทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
แสดงความสามารถและพัฒนาการของตนเองในการรวีิวผลิตภัณฑ์ เช่น การพูด และการ 
รอ้งเพลง และรูส้กึเชื่อมัน่เมื่อบุคคลมชีื่อเสยีงที่มทีายาท มรีวีวิการใช้งานผลติภณัฑ์บ่อยครัง้   
มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.31 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม ดา้นความดงึดดูใจ (Attractive) 

ด้านความดึงดดูใจ  S.D. แปลผล 

1. หน้าตา ความสามารถ ของทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงท าใหท้่านเกดิความสนใจในการรวีวิ
ผลติภณัฑ ์

3.52 0.86 มาก 

2. หน้าตา ภาพลกัษณ์และความสามารถของ
บคุคลมีช่ือเสียง (ผูป้กครอง) ท าใหท้่านเกดิ
ความสนใจในการรวีวิผลติภณัฑ ์

3.62 0.96 มาก 

3. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีก่ าลงัอยูใ่น
กระแสนิยมดงึดดูใหท้่านสนใจในการรวีวิ
ผลติภณัฑ ์

3.52 0.95 มาก 

4. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ
ผลติภณัฑช์่วยใหท้่านสามารถจดจ าสนิคา้ได้
งา่ยและรวดเรว็ขึน้ 

3.78 0.93 มาก 

5. การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมของบคุคลมี
ช่ือเสียงทีเ่ป็นผูป้กครองดงึดดูใหท้่านสนใจใน
ผลติภณัฑ ์

3.50 0.93 มาก 

รวม 3.58 0.80 มาก 
 

จากตารางที ่4.16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความดึงดูดใจ อยู่ในระดบัมาก
ทัง้หมด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า การใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีิวผลติภณัฑ์ 
ช่วยใหส้ามารถจดจ าสนิคา้ไดง้า่ยและรวดเรว็ขึน้มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 3.78 รองลงมา คอื หน้าตา 
ภาพลกัษณ์และความสามารถของบุคคลมชีื่อเสยีง (ผูป้กครอง) ท าใหเ้กดิความสนใจในการรวีวิ
ผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลี่ย 3.62 หน้าตา ความสามารถ ของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงท าให้เกดิความ
สนใจในการรวีวิผลติภณัฑ์ และการใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีก่ าลงัอยู่ในกระแสนิยมดงึดูดให้
สนใจในการรวีวิผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 3.52 และอนัดบัสุดทา้ย คอื การรวีวิผลติภณัฑ์
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โดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่าน อนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผู้ปกครองดงึดูดให้
เกดิความสนใจในผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.50 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม ดา้นความความเคารพ (Respect) 

ด้านความเคารพ   S.D. แปลผล 

1. ท่านรูส้กึชื่นชมและยอมรบัใน ทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงที่มกีารแสดงออกถงึลกัษณะ
นิสยัทีด่ ีเป็นเดก็ด ีไดร้บัการอบรมทีด่ ี

3.91 0.77 มาก 

2. ท่านรูส้กึชื่นชมและยอมรบับคุคลมี
ช่ือเสียงและทายาททีป่ระสบความส าเรจ็ใน
ชวีติครอบครวั และสงัคม 

3.85 0.71 มาก 

3. บคุคลมีช่ือเสียงและทายาททีเ่ป็น
แบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม สามารถเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคได้ 

3.73 0.82 มาก 

4. ชื่อเสยีงทีย่าวนานของบุคคลมีช่ือเสียง 
ส่งผลใหท้่านเกดิความชื่นชม และยอมรบั
ทายาทของบุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าว 

3.65 0.83 มาก 

รวม 3.78 0.67 มาก 
 

จากตารางที ่4.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมีชื่อเสียงในการรวีิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรม ด้านความเคารพ อยู่ในระดับมาก
ทัง้หมด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สกึชื่นชมและยอมรบัในทายาทบุคคล 
มชีื่อเสยีงที่มกีารแสดงออกถงึลกัษณะนิสยัที่ด ีเป็นเด็กด ีได้รบัการอบรมที่ดี มคี่าเฉลี่ย 3.91 
รองลงมา คือ รู้สกึชื่นชมและยอมรบับุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทที่ประสบความส าเรจ็ในชวีติ
ครอบครวั และสงัคม มคี่าเฉลี่ย 3.85 บุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทที่เป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม 
สามารถเป็นต้นแบบในการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคได้ มคี่าเฉลี่ย 3.73 และอนัดบัสุดท้าย คอื 
ชื่อเสยีงที่ยาวนานของบุคคลมชีื่อเสยีง ส่งผลให้ท่านเกิดความชื่นชม และยอมรบัทายาทของ
บุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าว มคี่าเฉลีย่ 3.65 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม ดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย 
(Similarity) 

ด้านความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย   S.D. แปลผล 

1. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ชี่วงวยั
ใกลเ้คยีงกบับุตรหลานของท่านในการรวีวิ
ผลติภณัฑ ์จะมคีวามน่าสนใจมากกว่า 

3.63 0.91 มาก 

2. ท่าน สนใจ ตดิตาม ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
และบคุคลมีช่ือเสียงทีม่รีปูแบบการด าเนิน
ชวีติคลา้ยคลงึกบัท่าน 

3.42 0.93 มาก 

3. ผลติภณัฑท์ีท่ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงรวีวิมี
ความคลา้ยคลงึกบัความชื่นชอบของท่าน 

3.48 0.94 มาก 

4. ท่านอยากใชผ้ลติภณัฑแ์บบเดยีวกบั
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบคุคลมีช่ือเสียง
ทีม่รีะดบัทางสงัคมคลา้ยคลงึกบัท่าน 

3.24 0.93 ปานกลาง 

5. เมือ่ใชผ้ลติภณัฑเ์หมอืนกบัทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงและบคุคลมีช่ือเสียง (ผูป้กครอง) 
รวีวิท่านจะรูส้กึดดูเีหมอืนบุคคลมชีื่อเสยีงคน
นัน้ 

2.96 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่4.18 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม ดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย อยู่
ในระดบัมากและปานกลาง เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้พบว่า การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ชี่วง
วยัใกล้เคียงกบับุตรหลานของกลุ่มตวัอย่างในการรวีวิผลติภณัฑ์ จะมคีวามน่าสนใจมากกว่า  
มคี่าเฉลีย่ 3.63 รองลงมา คอื ผลติภณัฑท์ีท่ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงรวีวิมคีวามคลา้ยคลงึกบัความ
ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่าง มคี่าเฉลี่ย 3.48 กลุ่มตัวอย่างมคีวามสนใจ ติดตาม ทายาทบุคคล 
มชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสยีงที่มรีูปแบบการด าเนินชวีติคล้ายคลงึกบัตนเอง มคี่าเฉลี่ย 3.42  
กลุ่มตวัอย่างอยากใช้ผลติภณัฑ์แบบเดยีวกบัทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสยีงที่มี
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ระดบัทางสงัคมคล้ายคลงึกบัตนเอง มคี่าเฉลี่ย 3.24 และอนัดบัสุดท้าย คอื เมื่อใช้ผลติภณัฑ์
เหมอืนกบัทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสยีง (ผู้ปกครอง) รวีวิแล้วจะรูส้กึดูดเีหมอืน
บุคคลมชีื่อเสยีงคนนัน้ มคี่าเฉลีย่ 2.96 ตามล าดบั 

4.5 การวิเคราะหก์ารตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความตัง้ใจ 
(Attention) ด้านความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ (Desire) และด้านการตัดสินใจซื้อ 
(Action) โดยน าเสนอในรปูแบบค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่ 4.19 ถงึ 4.22 

ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นความตัง้ใจ 
(Attention) 

ด้านความตัง้ใจ  S.D. แปลผล 

1. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ
ผลติภณัฑด์งึดดูใหท้่านเกดิความตัง้ใจในการ
เปิดรบัขา่วสาร 

3.41 0.89 มาก 

2. ตราสนิคา้เป็นสิง่ดงึดดูใหท้่านเกดิความ
ตัง้ใจเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร 

3.60 0.83 มาก 

3. ความถีใ่นการโพสตร์วีวิของบุคคลมี
ชื่อเสยีง (ผูป้กครอง)ท าใหท้่านสนใจใน
ผลติภณัฑ ์

3.22 0.96 ปานกลาง 

4. การรวีวิผลติภณัฑผ์่าน 
อนิสตาแกรมท าใหท้่านรบัรูถ้งึขา่วสารของ
ผลติภณัฑ ์

3.62 0.88 มาก 

รวม 3.46 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซื้อด้านความตัง้ใจจาก
การรวีวิผลติภณัฑ์ผ่านอินสตาแกรมท าให้รบัรูถ้ึงข่าวสารของผลติภณัฑ์มากที่สุด  มคี่าเฉลี่ย 
3.62 รองลงมา คอื ตราสนิค้าเป็นสิง่ดงึดูดให้เกิดความตัง้ใจเปิดรบัข้อมูลข่าวสาร มคี่าเฉลี่ย 
3.60 การใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลิตภณัฑด์งึดูดให้เกดิความตัง้ใจในการเปิดรบั
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ขา่วสาร มคี่าเฉลีย่ 3.41 และอนัดบัสุดทา้ย คอื ดา้นความถีใ่นการโพสตร์วีวิของบุคคลมชีื่อเสยีง 
(ผูป้กครอง) ท าใหเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.22 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นความสนใจ 
(Interest) 

ด้านความสนใจ  S.D. แปลผล 

1. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิ
ผลติภณัฑก์ระตุ้นใหท้่านเกดิความสนใจใน
ผลติภณัฑ ์

3.36 0.91 ปานกลาง 

2. ราคาเป็นตวักระตุน้ท าใหท้่านเกดิความ
สนใจในผลติภณัฑ ์

3.76 0.92 มาก 

3. ความนิยมของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 
กระตุน้ใหท้่านสนใจผลติภณัฑ ์

3.30 0.97 ปานกลาง 

4. รปูภาพและภาษาทีใ่ชใ้นการรวีวิผลติภณัฑ์
ของบุคคลมชีื่อเสยีงทีเ่ป็นผูป้กครองดงึดดูให้
ท่านสนใจผลติภณัฑ ์

3.58 0.89 มาก 

รวม 3.49 0.77 มาก 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซื้อดา้นความสนใจโดยมี
ราคาเป็นตวักระตุ้นท าให้เกดิความสนใจในผลติภณัฑ์มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 3.76 รองลงมา คอื 
รูปภาพและภาษาที่ใช้ในการรวีวิผลติภณัฑ์ของบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผู้ปกครองดงึดูดให้ เกิด
สนใจผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ย 3.58 การใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑก์ระตุ้นให้
กลุ่มตวัอยา่งเกดิความสนใจในผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลีย่ 3.36 และอนัดบัสุดทา้ย คอื ความนิยมของ
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.30 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นความตอ้งการ 
(Desire) 

ด้านความต้องการ  S.D. แปลผล 

1. การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงกระตุน้ใหท้่านเกดิความตอ้งการ
ผลติภณัฑ ์

3.16 0.88 ปานกลาง 

2. กระแสความนิยมของทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงกระตุน้ใหท้่านเกดิความตอ้งการ
ผลติภณัฑ ์

3.16 0.93 ปานกลาง 

3. ชื่อเสยีงของตราสนิคา้ท าใหท้่านเกดิความ
ตอ้งการผลติภณัฑ ์

3.68 0.83 มาก 

4. คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์กระตุน้ใหท้่าน
เกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์

4.02 0.88 มาก 

รวม 3.50 0.68 มาก 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซื้อ ด้านความต้องการ 
จากคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์กระตุ้นให้เกดิความต้องการผลติภณัฑ์มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.02 
รองลงมา คอื ชื่อเสยีงของตราสนิคา้ท าใหท้่านเกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.68 และ
อนัดบัสุดท้าย คอื การรวีวิผลติภณัฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสียงกระตุ้นให้ท่านเกิดความ
ต้องการผลติภณัฑ์ และกระแสความนิยมของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงกระตุ้นให้ท่านเกิดความ
ตอ้งการผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.16 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
(Action) 

ด้านการตดัสินใจซ้ือ  S.D. แปลผล 

1. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากการรวีวิโดย
ใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

2.93 0.97 ปานกลาง 

2. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์พราะเชื่อถอื
การรวีวิผ่านบญัชอีนิสตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสยีงทีเ่ป็นผูป้กครอง 

3.13 1.05 ปานกลาง 

3. การจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น ส่วนลด 
ของแถม และสทิธพิเิศษท าใหท้่านเกดิการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์

3.82 0.93 มาก 

4. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ดยพจิารณา
ความคุม้ค่าของคุณภาพสนิคา้และราคา 

4.17 0.90 มาก 

5. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากการรวีวิทีม่ ี
เนื้อหาและรายละเอยีดครบถว้นชดัเจน ทัง้
ดา้น ขอ้มลูสนิคา้และราคา 

4.08 0.92 มาก 

รวม 3.62 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดย
พิจารณาความคุ้มค่าของคุณภาพสินค้าและราคามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ 
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์จากการรวีวิที่มเีนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน ทัง้ด้าน ข้อมูล
สินค้าและราคา มีค่าเฉลี่ย 4.08 การจัดการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด ของแถม และ 
สทิธพิเิศษท าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลีย่ 3.82 โดยการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
เพราะเชื่อถือการรวีวิผ่านบญัชอีินสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสียงที่เป็นผู้ปกครอง มคี่าเฉลี่ย 
3.13 และอนัดบัสุดท้าย คอื ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์จากการรวีวิโดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง  
มคี่าเฉลีย่ 2.93 ตามล าดบั 
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4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

4.6.1 สมมติฐานท่ี  1 ลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ 
อินสตาแกรมแตกต่างกนั 

โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารทดสอบค่าท ี (t-test) แบบ Independent และวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA)  

1) ดา้นเพศ 
เพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.23 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 

เพศ n  S.D. t Sig. 
หญงิ 158 2.65 0.56 1.25 0.21 
ชาย 42 2.53 0.50 

รวม 200 2.62 0.55   
 

จากตารางที่ 4.23 การเปรยีบเทียบระหว่างเพศกับพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

2) ดา้นอายุ 
อายทุีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.24 แสดงความแตกต่างระหว่างอายกุบัพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 

อายุ  S.D. F Sig. 
1. ต ่ากว่า 20 ปี  2.64 0.38 4.82 0.00* 
2. 21 – 30 ปี 2.53 0.55   
3. 31 – 40 ปี  2.68 0.49   
4. 41 – 50 ปี 3.14 0.43   
5. 51 – 60 ปี 3.07 0.76   

รวม 2.62 0.55   
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จากตารางที่  4.24 การเปรยีบเทียบระหว่างอายุกับพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 
พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ
ระดบัที ่0.05  

3) ดา้นสถานภาพ  
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.25 แสดงความแตกต่างระหว่างสถานภาพ กบัพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 

สถานภาพ  S.D. F Sig. 
1. โสด  2.61 0.54 0.78 0.46 
2. สมรส 2.63 0.57   
3. หยา่รา้ง  3.10 0.14   

รวม 2.62 0.55   
  

จากตารางที่  4.25 การเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพ กับพฤติกรรมการใช ้
อินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมพีฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมไม่
แตกต่างกนั 

4) ดา้นระดบัการศกึษา 
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมทีแ่ตกต่าง
กนั 

ตารางท่ี 4.26 แสดงความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษา กบัพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 

ระดบัการศึกษา  S.D. F Sig. 
1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2.82 0.41 0.88 0.45 
2. ปรญิญาตร ี 2.63 0.56   
3. ปรญิญาโท 2.57 0.54   
4. ปรญิญาเอก  2.33 0.46   

รวม 2.62 0.55   
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จากตารางที ่4.26 การเปรยีบเทยีบระหว่างระดบัการศกึษา กบัพฤตกิรรมการใช ้
อนิสตาแกรมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 
ไมแ่ตกต่างกนั 

5) อาชพี 
อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.27 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 

อาชีพ  S.D. F Sig. 
1. นกัเรยีน/นกัศกึษา 2.56 0.52 0.63 0.68 
2. พนกังานบรษิทัเอกชน 2.67 0.58   
3. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 2.62 0.53   
4. แมบ่า้น 2.93 0.64   
5. ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 2.55 0.48   
6. อื่นๆ (สตัวแพทย ์และลกูจา้งของ
รฐับาล) 

2.40 0.00   

รวม 2.62 0.55   
 

จากตารางที่ 4.27 การเปรยีบเทียบระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

6) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมที่
แตกต่างกนั 

ตารางท่ี  4.28 แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการใช ้
อนิสตาแกรม 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  S.D. F Sig. 
1. ต ่ากว่า 10,000 บาท  2.60 0.57 1.49 0.20 
2. 10,001 – 20,000 บาท 2.55 0.43   
3. 20,001 – 30,000 บาท 2.54 0.58   
4. 30,001 – 40,000 บาท 2.70 0.52   
5. 40,001 - 50,000 บาท 2.51 0.54   
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  S.D. F Sig. 
6. มากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป 2.80 0.58   

รวม 2.62 0.55   
 

จากตารางที่  4.28 การเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรม 
การใช้อินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
อนิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

7) มบีุตรหลานหรอืไม่ 
การมบีุตรหลานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมที่ 
แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.29 แสดงความแตกต่างระหว่างการมบีุตรหลานกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรม 

การมีบตุรหลาน  S.D. t Sig. 
1. ม ี  2.60 0.57 -0.48 0.63 
2. ไมม่ ี 2.64 0.53   

รวม     
 

 จากตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบระหว่างการมีบุตรหลานกับพฤติกรรมการใช ้
อนิสตาแกรมพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารมบีุตรหลานต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมไม่
แตกต่างกนั 

4.6.2 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรบัรู้ความน่าเช่ือถือ
ของการรีวิวผลิตภณัฑโ์ดยใช้ทายาทบคุคลมีช่ือเสียงแตกต่างกนั 

1) ดา้นเพศ 
เพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใช้
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของการรีวิว
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

 
เพศกบัการรบัรู้ความน่าเช่ือถือของ
การรีวิวผลิตภณัฑโ์ดยทายาทบคุคล

มีช่ือเสียง 

หญิง 
(N=158) 

ชาย 
(N=42) 

 
t 

 
Sig. 

 S.D.  S.D. 

ดา้นความไวว้างใจ  3.04 0.88 3.38 0.72 -2.30 0.02* 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  3.33 0.86 3.48 0.84 -1.01 0.31 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.53 0.81 3.80 0.74 -1.96 0.05* 
ดา้นความเคารพ  3.78 0.67 3.78 0.70 0.03 0.98 
ดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย  3.30 0.78 3.51 0.84 -1.52 0.13 

 

จากตารางที่ 4.30 การเปรยีบเทยีบระหว่างเพศกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิ
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อ เสียง ผ่านอินสตาแกรมของบุคคลมีชื่อ เสียง  พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศที่แตกต่างกนั มกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตริะดบัที่ 0.05 ในด้านความไวว้างใจ และ
ด้านความดึงดูดใจ  ส่วนในด้านความช านาญ เชี่ยวชาญ  ด้านความเคารพ  และด้าน 
ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไมแ่ตกต่างกนั 
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2) ดา้นอายุ 
อายทุีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.31 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

อายกุบัการรบัรู้ความ
น่าเช่ือถือของการรีวิว

ผลิตภณัฑโ์ดยทายาทบคุคลมี
ช่ือเสียง 

ต า่กว่า 20 ปี 
(N=5) 

21 – 30 ปี 
(N=121) 

31 – 40 ปี 
(N=58) 

41 – 50 ปี 
(N=13) 

51 – 60 ปี 
(N=3) 

 
 

F 

 
 

Sig.  

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

ดา้นความไวว้างใจ  2.85 0.49 3.19 0.93 3.01 0.79 2.98 0.57 26.7 0.58 0.82 0.51 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  2.85 0.78 3.49 0.85 3.22 0.86 3.25 0.71 2.50 0.66 2.43 0.05* 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.12 0.58 3.64 0.82 3.52 0.77 3.69 0.76 3.07 0.90 1.02 0.40 
ดา้นความเคารพ  3.45 0.91 3.82 0.68 3.77 0.67 3.73 0.59 3.33 0.58 0.75 0.56 
ดา้นความเหมอืนกบั
กลุ่มเป้าหมาย  

2.84 0.79 3.41 0.79 3.25 0.83 3.40 0.65 2.93 0.95 1.15 0.33 

 

จากตารางที ่4.31 การเปรยีบเทยีบระหว่างอายุกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม
ของบุคคลมชีื่อเสยีง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุที่แตกต่างกนั มกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบัที่ 0.05 ในด้านความช านาญเชี่ยวชาญ ส่วนในด้านความไว้วางใจ ด้านความดงึดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความ
เหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไมแ่ตกต่างกนั 
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3) ดา้นสถานภาพ 
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.32 แสดงความแตกต่างระหว่างสถานภาพกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

สถานภาพกบัการรบัรู้ความ
น่าเช่ือถือของการรีวิวผลิตภณัฑ์
โดยทายาทบคุคลมีช่ือเสียง 

โสด 
(N=157) 

สมรส 
(N=41) 

หย่าร้าง 
(N=2) 

 
F 

 
Sig. 

 S.D.  S.D.  S.D 
ดา้นความไวว้างใจ 3.12 0.88 3.05 0.79 3.13 0.18 0.12 0.89 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  3.39 0.85 3.27 0.89 3.13 0.18 0.37 0.69 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.58 0.80 3.65 0.82 3.00 0.00 0.67 0.51 
ดา้นความเคารพ  3.78 0.69 3.82 0.63 3.63 0.88 0.12 0.89 
ดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย  3.30 0.81 3.53 0.76 3.00 0.00 1.58 0.21 

 

จากตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพกับการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรีวิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง 
ผ่านอนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพต่างกนัมีรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง  
ในดา้นความไวว้างใจ ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ ดา้นความดงึดดูใจ ดา้นความเคารพ และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ไมแ่ตกต่างกนั 
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4) ดา้นระดบัการศกึษา 
 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.33 แสดงความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

 
ระดบัการศึกษากบัการรบัรู้ความ
น่าเช่ือถือของการรีวิวผลิตภณัฑ์
โดยทายาทบคุคลมีช่ือเสียง 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 
(N=11) 

ปริญญาตรี 
(N=139) 

ปริญญาโท 
(N=47) 

ปริญญาเอก 
(N=3) 

 
 

F 

 
 

Sig. 
 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

ดา้นความไวว้างใจ  2.84 0.42 3.13 0.85 3.15 0.93 2.50 1.32 0.92 0.43 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  3.16 0.63 3.38 0.83 3.40 0.95 2.58 1.42 1.10 0.35 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.31 0.50 3.59 0.77 3.69 0.87 3.07 1.79 1.10 0.35 
ดา้นความเคารพ  3.45 0.58 3.75 0.63 3.90 0.77 4.58 0.72 2.92  0.04* 
ดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย  3.38 0.57 3.29 0.77 3.51 0.87 3.00 1.56 1.08 0.36 

 

จากตารางที่ 4.33 การเปรยีบเทยีบระหว่างระดบัการศกึษากบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง ผ่าน 
อนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคล
มชีื่อเสยีงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบัที่ 0.05 ในด้านความเคารพ ส่วนในความช านาญเชีย่วชาญ ด้านความไว้วางใจ ดา้นความดงึดูดใจ 
และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมายมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไม่แตกต่างกนั 
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5) ดา้นอาชพี 
อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.34 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

 
อาชีพกบัการรบัรู้ความ
น่าเช่ือถือของการรีวิว
ผลิตภณัฑโ์ดยทายาท

บคุคลมีช่ือเสียง 

นักเรียน/
นักศึกษา 
 (N=55) 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

(N=101) 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 
(N=12) 

แม่บ้าน 
(N=3) 

ธรุกิจส่วนตวั/
ค้าขาย  
(N=27) 

อ่ืนๆ 
(สตัวแพทย ์
และลกูจ้าง
ของรฐับาล) 

(N=2) 

 
 

F 
 
 

 
 

Sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นความไวว้างใจ  3.24 0.88 2.99 0.90 3.13 0.69 3.42 1.42 3.20 0.67 3.75 0.35 1.01 0.41 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  3.50 0.79 3.23 0.92 3.46 0.84 4.08 0.88 3.44 0.71 3.63 0.18 1.29 0.27 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.64 0.79 3.45 0.86 3.95 0.70 4.07 0.90 3.77 0.55 3.90 0.14 1.76 0.12 
ดา้นความเคารพ  3.82 0.72 3.71 0.70 3.92 0.58 3.92 0.29 3.89 0.58 3.88 0.18 0.52 0.76 
ดา้นความเหมอืนกบั
กลุ่มเป้าหมาย  

3.44 0.76 3.17 0.84 3.82 0.75 3.80 0.53 3.52 0.64 3.60 0.57 2.57 0.03* 

 

จากตารางที่ 4.34 การเปรยีบเทยีบอาชพีกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง ผ่านอนิสตาแกรมของ
บุคคลมชีื่อเสยีง พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีาชพีที่แตกต่างกนัมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถือของการรวีวิผลติภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบัที ่0.05 ในดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ส่วนในดา้นความเคารพ ความช านาญเชีย่วชาญ ด้านความไวว้างใจ และ
ดา้นความดงึดดูใจ มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไมแ่ตกต่างกนั  

6) ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.35 แสดงความแตกต่างระหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนกบั
การรบัรู้ความน่าเช่ือถือ
ของการรีวิวผลิตภณัฑ์
โดยทายาทบคุคลมี

ช่ือเสียง 

ต า่กว่า 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 
บาทขึ้นไป 
(N=39) 

 
 

F 
 
 

 
 

Sig. 
 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

ดา้นความไวว้างใจ  3.09 0.83 3.09 0.98 3.20 0.89 3.11 0.77 3.16 0.92 2.99 0.79 0.28 0.92 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  3.38 0.80 3.53 0.81 3.48 0.87 3.41 0.80 3.25 1.01 3.10 0.85 1.26 0.28 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.55 0.70 3.69 0.84 3.66 0.82 3.63 0.75 3.61 0.79 3.40 0.87 0.63 0.68 
ดา้นความเคารพ  3.72 0.59 3.93 0.77 3.82 0.63 3.84 0.66 3.64 0.76 3.70 0.68 0.77 0.58 
ดา้นความเหมอืนกบั
กลุ่มเป้าหมาย  

3.35 0.61 3.43 0.82 3.31 0.92 3.34 0.65 3.33 0.74 3.32 0.93 0.09 0.99 
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จากตารางที่ 4.35 การเปรยีบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการรบัรู้ความ
น่าเชื่อถือของการรวีิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรมของบุคคล  
มชีื่อเสยีง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มรีบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิ
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง ในด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ  
ดา้นความดงึดดูใจ ดา้นความเคารพ และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ไมแ่ตกต่างกนั 

 
  7) ดา้นการมบีุตรหลาน 
  การมบีุตรหลานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิ 
  ผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.36 แสดงความแตกต่างระหว่างการมีบุตรหลานกับการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของ 
การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

 
การมีบตุรหลานกบัการรบัรู้ความ

น่าเช่ือถือของการรีวิวผลิตภณัฑโ์ดย
ทายาทบคุคลมีช่ือเสียง 

มี 
(N=83) 

ไม่มี 
(N=117) 

 
t 

 
Sig. 

 S.D.  S.D. 

ดา้นความไวว้างใจ  3.10 0.87 3.11 0.85 -0.11 0.91 
ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ  3.34 0.94 3.38 0.80 -0.37 0.71 
ดา้นความดงึดดูใจ  3.59 0.86 3.58 0.76 0.06 0.95 
ดา้นความเคารพ  3.79 0.67 3.78 0.68 0.12 0.91 
ดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย  3.42 0.81 3.29 0.79 1.10 0.27 

 

จากตารางที่ 4.36 การเปรยีบเทยีบมบีุตรหลานหรอืไม่กบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของ
การรวีวิผลิตภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอินสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสียง พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างทีม่บีุตรหลานต่างกนัมรีบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคล
มชีื่อเสยีง ในด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความ
เคารพ และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ไมแ่ตกต่างกนั 
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4.6.3 สมมติฐานท่ี  3 ลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกัน  การตัดสินใจซ้ือ ท่ี 
แตกต่างกนั 

1) ดา้นเพศ 
เพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.37 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกบัการการตดัสนิใจซือ้ 

 
เพศกบัการการตดัสินใจซ้ือ 

หญิง 
(N=158) 

ชาย 
(N=42) 

 
t 

 
Sig. 

 S.D.  S.D. 
การตดัสนิใจซือ้ 
 

3.47 0.67 3.72 0.65 -2.22 0.03* 

 

จากตารางที ่4.37 การเปรยีบเทยีบเพศกบัการตดัสนิใจซือ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ
ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติริะดบัที ่0.05 
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2) ดา้นอายุ 
อายทุีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.38 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตดัสนิใจซือ้ 

 
 

อายกุบัการตดัสินใจซ้ือ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(N=5) 

21 – 30 ปี 
(N=121) 

31 – 40 ปี 
(N=58) 

41 – 50 ปี 
(N=13) 

51 – 60 ปี 
(N=3) 

 
 

F 

 
 

Sig.  

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

การตดัสนิใจซือ้  3.10 0.23 3.58 0.69 3.47 0.62 3.58 0.64 2.66 1.26 2.03 0.09 
 

จากตารางที ่4.38 การเปรยีบเทยีบระหว่างอายกุบัการตดัสนิใจซือ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั 
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3) ดา้นสถานภาพ 

สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.39 แสดงความแตกต่างระหว่างสถานภาพกบัการตดัสนิใจซือ้ 

 
สถานภาพกบัการตดัสินใจซ้ือ 

โสด 
(N=157) 

สมรส 
(N=41) 

หย่าร้าง 
(N=2) 

 
t 

 
Sig. 

 S.D.  S.D.  S.D 
การตดัสนิใจซือ้  3.53 0.67 3.51 0.70 3.12 0.17 0.37 0.69 

 

จากตารางที่ 4.39 การเปรยีบเทยีบระหว่างสถานภาพกบัการตดัสนิใจซื้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ  
ไมแ่ตกต่างกนั 

 

 

 

 



 
68 

 

4) ดา้นระดบัการศกึษา 
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.40 แสดงความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัการตดัสนิใจซือ้ 

 
ระดบัการศึกษากบั 
การตดัสินใจซ้ือ 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 
(N=11) 

ปริญญาตรี 
(N=139) 

ปริญญาโท 
(N=47) 

ปริญญาเอก 
(N=3) 

 
 

F 

 
 

Sig. 
 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

การตดัสนิใจซือ้  3.38 0.39 3.50 0.69 3.63 0.68 3.30 0.82 0.68 0.57 
 

จากตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  
มกีารตดัสนิใจซือ้ ไมแ่ตกต่างกนั 
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5) ดา้นอาชพี 
อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.41 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
 

อาชีพกบัการ
ตดัสินใจซ้ือ 

นักเรียน/
นักศึกษา 
 (N=55) 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

(N=101) 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 
(N=12) 

แม่บ้าน 
(N=3) 

ธรุกิจส่วนตวั/
ค้าขาย  
(N=27) 

อ่ืนๆ 
(สตัวแพทย ์

และลกูจ้างของ
รฐับาล) 
(N=2) 

 
 

F 
 
 

 
 

Sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

การตดัสนิใจซือ้  3.57 0.77 3.43 0.66 3.73 0.67 3.70 0.35 3.62 0.55 3.91 0.21 0.94 0.46 
 

จากตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ  
ไมแ่ตกต่างกนั 
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6) ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.42 แสดงความแตกต่างระหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจซือ้ 

 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนกบั

การตดัสินใจซ้ือ 

ต า่กว่า 
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) 

 
 

F 
 
 

 
 

Sig. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

 

 

 
S.D. 

การตดัสนิใจซือ้  3.40 0.72 3.57 0.65 3.60 0.73 3.57 0.58 3.62 0.55 3.37 0.73 0.93 0.47 
 

จากตารางที่ 4.42 การเปรยีบเทยีบระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจซื้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั  
มกีารตดัสนิใจซือ้ ไมแ่ตกต่างกนั 



 
71 

 

7) ดา้นการมบีุตรหลาน 
การมบีุตรหลานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.43 แสดงความแตกต่างระหว่างการมบีุตรหลานกบัการตดัสนิใจซือ้ 

 
การมีบตุรหลานกบั 
การตดัสินใจซ้ือ 

มี 
(N=83) 

ไม่มี 
(N=117) 

 
t 

 
Sig. 

 S.D.  S.D. 
การตดัสนิใจซือ้  3.57 0.71 3.49 0.65 0.87 0.39 

 

จากตารางที ่4.43 การเปรยีบเทยีบระหว่างการมบีุตรหลานกบัการตดัสนิใจซือ้ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทีม่บีุตรหลานทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ ไมแ่ตกต่างกนั 

4.6.4 สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับ 
การรบัรู้ความน่าเช่ือถือของการรีวิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีช่ือเสียงผ่าน 
อินสตาแกรม 

ตารางท่ี 4.44 ผลของพฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการรบัรู้ความ
น่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 

 พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม 
N R Sig. 

การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการ
รวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคล
มชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 

200 -0.17* 0.02 

 

จากตารางที ่4.44 การทดสอบค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม
กบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 
ด้วยสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า 
พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม มีความสมัพันธ์กับการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีิว
ผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียงไปในทิศทางลบที่ระดับความสัมพันธ์ -0.17 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 แสดงว่าพฤตกิรรมการใช้งานอนิสตาแกรม และการรบัรูค้วาม
น่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิตรงกนัขา้ม 
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4.6.5 สมมติฐานท่ี 5 การรบัรู้ความน่าเช่ือถือของการรีวิวผลิตภณัฑ์โดยทายาท
บคุคลมีช่ือเสียงผา่นอินสตาแกรมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ตารางท่ี 4.45 ผลของการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
ผ่านอนิสตาแกรมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

 การตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
N R Sig. 

การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการ
รวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคล
มชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 

200 .84** 0.00 

จากตารางที่ 4.45 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์การรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีิว
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของ
ผู้บริโภค ด้วยสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) 
พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือของการรีวิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียงผ่าน 
อินสตาแกรมมคีวามสมัพนัธ์กับการตัดสนิใจซื้อไปในทิศทางบวกที่ระดบัความสมัพนัธ์ 0.84 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าเมื่อมีการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีิว
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงมากจะท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

 4.7 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้ทายาทดาราใน 
การรีวิผลิตภณัฑผ์า่นส่ืออินสตาแกรม 

ตารางท่ี 4.46 ประเดน็ความคดิเหน็ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม 

 ความคิดเหน็อ่ืนๆ จ านวน 
ประเดน็ที ่1 ส่วนตวัไมค่่อยใหค้วามส าคญักบัการวีวิโดยดารา/ทายาทดารา 

เนื่องจากเขา้ใจว่าน่าจะเป็นเพยีงการโฆษณาในอกีรปูแบบหนึ่ง
เท่านัน้ และไมเ่ชื่อว่าดารา/ทายาทดาราเป็นผูใ้ชจ้รงิ 

3 

ประเดน็ที ่2 เป็นการรบัรองมาตรฐานของสนิคา้ความปลอดภยั ถา้สนิคา้ไม่ดี
จรงิดาราคงไมเ่อาชื่อเสยีงมาเสีย่ง 

2 

ประเดน็ที ่3 ท าใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็ และดนู่าเชื่อถอืกว่าบุคคลธรรมดา
ทัว่ไป 

1 

ประเดน็ที ่4 มผีลกบัความตอ้งการเมือ่บุตรหลานอยูใ่นวยัใกลเ้คยีงกนั 1 
      รวม                     7 



บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสียงในการรวีิว
ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาตาม
วตัถุประสงคห์ลกั ดงันี้  

1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม (Instagram)  
2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมกบัการรบัรูค้วาม 

น่าเชื่อถอืทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรม 
3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการ 

รวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 5.1.1 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1) ความนิยมของบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาท 

อนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงที่มทีายาทที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดิตาม (Follow) 
คอื โอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลนิ น้องอลนัมากที่สุด รอ้ยละ 61.0 รองลงมาคอื ชมพู่ อารยา – 
น้องสายฟ้า พายุ และกุ๊บกิบ๊ สุมณทพิย ์– น้องเป่าเปา รอ้ยละ 56.5 แอฟ ทกัษอร – น้องปีใหม่ 
รอ้ยละ 35.5 นานา ไรบนีา –น้องบน่ีาและน้องบลู๊คลนิ รอ้ยละ33.0 โดยล าดบัสุดทา้ยคอื กระแต 
ศุภกัษร – น้องเจา้ขา คดิเป็นรอ้ยละ 6.0  

2) ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชง้านอนิสตาแกรม และตดิตาม (Follow) บญัชอีนิสตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสยีงทีม่ทีายาทอยา่งน้อย 2 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 79.0 อยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปี 
รอ้ยละ 60.5 มสีถานภาพโสด รอ้ยละ 78.5 มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 69.5 ส่วน 
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ใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน ร้อยละ 50.5 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 20,001-
30,000 บาท รอ้ยละ 23.5 และไมม่บีุตรหลาน รอ้ยละ 58.5 

3) พฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม 

กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรบัอินสตาแกรม 10-15 ครัง้ต่อวนั ร้อยละ 31.0 มี 
ช่วงเวลาในการเปิดรบัอนิสตาแกรมครัง้แรกของวนัในช่วงเชา้ (06:00 – 11:00 น.) รอ้ยละ 36.5 
ช่วงเวลาที่สะดวกทีสุ่ดในการเปิดรบัอนิสตาแกรมคอื ช่วงกลางคนื (21:01 - 01:00 น.) รอ้ยละ 
49.0 โดยใช้ระยะเวลาในการเปิดรบัข้อมูล ข่าวสารในอินสตาแกรมแต่ครัง้ 5-15 นาท ีรอ้ยละ 
42.0 และหลงัการเปิดรบัขอ้มลูผ่านอนิสตาแกรมเคยซือ้สนิคา้นานๆ ครัง้ รอ้ยละ 54.0   

4) การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวิวิผลติภณัฑผ์่าน 
อนิสตาแกรม 

กลุ่มตวัอยา่งมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืผ่านอนิสตาแกรมดา้นความไวว้างใจ โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลางทัง้หมด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า  กลุ่มตวัอย่างรู้สึกเชื่อถือการรวีิว
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่กีารใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารจรงิในชวีติประจ าวนั มาก
ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 3.20 รองลงมา คอื รูส้กึเชื่อถอืหากทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงนัน้ก าลงัเป็นที่นิยม
และมชีื่อเสยีงในสงัคม มคี่าเฉลี่ย 3.09 อกีทัง้รูส้กึเชื่อถอืหากบุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทมยีอด
ผู้ติดตามในอินสตาแกรมเป็นจ านวนมาก มคี่าเฉลี่ย 3.08 และอันดบัสุดท้ายคือ รู้สกึเชื่อถือ
ผลติภณัฑท์ีร่วีวิโดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง เพราะเป็นผลติภณัฑท์ีบุ่คคลมชีื่อเสยีง (ผูป้กครอง) 
เลอืกใช ้คดิเป็นรอ้ยละ 3.07 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความช านาญเชี่ยวชาญ  
โดยรู้สึกเชื่อมัน่ เมื่อบุคคลมชีื่อเสียงที่มทีายาทใช้การแชร์ประสบการณ์ตรงของตนเองต่อ
ผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด คอื  รู้สกึ
เชื่อมัน่ เมื่อบุคคลมชีื่อเสยีงที่มทีายาทใช้ทกัษะ และความรู้เฉพาะด้านของตนเองในการรวีวิ
ผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลี่ย 3.34 และอบัดบัสุดท้าย คอื ท่านรูส้กึเชื่อมัน่เมื่อทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
แสดงความสามารถและพฒันาการของตนเองในการรวีวิผลติภณัฑ ์เช่น การพูด และการรอ้ง
เพลง และรู้สึกเชื่อมัน่เมื่อบุคคลมชีื่อเสยีงที่มทีายาท มรีวีวิการใช้งานผลติภณัฑ์บ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.31 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืผ่านอนิสตาแกรมดา้นความดงึดูดใจ อยู่ในระดบั
มากทัง้หมด โดยพบว่าการใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑช์่วยใหส้ามารถจดจ า
สนิค้าได้ง่ายและรวดเรว็ขึน้ มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา คอื หน้าตา ภาพลกัษณ์และ
ความสามารถของบุคคลมชีื่อเสียง (ผู้ปกครอง) ท าให้เกิดความสนใจในการรวีิวผลิตภณัฑ์  
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มคี่าเฉลี่ย 3.62 หน้าตา ความสามารถ ของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงท าใหเ้กดิความสนใจในการ
รวีวิผลติภณัฑ ์และการใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีก่ าลงัอยู่ในกระแสนิยมดงึดูดใหส้นใจในการ
รวีวิผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 3.52 และอนัดบัสุดทา้ยคอื การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผู้ปกครองดงึดูดใหเ้กดิความสนใจ 
ในผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.50  

กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความเคารพอยู่ในระดบั
มากทัง้หมด โดยกลุ่มตัวอย่างรู้สึกชื่นชมและยอมรับใน ทายาทบุคคลมีชื่อ เสียงที่ ม ี
การแสดงออกถงึลกัษณะนิสยัทีด่ ีเป็นเดก็ด ีได้รบัการอบรมที่ดี มคี่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมา คอื 
รูส้กึชื่นชมและยอมรบับุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทที่ประสบความส าเรจ็ในชวีติครอบครวั และ
สงัคม มคี่าเฉลี่ย 3.85 บุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทที่เป็นแบบอย่างที่ดขีองสงัคม สามารถเป็น
ต้นแบบในการด าเนินชวีิตของผู้บรโิภคได้ มคี่าเฉลี่ย 3.73 และอนัดบัสุดท้าย คือ ชื่อเสียงที่
ยาวนานของบุคคลมชีื่อเสียง ส่งผลให้ท่านเกิดความชื่นชม และยอมรบัทายาทของบุคคล  
มชีื่อเสยีงดงักล่าว มคี่าเฉลีย่ 3.65  

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือผ่านอินสตาแกรมด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดบัมากและปานกลาง โดยในระดบัมาก ได้แก่ การใช้ทายาทบุคคล 
มชีื่อเสยีงที่มชี่วงวยัใกล้เคยีงกบับุตรหลานของกลุ่มตวัอย่างในการรวีิวผลิตภณัฑ์จะมคีวาม
น่าสนใจมากกว่า มคี่าเฉลี่ย 3.63 รองลงมาคอื ผลติภณัฑท์ี่ทายาทบุคคลมีชื่อเสยีงรวีวิมคีวาม
คลา้ยคลงึกบัความชื่นชอบของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลีย่ 3.48 กลุ่มตวัอย่างมคีวามสนใจ ตดิตาม 
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสยีงที่มรีูปแบบการด าเนินชวีติคล้ายคลงึกบัตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ 3.42 และในระดบัปานกลางไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างอยากใชผ้ลติภณัฑแ์บบเดยีวกบัทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่รีะดบัทางสงัคมคลา้ยคลงึกบัตนเอง มคี่าเฉลีย่ 3.24 และ
อันดับสุดท้าย คือ เมื่อใช้ผลิตภณัฑ์เหมอืนกับทายาทบุคคลมีชื่อเสียงและบุคคลมชีื่อเสียง 
(ผูป้กครอง) รวีวิแลว้จะรูส้กึดดูเีหมอืนบุคคลมชีื่อเสยีงคนนัน้ มคี่าเฉลีย่ 2.96 

5) การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

กลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจซือ้ในดา้นความตัง้ใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการรวีวิ
ผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมท าให้รบัรูถ้งึข่าวสารของผลติภณัฑ์  มคี่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมาคอื 
ตราสนิค้าเป็นสิง่ดงึดูดให้เกดิความตัง้ใจเปิดรบัข้อมูลข่าวสาร มคี่าเฉลี่ย 3.60 การใช้ทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑ์ดงึดูดให้เกดิความตัง้ใจในการเปิดรบัข่าวสาร มคี่าเฉลี่ย 
3.41 และอนัดบัสุดท้ายอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ความถี่ในการโพสต์รวีวิของบุคคลมชีื่อเสยีง 
(ผูป้กครอง) ท าใหเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.22  
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กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซื้อในด้านความสนใจ อยู่ในระดับมากและปานกลาง  
ในระดบัมาก ได้แก่ ราคาเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ย 3.76 
รองลงมา คอื รูปภาพและภาษาที่ใช้ในการรวีวิผลติภณัฑข์องบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผูป้กครอง
ดงึดดูใหเ้กดิสนใจผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.58 .และในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การใชท้ายาทบุคคล
มชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑ์กระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความสนใจในผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ย 
3.36 และอนัดบัสุดท้าย คอื ความนิยมของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ 3.30 

กลุ่มตัวอย่างมกีารตัดสินใจซื้อในด้านความต้องการ อยู่ในระดบัมากและปานกลาง 
ในระดบัมาก ได้แก่ คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์กระตุ้นให้เกดิความต้องการผลติภณัฑม์ากที่สุด  
มคี่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมา คอื ชื่อเสยีงของตราสนิค้าท าให้ท่านเกิดความต้องการผลติภณัฑ์  
มคี่าเฉลี่ย 3.68 และในระดบัปานกลาง คอื การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
กระตุ้นให้ท่านเกดิความต้องการผลติภณัฑ์ และกระแสความนิยมของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
กระตุน้ใหท้่านเกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.16  

กลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจซื้อในด้านการตดัสนิใจซื้อ อยู่ในระดบัมากและปานกลาง 
ระดบัมากไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เกดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑโ์ดยพจิารณาความคุม้ค่า
ของคุณภาพสนิค้าและราคามากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคอื ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑจ์าก
การรวีวิทีม่เีนื้อหาและรายละเอยีดครบถว้นชดัเจน ทัง้ดา้นขอ้มลูสนิคา้และราคา มคี่าเฉลีย่ 4.08 
การจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น ส่วนลด ของแถม และสทิธพิเิศษท าให้เกิดการตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 และในระดับปานกลาง ได้แก่ การตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์เพราะ
เชื่อถือการรวีิวผ่านบญัชีอินสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสียงที่เป็นผู้ปกครอง  มคี่าเฉลี่ย 3.13  
และอันดับสุดท้าย คือ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากการรีวิวโดยใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียง  
มคี่าเฉลีย่ 2.93 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมแตกต่าง
กนั จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และการมี
บุตรหลานหรอืไม ่ 

 1) ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 
ไมแ่ตกต่างกนั 
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2) ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติริะดบัที ่0.05 

 3) ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ 
อนิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

4) ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ใชอ้นิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

5) ด้านอาชพี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมพีฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 
ไมแ่ตกต่างกนั 

6) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
พฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

7) ด้านการมีบุตรหลาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรหลานหรือไม่มีบุตรหลานมี
พฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมไมแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีวิ
ผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนั 

 1) ดา้นเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการ
รวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบัที ่0.05 ใน
ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความดงึดดูใจ ส่วนในดา้นความช านาญเชีย่วชาญ ดา้นความเคารพ 
และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไมแ่ตกต่างกนั 

2) ดา้นอายุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการ
รวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบัที่ 0.05  
ในดา้นความช านาญเชี่ยวชาญ ส่วนในดา้นความไวว้างใจ ดา้นความดงึดูดใจ ด้านความเคารพ 
และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไมแ่ตกต่างกนั 

3) ดา้นสถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพต่างกนัมรีบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของ
การรีวิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง ในด้านความไว้ว างใจ ด้านความช านาญ
เชี่ยวชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย  
ไมแ่ตกต่างกนั 

4) ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรู้
ความน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติริะดบัที่ 0.05 ในด้านความเคารพ ส่วนในความช านาญเชี่ยวชาญ ด้านความไว้วางใจ 
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ด้านความดึงดูดใจ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ  
ไมแ่ตกต่างกนั 

5) ดา้นอาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถอืของ
การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติริะดบัที ่0.05 
ในด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนในด้านความเคารพ ความช านาญเชี่ยวชาญ   
ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความดงึดดูใจ มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืไมแ่ตกต่างกัน 

6) ดา้นรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มรีบัรู้
ความน่าเชื่อถือของการรีวิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมีชื่อเสียง ในด้านความไว้วางใจ  
ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ ด้านความดงึดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมอืนกับ
กลุ่มเป้าหมาย ไมแ่ตกต่างกนั 

7) ดา้นการมบีุตรหลาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่บีุตรหลานต่างกนั มรีบัรูค้วามน่าเชื่อถอื
ของการรวีวิผลติภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง ในด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญ
เชี่ยวชาญ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย  
ไมแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่3 ลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนั การตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

1) ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติริะดบัที ่0.05  

2) ดา้นอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั 

 3) ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ 
ไมแ่ตกต่างกนั 

4) ด้านระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรีะดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน มกีาร
ตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั 

5) ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ 
ไมแ่ตกต่างกนั 

6) ดา้นรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั 
มกีารตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั 

7) ดา้นการมบีุตรหลาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่บีุตรหลานทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ซือ้ไมแ่ตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมคีวามสมัพนัธ์กับการรบัรู้ความ
น่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

ในการทดสอบสมมตฐิานน้ีท าการหาค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ ์(r) แบบเพยีรส์นั (Person’s 
Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่ า  พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมี
ความสมัพนัธ์กับการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสียง 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ จงึสรปุไดว้่าพฤตกิรรมการใช้
งานอนิสตาแกรมและการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิตรงกนัขา้ม  

สมมติฐานที่ 5 การรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรีวิวผลิตภัณฑ์โดยทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ 

ในการทดสอบสมมตฐิานน้ีท าการหาค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ ์(r) แบบเพยีรส์นั (Person’s 
Product Moment Correlation Coefficient)   พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่ อถือของการรีวิว
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก จงึสรปุไดว้่า การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิ
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงกบัการตดัสนิใจซือ้มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

 5.1.3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้ทายาทดาราใน
การรีวิวผลิตภณัฑผ์า่นอินสตาแกรม แบ่งออกเป็นประเดน็ ดงัน้ี 

ประเดน็ที ่1 กลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการรวีวิโดยบุคคลมชีื่อเสยีง-ทายาท 
เพราะคดิว่าเป็นเพยีงการโฆษณาและไมเ่ชื่อว่าเป็นผูใ้ชจ้รงิ  

ประเดน็ที่ 2 เป็นการรบัรองมาตรฐานของสนิค้าความปลอดภยั ถ้าสนิคา้ไม่ดจีรงิดารา
คงไมเ่อาชื่อเสยีงมาเสีย่ง 

ประเดน็ที ่3 ท าใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็ และดนู่าเชื่อถอืกว่าบุคคลธรรมดาทัว่ไป 

ประเดน็ที ่4 มผีลกบัความตอ้งการเมือ่บุตรหลานอยูใ่นวยัใกลเ้คยีงกนั 
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5.2 การอภิปรายผล 

จากการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธข์องการใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในการรวีวิผลติภณัฑ์
ผ่านอินสตาแกรมกบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค ในเชงิปรมิาณ เมื่อพจิารณาการวจิยั
แลว้ สามารถน ามาอภปิรายผลการวจิยัแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 

ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกเฉพาะบญัชอีนิสตาแกรมของบุคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทจ านวน 22 คน 
โดยมเีกณฑ์การคดัเลือกทายาทดาราที่เป็นขวญัใจมหาชน จากผลการส ารวจนิด้าโพลและ 
ไนน์เอน็เตอรเ์ทน (2560) และคดัเลอืกบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาททีม่ผีูต้ดิตามบญัชนิสตาแกรม
สูงกว่า 50,000 ขึน้ไป ผลสรุปพบว่า บุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาททีก่ลุ่มตวัอย่างมกีารตดิตามสูง
ทีสุ่ดคอื โอปอล์ ปาณิสรา – น้องอลนิ น้องอลนั รองลงมาคอื ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้า พายุ 
กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ – น้องเป่าเปา  แอฟ ทกัษอร – น้องปีใหม่ นานา ไรบีนา – น้องบน่ีาและ
น้องบลู๊คลนิ แพท ณปภา – น้องเรซซิง่ คุณแม ่บอย ปกรณ์ – น้องวนัใหม ่เป้ย ปานวาด – น้อง
โปรด กบ สุวนันท ์– น้องณดา และน้องณดล และโบว ์แวนดา้ – น้องมะล ิตามล าดบั ซึง่บุคลมี
ชื่อเสียงที่มีทายาทดังกล่าวส่วนใหญ่ติดอยู่ใน 40 อันดับบุคคลมีชื่อเสียงที่มียอดผู้ติดตาม 
อนิสตาแกรมสงูสุดของประเทศไทย (Thailand Superstar, 2561, 2 พฤษภาคม) 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่กีารตดิตามบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่ทีายาทมากกว่า  
2 คน อยู่ในช่วงอายุ 21-30ปี มสีถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในช่วงระดบัปรญิญาตรปีระกอบ
อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท และไม่บุตรหลาน  
ในดา้นเพศ และอายุของกลุ่มตวัอย่างมคีวามสอดคลอ้งกบัผลส ารวจของโดยจากผลส ารวจของ 
มายแชร์ (2556) ในด้านพฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้อินสตาแกรมของคนไทยพบว่า
ประมาณ 7 ใน 10 คนติดตามอินสตาแกรมของดาราและบุคคลมชีื่อเสียง โดยส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญงิอาย ุ18-34 ปี (Marketing Oops, 2556)   

เมื่อพจิารณาขอ้มลูพฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรม พบว่า มกีารเปิดรบัอนิสตาแกรม 
10-15 ครัง้ต่อวนั โดยใช้เวลาเปิดรบัข้อมูลข่าวสารต่อครัง้ 5-15 นาที โดยช่วงเวลาที่เปิดรบั
อินสตาแกรมส่วนใหญ่คือช่วงเวลาเช้า (06:00-11:00 น.) เนื่องจากเป็นเวลาอัพเดทข้อมูล
ขา่วสารผ่านอนิสตาแกรมตอนตื่นนอน และช่วงเวลาการเดินทาง   และช่วงเวลาทีส่ะดวกในการ
เปิดรบัอนิสตาแกรมส่วนใหญ่คอืช่วงกลางคนื (21:01-01:00 น.) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาว่างก่อน
เขา้นอน 

ดงันัน้อนิสตาแกรมจงึเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางส าคญัในการรวีวิผลติภณัฑ์
ให้กบับุคคลมชีื่อสยีง  และเป็นช่องทางที่ผู้บรโิภคจะสามารถเกดิการรบัรูค้วามน่าเชื่อถือของ
การรวีวิผลิตภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสียงที่เป็น
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ผูป้กครอง ทัง้ในดา้นความไวว้างใจ ดา้นความช านาญเชีย่วชาญ ดา้นความดงึดูดใจ ดา้นความ
เคารพ และด้านความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เกิดการรบัรู้ความ
น่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในด้านความดงึดูดใจและในด้าน
ความเคารพอยู่ในระดับมาก ในด้านความดึงดูดใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกว่าหน้าตา 
ความสามารถ ภาพลกัษณ์ของทัง้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผู้ปกครอง
ช่วยท าให้เกิดการสนใจในการริวิวผลิตภัณฑ์  และช่วยให้จดจ าผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น  
ซึง่สอดคลอ้งกบั แพร ไกรฤกษ์ (2558) ในเรื่องความคดิเหน็ดา้นรปูลกัษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูบนสื่อ
สงัคมออนไลน์นัน้ ตอ้งมรีปูลกัษณ์ทีด่ ีถูกสรา้งขึน้เพื่อการโฆษณา โดยรวมแลว้เป็นภาพลกัษณ์
ที่สวยงาม และงานวจิยัของ สริลิคัน์ ประเสรฐิศร ี(2548) กล่าวไว้ว่า การใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง
สามารถดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  ในด้านความเคารพ  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รูส้กึชื่นชมและยอมรบัทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีแ่สดงออกถงึลกัษณะนิสยั
ทีด่ ีและ ยอมรบับุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทที่ประสบความส าเรจ็ เป็นแบบอย่างที่ดขีองสงัคม 
อกีทัง้ชื่อเสยีงที่ยาวนานของบุคคลมชีื่อเสยีงยงัส่งผลใหเ้กดิความชื่นชมและยอมรบัทายาทของ
บุคคลมีชื่อเสียงอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐ์หทัย เจมิแป้น (2558) กล่าวคือ ผู้บรโิภคมี
ความรูส้กึชื่นชมและยอมรบับุคคลทีม่ชีื่อเสยีงจากการประสบความส าเรจ็ในแต่ละดา้น การเป็น
แบบอย่างทีด่ขีองสงัคม โดยสามารถใชค้ าพดูทีถ่่ายทอดท าใหโ้น้มน้าวใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิทศันคติ
ทีด่ต่ีอตราสนิคา้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั Charbonneau & Garland พบว่าการใชบุ้คคลมชีื่อเสยีงทีม่ ี
ลกัษณะน่าเคารพไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีป่ระสบความส าเรจ็ สิง่ส าคญัคอืความส าเรจ็ทีไ่ดม้านัน้
จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคได้ และบุคคลมีชื่อเสียงที่มีล ักษณะน่าเคารพจะ ถ่ายทอด
ความหมายกบัการโฆษณาไดอ้ยา่งชดัเจนและดนู่าเชื่อถอื (Charbonneau & Garland อา้งถงึใน 
ณฏัฐห์ทยั เจมิแป้น, 2558) 

ส่วนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคนัน้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซื้อ 
ในดา้นความตัง้ใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตดัสนิใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายด้านแล้วด้านความตัง้ใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เกดิความตัง้ใจซื้อในระดบั
มาก โดยการรวีวิผลติภณัฑผ์่านอนิสตาแกรมท าใหร้บัรูถ้งึข่าวสารของผลติภณัฑ ์รองลงมาคอื
ตราสนิคา้และการใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงรวีวิผลติภณัฑด์งึดูดใหเ้กดิความตัง้ใจเปิดรบัขอ้มูล
ข่าวสาร ซึง่สอดคลอ้งกบั สริชิยั ดเีลศิ และ เยาวลกัษณ์ รวมอยู่ (2560) อธบิายไวว้่า สื่อสงัคม
ออนไลน์อย่างอนิสตาแกรมสามารถแพร่กระจายข่าวสารไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้ยงัสรา้งการรบัรู้
ให้กบัผู้บรโิภคได้ในระยะเวลาอนัสัน้เมื่อพบเหน็ และสรา้งความสนใจในการรบัข่าวสารที่ตรา
สินค้านัน้ต้องการจะสื่อสารอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจยัของณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น (2558)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลต่อการตัดสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต  ของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร กล่าวไวว้่า การใชบุ้คคลมชีื่อเสยีงในการโฆษณาสามารถโน้มน้าวใหผู้บ้รโิภค
เกดิการจดจ าสนิคา้ไดง้า่ย  

ดา้นความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจซือ้ดา้นความสนใจ ในระดบัมากจาก
ราคาเป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑ ์และรปูภาพ ภาษาทีใ่ชใ้นการรวีวิผลติภณัฑ์
ของบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผู้ปกครองดึงดูดให้ท่านสนใจ สอดคล้องกบัรตันา กี่เอี่ยน  (2552) 
อธบิายว่า การลดราคาทีเ่หมาะสม เช่น การลดราคาประจ าปี การใหป้รมิาณมากขึน้แต่ราคาเท่า
เดมิ กจิกรรมดงักล่าวท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป และก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ 
และสอดคล้องกบั สริชิยั ดเีลศิ และเยาวลกัษณ์ รวมอยู่ (2560) อธบิายว่า อินสตาแกรมเป็น 
แอปพลเิคชนัทีใ่ชร้ปูภาพการสื่อสารผ่านสงัคมออนไลน์ การน าเสนอรปูภาพทีท่ าใหลู้กคา้จ าได้
งา่ยทีสุ่ด เพิม่การเขา้ถงึลกูคา้ทีม่ากยิง่ขึน้  

ดา้นความตอ้งการ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมกีารตดัสนิใจซือ้ดา้นความต้องการ ในระดบัมาก
จากชื่อเสียงของตราสินค้าท าให้เกิดความต้องการผลิตภณัฑ์และคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์
กระตุ้นเกดิความต้องการในผลติภณัฑ์ โดยสอดคลอ้งกบั ฉันทช์นก เรื่องภกัด ี(2557) กล่าวคอื 
ตราสนิค้าที่มชีื่อเสยีงจะสรา้งคุณค่าที่ผูบ้รโิภครบัรู ้ท าใหต้ราสนิค้ามคีวามเขม้แขง็ และกระตุ้น
ให้เกิดความภักดี และไม่เปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าอื่น  และสอดคล้องกับ  
กติ ิสริพิลัลภ (2542) ไดอ้ธบิายว่า การท างานของสนิคา้ต้องท างานไดต้ามคุณสมบตัขิองสนิคา้
ทีต่ ัง้ไวจ้ะบ่งชีใ้หผู้บ้รโิภครบัรูคุ้ณภาพของสนิคา้นัน้  

ด้านการตดัสนิใจซื้อ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเกิดการตดัสนิใจซื้อจากการ
พจิารณาความคุ้มค่าของคุณภาพสนิค้าและราคา อีกทัง้ตดัสนิใจซื้อจากการวีวิที่มเีนื้อหาและ
รายละเอยีดครบถ้วน ทัง้ด้านขอ้มูลและราคา รวมถงึการจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น ส่วนลด 
และของแถม ซึง่สอดคลอ้งกบั นารรีตัน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) กล่าวไวว้่า การกลยุทธ์ดา้นราคา 
เช่น การมลีดหรอืแจก รวมถึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ผู้บรโิภคเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  
ไดง้า่ย โดยเน้นความครบครนัภายในจุดเดยีว สามารถใหค้ าแนะน าและแจง้ขอ้มลูไดเ้ป็นอย่างด ี
ใหค้วามสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูสนิคา้ และมรีาคาทีคุ่ม้ค่าต่อการซือ้  

5.2.1 สมมติฐานที่  1 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการใช้ 
อนิสตาแกรม 

จากผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน และการมบีุตรหลานทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมไม่แตกต่าง
กนั สรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรดา้น เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน และการมบีุตรหลาน ที่มคีวามแตกต่างกนัมกีารใชง้านอนิสตาแกรมใกลเ้คยีงกนั ทัง้นี้
เป็นเพราะสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรมนัน้เป็นทีน่ิยมและใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย โดยดูได้
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จากการเตบิโตของสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรมทีเ่ตบิโตกว่ารอ้ยละ 41 มผีูใ้ชง้านกว่า 11 ลา้น
คน (THOTH ZOCIAL, 2560) แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน จะมี
พฤตกิรรมการใชอ้นิสตาแกรมที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยในการ
วิจยัครัง้นี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 21 – 30 ปี อยู่ในช่วงวัยเรียน วัยท างาน  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นันท์นภสั ภาคาเดช (2559) ได้อธิบายไว้ว่า บุคคลที่มีอายุ
ประมาณ 21 – 30 ปี สามารถจดัอยู่ใน Gen Y ที่มพีฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน 
มากทีสุ่ดตลอด 24 ชัว่โมง โดยใชเ้พื่อการตดิต่อสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น อนิสตาแกรม 
เฟสบุ๊ก และไลน์ มากที่สุด จงึท าใหช้่วงอายุที่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้งานอนิสตาแกรม
ต่างกนั อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของทอแรนซ์ พบว่า อายุเป็นปัจจยัที่ท าใหค้นมคีวาม
แตกต่างในเรือ่งของความคดิและพฤตกิรรม (Tarrance อา้งถงึในกิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ์, 2546) 

5.2.2 สมมตฐิานที ่2 การเปรยีบเทยีบลกัษณะประชากรกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของ
การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 

จากผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และการมบีุตร
หลานนัน้มกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อ เสียงไม่
แตกต่างกนั แต่ในขณะเดยีวกนักลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่าง
กนั จะมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีแ่ตกต่าง
กนั  โดยกลุ่มตัวอย่างที่มเีพศที่แตกต่างกนัมกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรีวิวผลิตภณัฑ ์
โดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสียงแตกต่างกันในด้านความไว้วางใจและความดงึดูดใจมากที่สุด 
กล่าวคอื เพศหญิงมแีนวโน้มและมคีวามต้องการที่จะส่งและเปิดรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะส่งสารแต่ตอ้งการรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ 
(กิง่แก้ว ทรพัยพ์ระวงศ์, 2546) จากการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารของเพศหญงิที่มากกว่าเพศชาย 
จงึอาจเป็นปัจจยัให้เพศหญิงมกีารรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงมากกว่าเพศชาย ในด้านอายุที่แตกต่างกนันัน้รบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิ
ผลติภณัฑโ์ดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในด้านความช านาญเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกบั
วจิยัของ วรรษมน อนิทรสกุล (2557) กล่าวไวว้่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการรบัรู้
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูเ้ชีย่วชาญเป็นอยา่งมาก เนื่องจากเชื่อมัน่ในขอ้มลูทีไ่ดร้บั 
จงึมคีวามยนิดทีี่จะเปิดรบัและเชื่อถือโดยปราศจากอคติ และให้ความส าคญักบัการรบัรูค้วาม 
น่าเชื่อของขอ้มูลที่ไดร้บั ส่วนในดา้นระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนันัน้มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอื
ของการรวีวิผลิตภณัฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในด้านความเคารพเป็นอย่างมาก  โดย
ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาต่างกนัจะมคีวามรู้สกึนึกคดิ รสนิยม ค่านิยม และความต้องการ
แตกต่างกันออกไป โดยหากมีระดับการศึกษาที่ต่างกันอาจจะท าให้เกิดความรบัรู้แล ะให้
ความส าคญัในดา้นการเคารพยอมรบัการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงแตกต่าง
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กนั (ปรมะ สตะเวทนิ, 2541)  และดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิ
ผลติภณัฑโ์ดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในด้านความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก  
ซึง่สอดคลอ้งกบั นุชจรนิทร ์ชอบด ารงธรรม (2553) กล่าวคอื อาชพีทีแ่ตกต่างกนัย่อมมแีนวคดิ 
อุดมการณ์และค่านิยมต่อสิง่ต่างๆ แตกต่างกนัไป รวมไปถงึทศันคตแิละความคดิเหน็ต่อสนิค้า
และบริการต่างๆ เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับความเห็นอื่นๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม คือ  
กลุ่มตวัอย่างคดิว่าการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงมผีลกับความต้องการเมื่อ 
บุตรหลานอยู่ในวยัใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้หากจะเลอืกรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิโฆษณาอาจ
เป็นเพราะผูน้ าเสนอการรวีวิหรอืสนิคา้มคีวามเหมอืน สอดคลอ้งหรอืมจี าเป็นกบัชวีติประจ าวนั
ของกลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบั ณฏัฐช์ุดา วจิติรจามร ี(2556) อธบิายว่า ระหว่างผูส้่งสาร
และผู้ร ับสารมีอิทธิพลต่อการยอมรับสารโน้มน้าวใจ โดยธรรมชาติของคนนั ้นชอบการ
เปรยีบเทยีบความสามารถ ทกัษะ ทศันคตกิบัคนทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัทาง อาย ุเพศ ฐานะทาง
สงัคมอาชพี เพื่อน ามาประเมนิ นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการตดัสนิใจคนส่วนใหญ่ก็มกัจะหา
หลกัฐานเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ด้วยการดูว่าคนอื่นมคีวามคิดเห็นหรอืท าอย่างไร 
โดยเฉพาะบุคคลทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัเรา 

5.2.3 สมมติฐานที่ 3 การเปรยีบเทียบลกัษณะประชากรกับการการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค 

จากผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน การมบีุตรหลานที่แตกต่าง มกีารตดัสนิใจซื้อไม่แตกต่างกนั ในขณะที่ด้านเพศ 
พบว่ามกีารตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั โดย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จนิตนา ตนัสุวรรณนนท์ 
(2558) กล่าวไว้ว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมี
พฤตกิรรมการบรโิภคสูงกว่าเพศชาย  และสอดคล้องกัผลการวจิยัของ นุชจรนิทร ์ชอบด ารง
ธรรม (2553)  พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัจะมกีระบวนการตอบสนองทุกดา้นแตกต่างกนั โดยเพศ
ชายมกีารตอบสนองน้อยกว่าเพศหญงิ ซึง่ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมกีระบวนการรบัรู้
ข่าวสารและการวเิคราะห์ขอ้มูลที่แตกต่างกนั โดยเพศหญงิจะมคีวามอ่อนไหวกบัขอ้มูลและมี
การตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่างๆ ไดง้า่ยกว่าเพศชาย  

5.2.4 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมมคีวามสมัพนัธ์กับการรบัรู้
ความน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรม 

จากผลการวจิยัพบว่า พฤติกรรมการใช้งานอนิสตาแกรม มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้
ความน่าเชื่อถือของการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสียงไปในทิศทางลบ ที่ระดับ
ความสัมพันธ์ -0.17 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าพฤติกรรมการใช้งาน
อนิสตาแกรม และการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงมี
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ความสัมพันธ์กันในเชิงตรงกันข้าม  โดยเมื่ อน ามาพิจารณากับความคิด เห็นอื่ นๆ  
จากแบบสอบถาม ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการรบัรู้ความน่าเชื่อของการรวีิว
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทดาราไวว้่า ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการรวีวิโดยบุคคลมชีื่อเสยีง-ทายาท 
เพราะคดิว่าเป็นเพยีงการโฆษณาและไม่เชื่อว่าเป็นผู้ใช้จรงิ ซึ่งถอืเป็นกลุ่มตวัอย่างที่รูเ้ท่าทนั
การตลาด และการใช้สื่อออนไลน์ ในขณะทีม่อีกีกลุ่มทีใ่หค้วามคดิเหน็ในทศิทางตรงกนัขา้ม คอื 
การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทดาราเป็นการรบัรองมาตรฐานของสนิค้าความปลอดภยั  ถ้าสนิค้า
ไม่ดจีรงิดาราคงไม่เอาชื่อเสยีงมาเสี่ยง อีกทัง้ท าให้เขา้ถึงผู้บรโิภคได้รวดเรว็ และดูน่าเชื่อถือ
กว่าบุคคลธรรมดาทัว่ไป ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงสามารถสรุปได้ว่า หาก 
กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมในการใช้งานอนิสตาแกรมมาก จะเกดิการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการ
รวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในระดบัต ่า เนื่องจากเหน็การโฆษณาหรอืรวีวิสนิคา้
ในรูปแบบนี้บ่อยครัง้จงึเกดิความไม่เชื่อถอืในการรวีวิดงักล่าว ในทางกลบักนักลุ่มตวัอย่างที่มี
พฤตกิรรมการใชง้านอนิสตาแกรมน้อย มกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดย
ใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงในระดบัสงู เนื่องจากไม่ค่อยเหน็การรวีวิผลติภณัฑใ์นรปูแบบน้ี จงึเกดิ
การรบัรู้ความน่าเชื่อถือมากว่า และคิดว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่ทายาทดาราหรอืดาราใช้จรงิ ซึ่ง
สอดคล้องกบั จนิตนา ตนัสุวรรณนนท์ (2558) เมื่อเกดิการเปิดรบัสื่อโฆษณา หากผู้บรโิภคมี
การรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาสูง จะท าให้เกดิความไม่เชื่อถอื และมพีฤตกิรรมบรโิภคต ่าเพราะคดิว่า
เป็นเพยีงการตลาดของตราสนิค้า แต่ในทางกลบักนั หากผู้บรโิภคมกีารรูเ้ท่าทนัสื่อต ่าจะเกิด
ความเชื่อถอืมากและท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคสงู  

5.2.5 สมมตฐิานที่ 5 การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอนิสตาแกรมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ 

 จากผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคล
มชีื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ไปในทศิทางบวก ทีร่ะดบัความสมัพนัธ ์0.84 อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 แสดงให้เหน็ว่า เมื่อกลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อของ
บุคคลมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเท่าใด จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากขึ้นเท่านั ้น โดยจาก
ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใช้ทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงในด้านความดงึดูดใจ และด้านความเคารพมากกว่าดา้นอื่นๆ ซึ่งผลการวจิยันี้
สอดคลอ้งกบั ภสัสรนันท์ อเนกธรรมสกุล (2253) พบว่าความดงึดูดใจของผูน้ าเสนอสนิค้าจะมี
อทิธพิลในการโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิดการบรโิภคสนิค้าได้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ณฏัฐห์ทยั เจมิแป้น (2558)  พบว่า ความเคารพของบุคลมชีื่อเสยีง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ 
ทัง้นี้เพราะผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึชื่นชมและยอมรบับุคคลมชีื่อเสยีงจากการประสบความส าเรจ็ใน
แต่ละดา้น และเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิกระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้ อธบิายไวว้่า พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคเริม่ต้นจากสิง่กระตุ้นจากภายในอนัเนื่องมาจาก 
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อารมณ์ ความรูส้กึ ชอบหรอืไม่ชอบ ความปรารถนาที่อยากได้สิง่นัน้เพื่อมาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เชื่อมโยงกบัสิง่กระตุ้นภายนอก เช่น ด้านราคาของสนิค้า คุณลกัษณะของ
สนิค้า การส่งเสรมิการขายที่นักการตลาดพยายามกระตุ้นท าให้ผู้บรโิภคเกิดความสนใจ ซึ่ง
ลูกค้าอาจมพีืน้ฐานความตัง้ใจ (Attention) เดมิเป็นทุนส าคญัในการตดัสนิใจท าใหผู้้บรโิภคเกดิ
ความสนใจ (Interest) ในการน าเสนอของนักการตลาด กระตุ้นให้เกดิความปรารถนาอยากได้ 
(Desire) และเริม่เขา้สู่กระบวนการตดัสนิใจซื้ออนัได้แก่ การรบัรูปั้ญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมนิทางเลอืก และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ซึง่น าพาผูบ้รโิภคไปสู่การตดัสนิใจซือ้ (Action) ใน
ที่สุด (ปิยาภัสร์ ศรีเมฆ , 2558) และจากประเด็นความคิดเห็นอื่นๆ ที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม สรปุประเดน็ไดว้่าการใชท้ายาทดารารวีวิผลติภณัฑเ์ป็นการรบัรองมาตรฐานของ
สนิค้าความปลอดภยั ถ้าสนิค้าไม่ดจีรงิดาราคงไม่เอาชื่อเสยีงมาเสีย่ง และการรวีวิรปูแบบนี้ท า
ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็ และดูน่าเชื่อถอืกว่าใชบุ้คคลธรรมดาทัว่ไป จงึสรุปได้ว่าหากมกีาร
รบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง จะท าให้ผูบ้รโิภครูส้กึว่า
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงนัน้มกีารใชผ้ลติภณัฑจ์รงิ และน ามาซึง่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑใ์นทีสุ่ด 

 จากผลการวจิยันี้ยงัสอดคล้องกบักรณีของผลติภณัฑใ์นเครอืเมจกิสกนิทีม่กีารโฆษณา
เกนิจรงิ ใช้ อย. ปลอม กระบวนการผลติไม่ได้มาตรฐาน และยงัมกีารฉ้อโกงตวัแทนจ าหน่าย  
ซึง่เป็นกรณศีกึษาใหท้ัง้ผูบ้รโิภค นกัการตลาด รวมถงึบุคคลมชีื่อเสยีง จากแบรนดใ์หมท่ีไ่มเ่ป็น
ทีรู่จ้กั เมื่อมกีารท าการตลาดดว้ยการจา้งบุคคลมชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ มารวีวิผลติภณัฑผ์่านทาง
สื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ กว่า 56 คน อาทเิช่น เมย ์พชิญน์าฏ, แพท ณปภา, มารก์ี ้ราศร,ี วุน้เสน้ 
วริฒิพิา และปันปัน สุทตัตา เมือ่บุคคลมชีื่อเสยีงมากมายมกีารรวีวิผลติภณัฑน์ี้ซ ้าๆ จงึท าใหท้ัง้
แบรนด์และผลิตภัณฑ์ดูมคีวามน่าเชื่อถือ ถึงแม้จะโฆษณาเกินจรงิแต่ผู้บรโิภคก็รบัรู้ความ
น่าเชื่อถอืเนื่องจากมัน่ใจในบุคคลมชีื่อเสยีงเหล่านัน้ จงึท าใหแ้บรนดเ์มจกิสกนิสามารถเตบิโตได้
อย่างรวดเรว็ และมยีอดขายสูงขึน้กว่า 10 ลา้นบาทในระยะเวลาอนัสัน้ โดยเมื่อมกีารตรวจสอบ
พบความผดิทางกฎหมาย บุคคลมชีื่อเสยีงส่วนใหญ่ยอมรบัว่าไม่ไดต้รวจสอบผลติภณัฑท์ีร่บัมา
รีวิวให้ดีก่อน เพราะคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดมานาน มีอย . ก ากับจึงคิดว่าเป็น
ผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และการรวีวินัน้มคีนเขยีนสครปิตใ์ห ้(‘6 ดารา’ แจงรวีวิเมจกิส
กนิ ยนัไม่คดิหลอกเหลอือีก 13 ราย, 2561, 16 มถุินายน) จากกรณีศกึษาแสดงให้เหน็ว่าเมื่อ
ผู้บรโิภคเกิดการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของการรวีวิผลติภณัฑ์โดยบุคคลมชีื่อเสยีงจะเกิดความ
เชื่อถอือยา่งมากและสามารถน ามาสู่การตดัสใิจซือ้ไดใ้นทีสุ่ด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

1)  จากข้อมูลงานวจิยั นักการตลาดควรคดัเลอืกบุคคลมชีื่อเสยีงและทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีง โดยพจิารณาดา้นหน้าตา ภาพลกัษณ์ กระแสนิยม ความเป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชวีติและเป็นตวัอย่างทีด่ขีองสงัคม โดยค านึงถงึในส่วนของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและบุคคลมี
ชื่อเสยีงทีเ่ป็นผูป้กครอง อกีทัง้ใหข้อ้มลูผลติภณัฑท์ีม่เีนื้อหาครบถ้วน ชดัเจน รวมถงึตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์ให้มมีาตรฐานตรงกับคุณสมบตัิตามที่ให้ทายาทหรอืบุคคลมชีื่อเสียงรวีิว และจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายในเรื่องของ ส่วนลด ของแถม และตัง้ราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพ
ผลติภณัฑ ์

2) จากขอ้มลูงานวจิยั ผูบ้รโิภค ควรศกึษาเนื้อหาของการโฆษณาในรปูแบบการรวีวิใหด้ี
ก่อนตดัสนิใจเชื่อหรอืตดัสนิใจซื้อ เพราะในปัจจุบนัมผีลติภณัฑท์ี่แอบอ้างและโฆษณาเกนิจรงิ
มากมายในทอ้งตลาด เพราะฉะนัน้ควรศกึษาให้ดก่ีอนโดยเฉพาะถ้าเป็นผลติภณัฑ์ส าหรบัเดก็ 
นอกจากความไว้วางใจทีม่ต่ีอบุคคลมชีื่อเสยีงที่เป็นผูป้กครองแล้วยงัต้องหาขอ้มูลรายละเอยีด
เพิม่เตมิเพื่อประกอบการตดัสนิใจใหด้อีกีดว้ย 

3) จากความคดิเหน็อื่นๆ ในแบบสอบถาม พบว่า มกีลุ่มตวัอยา่งทีเ่ลอืกทีจ่ะเชื่อถอืทนัที
เมื่อบุคคลมชีื่อเสยีงท ารวีวิโฆษณา เพราะเชื่อว่าบุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าวน่าจะไมเ่อาชื่อเสยีงมา
เสีย่งหากผลติภณัฑน์ัน้ไมด่จีรงิ ดงันัน้บุคคลมชีื่อเสยีง-ทายาทจงึควรศกึษาขอ้มลูผลติภณัฑท์ีจ่ะ
รบัมารวีวิใหด้ก่ีอนจงึค่อยตดัสนิใจน ามารวีวิสู่สาธารณะ เพื่อคงความน่าเชื่อถอืและป้องกนัไมใ่ห้
เกดิปัญหาทีอ่าจกระทบถงึชื่อเสยีงไดใ้นอนาคต 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัน าเสนอขอ้เสนอแนะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 
ครัง้ต่อไปใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ดงันี้ 

1) เนื่องจากงานวิจยัในครัง้นี้เป็นการศึกษาที่เน้นไปที่การรวีวิผลิตภณัฑ์โดยทายาท
บุคคลมีชื่อเสียงซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ผู้วิจ ัยจึงเลือกท าการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ซึง่พบว่าผลทีอ่อกมามขีอบเขตและเนื้อหาค่อนขา้งกว้าง ในการด าเนินงานวจิยัครัง้
ต่อไปควรมกีารท าวจิยัในเชงิคุณภาพควบคู่กนัไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเจาะลกึเกี่ยวกบั
การตลาดโดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง หรอืทศันคตทิีม่ต่ีอการรวีวิผลติภณัฑผ์่านทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 
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2) ควรมกีารศึกษารูปแบบของเครอืข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อ
ทศันคตกิารตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เช่น เฟสบุ๊ก ทวติเตอร ์และ ยทูปู 

3) ในงานวิจยันี้เป็นการศึกษาการรวีิวผลิตภณัฑ์โดยใช้ทายาทบุคคลมชีื่อเสียงโดย
โพสตผ์่านอนิสตาแกรมบุคคลมชีื่อเสยีงทีเ่ป็นผูป้กครอง ในการด าเนินการวจิยัครัง้ต่อไปแนะน า
ให้ศึกษารูปแบบในการโฆษณาในช่องทางอื่นๆ เช่น การโฆษณาบนโทรทศัน์ หรอื กจิกรรม
ทางการขาย 
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ภาคผนวก 
 
 

 



 

 

แบบสอบถาม 
 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรวีิว
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บรโิภค ” เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรม, การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของการรวีวิผลติภณัฑ์โดยใช้ทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงผ่านอินสตาแกรม และการตัดสนิใจซื้อ ทัง้นี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสารนิพนธ์ของ
การศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาควิชานวัตกรรม  
นิเทศศาสตรก์ารตลาด สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 
ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ท่านตดิตามอนิสตาแกรมของบุคคลมชีื่อเสยีง-ทายาทเหล่านี้หรอืไม ่(ตอบไดม้ากกว่า 1 
ขอ้)  

( ) ชมพู่ อารยา – น้องสายฟ้า และพายุ (@chomismaterialgirl) 
( ) กุ๊บกิบ๊ สุมณทพิย ์– น้องเป่าเปา (@gggubgib36) 
( ) แพท ณปภา – น้องเรซซิง่ (@pat_napapa)  
( ) เนย โชตกิา – น้องอคนิ (@noeychotika) 
( ) โอปอล ์ปาณสิรา – น้องอลนิและน้องอลนั (@opalpanisara) 
( ) เมย ์เฟ่ืองอารมย ์– น้องมาย ู(@mayfuang) 
( ) เป้ย ปานวาด – น้องโปรด (@ppanward) 
( ) นานา ไรบนีา – น้องบน่ีาและน้องบลู๊คลนิ (@nanarybena) 
( ) แอฟ ทกัษอร – น้องปีใหม ่(@aff_taksaorn) 
( ) โบว ์แวนดา้ – น้องมะล ิ(@vanda29) 
( ) เอ๋ พรทพิย ์– น้องภแูละน้องเภา (@aey_pornthip) 
( ) ลเิดยี ศรณัยร์ชัต์ – น้องดแีลน (@lydiasarunrat) 
( ) หนิง ปณติา – น้องนิรนิ (@ningpanita) 
( ) พอลล่า เทยเ์ลอร ์– น้องไลลาและน้องลกูา้ (@paulataylorbuttery) 
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( ) เบนซ ์พรชติา – น้องปรมิ (@pornchita) 
( ) กระแต ศุภกัษร – น้องเจา้ขา (@iamkratae) 
( ) คุณแม ่บอย ปกรณ์ – น้องวนัใหม่ (@momomama1234) 
( ) จนู กษมา – น้องออกสั ออกา้ ออกู๊ด และออเกรซ (@june_kasama) 
( ) แอน อลชิา – น้องรชิา (@ann_laisuthruklia) 
( ) เจนสุดา ปานโต – น้องควนิน์ (janesuda) 
( ) พลอย ชดิจนัทร ์– น้องชโิน่ ชลิ ีชตีาร ์และชลินิ (@ploychidjun) 
( ) กบ สุวนนัท ์– น้องณดาและน้องณดล (@kob_nada_nadol) 

 
หมายเหต ุ หากไมไ่ดต้ดิตามใหห้ยดุการท าแบบสอบถาม  

ในกรณตีดิตามตัง้แต่ 2 รายขึน้ไปกรณุาท าส่วนที ่1 ต่อ  
 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงตามความเป็นจรงิของท่าน 
 
1. เพศ 
 ( ) หญงิ     ( ) ชาย 
2. อายุ 

( ) ต ่ากว่า 20 ปี    ( ) 21 – 30 ปี 
( ) 31 – 40 ปี    ( ) 41 – 50 ปี 
( ) 51 – 60 ปี 

3. สถานภาพ 
 ( ) โสด     ( ) สมรส    

( ) หยา่รา้ง 
4. การศกึษาระดบัชัน้ สงูสุด 

( ) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   ( ) ปรญิญาตร ี
( ) ปรญิญาโท    ( ) ปรญิญาเอก 
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5. อาชพี 
( ) นกัเรยีน/นกัศกึษา   ( ) พนกังานบรษิทัเอกชน 
( ) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ( ) แมบ่า้น 
( ) ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย   ( ) อื่นๆ ระบุ................................... 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
( ) ต ่ากว่า 10,000 บาท    ( ) 10,001 – 20,000 บาท 
( ) 20,001 – 30,000 บาท   ( ) 30,001 – 40,000 บาท 
( ) 40,001 - 50,000 บาท   ( ) มากกว่า 50,001 บาทขึน้ ไป 

7. ท่านมบีุตรหลานหรอืไม่ 
 ( ) ม ี     ( ) ไมม่ ี
 
ส่วนท่ี 2 การใชง้านแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม (Instagram) 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงตามความเป็นจรงิของท่าน 
 

1. ความถีใ่นการเปิดรบัสื่ออนิสตาแกรมของท่านบ่อยแค่ไหน 
( ) 15 - 20 ครัง้ขึน้ไปต่อวนั  ( ) 10 - 15 ครัง้ต่อวนั 
( ) 5 ครัง้ต่อวนั    ( ) อยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้ 
( ) 2 – 3 วนัครัง้ 

2. ช่วงเวลาในการเปิดรบัสื่ออนิสตาแกรมครัง้แรกของท่านในแต่ละวนั 
( ) ช่วงเชา้ (06:00-11:00 น.)   ( ) ช่วงเทีย่งวนั (11:01-16:00 น.) 
( ) ช่วงเยน็ (16.01- 21.00 น.)   ( ) ช่วงกลางคนื (21:01- 01:00 น.) 
( ) ช่วงเชา้มดื (01:00-06:00 น.) 

3. ช่วงเวลาของวนัทีส่ะดวกทีสุ่ดในการเปิดรบัอนิสตาแกรมของท่าน 
( ) ช่วงเชา้ (06:00-11:00 น.)   ( ) ช่วงเทีย่งวนั (11:01-16:00 น.) 
( ) ช่วงเยน็ (16.01- 21.00 น.)   ( ) ช่วงกลางคนื (21:01- 01:00 น.) 
( ) ช่วงเชา้มดื (01:00-06:00 น.) 

4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารในอนิสตาแกรมแต่ละครัง้ (โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ) 
( ) ต ่ากว่า 5 นาท ี   ( ) 5 - 15 นาท ี
( ) 15 - 30 นาท ี   ( ) 30 - 60 นาท ี
( ) 1 - 2 ชัว่โมงขึน้ไป 
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5. หลงัการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารผ่านอนิสตาแกรมท่านเคยซือ้สนิคา้ใดหรอืไม่ 
( ) บ่อยๆ    ( ) นานๆครัง้ 
( ) ไมเ่คย 

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง  
ค าช้ีแจง : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลอืกค าตอบตามระดบัความน่าเชื่อถอืทีต่รงกบัความเหน็
ของท่านมากทีสุ่ด 
 
 

การรบัรู้ความน่าเช่ือถือ 
ทายาทบคุคลมีช่ือเสียงในการรีวิว

ผลิตภณัฑผ์่านอินสตาแกรม 

 
ระดบัความเช่ือถือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) 
1. ท่านรูส้กึเชื่อถอืผลติภณัฑท์ีร่วีวิ

โดยทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง 
เพราะเป็นผลติภณัฑท์ีบ่คุคลมี
ช่ือเสียง (ผูป้กครอง) เลอืกใช ้

     

2. ท่านรูส้กึเชื่อถอืการรวีวิ
ผลติภณัฑโ์ดยทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงทีม่กีารใชผ้ลติภณัฑแ์ละ
บรกิารจรงิในชวีติประจ าวนั 

     

3. ท่านรูส้กึเชื่อถอืหากทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงนัน้ก าลงัเป็นที่
นิยมและมชีื่อเสยีงในสงัคม 

     

4. ท่านรูส้กึเชื่อถอืหากบคุคลมี
ช่ือเสียงและทายาทมยีอด
ผูต้ดิตามในอนิสตาแกรมเป็น
จ านวนมาก 
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การรบัรู้ความน่าเช่ือถือ 
ทายาทบคุคลมีช่ือเสียงในการรีวิว

ผลิตภณัฑผ์่านอินสตาแกรม 

 
ระดบัความเช่ือถือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านความช านาญเช่ียวชาญ (Expertise) 
1. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่เมือ่ทายาท 

บุคคลมชีื่อเสยีงแสดงความ 
สามารถและพฒันาการของ
ตนเองในการรวีวิผลติภณัฑ ์เช่น 
การพดู และการรอ้งเพลง 

     

2. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่ เมือ่บคุคลมี
ช่ือเสียงทีม่ทีายาทใชท้กัษะ 
และความรูเ้ฉพาะดา้นของ
ตนเองในการรวีวิผลติภณัฑ ์

     

3. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่ เมือ่บคุคลมี
ช่ือเสียงทีม่ทีายาทใชก้ารแชร์
ประสบการณ์ตรงของตนเองต่อ
ผลติภณัฑ ์ 

     

4. ท่านรูส้กึเชื่อมัน่เมือ่บคุคลมี
ช่ือเสียงทีม่ทีายาท มรีวีวิการใช้
งานผลติภณัฑบ์่อยครัง้ 

     

ด้านความดึงดดูใจ (Attractive) 
1. หน้าตา ความสามารถ ของ

ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงท าให้
ท่านเกดิความสนใจในการรวีวิ
ผลติภณัฑ ์

     

2. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงที่
ก าลงัอยูใ่นกระแสนิยมดงึดูดให้
ท่านสนใจในการรวีวิผลติภณัฑ ์
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การรบัรู้ความน่าเช่ือถือ 
ทายาทบคุคลมีช่ือเสียงในการรีวิว

ผลิตภณัฑผ์่านอินสตาแกรม 

 
ระดบัความเช่ือถือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

3. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงใน
การรวีวิผลติภณัฑช์่วยใหท้่าน
สามารถจดจ าสนิคา้ไดง้า่ยและ
รวดเรว็ขึน้ 

     

4. การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใชท้ายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงผ่าน 
อนิสตาแกรมของบคุคลมี
ช่ือเสียงทีเ่ป็นผูป้กครองดงึดดู
ใหท้่านสนใจในผลติภณัฑ ์

     

ด้านความเคารพ (Respect) 
1. ท่านรูส้กึชื่นชมและยอมรบัใน 

ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงทีม่กีาร
แสดงออกถงึลกัษณะนิสยัทีด่ ี
เป็นเดก็ด ีไดร้บัการอบรมทีด่ ี

     

2. ท่านรูส้กึชื่นชมและยอมรบั
บคุคลมีช่ือเสียงและทายาทที่
ประสบความส าเรจ็ในชวีติ
ครอบครวั และสงัคม 

     

3. บคุคลมีช่ือเสียงและทายาทที่
เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม 
สามารถเป็นตน้แบบในการ
ด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคได้ 

     

4. ชื่อเสยีงทีย่าวนานของบคุคลมี
ช่ือเสียง ส่งผลใหท้่านเกดิความ
ชื่นชม และยอมรบัทายาทของ
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การรบัรู้ความน่าเช่ือถือ 
ทายาทบคุคลมีช่ือเสียงในการรีวิว

ผลิตภณัฑผ์่านอินสตาแกรม 

 
ระดบัความเช่ือถือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

บุคคลมชีื่อเสยีงดงักล่าว 
ด้านความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย (Similarity) 

1. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีงที่
มชี่วงวยัใกลเ้คยีงกบับุตรหลาน
ของท่านในการรวีวิผลติภณัฑ ์
จะมคีวามน่าสนใจมากกว่า 

     

2. ท่าน สนใจ ตดิตาม ทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงและบคุคลมี
ช่ือเสียงทีม่รีปูแบบการด าเนิน
ชวีติคลา้ยคลงึกบัท่าน 

     

3. ผลติภณัฑท์ีท่ายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีงรวีวิมคีวามคลา้ยคลงึกบั
ความชื่นชอบของท่าน 

     

4. ท่านอยากใชผ้ลติภณัฑแ์บบ
เดยีวกบัทายาทบุคคลมชีื่อเสยีง
และบคุคลมีช่ือเสียงทีม่รีะดบั
ทางสงัคมคลา้ยคลงึกบัท่าน  

     

5. เมือ่ใชผ้ลติภณัฑเ์หมอืนกบั
ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงและ
บคุคลมีช่ือเสียง (ผูป้กครอง) 
รวีวิท่านจะรูส้กึดดูเีหมอืนบุคคล
มชีื่อเสยีงคนนัน้ 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ 
ค าช้ีแจง : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลอืกค าตอบตามระดบัความตัง้ใจทีต่รงกบัความเหน็ของ
ท่านมากทีสุ่ด 
 

การตดัสินใจซ้ือ 
ระดบัความตัง้ใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ความตัง้ใจ (Attention) 
1. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีง

ในการรวีวิผลติภณัฑด์งึดดูให้
ท่านเกดิความตัง้ใจในการ
เปิดรบัขา่วสาร 

     

2. ตราสนิคา้เป็นสิง่ดงึดดูใหท้่าน
เกดิความตัง้ใจเปิดรบัขอ้มลู
ขา่วสาร 

     

3. ความถีใ่นการโพสตร์วีวิของ
บุคคลมชีื่อเสยีง (ผูป้กครอง)
ท าใหท้่านสนใจในผลติภณัฑ ์

     

4. การรวีวิผลติภณัฑผ์่าน 
อนิสตาแกรมท าใหท้่านรบัรูถ้งึ
ขา่วสารของผลติภณัฑ ์
 

     

ความสนใจ (Interest) 
1. การใชท้ายาทบุคคลมชีื่อเสยีง

ในการรวีวิผลติภณัฑก์ระตุน้
ใหท้่านเกดิความสนใจใน
ผลติภณัฑ ์

     

2. ราคาเป็นตวักระตุน้ท าใหท้่าน
เกดิความสนใจในผลติภณัฑ ์
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การตดัสินใจซ้ือ 
ระดบัความตัง้ใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

3. ความนิยมของทายาทบุคคลมี
ชื่อเสยีง กระตุน้ใหท้่านสนใจ
ผลติภณัฑ ์

     

4. รปูภาพและภาษาทีใ่ชใ้นการ
รวีวิผลติภณัฑข์องบุคคลมี
ชื่อเสยีงทีเ่ป็นผูป้กครองดงึดูด
ใหท้่านสนใจผลติภณัฑ ์

     

ความต้องการ (Desire) 
1. การรวีวิผลติภณัฑโ์ดยใช้

ทายาทบุคคลมชีื่อเสยีงกระตุน้
ใหท้่านเกดิความตอ้งการ
ผลติภณัฑ ์

     

2. กระแสความนิยมของทายาท
บุคคลมชีื่อเสยีงกระตุน้ใหท้่าน
เกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์

     

3. ชื่อเสยีงของตราสนิคา้ท าให้
ท่านเกดิความตอ้งการ
ผลติภณัฑ ์

     

4. คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์
กระตุน้ใหท้่านเกดิความ
ตอ้งการผลติภณัฑ ์

     

การตดัสินใจซ้ือ (Action) 
1. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

จากการรวีวิโดยใชท้ายาท
บุคคลมชีื่อเสยีง 

     

2. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
เพราะเชื่อถอืการรวีวิผ่าน
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การตดัสินใจซ้ือ 
ระดบัความตัง้ใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

บญัชอีนิสตาแกรมของบุคคลมี
ชื่อเสยีงทีเ่ป็นผูป้กครอง 

3. การจดัการส่งเสรมิการขาย 
เช่น ส่วนลด ของแถม และ
สทิธพิเิศษท าใหท้่านเกดิการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์

     

4. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
โดยพจิารณาความคุม้ค่าของ
คุณภาพสนิคา้และราคา 

     

5. ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
จากการรวีวิทีม่เีนื้อหาและ
รายละเอยีดครบถว้นชดัเจน 
ทัง้ดา้น ขอ้มลูสนิคา้และราคา 

     

 
ความคิดเหน็อ่ืนๆ เก่ียวกบัการใช้ทายาทบคุคลมีช่ือเสียงในการรีวิวผลิตภณัฑผ์่านส่ือ 
อินสตาแกรม 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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