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การศึก ษาเรื่ อ งนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณการใช้ อิ น สตาแกรม
(Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ
การใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้ การแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชากรเพศหญิง อายุตงแต่
ั ้ 18-34 ปี ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน กลุ่ม
ตัวอย่างจะต้ องมีพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมในชีวิตประจําวันอยู่แล้ ว
และเคยซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้ อยละ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกเฉพาะสินค้ าแฟชัน่ ที่จะนํามาศึกษา ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
และกระเป๋ า ซึ่งมีการขายผ่านอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง ดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็ นเจ้ าของร้ านค้ าบนอินสตาแกรมนันอี
้ กด้ วย ผลการศึกษาพบว่า ด้ านปริ มาณการใช้
อินสตาแกรม 1) กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชีพต่างกันมีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมแตกต่างกัน 2)
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมแตกต่างกัน ด้ านการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
รั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อ ของบุค คลที่ มี ชื่ อเสี ย งแตกต่างกัน ด้ า นพฤติกรรมการบริ โภคสิน ค้ าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพและรายได้ ต่อเดือนต่างกันมี

(2)
ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินตาแกรมและมีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมต่างกัน
2) กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาและรายได้ ตอ่ เดือนต่างกันมีเหตุผลในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมแตกต่างกัน 3) กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกันมีการ
รับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน ในการศึกษาครัง้
นี ้ยังพบว่า ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยง ซึ่ง มี ความสัม พัน ธ์ เ ชิ งบวกนั่น คือ ถ้ ากลุ่มตัวอย่างมี ปริ ม าณการใช้ อิน สตาแกรมมาก
เท่าใด การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงก็จะเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ท้ ายที่สดุ การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของ
บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง โดยมี ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ซึ่ง ถ้ ามี การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงก็จะเพิ่มมากเท่าใด จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่มากขึ ้นด้ วย
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The objectives of this research were 1) to study the use volume of Instagram of
populations in Bangkok 2) to study the relation between the use volume of Instagram of
populations in Bangkok and the reliability perception of celebrity 3) to study the relation
between the reliability perception of celebrity and buying behavior of product from
celebrity’s Instagram. This research was quantitative research by distributing online
questionnaires. The samples were 400 female populations with age of 18-34 years old in
Bangkok. The samples had behaviors of social media use such as Instagram in daily life
and had been bought the product from Instagram. The data analysis was performed as
descriptive analysis including mean, percentage, standard deviation and inferential
analysis including Pearson’s correlation coefficient
This research selected only the fashion product to be studied including cloth,
accessory and bag which be sold via Instagram of star and celebrity. Such star and
celebrity were the shop owner in Instagram as well. The results found that, the area of
Instagram use; 1) The sample who was different career had the different purpose of
Instagram use. The area of the reliability perception of celebrity, the sample who was
different age and education level had the different reliability perception of celebrity. The
area of buying behavior of product from celebrity’s Instagram; 1) The sample who was
different age, career and income had the different frequency of buying product from

(4)
Instagram and expense 2) The sample who was different education level and income
had the different reason to buy the product from Instagram 3) The sample who was
different education level, career and income had the different perception of individual
which influenced on the decision of buying the product from Instagram. This study also
found that the use volume of Instagram relate to the reliability perception of celebrity,
which has positive relation, if the sample had more use volume of Instagram, reliability
perception of celebrity will be higher. Finally reliability perception of celebrity related to
celebrity’s consumption behavior of product from Instagram with positive relation. If
reliability perception of celebrity is higher, it will influence on higher consumption
behavior of product from celebrity’s Instagram.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จ จุ บัน จํ า นวนผู้ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ทั่ว โลก รวมทัง้ ประเทศไทยมี สัด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม มากขึ น้
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) รายงาน
ผลสํ า รวจการใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ว่า ภายในปี พ.ศ. 2557 จํ า นวนผู้ใ ช้
อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกสูงเกือบถึง 3,000 ล้ านคนหรื อประมาณร้ อยละ 40 ของประชากรโลกทังหมด
้
(“คนใช้ งานอิ น เทอร์ เน็ ต ,” 2557) สํ า หรั บ ประเทศไทยสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2556)
เปรี ยบเทียบการใช้ อินเทอร์ เน็ตระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า สัดส่วนการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ของเพศชายใกล้ เคียงกับเพศหญิง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 สัดส่วนการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ของเพศชายเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 19.8 เป็ นร้ อยละ 28.8 ส่วนเพศหญิงเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 20.4 เป็ น
ร้ อยละ 29.1 โดยส่วนใหญ่ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตจะใช้ ในการดาวน์โหลด ดูหนัง ฟั งเพลง ฟั งวิทยุ
ร้ อยละ 73.3 รองลงมาคือ เล่นเกมส์/ดาวน์โหลดเกมส์ ร้ อยละ 70.7 มีการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ได้ แก่ (Facebook, Twitter, Hi5, GooglePlus) คิดเป็ นร้ อยละ 58.6
และรับส่งอีเมลล์ (E-mail) ประมาณร้ อยละ 52.2
ทังนี
้ ้ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั นี ้ค่อนข้ างแตกต่างจากยุคเริ่ มแรก คือ ในยุค
แรกนันจะมี
้
การเน้ นที่เว็ปท่า (Portal Site) แต่ละเว็ปไซต์พยายามรวบรวมลิ ้งค์ไว้ ในเว็ปเดียวกัน
ทัง้ หมด ได้ แ ก่ เนื อ้ หาที่ มี ค วามหลากหลาย บริ ก ารต่ า ง ๆ มากมาย รวมไปถึ ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ฟรี ที่ต้องให้ บริ การและอื่น ๆ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ อยู่กบั เว็ปไซต์เพียงเว็ป
เดียวนี ้ให้ นานที่สดุ เว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ เว็ปท่า (Portal Site) ได้ แก่ www.yahoo.com,
www.excite.com หรื อของไทย ได้ แก่ www.sanook.com หรื อ www.kapook.com แต่ใน
ปั จจุบนั จะเห็นได้ วา่ พฤติกรรมการใช้ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ที่เข้ ามาใช้ อินเทอร์ เน็ตจะมี
เป้าหมายในการค้ นหาข้ อมูลจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่ต้องการนันอยู
้ ่ก่อนแล้ ว แทนที่จะมา
เสียเวลากับเว็ปท่าต่าง ๆ หากมี ความสนใจเรื่ องใดก็ตรงไปค้ นหาเนือ้ หาที่ต้องการได้ เลย โดย
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อาศัยเครื่ องมือค้ นหาแทน (Search Engine) และทําการสํารวจผลลัพธ์ ที่ได้ หรื อจะเรี ยกว่าเป็ น
วัฒนธรรม Search and Browse (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2552) เช่น การค้ นหาเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย
จากเดิมจะต้ องเข้ าไปยังเว็ปท่าก่อน อาทิ www.sanook.com แล้ วไปยังหมวดหมู่เครื่ องแต่งกาย
จึงจะได้ สิ่งที่ต้องการ แต่ในปั จจุบนั สามารถค้ นหาข้ อมูลของเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายได้ เลย โดยไม่
ต้ องเข้ าไปยังเว็ปท่าก่อน
เมื่อจํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึน้ ทําให้ องค์กรธุรกิจทัว่ โลก เริ่ มปรับตัวในการใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการสื่อสารการตลาด ธุรกิจการขายสินค้ าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ นับเป็ นธุ รกิ จที่ กําลังได้ รั บความนิยมและความสนใจอย่างมากทัง้ ในและต่างประเทศ
อาทิ เ ช่ น Amazon (www.amazon.com) เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ทั ง้ ในด้ า นแบรนด์ ค้ า ปลี ก (Retail
Brand) และบริ การลูกค้ า (Customer Service) อะเมซอนได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีและขยายธุรกิ จ
ดิจิทัลไลบรารี่ (Digital Library) สําหรับหนังสือและภาพยนตร์ ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ 13.2
พันล้ านดอลลาร์ ในปี ค.ศ. 2012 และยังมีการขยายรายการสินค้ าไปเกือบทุกประเภท ครอบคลุม
ถึงสินค้ าประเภทผักและผลไม้ สดอีกด้ วย (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2555) ส่วนอีกเว็ปไซต์หนึ่งคื อ
eBay (www.eBay.com) ซึ่งเป็ นเว็ปไซต์ที่ผ้ ูขายสิน ค้ าต้ องการเอาของมาประมูลบน eBay
เนื่องจากมีผ้ ซู ื ้อที่พร้ อมรอแข่งขันเสนอสินค้ าจํานวนมาก ทําให้ ราคาที่ได้ นนั ้ ดีกว่าเว็ปไซต์อื่น ๆ
ในส่วนของผู้ซื ้อก็ชอบเข้ ามาซื ้อสินค้ า เนื่องจากมีสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ ให้ เลือกจํานวนมาก
(ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2552)
การขายสินค้ าผ่านทางช่องทางออนไลน์เริ่ มได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากมีการ
แข่งขันในโลกออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ ้น ผนวกกับการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่
คนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย ในปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนหรื อโทรศัพท์มือถื อ
ว่าได้ เปลี่ยนพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคไปแล้ ว พบว่าร้ อยละ 97 ของชาวจีนใช้ สมาร์ ท
โฟนในการค้ นหาสินค้ าและบริ การ และร้ อยละ 59 ของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนซือ้ สินค้ าผ่านมือถื อ
เช่นเดียวกับชาวญี่ปนที
ุ่ ่ผ้ ใู ช้ สมาร์ ทโฟนร้ อยละ 100 ค้ นหาข้ อมูลจากโทรศัพท์มือถือและร้ อยละ
39 ใช้ ในการซื ้อสินค้ าต่าง ๆ เนื่องจากสมาร์ ทโฟนช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ผู้ใช้ งานอย่าง
มาก เช่น การชําระเงินผ่านมือถือ รวมถึงนวัตกรรมดิจิทลั น้ องใหม่ประเภทต่าง ๆ ที่กําลังเข้ ามา
จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภคอีกครัง้ เช่นกัน (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2555)
จากที่ ผ่านมา การตลาดได้ มีการพัฒนาไปเรื่ อย ๆ ธุรกิจประเภทต่าง ๆ จึงต้ องมีการ
ปรับตัวเองให้ ก้าวทันยุคทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในปั จจุบนั ลูกค้ าจะเข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ ้นและสามารถโต้ ตอบแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารได้ โดยที่การตลาด 2.0 ซึ่งเกิดขึ ้นใน
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ยุคข้ อมูลสารสนเทศ มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแรงขับเคลื่อนเหมือนอย่างในปั จจุบนั เนื่องจาก
ผู้บริ โภคมีความรอบรู้และสามารถจะเปรี ยบเทียบข้ อเสนอของสินค้ าที่มีลกั ษณะคล้ าย ๆ กันได้ ไม่
ยาก ผู้บริ โภคสามารถประเมินและกําหนดคุณค่าของสินค้ า นอกจากนี ้แต่ละคนยังมีรสนิยมและ
ความชื่ นชอบเฉพาะตัวที่แตกต่างกันมาก (คอตเลอร์ , การตะจายา, และเซเตียวาน, 2554) ซึ่ง
การตลาดยุคนี ้ ลูกค้ าเป็ นผู้ส ร้ างข้ อมูลขึน้ มาเอง เพื่อให้ ลูกค้ ารายอื่ น ๆ ได้ มี โอกาสอ่าน ใน
ปั จจุบนั สังคมของเรากําลังก้ าวเข้ าสู่การตลาดยุค 3.0 หรื อยุคการตลาดที่ขบั เคลื่อนด้ านค่านิยม
(The Value-driven Era) แทนที่จะมองกลุ่มเป้าหมายเป็ นเพียงผู้บริ โภคธรรมดา ๆ ยังต้ องมอง
ผู้บริ โ ภคในฐานะมนุษ ย์ อย่ างสมบูรณ์ ที่ประกอบด้ วยความคิ ด (Mind) จิต ใจ (Heart) และจิ ต
วิญญาณ (Spirit) ทุกวันนี ้ผู้บริ โภคมองหาสิ่งที่บรรเทาความกังวลได้ มากกว่า โดยที่การตลาด 3.0
ยังคงมีเป้าหมายที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคพึงพอใจเช่นเดียวกับการตลาด 2.0 (คอตเลอร์ , การตะจายา,
และเซเตียวาน, 2554) ซึ่งจะมีความต่างกันตรงพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมที่อาจจะยิ่งใหญ่
กว่า เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคทังหลาย
้
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีส่งผลให้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ ามามี
บทบาทกับการดํ าเนิ นชี วิตของมนุษย์ เ ป็ นอย่างมาก สื่ อสัง คมออนไลน์ (Social Media) จึง
กลายเป็ นปรากฏการณ์ ข องการเชื่ อมต่อการสื่ อ สารระหว่างบุคคลในโลกอิ น เตอร์ เ น็ ต ทํ าให้
สามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปั นข้ อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรมหรื อความสนใจเฉพาะเรื่ องซึ่งกันและ
กันได้ (เอมิกา เหมมินทร์ , 2556) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) นับว่าเป็ นแรงขับเคลื่อนใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ ผ้ คู นได้ รับรู้และยังสามารถกระจายข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างทั่วถึงอีกด้ วย นับวันสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ยิ่งมีบทบาทมากขึ ้น และจะเป็ น
รู ปแบบของการสื่อสารการตลาดในอนาคตอีกด้ วย เนื่องจากเป็ นสื่อที่ใช้ ต้นทุนตํ่า และไม่เอน
เอี ยงเข้ าข้ างใดข้ างหนึ่ง (คอตเลอร์ , การตะจายา, และเซเตี ยวาน, 2554) มี การนํ าสื่ อสัง คม
ออนไลน์ (Social Media) มาใช้ ในการแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น ผู้บริ โภคยังสามารถโน้ มน้ าว
ความคิดและความรู้สึกของผู้บริ โภครายอื่นให้ คล้ อยตามได้ อาจจะด้ วยการเล่าเรื่ อง แสดงความ
คิดเห็นหรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ กันและกัน
“อิ น สตาแกรม” (Instagram) เป็ นแอพพลิ เ คชั่น (Application) บนเครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ (Social Network) แอพพลิเคชัน่ (Application) สําหรับการแชร์ รูปภาพที่กําลังได้ รับ
ความนิยมในยุคปั จจุบนั ผู้ใช้ สามารถแชร์ รูปภาพ ข้ อความ และคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่
ติดตามได้ อินสตาแกรม (Instagram) จึงมีจดุ เด่นเรื่ องการมีฟิลเตอร์ (Filter) ตกแต่งรูปที่สวยงาม
หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงการโพสภาพผ่านทังเฟสบุ
้
๊ ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ทัม
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เบอร์ (Tumblr) และฟลิคเกอร์ (Flicker) ส่วนตัวแอพพลิเคชัน่ ออกแบบสวยงาม เรี ยบง่าย ทําให้
ได้ รับความนิยมในระยะเวลาอันรวดเร็ ว (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, 2556) ส่วนทางด้ านเอิร์ส แกซ
เซอร์ (แกซเซอร์ , 2556) สถิติอตั ราการเติบโตการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในปี พ.ศ.
2555-2556
ของประเทศไทย พบว่า อินสตาแกรม (Instagram) ถื อเป็ นสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ที่มีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ วมากที่สุดจาก 2.4 แสนคน ในปี พ.ศ. 2555
กลายเป็ น 6.2 แสนคน ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 163 รองลงมาได้ แก่ ยูทปู (YouTube) ที่
เติบโตขึ ้นถึงร้ อยละ 125 และทวิตเตอร์ (Twitter) ที่มีอตั ราการเติบโตเกินครึ่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 54
และเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่มีการเติบโตร้ อยละ 28 โดยในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ผู้ใช้ อินสตา
แกรม (Instagram) คนไทยแชร์ ภาพ มากถึง 36,443,398 ภาพ และวีดีโอมากถึง 1,370,272
วีดีโอ สําหรั บช่วงเวลาที่ อพั โหลดภาพขึ ้นอินตสาแกรม (Instagram) มากที่สุด คือ 5 ทุ่ม,
ช่วงเวลาที่บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) อัพโหลดภาพขึ ้นอินสตาแกรม (Instagram) มากที่สุด
คือ 3 ทุ่ม และกลุ่มที่มีผ้ ตู ิดตามจํานวนมาก อัพโหลดช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้ า (ภาวุธ พงษ์
วิทยภานุ, 2557)
จากการจัดอันดับแบรนด์ชนนํ
ั ้ าระดับโลกบนอินสตาแกรม (Instagram) ของ Jeffbullas
พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ Nike อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ สําหรับผู้ที่ชื่นชอบเสื ้อผ้ า รองเท้ า และอุปกรณ์
กีฬา มีผ้ ตู ิดตาม (followers) 1,494,058 คน รองลงมาคือ สถานีโทรทัศน์สําหรับวัยรุ่น MTV
(Music Television) มีผ้ ตู ิดตาม (Followers) 1,310,632 คน ส่วนอันดับที่ 3 คือ Starbucks
กาแฟยี่ห้อดัง มีผ้ ตู ิดตาม (Followers) 1,245,858 คน และอันดับที่ 4 คือ Burberry เป็ น
แบรนด์แฟชัน่ เก่าสไตล์องั กฤษ มีผ้ ตู ิดตาม (Followers) 510,000 คน (Bullas, 2012) จะเห็นได้
ว่า การขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ ภาพถ่าย
ในการสื่อสารไปยังผู้บริ โภค อาศัยข้ อมูลใหม่ ๆ ความเคลื่อนไหวล่าสุดและเหตุการณ์ สําคัญ ๆ
ของสิน ค้ านัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น Starbucks ถื อว่าเป็ นแบรนด์ของกาแฟยี่ ห้อดังที่ มีผ้ ูติดตาม
(Followers) ในอินสตาแกรม (Instagram) ถึง 1,245,858 คน โดยจะมีการโชว์ภาพกาแฟรสชาติ
ใหม่ ๆ กิจกรรมและโปรโมชัน่ ซึ่งภาพของกาแฟย่อมดึงดูดใจให้ แฟนคลับผู้รักกาแฟต้ องตามไป
ดื่ม กัน ถึ งร้ าน นับว่าเป็ นการสร้ างปฏิ สัมพัน ธ์ ใ ห้ ลูกค้ าเกิ ดความรั กในกาแฟอี กด้ วย (ภิ เ ษก
ชัยนิรันดร์ , 2552)
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ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างรู ปภาพผลิตภัณฑ์ของสตาร์ บคั (Starbucks)
แหล่ งที่มา: WEBSTA Instagram Web View, 2557.
เนื่ องจากแอพพลิ เคชั่นอิ นสตาแกรม (Instagram) ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ เรื่ อย ๆ
การดํ า เนิ น การสื่ อ สารการตลาดบนอิ น สตาแกรม (Instagram) ในประเทศไทย จึ ง เกิ ด
ปรากฏการณ์ใหม่ที่อินสตาแกรม (Instagram) ได้ กลายเป็ นช่องทางหนึ่งในการดําเนินการสื่อสาร
การตลาด จากเดิมที่ตราสินค้ าหลายรายที่เป็ นผู้นําตลาดประสบความสําเร็ จจากการใช้ บคุ คลที่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) ที่มีความเหมาะสมกับสินค้ าและกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย มาเป็ นผู้นําเสนอ
สินค้ า (นวีทิพย์ ตังจิ
้ ตปิ ยะนนท์, 2550)
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จากผลสํารวจของ MarketingOops (@Tukko, 2556) ได้ เผยถึงพฤติกรรมของการใช้
แอพพลิ เ คชั่ น อิ น สตาแกรม (Instagram) สํ า หรั บ ถ่ า ยภาพและตกแต่ ง ภาพ นั บ ว่ า เป็ น
แอพพลิเคชัน่ ยอดฮิตของคนไทย โดยมีทงบุ
ั ้ คคลทัว่ ไปและเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ หนั มาใช้ เป็ น
ประจํ าทุกวัน ทํ าให้ ทราบว่า คนไทยมีการใช้ อินเตอร์ เน็ตทัง้ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยที่คนไทยรู้จกั และใช้ งานอินสตาแกรม (Instagram) ร้ อยละ 52, ส่วนรู้จกั แต่
ไม่ใช้ ร้ อยละ 43 และไม่ร้ ูจกั เลย ร้ อยละ 5 (ดังภาพที่ 1.2)

ภาพที่ 1.2 การรู้จกั และการใช้ อินสตาแกรม
แหล่ งที่มา: @Tukko, 2556.
จากจํ า นวนผู้ ติ ด ตามอิ น สตาแกรม (Instagram) ของดาราหรื อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ประมาณ 7 ใน 10 คน ส่วนใหญ่เป็ นประชากรเพศหญิง มีช่วงอายุ 18-34 ปี และใน
ขณะเดียวกันก็มีจํานวนผู้ติดตามอินสตาแกรม (Instagram) จําพวกร้ านค้ าต่าง ๆ ที่มีการขาย
สินค้ าและบริ การ ซึ่งจะเป็ นประชากรที่มีอายุ 24 ปี ขึ ้นไป โดย MarketingOops (@Tukko
2556) ยังได้ อ้างถึงพฤติกรรมและทัศนคติตอ่ การใช้ อินสตาแกรมของประชากร ดังนี ้ อันดับแรก
คือ การบอกต่อเพื่ อนเกี่ ยวกับข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดในอินสตาแกรม (Instagram)
จํานวนร้ อยละ 76 รองลงมา คือ การติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของสินค้ าและบริ การ
ร้ อยละ 74, การร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่มีผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ร้ อยละ 71, การ
ติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง ร้ อยละ 68 และสุดท้ าย
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อินสตาแกรม (Instagram) นับเป็ นแหล่งข้ อมูลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า ร้ อยละ 63 (ดังภาพที่
1.3)

ภาพที่ 1.3 พฤติกรรมและทัศนคติตอ่ การใช้ อินสตาแกรม
แหล่ งที่มา: @ Tukko, 2556
ซึง่ บุคคลที่มีชื่อเสียงเองได้ อาศัยพื ้นที่บนอินสตาแกรม (Instagram) ในการขายสินค้ าหรื อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านของตัวเอง (วิภา วดี, 2557) เนื่องจากดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity) จะมี ค นติ ด ตามอิ น สตาแกรมเป็ นจํ า นวนมาก สามารถถ่ า ยรู ป คู่กั บ สิ น ค้ า หรื อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการโฆษณาแล้ ว แชร์ ผ่ า นอิ น สตาแกรม (Instagram) เพื่ อ เป็ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้ านันไปพร้
้
อม ๆ กัน และจะมีคนเห็นสินค้ าที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เป็ นจํานวนมาก (ชุตสิ นั ต์ เกิดวิบลู ย์เวช, 2556) ซึ่งการที่ถ่ายรูปคูก่ บั ดารา-นักแสดงหรื อบุคคลที่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) ย่อมมีคนให้ ความสนใจมากกว่าปกติ และยิ่งดารา-นักแสดงหรื อบุคคลที่มี
ชื่ อเสียง (Celebrity) หันมาใช้ อิน สตาแกรม (Instagram) มากขึน้ จนกลายเป็ นเครื่ องมื อในการ
สื่อสารของตนเอง จึงเกิดกระแสความนิยมได้ ง่ายมาก
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ภาพที่ 1.4 อินสตาแกรมดาราที่มีคนฝากร้ าน
แหล่ งที่มา: Zocial Inc, 2557
ปั จ จุบัน ธุ ร กิ จ การขายของบนอิ น สตาแกรม (Instagram) ของเหล่า บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity) ต่างได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็จเป็ นอย่างมาก อาทิเช่น แพนเค้ ก เขมนิจ
จามิกรณ์ นอกจากจะมีร้านเท็ดดี ้เฮ้ าส์ ที่ขายตุ๊กตาหมีแล้ ว ยังเปิ ดธุรกิจเสื ้อผ้ าเป็ นของตัวเองที่
ขายในอิ น สตาแกรม (Instagram) จนมี ย อดสั่ง ซื อ้ จํ านวนมาก ทางด้ านนักแสดงหนุ่ม อย่า ง
ธี ร์ วณิชนันทธาดา ได้ หนั มาเปิ ดค้ าขายกระเป๋ าหนังในอินสตาแกรม (Instagram) เช่นกัน มีให้
เลือกหลากหลายสี หลากหลายแบบ แถมยังเอาตัวเองเป็ นพรี เซนเตอร์ ในการนําเสนอสินค้ าได้
เองอีกต่างหาก เป็ นต้ น (“ฮิตสุด ๆ ดาราผุดขายสินค้ า,” 2555)
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ภาพที่ 1.5 ตัวอย่างธุรกิจขายของบนอินสตาแกรมของดารา
สําหรับในปั จจุบนั นี ้การค้ าขายผ่านเครื อข่ายสังคม (Social Network) เริ่ มเป็ นช่องทางที่
ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่ า งมาก อย่ า งการขายสิ น ค้ า แฟชั่น ออนไลน์ ผ่ า นทางอิ น สตาแกรม
(Instagram) โดยดารา-นักแสดงหรื อบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงชาวไทยเป็ นผู้ขายและผู้นําเสนอสินค้ า
ด้ วยตัวเอง โดยมีสินค้ าประเภทสินค้ าแฟนชัน่ ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับและกระเป๋ า จํานวน
26 ร้ าน 1 ดังที่แสดงในตารางที่ 1.1
0

1

โดยที่ 1k = 1,000 และ 10k = 10,000 ดังนันจะเลื
้
อกร้ านที่มีผ้ ตู ิดตาม 50k ขึ ้นไป
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ตารางที่ 1.1 ร้ านสินค้ าแฟชัน่ ในอินสตาแกรมที่ดาราหรื อนักแสดงเป็ นผู้ขายสินค้ าแฟชัน่
ชื่อร้ านและผลิตภัณฑ์ ท่ ขี าย
1. Babyrosebypancake – กระเป๋ า
2. Kwankaobrand – เสื ้อผ้ า
3. Misstarbydavika – หมวก/ผ้ าพันคอ
4. Janesuda_Brand – เสื ้อผ้ า
5. Secretbymayfuang – เสื ้อผ้ า/หมวก
6. Psmaterial – เสื ้อผ้ า/เครื่ องประดับ
7. Imbrand – เครื่ องประดับ
8. Shop_twinklestars – เสื ้อผ้ า
9.Virithipa_apparel – เสื ้อผ้ า
10. Fourshop – เสื ้อผ้ า/หมวก/กระเป๋ า
11. Everythingbypanward – เสื ้อผ้ า
12. Worra_worra – หมวก
13. Brandnew_ig – เสื ้อผ้ า
14. Blendermarket – เสื ้อผ้ า/หมวก
15. Msandmrs – เครื่ องประดับ
16.Cafealive – กระเป๋ า/เครื่ องประดับ
17. Tadabrand – กระเป๋ า
18. Aliceswondercloset - เสื ้อผ้ า/
เครื่ องประดับ
19.Jetsetbrand – เสื ้อผ้ า
20. Kannyabrand – เสื ้อผ้ า
21. PBM_Store – เสื ้อผ้ า
22. MSANDMRS – เสื ้อผ้ า
23. Rati_bags – กระเป๋ า

เจ้ าของร้ าน
เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ ก)
ขวัญข้ าว เศวตวิมล (แพง)
ดาวิกา โฮร์ เน่ (ใหม่)
เจนสุดา ปานโต (เจน)
เฟื่ องอารมณ์ กําเนิดพลอย (เมย์)
ชวพร เลาหพงศ์ชนะ (พลอย)
ราศี บาเล็นซิเอก้ า (มาร์ กี ้)
นฤมาส ยุคล (หญิงแม้ น)
วิริฒิพา ภักดีประสงค์ (วุ้นเส้ น)
สกลรัตน์ วรอุไร (โฟร์ )
พรทิพย์ สะกิดใจ (เอ๋)
วรนุช ภิรมย์ภกั ดี (นุน่ )
นภัสสร ภูธรใจ (นิว)
วรัทยา นิลคูหา (จุย๋ )
ไอรดา ศิริวฒ
ุ ิ (ไอด้ า)
ศิริน หอวัง (คริส หอวัง)
ธีร์ วณิชนันทธาดา (ธีร์)
ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (จ๋า)
ซอนญ่า สิงหะ (แคท)
กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชยั กานต์
(หญิง)
ราณี แคมเปน (เบลล่า)
ไอรดา ศิริวฒ
ุ ิ (ไอด้ า)
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ (ยิปซี)

จํานวน
ผู้ตดิ ตาม
146k
145k
138k
129k
104k
97k
87k
61k
57.4k
57k
55k
57k
42k
29k
29k
23.4k
21k
18k
17.8k
10k
35198
20535
17008
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
ชื่อร้ านและผลิตภัณฑ์ ท่ ขี าย
24. Primmyprimmy – กระเป๋ า
25. Naughtychickygirls – เสื ้อผ้ า
26. Sugarsourofficial – เสื ้อผ้ า

เจ้ าของร้ าน
พรี มรตา เดชอุดม (จ๊ ะจ๋า)
ภารดี อยูผ่ าสุก (เปิ ล้ )
ปทิตตา อัธยาตมวิทยา (นิว)

จํานวน
ผู้ตดิ ตาม
9433
6963
613

การขายสินค้ าแฟชัน่ ออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) สําหรับดารา-นักแสดง
หรื อบุคคลผู้มีชื่อเสียงมีข้อได้ เปรี ยบตรงที่สามารถใช้ ตวั เองเป็ นพรี เซนเตอร์ ของสินค้ านัน้ ๆ ได้ เลย
และยังสามารถแชร์ รูปภาพและสินค้ าได้ บอ่ ยตามต้ องการเพื่อให้ ผ้ ทู ี่ติดตามสนใจซื ้อขายสินค้ าได้
ทันที ทันใด (ศรี กัญ ญา มงคลศิริ , 2547) ซึ่งในทุกวันนี อ้ ัตราผู้ใช้ อิน สตาแกรม (Instagram)
เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียง (Celebrity) และตราสินค้ าต่าง ๆ ที่
นิยมใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารกับแฟนคลับและผู้สนใจทั่วไป (ณัฏ ฐา อุ่ยมานะชัย และธิ ดา ตัน
พงศธร, 2555) แนวทางของสินค้ าแฟชัน่ ในสังคมยุคปั จจุบนั ก็มาจากการสวมใส่เสื ้อผ้ าของดารานักแสดงหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ทังในบทบาทของการแสดงหรื
้
อแม้ กระทัง่ การสวมใส่
เสื อ้ ผ้ าในชี วิต ประจํ า วัน ก็ ต าม ด้ ว ยความที่ ด ารา-นักแสดงบุคคลที่ มี ชื่ อ เสี ยง (Celebrity) จะ
เกาะติดกระแสแฟชั่นเป็ นทุน เดิม อยู่แล้ ว ทํ าให้ ธุรกิ จการขายสิน ค้ าแฟชั่นออนไลน์ ของดารานัก แสดงได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย การเป็ นดารา-นัก แสดหรื อ งบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity) ก็เป็ นตัวการันตีสินค้ าที่ขายว่ามีคณ
ุ ภาพได้ อีกทางหนึ่ง และยังเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ ม
ให้ ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้ ไกลอีกด้ วย
เนื่ องจากที่ ผ่านมาเรื่ องเกี่ ยวกับดารา-นักแสดงหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) เปิ ด
ร้ านขายของบนอิ นสตาแกรม (Instagram) ยัง ไม่มี ผ้ ูที่ทําการศึกษาเรื่ องนี โ้ ดยตรง ซึ่งมีเ พียง
การศึก ษาเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คม (Social
Network) ได้ แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) หรื อการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงในการ
โฆษณาเพี ยงเท่านัน้ อาทิเ ช่น งานวิจัยเรื่ อง “การใช้ เ ครื อข่ายสัง คมออนไลน์เ พื่อส่ง เสริ ม และ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ทางสังคม (กรณี ศึกษา: การใช้ Facebook.com ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ )” เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook.com) มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของ
วัยรุ่นไทยเป็ นอย่างมาก โดยการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook.com) มีแนวโน้ มจะส่งผล
ต่อการยอมรับในสังคมและการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นการตอบโจทย์ในการหาช่องทาง
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ใหม่ ๆ ในการออกแบบกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริ มด้ านการศึกษาให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรม
ของเด็กวัยรุ่นไทยและทันต่อสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ต่อมาเป็ นเรื่ อง “ผลกระทบจากการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ที่เป็ นผู้นําเสนอสินค้ า
หลากหลายตราสินค้ าในงานโฆษณา” เป็ นการศึกษาแนวทางการสื่อสารการตลาดโดยใช้ บคุ คลที่
มีชื่อเสียง (Celebrity) เนื่องจากมีความสามารถในการเรี ยกความสนใจจากผู้ชมได้ ง่าย ทําให้ งาน
โฆษณาติ ด อยู่ใ นความทรงจํ า และอยากติ ด ตามเรื่ อ งราวนัน้ ต่ อ ไป อี ก ทัง้ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity) ยังสร้ างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อในระดับที่สูงให้ แก่ตราสินค้ าได้ อีกด้ วย โดยไม่
เจาะจงกว่าจะเป็ นบุคคลที่ มีชื่อเสียง (Celebrity) เฉพาะวงการบันเทิงเท่านัน้ และยังมีงานวิจัย
เรื่ อง “การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารการสัง่ ซื ้อและกระจายสินค้ าของธุรกิ จ
ขายสินค้ าออนไลน์ ” ด้ วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทําให้ ระบบการผลิต
สามารถผลิตสินค้ าได้ จํานวนมาก มีราคาถูกลง สินค้ ามีคณ
ุ ภาพ และประกอบกับการติดต่อสื่อสาร
ที่สะดวกส่งผลให้ ธุรกิจพัฒนาก้ าวหน้ าขึ ้น ผู้ประกอบธุรกิจได้ หนั มาใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการดูแลระบบการสั่งซื ้อและการกระจายสินค้ าในสังคม ทําให้ ง่ายและรวดเร็ วขึน้ โดยการใช้
เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย ส่วนงานวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้ จาก
การใช้ เ ครื อข่ายสัง คมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ผู้ใ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีจํานวนมากและเป็ นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ รวดเร็ ว และในส่วนของด้ านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นโปรโมท
ตนเอง โปรโมทสินค้ าหรื อองค์กร ในปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นที่นิยมในการนํามาใช้ ใน
ด้ า นธุ ร กิ จ มากขึ น้ มี ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการติ ด ต่อ กับ กลุ่ม เป้าหมายได้ ต รงและรวดเร็ ว อี ก ทัง้
ผู้บริ โภคยังสามารถค้ นหาข้ อมูลผลิตภัณฑ์หรื อตราสินค้ าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ไปพร้ อมกับการหา
ข้ อมูลจากเว็ปไซต์บริ ษัทโดยตรง ซึง่ เป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคได้ อย่างมาก ยิ่งการ
นํ า บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาโฆษณาและนํ า เสนอสิ น ค้ า จะทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคสามารถติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวได้ ง่ายยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ ว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเรื่ องอินสตา
แกรม (Instagram) บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ต่อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าแฟชัน่ ออนไลน์
ยังไม่ได้ มีการศึกษาถึงเรื่ องนี ้โดยตรง จึงนับเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ ้น ซึ่งอาจจะนําไปสู่การ
พัฒ นาทฤษฎี ห รื อ การต่ อ ยอดทฤษฎี เ ดิ ม ให้ กว้ างขึ น้ อี ก ด้ ว ยเหตุ นี ท้ ํ า ให้ ผู้ วิ จัย จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสําคัญและเกิดความสนใจในการศึกษาเรื่ องดังกล่าว เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของอินสตาแกรม
(Instagram) และพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าแฟชั่นออนไลน์ โดยทําการศึกษาสินค้ าแฟชั่น 3
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ประเภท คือ 1) เสื ้อผ้ า 2) เครื่ องประดับ และ 3) กระเป๋ า เนื่องจากการเข้ ามาของแอพพลิเคชัน่
อินสตาแกรม (Instagram) ทําให้ วงการบันเทิงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

1.2 ปั ญหานําวิจัย
1) ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นอย่างไร
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) เป็ นอย่างไร
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) กับ
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
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1.4 กรอบการวิจัย
ปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
(Instagram)

ลักษณะทางประชากร

การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคล
ที่มีชื่อเสียง(Celebrity)

พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง

1.5 สมมุตฐิ านการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีปริมาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram)
แตกต่างกัน
2) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity) แตกต่างกัน
3) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน
4) ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากร มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
5) การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย
1) มุง่ ศึกษาประชากรเพศหญิง ช่วงอายุตงแต่
ั ้ 18-34 ปี ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ให้ ความสนใจและติดตามกระแสแฟชัน่ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสังคม
ยุคปั จจุบนั
2) การศึกษาวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram)
บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ที่ได้ รับ
จากการใช้ สินค้ า และพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าของประชากรเพศหญิ งที่มีผลต่อการเปิ ดร้ านโดย
บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง (Celebrity) ซึ่ ง เป็ นผู้นํ า เสนอสิ น ค้ า แฟชั่น ออนไลน์ ผ่ า นทางอิ น สตาแกรม
(Instagram) โดยทําการเลือกสินค้ าแฟชัน่ 3 ประเภท คือ 1) เสื ้อผ้ า 2) เครื่ องประดับ และ 3)
กระเป๋ า
3) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดย
ใช้ แบบสอบถามแบบออนไลน์

1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อทราบถึงปรากฏการณ์ทางการตลาดรู ปแบบใหม่ที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) อย่างอินสตาแกรม (Instagram) ในการดําเนินการสื่อสารการตลาด และเป็ นการขยาย
พลังอํานาจการอธิบายทฤษฎีจากสื่อเดิมแบบดังเดิ
้ มไปสูส่ ื่อใหม่
2) เพื่ อให้ ทราบถึงการดําเนินการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
รวมถึ ง พฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้ า ผ่ า นทางอิ น สตาแกรม (Instagram) เมื่ อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity) เป็ นผู้นําเสนอสินค้ าด้ วยตัวเอง ด้ วยการใช้ ภาพลักษณ์ของการมีชื่อเสียงเป็ นตัวแทน
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ า ซึง่ ทําให้ สามารถเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการใช้ บคุ คล
ที่มีชื่อเสียงส่งเสริ มสินค้ า (Celebrity Endorser) ได้
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1.8 นิยามศัพท์
อินสตาแกรม (Instagram) หมายถึง แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนหรื อโทรศัพท์มือถือรุ่น
ต่างๆ นับเป็ นแอพพลิเ คชั่น สํ าหรับถ่ายภาพหรื อนํารู ปมาตกแต่งภาพให้ ส วยงามในรู ปแบบที่
ผู้ใช้ งานต้ องการ และอัพโหลดรู ปภาพเพื่อแชร์ ไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น
Facebook, Twitter, Foursquare, และ Tumblr
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ข้ อมูลเกี่ ยวกับบุคคลเพศหญิง อายุ 18-34 ปี และ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงตัวบุคคลนัน้ ๆ ได้ แก่ อายุ สถานภาพทางสังคม
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ อินสตาแกรมและการซื อ้
สินค้ าของผู้บริ โภค
ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม หมายถึง ความถี่และระยะเวลาในการใช้ อินสตาแกรม โดย
การแชร์ รูปภาพ การแสดงความชื่นชอบ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และการใส่
#Hastags ชื่อร้ าน จากร้ านค้ าบนอินสตาแกรมของบุคคลผู้มีชื่อเสียงเอง และจากผู้บริ โภคที่ได้ ซื ้อ
สินค้ าจากร้ านนัน้ ๆ ไป อย่างเช่น ผู้ที่ซือ้ สินค้ าจากร้ านค้ าร้ านหนึ่งไป และมีการแชร์ รูปภาพ
สินค้ าที่ตนเองสวมใส่เสื ้อผ้ าที่ซื ้อ มีการติด #Hastags ชื่อร้ าน เพื่อให้ บคุ คลอื่นได้ รับรู้อีกด้ วย
การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยง (Celebrity) หมายถึง ระดับการรั บรู้ ว่า
บุคคลที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคม มีความโดดเด่น สามารถเป็ นต้ นแบบให้ กบั ผู้ที่ติดตามได้ มีอิทธิพลที่
จะทําให้ เกิดความเชื่อถือในการโฆษณาสินค้ าในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ (Expertise)
การใช้ ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ความดึงดูดใจ (Attractive) ความคล้ ายคลึง (Similarity)
และความเคารพ (Respect)
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง ประเภทสินค้ า
แฟชั่น ความถี่ ใ นการซื อ้ ผ่านอิ นสตาแกรมของบุคคลที่มี ชื่ อเสี ยง บุคคลที่มี อิทธิ พ ลต่อการซื อ้
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อและเหตุผลที่จะซื ้อ
สินค้ าแฟชัน่ (Fashion) หมายถึง สินค้ าที่มีรูปแบบเป็ นที่นิยมและยอมรับในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง เป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ โภคชื่นชอบและบ่งบอกความเป็ นตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สมัยนิยม จารี ตประเพณี วัฒนธรรมหรื อ ตามดารา-นักแสดง ตามละครและตามซีรี่ย์ที่กําลังโด่ง
ดังอยูใ่ นขณะนัน้ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้จะหมายถึง สินค้ า 3 ประเภท ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
และกระเป๋ า

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
แฟชัน่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นําทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้ องมาทําการศึกษาเพื่อเป็ น
แนวทางในการวิจยั โดยมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
2.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)
2.4 แนวคิดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
MarketingOops ได้ อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผ้ ใู ช้
เป็ นผู้สื่อสาร หรื อเขียนเล่าเนื ้อหา เรื่ องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผ้ ใู ช้
เขียนขึ ้นเอง ทําขึ ้นเอง หรื อพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้ วนํามาแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่นที่อยู่ในเครื อข่ายของ
ตนผ่านทางเว็บไซต์ Social Media ที่ให้ บริ การบนโลกออนไลน์ ปั จจุบนั การสื่อสารแบบนี ้จะทํา
ผ่านทาง Internet และทางโทรศัพท์มือถือเท่านัน้ (@Tukko, 2552)
Thumbsup (2554) ได้ อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง การใช้ บริ การ Webbased และเทคโนโลยีทางด้ าน Mobile ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารไปสู่การปฏิสมั พันธ์
โต้ ตอบกันมากขึ ้น
SEO (2554) ได้ อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง สื่อในสังคมออนไลน์ที่ใน
ปั จ จุบัน นิ ย มใช้ ง านกั น มากและมี ก ารใช้ ง านในรู ป แบบการสื่ อ สารสองทาง (Interactive) ซึ่ ง
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ผู้ใช้ งานสามารถเข้ าถึง Social Media ประเภทต่าง ๆ ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดยผู้ใช้ งาน
สามารถเข้ ามาแบ่งปั นความรู้ ข้ อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้ แก่กนั ได้ อย่างอิสระและสามารถโต้ ตอบ
แสดงความคิดเห็นกันได้ อย่างทันทีทนั ใด
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ได้ อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง สื่อที่แพร่ กระจาย
ด้ วยปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม โดยเกิดจากการแบ่งปั นเนื ้อหา ทังนี
้ ้ Social Media อาจอยู่ในรูปแบบ
ของเนื ้อหา รู ปภาพ เสียงหรื อวิดีโอ มีการเปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่ กระจายข่าวสารแบบทาง
เดียว เมื่อมีสภาพเป็ นสื่อสังคมจะมีรูปแบบการสนทนาที่สามารถมีผ้ เู ข้ าร่วมได้ หลาย ๆ คน และ
ยังเป็ นสื่อที่เปลี่ยนจากผู้บริ โภคเนื ้อหาเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหา
จากคําอธิบายของหลายท่าน พอจะสรุปได้ ว่า Social Media เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
การใช้ งานผ่านอินเตอร์ เน็ต มีรูปแบบการใช้ งานในรู ปแบบการสื่อสารสองทาง โดยมีผ้ ใู ช้ เป็ นผู้
สื่อสาร เล่าเรื่ องราว ประสบการณ์ เนื ้อหา บทความ เพลง รูปภาพและวิดีโอ เพื่อแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่น
ที่อยูใ่ นเครื อข่ายเดียวกันได้ รับรู้เช่นกัน ในขณะที่คนอื่นสามารถแลกเปลี่ยนหรื อเสนอความคิดเห็น
ของตนได้ ด้วย ซึ่งจะมีปฏิสมั พันธ์ ผ่านเว็บไซต์ที่ให้ บริ การในโลกออนไลน์ การใช้ งานผ่าน Social
Media ประเภทต่าง ๆ สามารถทําได้ สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่งเครื อข่ายสังคม (Social Media)
นับเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันได้
จากคํ า จํ า กัด ความของคํ าว่ า สื่ อ ออนไลน์ ก็ คื อ สื่ อ ของสัง คม ที่ มี การเปิ ดโอกาสให้
เผยแพร่ นําเสนอข้ อมูลข่าวสารให้ แก่บคุ คลอื่น ๆ ได้ รับรู้ เนื่องจากเป็ นแหล่งแห่งการแบ่งปั นและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จากการพบปะพูดคุยแบบเห็นหน้ าเห็นตา แบบตัวต่อ
ตัวกับคูส่ นทนา การเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์ ได้ กลับกลายมาเป็ นการใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นตัว
ช่ ว ยในการสื่ อ สารเสมื อ นโลกแห่ ง ความจริ ง มากขึ น้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารในยุ ค ไร้ พรมแดน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงกลายเป็ นตัวเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลก
อินเตอร์ เน็ต
2.1.1 องค์ ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์
จากคํานิยามที่ ได้ กล่าวมา สามารถแยกองค์ประกอบได้ 3 ประเภท (ภิเษก ชัยนิรันดร์ ,
2553) ดังนี ้
1) เป็ นสื่อที่แพร่ กระจายด้ วยปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม
เมื่อมีเรื่ องราวหรื อสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ ้น ก็จะเกิดประเด็นในการพบปะพูดคุยกันจน
เกิดเป็ น Talk of the town แต่เมื่อสิ่งนี ้มาอยูใ่ นโลกสังคมออนไลน์ การแพร่กระจายข้ อมูลข่าวสารก็
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จะง่ายขึ ้น โดยเริ่ มจากการแบ่งปั นเนื ้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ ทังนี
้ ้สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) อาจจะอยูใ่ นรูปของเนื ้อหา, รูปภาพ, เสียง หรื อวิดีโอก็ได้
2) เป็ นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิม ที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-toMany)
เป็ นรู ปแบบการสนทนาที่ผ้ เู ข้ าร่ วมสนทนาสามารถมีหลาย ๆ คนในวงสนทนาได้
(Many-to-Many) เมื่อมีสภาพเป็ นสื่อสังคม สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การสนทนาที่เกิดขึ ้นจะเป็ น
การรวมกลุ่มคุยเรื่ องที่ สนใจร่ วมกันหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าหรื อบริ การ
ร่ วมกัน ซึ่งเรื่ องที่สนใจจะเป็ นเรื่ องเดียวกัน แม้ กระทัง่ ตัวผู้ผลิตเนื ้อหาเองก็มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมใน
การสนทนาได้ เช่นกัน แต่อาจจะเป็ นรู ปแบบของการเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น หรื อเข้ าไปแก้ ไข
เนื ้อหาที่ไม่ถกู ต้ องนันด้
้ วยตนเอง
3) เป็ นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื ้อหาเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหา
จากคนในสังคมที่ไม่มีปากมีเสียงอะไรมากมาย เนื่องจากการที่เป็ นเพียงฝ่ ายผู้รับ
สื่อเท่านัน้ ขณะที่สื่ออย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์จะเป็ นผู้ทรงอิทธิ พลในการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมาก จนเรี ยกได้ ว่า สามารถชี ้ชะตาใครต่อใครได้ หรื อสินค้ าหรื อบริ การนันจะรุ
้ ่ งหรื อ
จะดับไปก็ขึ ้นอยูก่ บั สื่อเหล่านี ้แทบทังสิ
้ ้น แต่เมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ ามาก็ทําให้
ใคร ๆ ก็ สามารถผลิตเนื อ้ หาและกระจายข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารได้ อย่างเสรี โดยที่ไม่ต้อง
อาศัยต้ นทุนเลย หากผู้ใดสามารถผลิตเนื ้อหาจนเป็ นที่ยอมรับจากคนในสังคมก็จะกลายเป็ นผู้ทรง
อิทธิพล (Influencer) ยิ่งถ้ าเป็ นผู้ที่ขายสินค้ าออนไลน์ก็สามารถโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ ตู ิดตามตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าของตนได้
ในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีความสําคัญต่อกระบวนการซื ้อสินค้ าหรื อ
บริ การ เมื่อผู้บริ โภคได้ ซื ้อสินค้ าหรื อบริการแล้ ว ก็จะมีการเข้ ามาแสดงความคิดเห็น ข้ อมูลในส่วนนี ้
นับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริการจากร้ านนี ้หรื อตราสินค้ านี ้
2.1.2 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
1) Blog
ลดรูปมาจากคําว่า Weblog ซึ่งเป็ นระบบจัดการเนื ้อหา (Content Management
System) รู ปแบบหนึ่ง ซึ่งทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเขียนบทความที่เรี ยกว่า “โพสต์” แล้ วทําการเผยแพร่
โดยง่าย โดยที่ไม่ต้องเริ่ มจากการเรี ยนภาษา HTML ที่เป็ นภาษาเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ ส่วน
การเรี ยงเนื ้อหาจะเรี ยงจากเนื ้อหาใหม่ล่าสุดลดหลัน่ ลงไป ในปั จจุบนั มีบล็อกเพิ่มเป็ นจํานวนมาก
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เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีความสามารถสามารถเผยแพร่ความรู้ ด้วยการเขียนได้ อย่างเสรี และไม่มีขีดจํากัด ซึ่ง
เป็ นอีกทางที่สามารถเพิ่มเนื ้อหาในโลกออนไลน์เป็ นจํานวนมหาศาล นอกจากนันยั
้ งเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ คนอื่น ๆ ได้ เข้ ามาแสดงความคิดเห็นได้ อีกด้ วย บล็อกอาจจะแยกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
บริ ษัทจัดทําบล็อก (Corporate Blog) เพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า และบล็อกที่เขียนจาก
Blogger อิสระ สําหรับผู้ที่มีความสามารถในการเขียนเรื่ องที่ตนถนัด เพื่อให้ บคุ คลอื่นได้ ติดตาม
เรื่ องราวนัน้
2) Twitter และ Microblog อื่น ๆ
เป็ นรู ปแบบหนึ่งของบล็อกที่จํากัดตัวอักษรในการพิมพ์ข้อความเพื่อโพสต์ในละ
ครัง้ เพียง 140 ตัวอักษร โดยเริ่ มจากการที่ Twitter เป็ นผู้เริ่ มออกแบบให้ ผ้ ใู ช้ งานเขียนเรื่ องราวว่า
“คุณกําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี ้” (What are you doing?) และก็มีการนํามาใช้ ในเชิงธุรกิจมากขึ ้น
ไม่ว่าจะเป็ นการบอกต่อ การสร้ างแบรนด์ การเพิ่มยอดขาย หรื อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ กับ
ลูกค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีการนํามาใช้ ในการประชาสัมพันธ์ในด้ านต่าง ๆ อีกด้ วย ซึ่ง Twitter
ได้ รับความนิยมอย่างมากและรวดเร็ ว จนทําให้ เว็บไซต์ประเภท Social Network อื่น ๆ ต้ องมีการ
เพิ่มลูกเล่นหรื อเพิ่มฟี เจอร์ ตา่ ง ๆ ให้ ผ้ ใู ช้ งาน โดยการนํา Microblog มาเป็ นส่วนหนึง่ นัน่ เอง
3) Social Network
เป็ นเครื อข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน จนกลายเป็ นสังคม เริ่ มจากการ
ที่ผ้ ใู ช้ งานเริ่ มสร้ างตัวตนในส่วนของ “Profile” จะประกอบด้ วยเนื ้อหาที่เป็ นข้ อมูลส่วนตัว (Info),
รู ป (Photo), วิ ดี โ อ (Video), การจดบัน ทึ ก (Note) และอื่ น ๆ อี กมากมาย นอกจากนี ้ Social
Network ยังมีสว่ นของการ Invite Friend และ Find Friend เพื่อการสร้ างปฏิสมั พันธ์ โดยเว็บไซต์
ที่มีลกั ษณะของ Social Network มีมายมาย เช่น Facebook, MySpace, Linkedin, Hi5, Plaxo
เป็ นต้ น
4) Media Sharing
เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ มี การอัพ โหลดรู ปภาพหรื อวิ ดีโอเพื่ อ แบ่ง ปั น ให้ กับ
บุคคลอื่น ๆ ได้ รับชม เป็ นการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึ่งไม่ต้องใช้ ต้นทุนจํานวนมหาศาลในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การขายเสื ้อผ้ าบนเว็บไซต์ประเภท Media Sharing เช่น Instagram
หรื อ YouTube เน้ นการดีไซน์ที่สวยงาม หรูหราก็เพียงแค่ถ่ายรูปแล้ วนําขึ ้นเว็บไซต์เพื่อให้ ลกู ค้ าได้
ติดตามและรับชม ก็สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการทํามาหากินได้ แล้ ว
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5) Social News and Bookmarking
เป็ นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรื อเนื ้อหาในอินเตอร์ เน็ต โดยผู้ใช้ เป็ นผู้ส่ง
สารและเปิ ดโอกาสให้ คะแนนและทําการโหวตได้ เปรี ยบเสมือนมหาชนในการช่วยกลัน่ กรองว่า
บทความหรื อเนื ้อหาใดที่มีความน่าสนใจมากที่สดุ สําหรับ Social Bookmarking มีไว้ สําหรับทํา
การ Bookmark เนื ้อหาหรื อเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยการทําผ่านระบบออนไลน์ได้ เลย และเนื ้อหาที่ทํา
Bookmark นี ้สามารถแบ่งปั นให้ บคุ คลอื่น ๆ ได้ รับชมได้ ด้วย ซึ่งมีการใช้ เครื่ องมือประเภทนี ้ในการ
บอกต่อและเป็ นการเพิ่มจํานวนคนที่เข้ ามาชมเว็บไซต์
6) Online Forum
เป็ นรู ปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สดุ เป็ นที่ที่ผ้ คู นจะเข้ ามาพูดคุยในหัวข้ อ
สนทนาที่ ส นใจ เช่ น เรื่ องเพลง หนัง ดนตรี กี ฬ า สุขภาพ การเมื อ ง เทคโนโลยี และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย ผู้คนสามารถแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกันได้ แสดงข้ อมูลข่าวสารที่ตนรู้ ให้ แก่คนอื่น ๆ
ตลอดจนการแนะนําสินค้ าและบริ การต่าง ๆ โดยที่ช่องทางนี ้บางครัง้ อาจจะมีการวิจารณ์เกี่ยวกับ
ตัว สิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง เจ้ า ของหรื อผู้ผ ลิ ตเองสามารถทํ า ความเข้ า ใจ แก้ ปั ญ หาสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้
ตลอดจนสามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าได้ ด้วย

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร
ปราโมทย์ ประสาทกุล (2543) ได้ ใ ห้ ความหมายว่า เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับ ประชากร
มนุษย์ คําว่า “ประชากร” หมายถึง กลุ่มรวมของหน่วยย่อย ซึ่งอาจเป็ นคน สัตว์ สิ่งของก็ได้ แต่
สํ า หรั บ วิ ช าประชากรศาสตร์ จ ะจํ า กัด ความสนใจเฉพาะกลุ่ม รวมของมนุษ ย์ แ ละคนเท่า นัน้
ประชากรศาสตร์ จะสนใจพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล ไม่ได้ สนใจพฤติกรรมส่วนตัวหรื อของแต่ละ
บุคคล
โดยสามารถสรุปได้ วา่ ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ใน
ที่ใดที่หนึ่งหรื อระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ในด้ านขนาด โครงสร้ าง การกระจายตัว และการ
เปลี่ยนแปลงประชากร เพื่อให้ เข้ าใจถึงสภาพความเป็ นอยู่
นักวิชาการหลายท่านอธิ บายแนวคิดลักษณะทางประชากร ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ และอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับความคิด ความรู้ สึก ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริ โภค
สินค้ า ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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1) เพศ (Sex)
ปรมะ สตะเวทิน (2540) อธิบายไว้ ว่า โดยปกติเพศของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน
เช่นผู้ชายกับผู้หญิงจะมีความแตกต่างด้ านความคิด ค่านิยม และทัศนคติ George E. Belch
and Michael A. Belch (2004) ได้ อธิบายไว้ ว่า เพศเป็ นตัวแปรที่สําคัญมากเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการบริ โภค เนื่ องจากเพศที่แตกต่างกันส่งผลต้ อทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในการ
เลือกสินค้ าแตกต่างกัน นอกจากนี ้ ลักษณะที่เป็ นพื ้นฐานที่สดุ ของประชากร คือ “โครงสร้ างเพศ”
โดยแบ่งออกเป็ นสองเพศ คือ ชาย และ หญิง เนื่องจากมีผลต่ออัตราการเกิด อัตราการตายและ
อัตราการสมรถ โดยอัตราส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างไปตามวัย เช่น แรกเกิด
พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง พอวัยกลางคนทัง้ 2 เพศจะมีอตั ราเท่า ๆ กัน และวัยชราเพศ
หญิงจะมากกว่าเพศชาย
2) อายุ (Age)
สันทัด เสริ มศรี (2539) ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความสนใจในการ
ซื ้อสินค้ าและบริ การแตกต่างกัน สินค้ าและบริ การประเภทเดียวกันไม่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้
ทุกกลุม่ ปรมะ สตะเวทิน (2540) อธิบายไว้ ว่า อายุเป็ นปั จจัยที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีความแตกต่างกัน
ทังด้
้ านความคิดและพฤติกรรม โดยที่คนอายุน้อยจะมีคดิ ได้ อย่างเสรี แต่กลับกันคนที่มีอายุมากก็
จะมีขบวนการคิดแบบอนุรักษ์ นิยม อีกทัง้ อายุที่แตกต่างกันยังสามารถชักจูงให้ ทําสิ่งต่าง ๆ ได้
แตกต่างกันด้ วย อีกทังยั
้ งมี George E. Belch and Michael A. Belch (2004) ได้ อธิบายไว้ ว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยหรื อมีชว่ งอายุอยูใ่ นวัยรุ่น มักจะมีพฤติกรรมในการชื่นชอบสิ่งที่มีความแปลก
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสิ นค้ าประเภทแฟชั่น ดังนัน้ อายุนับเป็ นลักษณะที่ มี ความสํ าคัญ ใน
การศึกษาประชากรศาสตร์ แต่ละช่วงอายุมีผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การศึกษา การเกิด การ
ตาย เป็ นต้ น โดยมี อัตราส่วนภาระพึ่ง พิง หรื ออัตราส่ วนภาระเลี ย้ งดู (Dependency Ratio)
คํานวณโดยแบ่งประชากรออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ ประชากรวัยเด็ก คือ ประชากรอายุตํ่ากว่า
15 ปี ประชากรวัยแรงงาน คือ อายุตงแต่
ั ้ 15-59 ปี และประชากรวัยชรา คือ อายุตงแต่
ั ้ 60
ปี ขึ ้นไป (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2544)
3) การศึกษา (Education)
ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้ กล่าวว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ตา่ งกันจะมีระดับความรู้สึก
นึกคิด รสนิยม ค่านิยมและความต้ องการที่แตกต่างกันไป ในยุคที่ตา่ งกันทําให้ ระดับการศึกษา
ต่างกันด้ วย คนที่มีการศึกษาที่สูงจะมีความได้ เปรี ยบมากกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่า และยังมี
George E. Belch and Michael A. Belch (2004) ได้ อธิบายไว้ ว่า ระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้นส่งผล
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ทําให้ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี เป็ นผลมาจากการที่ระดับการศึกษาสูงสามารถสร้ าง
รายได้ ที่อยูใ่ นระดับสูงมากกว่าการศึกษาระดับตํ่า
4) รายได้ (Income)
สัน ทัด เสริ ม ศรี (2539) ได้ ก ล่าวไว้ ว่า รายได้ นับเป็ นตัว แปรสํ าคัญ เนื่ องจากรายได้
เปรี ยบเสมือนเครื่ องวัดการเลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ อีกทังยั
้ งแสดงถึงอํานาจในการซื ้อสินค้ าได้
อี ก ด้ วย แต่ ใ นการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ด้ านรายได้ ก็ จ ะนํ า ไปรวมกั บ ปั จจั ย ด้ านอื่ น ๆ ด้ วย
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2528) เชื่อว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื ้อสินค้ าหรื อบริ การของคน สุดท้ ายปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้ กล่าวว่า รายได้ สามารถเป็ น
ตัวกําหนดความต้ องการในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมของคนเราได้
ซึ่งนักการตลาดส่วนใหญ่จะสนใจแนวโน้ มด้ านรายได้ ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้ มีผลต่ออํานาจ
ซื ้อ คนที่มีรายได้ ตํ่าจะมุ่งซื ้อแต่สินค้ าที่จําเป็ นต่อการครองชีพ และมีความอ่อนไหวในด้ านราคา
เป็ นอย่างมาก ส่วนคนที่ มี รายได้ สูงจะมุ่ง ซือ้ สินค้ าที่มี คุณ ภาพดี โดยเน้ นที่ภ าพพจน์ ของตรา
สินค้ าเป็ นหลัก (อัจฉรา นพวิญ�ูวงศ์, 2550)
5) อาชีพ (Occupation)
ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้ กล่าวว่า คนที่มีแนวคิดต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมต่อสิ่ง
ต่าง ๆ แตกต่างไปด้ วย เช่น คนที่ทําธุรกิจจะคํานึงถึงรายได้ และสถานภาพในสังคมมากกว่าสิ่ง
อื่นใด ส่วนคนที่ทําอาชีพรับราชการจะมีความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างไป
จากอาชีพอื่น ๆ ด้ วย และ George E. Belch and Michael A. Belch (2004) ได้ กล่าวไว้ ว่า
อาชีพของคนแต่ละคนจะสร้ างความต้ องการและพฤติกรรมในการซื ้อสินค้ าและบริ การที่แตกต่าง
กันออกไป อาทิเช่นสิน ค้ าประเภทแฟชั่นอาจจะเหมาะกับพนัก งานบริ ษัทมากกว่ารับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น
เนื่องจากอาชีพและรายได้ ของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว กําลังแรงงานจะเป็ นผู้ที่มีทกั ษะและ
มีอตั ราภาระพึ่งพิงตํ่า ทําให้ ประชากรมีเงินเหลือในการใช้ จ่ายและเก็บ ส่วนประเทศด้ อยพัฒนา
หรื อกําลังพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประชากรวัยแรงงานยังต้ องเลี ้ยงดูผ้ ทู ี่อยู่
ในภาวะพึง่ พิงจํานวนมาก มีรายได้ เฉลี่ยตํ่ามาก (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543) สําหรับการวิจยั
ครัง้ นี ้จะต้ องศึกษาด้ านรายได้ ของผู้บริ โภคด้ วยเช่นกัน เนื่องจากถ้ าประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี การ
ซื ้อสินค้ าก็จะเป็ นไปอย่างคล่องตัว แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี การซื ้อสินค้ าจะหยุดชะงักและจะมีการ
ซื ้อเฉพาะสินค้ าที่จําเป็ นเท่านัน้ อีกทังยั
้ งทําให้ ทราบว่า อาชีพใดที่มีซื ้อสินค้ าผ่านทางอินสตาแก
รมมากที่สดุ และรองไปตามลําดับ

24

2.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning Theory)
Bandura (1977) ได้ ให้ ความหมายว่า มนุษย์เรี ยนรู้ผา่ นการสังเกตพฤติกรรม ทัศนคติและ
ผลลัพธ์ของพฤติกรรมเหล่านันจากผู
้
้ อื่น พฤติกรรมของมนุษย์สว่ นมากได้ เรี ยนรู้จากการสังเกตจาก
ต้ นแบบ เพื่อเอาเป็ นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออกพฤติกรรมใหม่ ๆ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการ
สังเกตนัน้ จะถูกเก็บบันทึกไว้ ในความทรงจําและสามารถเป็ นตัวชี ้นําในการนํามาเป็ นแนวทางการ
แสดงออกครัง้ ต่อ ๆ ไป
Abbott (2007 อ้ างถึงใน เกศริ น แสงจันทร์ เรื อง, 2555) ให้ ความหมายว่า ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ ทางสังคมเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและปั จจัย
เกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ ที่ส่งอิทธิ พลไปยังการเรี ยนรู้และการแสดงออกพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ง
การเกิดขึ ้นของการเรี ยนรู้นนได้
ั ้ เน้ นไปที่บริ บทของสังคมเป็ นหลัก และเป็ นการเรี ยนรู้จากผู้อื่นโดย
การสังเกต ลอกเลียนแบบจากตัวต้ นแบบ
โดยสามารถสรุปได้ ว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) หมายถึง
การที่ ม นุษย์ มีการสัง เกต เลี ยนแบบและการเรี ยนรู้ พฤติกรรมจากบุคคลอื่ น ๆ เพื่ อพัฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งลักษณะการเลียนแบบของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจที่จะมีการ
ลอกเลียนแบบให้ เหมือนตามแบบอย่างที่ได้ จากการสังเกต หรื อการแสดงว่าตนเองมีพฤติกรรม
เหมื อนตัวแบบ ซึ่งจะทําให้ เกิดความพึงพอใจที่เกิดขึน้ กับการลอกเลียนแบบจากสิ่งนัน้ ๆ โดยที่
คนเรามักจะมีการเลียนแบบจากผู้ใกล้ ชิด คนรัก คนที่มอบความอบอุ่น หรื ออาจจะเลียนแบบจาก
คนแปลกหน้ าที่มีพฤติกรรมที่ทําให้ เกิดความสนใจก็เป็ นไปได้ การเรี ยนรู้นี ้สามารถเกิดขึ ้นได้ จาก
สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่พบได้ ในชีวิตประจําวัน เช่น การแต่งตัว การออกเสียง การเล่นกี ฬา
ประเภทต่าง ๆ การขายสินค้ า เป็ นต้ น
2.3.1 ที่มาของทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสังคม
การก่อตัวของทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เกิดขึ ้นจากปั จจัย 5
ประการ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2552) ดังนี ้
1) ยุคสมัยของโทรทัศน์และกระบวนทัศน์เรื่ องผลกระทบอันจํากัดของสื่อ
ในช่วงทศวรรษ 1960 นับเป็ นยุคที่โทรทัศน์กําลังแผ่ขยายและแพร่หลายเป็ นที่นิยม
เป็ นอย่างมาก จนเกิดคําถามและเป็ นที่ถกเถียงมากมายในเรื่ อง “สื่อมวลชนมีอิทธิพลอันทรงพลัง”
เนื่องจากโทรทัศน์มีอิทธิพลที่ทําให้ ประชาชนคนธรรมดายากที่จะปฏิเสธได้ โดยมีลกั ษณะเนื ้อหาที่
สร้ างความวิตกกังวลในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไป คือ อิทธิพลจากเนื ้อหาสาระที่เต็มไปด้ วยความรุนแรงที่
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เห็ นได้ จ ากจอโทรทัศน์ ที่มีต่อเด็กและเยาวชน แต่ในอี กด้ านของวงการวิช าการนัน้ งานวิจัยที่
สนับสนุนกระบวนทัศน์ ใ นเรื่ องผลกระทบอัน จํ ากัดของสื่ อ ซึ่ง กํ าลัง ได้ รับการยื น ยัน และเป็ นที่
ยอมรับกันในหมู่ของนักวิชาการ อย่างไรก็ตามประชาชนคนทัว่ ไปก็ยากที่จะยอมรับผลการวิจยั ที่
ขัดแย้ งกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันได้
นอกจากนัน้ ยังมีข้อสรุ ปจากหลายท่านในงานวิจยั ต่าง ๆ ที่สรุ ปว่า โทรทัศน์เป็ น
เพียงปั จจัยเสริ ม (Contributing Factor) เท่านัน้ แต่ไม่ใช่สาเหตุหลัก (Basic Cause) ของการ
แสดงพฤติกรรมอันก้ าวร้ าวหรื อพฤติกรรมการต่อต้ านสังคมแบบต่าง ๆ
2) สถานภาพของวิธีการวิจยั
ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 นัน้ ได้ มีการพยายามนําเอาวิธีการวิจยั ที่ได้ รับการ
ยอมรั บจากชุม ชน และเป็ นวิ ธีการวิจัยที่ไ ด้ ผลลัพ ธ์ ที่แน่น อนมาใช้ โดยมีการนําวิธีการวิจัย เชิง
ทดลองมาใช้ เป็ นอย่างมาก ซึ่งวิธีการทดลองนัน้ มีข้อดีและข้ อด้ อยในตัวของมันเองอยู่แล้ ว ข้ อดี
ของวิธีการนี ้ คือ สามารถควบคุมตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้ อง ตัวแปรแทรกซ้ อนหรื อตัวแปรที่ไม่ต้องการ
วั ด ได้ และข้ อด้ อย คื อ การทดลองนัน้ ผู้ ศึ ก ษาจะมองเห็ น แต่ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตัว แปรที่
ทําการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นการมองข้ ามตัวแปรอื่นที่สําคัญไปเสีย โดยในทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทาง
สังคม (Social Learning Theory) ได้ นําเอาวิธีการทดลองมาใช้ อย่างแพร่หลาย
3) ข้ อเสนอเรื่ องผลที่เกิดขึ ้น
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ในสังคมได้ มีการตังคํ
้ าถามขึ ้นมาใหม่ว่า อิทธิพลของสื่อมวลชน
นันจะมี
้
รูปแบบใด และบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนคืออะไร สําหรับจุดยืนของทฤษฎีนีค้ ือ การ
มองอิ ทธิ พลที่ เ กิ ดขึน้ ในระยะยาว (Longterm-Effect) ที่ ไ ด้ เ กิ ดขึน้ จากสื่ อมวลชน และได้ มี การ
พิจารณาบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะตัวแทนแห่งการเรี ยนรู้ (Agent of Socialization) ที่มี
หน้ าที่อบรมบ่มเพาะสิ่งต่าง ๆ ให้ แก่สมาชิกในสังคม
4) การแสวงหาคําอธิบายใหม่ในเรื่ องผลของสื่อ
นอกจากคําอธิบายในเรื่ องผลกระทบระยะยาวและเรื่ องตัวแปรแทรกระหว่างตัวสื่อ
กับปฏิกิริยาของผู้รับสารแล้ ว ยังมีคําอธิบายเรื่ องผลกระทบและบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น งานของ Maccoby (1954) ที่อธิบายไว้ ว่า สื่อมวลชนเป็ นตัวจัดหาประสบการณ์
ที่เป็ นอิสระจากการถูกควบคุมในแบบที่เด็กต้ องเผชิญหรื อพบเจอในชีวิตประจําวันและโลกแห่ง
ความจริ ง โดยที่สื่อ (เช่น โทรทัศน์, การ์ ตนู ) ได้ เปิ ดโอกาสให้ แก่เด็ก ๆ ทดลองหาวิธีแก้ ปัญหาได้
หลากหลายวิธี โดยที่ไม่มีบทลงโทษใด ๆ หรื อไม่ต้องเสี่ยงต่อการเจ็บตัว เสมือนโลกแห่งความจริ ง
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ของเด็ก ๆ เหล่านัน้ ซึ่งก็คือ การที่สื่อมวลชนจะทําหน้ าที่เป็ น “ห้ องทดลองในจินตนาการ” ของ
เด็ก ๆ และสื่อมวลชนยังทําหน้ าที่เป็ นส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
5) การวิจารณ์กระบวนทัศน์ใหม่
การเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ เช่น กระบวนทัศน์เรื่ องผลกระทบอันจํากัดของสื่อที่มี
การตังคํ
้ าถามเกี่ ยวกับแนวคิดเรื่ องพลังอันมหาศาลของสื่อ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทาง
สังคมได้ มีการตังคํ
้ าถามและวิจารณ์กระบวนทัศน์เรื่ องผลกระทบอันจํากัดของสื่อไว้ ว่า ยังมีจดุ อ่อน
อยู่ห ลายประการ เช่น เป็ นกระบวนทัศ น์ ที่ มุ่ง วัด แต่ผ ลในระดับจุล ภาค ระดับปั จ เจกชน และ
ผลกระทบระยะสันอยู
้ ่อย่างเดิม เนื่องจากกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ ้นนีเ้ กิดจากทฤษฎีด้านความ
เข้ าใจทางจิ ต วิ ท ยา (Cognitive Paradigm) จึ ง ได้ มี ก ารออกแบบการวิ จั ย ที่ มุ่ ง แต่ ค วาม
เปลี่ยนแปลงด้ านความเข้ าใจที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั เท่านัน้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Albert Bandura ได้ เกิดขึ ้น
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 นับเป็ นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรี ยนรู้และการพัฒนา โดยมีการ
อธิ บายเกี่ ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ จากการตอบสนองของตัวแปรต่าง ๆ หรื อการบูรณาการ
ปฏิสมั พันธ์ อย่างต่อเนื่องระหว่างการรับรู้ พฤติกรรม และสิ่งแวดล้ อมเข้ าด้ วยกัน หากมองทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ทางสังคมในด้ านการสื่อสารมวลชน นับเป็ นการศึกษาเรื่ องผลกระทบทางด้ านสื่อ เช่น
เรื่ องความรุ นแรงและเรื่ องเพศในสื่อต่าง ๆ การโน้ มน้ าวใจ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ คนเราสามารถ
สร้ างรูปแบบพฤติกรรมการรับรู้จากสื่อที่เห็น เหมือนกับว่าการได้ เรี ยนรู้การเต้ น การร้ องเพลง การ
แสดงหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันได้ จากการมองเห็น การสังเกตบุคคลรอบข้ าง
กระทําสิ่งนัน้ ๆ แต่หากพฤติกรรมที่เกิดจากการสังเกตไม่มีคณ
ุ ค่าพอ ก็จะไม่เกิดความสนใจหรื อ
การเลี ยนแบบในพฤติกรรมเหล่านัน้ มาสู่ตนเอง ดัง นัน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงขึน้ อยู่กับ
กระบวนการตัดสินใจ (Judgement Process) ซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองจะขึ ้นอยู่กับมาตรฐานส่วน
บุคคลในการตอบสนองสัง คมต่อพฤติกรรมนัน้ และจากการสัง เกตตัวแบบ จะส่ง ผลไปยัง การ
ถ่ายทอดพฤติกรรมในลําดับต่อไป
2.3.2 รูปแบบการเรียนรู้ของสังคม
อัลเบิร์ต แบนดูรา (Bandura, 1976 อ้ างถึงใน สิทธิรัตน์ น้ อยสง่า, 2544) ได้ มีการแบ่ง
การเรี ยนรู้ของสังคมของมนุษย์ ออกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
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1) การเรี ยนรู้ จากการกระทํา (Learning by Rresponse Consequences) เป็ น
รูปแบบพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ มีที่มาจากประสบการณ์ตรง มีการลงมือปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึง่ โดยจะมีการพิจารณาผลจากพฤติกรรมว่า จะถูกนํามาใช้ ตอ่ ไป ลบทิ ้งหรื อเลิกไป
2) การเรี ยนรู้ จากการสังเกต (Observational Learning หรื อ Social Learning)
เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระทําของผู้อื่นแล้ วพยายามลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่สนใจนัน้
การเรี ยนรู้สว่ นใหญ่ของคนเราเกิดขึ ้นจากตัวแบบหรื อแบบอย่าง โดยสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ
จะมีความแตกต่างจากการเรี ยนรู้ จากการกระทําตรงที่ต้องอาศัยการลองถูกลองผิดครัง้ แล้ วครัง้
เหล่า ซึง่ การเรี ยนรู้จากการสังเกตนันจะเรี
้
ยนรู้ผา่ นตัวแบบเพียงคนเดียว ตัวแบบเพียงคนเดียวนี ้จะ
มีการถ่ายทอดทังความคิ
้
ดและพฤติกรรมการแสดงออกไปพร้ อม ๆ กัน การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นจะเกิด
ในสภาพแวดล้ อมของการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคม
ส่วนใหญ่คนเราเกิดการเรี ยนรู้ จากการสังเกตจากต้ นแบบ ไม่ว่าจะเป็ นพ่อ-แม่ ครูอาจารย์ เพื่อน คนรอบตัว รวมทังการได้
้
ยินและการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยที่พฤติกรรมมนุษย์ส่วน
ใหญ่มักเกิดจากการเรี ยนรู้ ด้ วยการสังเกต (Observation Learning) การเลียนแบบ (Imitation)
และการลอกเลียนแบบจากต้ นแบบ (Modeling) จากการเลียนแบบนี ้จะทําให้ เกิดการสร้ างรูปแบบ
และกฎของพฤติกรรมขึ ้น และจะมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติตนต่อไป
2.3.3 กระบวนการเรียนรู้ โดยการสังเกต
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยการสังเกต เป็ นการเรี ยนรู้ จากการสังเกตตัวแบบการกระทําหรื อ
พฤติกรรม เสมือนมีการสังเกตและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ มาเป็ นแบบอย่าง
นําไปสูก่ ระบวนความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ทางอ้ อม แบ่งออกเป็ น
4 ประการ ดังนี ้
1) กระบวนการความใส่ใจ (Attentional Process)
การเรี ยนรู้ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ หากบุคคลนันไม่
้ มีความสนใจหรื อใส่ใจพฤติกรรม
ที่จะเรี ยนรู้ ต่อตัวแบบที่ตนเองสังเกต แต่ความสนใจที่เกิดขึ ้นจะนําไปสู่พฤติกรรมที่จะทําตามตัว
แบบหรื อพฤติกรรมที่แตกต่างจากตัวแบบนัน้ โดยที่ความสนใจหรื อใส่ใจจะขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์
ในอดีตและสภาพแวดล้ อมโดยรอบที่เหมาะกับการสังเกต งานวิจยั นี ้ได้ ม่งุ ศึกษากระบวนการความ
ใส่ใจในเรื่ องการซือ้ สินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) โดยผู้มีชื่อเสียง อาทิเช่น
การใช้ เวลาในแต่ละวันในการติดตามความเคลื่อนไหวการแสดงสินค้ าของร้ านขายสินค้ าออนไลน์
ผ่านทางอินสตาแกรม การซื ้อและการสะสมสินค้ าที่มีความชื่นชอบ
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2) กระบวนการจดจํา (Retention Process)
จากการเรี ยนรู้ ที่ เกิดขึน้ บุคคลจะต้ องมีการบันทึกการจดจําสิ่งที่ตนสังเกตไว้ ใน
ระยะเวลายาว เพื่อสร้ างความทรงจําใน 2 ลักษณะ คือ ภาพในใจ (Imaginary) และคําพูดหรื อ
ถ้ อยคํ า (Verbal) ซึ่ง จะช่ว ยให้ ส ามารถจดจํ าพฤติกรรมได้ ง่ ายและนานขึน้ จนบุค คลที่ สัง เกต
สามารถลอกเลียนแบบหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบนันได้
้ ถ้ ามีการสังเกตสิ่งที่ต้องเรี ยนรู้ซํ ้า
ๆ จะทําให้ สามารถจดจําได้ ดียิ่งขึ ้น เช่น การฟั งเพลง ถ้ ามีการใส่ใจในเนื ้อร้ องของเพลงนัน้ ก็จะ
ชอบเพลงนันและสามารถจดจํ
้
าเนื ้อร้ องจนกระทัง่ ร้ องตามได้
3) กระบวนการเลียนแบบ (Reproduction Process)
กระบวนการแสดงพฤติกรรม โดยนําสิ่งที่ ได้ บนั ทึกไว้ ใ นความทรงจํามาเป็ นตัว
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเลียนแบบจากต้ นแบบ บุคคลสามารถแปรสภาพของภาพพจน์หรื อสิ่งที่
จดจําไว้ เข้ ารหัสเป็ นคําพูด และแสดงพฤติกรรมออกมาเป็ นการกระทําที่ เหมื อนตัวแบบ ซึ่งจะ
ดําเนินพฤติกรรมนันต่
้ อไปหากได้ รับการตอบสนองในทางที่พึงพอใจ หรื อในทางกลับกันก็จะไม่
แสดงพฤติกรรมนันอี
้ ก หากแสดงพฤติกรรมแล้ วไม่ได้ รับการตอบสนองอันเป็ นที่น่าพึงพอใจ โดยใน
งานวิจยั นี ม้ ุ่งศึกษากายลอกเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง ในด้ านการแต่งกาย หรื อการใช้ สินค้ า
เนื่องจากการขายสินค้ าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงนี ้ สามารถใช้ บุคคลผู้มี
ชื่อเสียงเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าได้ เลย ซึง่ นับเป็ นสิ่งที่ดงึ ดูดความสนใจเป็ นอย่างมาก
4) กระบวนการจูงใจ (Motivation Process)
การได้ รับคําชมเชยหรื อได้ รับรางวัล จะเกิดเป็ นแรงจูงใจประการสําคัญที่ทําให้ เกิด
การลอกเลี ยนแบบ จะมี การแสดงพฤติกรรมที่ได้ รับการตอบสนองอันเป็ นที่น่าพึงพอใจออกมา
เท่านัน้ การเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลที่เป็ นต้ นแบบย่อมสร้ างความคาดหวังที่จะได้ รับความ
พึงพอใจมากขึน้ หากบุคคลมี การสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น จะมีความรู้ สึกถึงความ
อยากที่ จ ะเลี ย นแบบสิ่ ง นัน้ เพิ่ ม มากขึ น้ ด้ ว ยเช่ น กั น ความคาดหวัง เป็ นการจู ง ใจให้ เ กิ ด การ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมนันต่
้ อไป
การเรี ยนรู้สว่ นใหญ่ของคนเราเกิดขึ ้นจากการสังเกต โดยการสังเกตพฤติกรรมจาก
ตัวแบบ ซึ่งตัวแบบเพียงคนเดียว อย่างเดียวหรื อสิ่งเดียวสามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิด และการ
แสดงออกไปพร้ อม ๆ กันได้ โดยที่ตวั แบบจะทําหน้ าที่ในการสร้ างพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้ เกิดขึ ้นและ
เสริ มสิ่งที่ดีอยูแ่ ล้ วให้ ดีขึ ้น อีกทังทํ
้ าหน้ าที่ยบั ยังหากพฤติ
้
กรรมนันไม่
้ พงึ ประสงค์
การเรี ยนรู้ทางสังคมของเยาวชนไทยจากต้ นแบบในด้ านความบันเทิง หรื อบุคคลที่
มีชื่อเสียงในแวววงบันเทิงของไทยนัน้ มีความน่าสนใจต่อการศึกษาวิจยั เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมี

29
การลอกเลียนแบบแนวทางการแต่งตัว การใช้ สินค้ า เช่น เครื่ องประดับ กระเป๋ า หมวก รองเท้ า
เป็ นต้ น จากบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่วา่ จะเป็ นการสังเกตเห็นในชีวิตประจําวัน หรื อในละครก็ตาม ล้ วน
ทําให้ เกิดการเลียนแบบจากต้ นแบบด้ วยกันทังสิ
้ ้น ผู้ศกึ ษาได้ นําทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมมาเป็ น
แนวทางในการอธิบายการเรี ยนรู้ทางสังคมของเยาวชนไทยที่ได้ รับผลกระทบจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง
ในวงการบันเทิงไทย สามารถสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้นรอบตัวได้
Bandura (1971 อ้ างถึงใน Baran & Davis 2012) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ทางสังคมจากการ
ใช้ สื่อมวลชนเกิดขึ ้นได้ 3 แนวทาง คือ
1) Observational Learning ผู้บริโภครับเอาพฤติกรรมใหม่จากการดูโทรทัศน์
พวกเรารู้วิธียิงปื นแม้ จะไม่เคยใช้ จริ งจากสื่อ
2) Inhibitory Effect การดูต้นแบบถูกทําโทษจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จะทําให้ ผ้ ูสงั เกตลดการแสดงพฤติกรรมแบบที่ถูกทําโทษ เพราะพวกเขาจะรู้ สึกว่าถูกทําโทษไป
ด้ วย งานวิจยั เชิงทดลองที่ให้ กลุ่มตัวอย่างดูวิดีโอและภาพยนตร์ ที่ผ้ แู สดงถูกทําโทษจากการแสดง
พฤติกรรมก้ าวร้ าว สามารถยับยังพฤติ
้
กรรมก้ าวร้ าวหรื อต่อต้ านสังคมของผู้สงั เกตได้ หรื ออีกนับ
หนึ่งคือจะช่วยลดแรงจูงใจของผู้ที่ต้องการจะเลียนแบบให้ น้อยลง เช่น การที่สื่อมวลชนนําเสนอ
ข่าวของผู้ที่เสียชีวิตจากการเมาแล้ วขับซํ ้า ๆ ติดต่อกัน ทําให้ จํานวนผู้ขับขี่ดื่มสุราในขณะขับรถ
น้ อยลง
3) Disinhibitory Effect การให้ รางวัลเมื่อต้ นแบบได้ แสดงพฤติกรรมที่สงั คมห้ าม
ปราม ก็อาจจะทําให้ ผ้ ชู มเลียนแบบพฤติกรรมที่สวนกระแสสังคมให้ มากขึ ้น เช่น การให้ นางเอกใน
ละครสวมบทบาทเป็ นผู้หญิ งปากกล้ า ไม่เกรงกลัวใคร อาจทําให้ วยั รุ่นเกิดความเข้ าใจผิดว่าเป็ น
พฤติกรรมที่เก่งกาจ จนเกิดการนําไปปฏิบตั ติ ามในที่สดุ
Vicarious Reinforcement ความคาดหวังที่จะเห็นแรงเสริ มเมื่อเห็นผู้อื่นได้ อีกนัยหนึ่ง
คือแรงเสริ มที่เกิดจากการสังเกตไม่ใช่จากประสบการณ์โดยตรง ตัวแปรนี ้เป็ นตัวแปรหลักที่สําคัญ
ของการเรี ยนรู้ทางสังคมผ่านสื่อมวลชน แม้ ว่าการเรี ยนรู้จากการสังเกต (Observation Learning)
อาจจะเกิดได้ จากประสบการณ์จริง อย่าไรก็ดีไม่วา่ ผู้สงั เกตจะแสดงพฤติกรรมที่ได้ เรี ยนรู้มาหรื อไม่
ก็ตาม ผู้สงั เกตจะผ่านขันตอนที
้
่เรี ยกว่า Reinforcement Contigencies (เงื่อนไขการเสริ มแรง) ว่า
เป็ นเชิงบวกหรื อเชิงลบ ตัวอย่างคือ เมื่อผู้สงั เกตดูทีวีที่ให้ รางวัลหรื อทําโทษในการแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ พวกเขาจะเลือกพฤติกรรมที่เรี ยนรู้ ไว้ ใน Behavior Hierarchy คือ การจัดลําดับไว้ ว่า
พฤติกรรมไหนควรจะแสดงออกมา พฤติกรรมที่ได้ รับการลงโทษจะอยู่ในลําดับที่ตํ่ากว่า ดังนัน้
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บุคคลไม่จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์การได้ รับรางวัลจริ ง แต่บุคคลนันจะต้
้
องมีประสบการณ์แบบ
จริ งๆ ผ่านการใช้ สื่อมวลชน ดังนันหลายครั
้
ง้ ที่บคุ คลไม่สนใจกับพฤติกรรมที่ได้ รับผลทางลบ เช่น
การวิ่งไปในบ้ านที่กําลังไฟไหม้ เพราะว่าบุคคลเห็นแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้ อมจริ ง ๆ ว่าควรจะ
จัดลําดับพฤติกรรมแบบไหน เลือกแสดงพฤติกรรมแบบไหน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านันเรี
้ ยกว่า Social
Prompting of previous learned behavior นัน่ คือ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมจากการเรี ยนรู้มา
ก่อนว่าสิ่งนันเป็
้ นสิ่งที่สงั คมยอมรับได้ หรื อไม่

2.4 แนวคิดกลยุทธ์ การตลาดโดยใช้ บุคคลที่มีช่ ือเสียง (Celebrity Marketing)
เนื่ อ งจากดารา-นักแสดง นับเป็ นบุคคลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง จึง สามารถเป็ นต้ น แบบให้ กับผู้ที่
ติดตาม หรื อผู้ช มได้ โดยการเชื่ อมโยงสิน ค้ าเข้ า กับ บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงซึ่ง เป็ นที่ ชื่ นชอบของ
กลุ่มเป้าหมาย เมื่ อผู้ที่ติดตามหรื อผู้ช มได้ เ ห็นการโฆษณาก็จ ะเกิดการจดจําสิน ค้ าที่บุคคลที่ มี
ชื่อเสี ยงนํ าเสนอ จากนัน้ ก็ จะเกิดการลอกเลียนแบบบุคคลที่ มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย
การใช้ สินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ อีกทังบุ
้ คคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลที่สามารถทําให้ ผ้ ชู มหรื อผู้ติดตาม
คล้ อยตามให้ เกิดการซื ้อสินค้ าหรื อบริการนันได้
้
ศรี กัญ ญา มงคลศิริ (2547) ได้ ใ ห้ นิยามคําว่า บุคคลที่มี ชื่ อเสี ยง (Celebrity) หมายถึง
บุคคลที่ ร้ ู จัก เพราะเขาเหล่านัน้ เป็ นผู้ที่ มี ชื่ อเสี ยง และการที่ คน ๆ หนึ่ง จะมีชื่ อเสี ยงได้ นนั ้ เขา
เหล่านันจะต้
้
องเป็ นบุคคลที่ประสบความสําเร็ จในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อไม่ก็ต้องเป็ นทายาทของ
บุคคลที่ประสบความสําเร็จ บุคคลธรรมดาที่ไม่เคยประสบความสําเร็ จในเรื่ องใดมาก่อนหรื อไม่ได้
เป็ นทายาทดังกล่าวจะไม่สามารถเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ อย่างแน่นอน นอกเหนือจากการเป็ นผู้
ประสบความสําเร็ จและมีชื่อเสียงแล้ ว บุคคลที่มีชื่อเสียงจะต้ องมีตวั ตนและมีชีวิตในลักษณะที่
ประชาชนจับต้ องได้ (Tangible) จากคําอธิบายนี ้ทําให้ ขยายความต่อได้ ว่า ตัวละครหลายตัวที่โดด
เด่นบนแผ่นฟิ ล์มหรื อในจอแก้ วหากไร้ ซงึ่ ชีวิตในลักษณะดําเนินไปและเปลี่ยนได้ แล้ ว ก็ไม่ถือว่าเป็ น
บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ตัวการ์ ตนู ต่าง ๆ ตัวละครในการ์ ตนู หรื อภาพยนตร์ เป็ นต้ น
จากความหมายและคํ านิยามที่ กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า บุคคลที่ มี ชื่อเสี ยง
(Celebrity) หมายถึ ง บุ ค คลที่ เ ป็ นที่ ร้ ู จั ก มี ค วามโด่ ง ดั ง และมี ตั ว ตนอยู่ จ ริ ง มี ก ารประสบ
ความสําเร็ จในวิชาชีพที่ตนได้ กระทําอยู่ เช่น การแสดงละครหรื อภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี การเมือง
ศาสนา เป็ นต้ น โดยความมี ชื่ อเสี ยงของบุค คลเหล่านี จ้ ะทํ าให้ บุคคลเหล่ านีเ้ ป็ นที่ ร้ ู จักและมี
ชื่อเสียงในสังคม บุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะมีชื่อเสียงในวงแคบ ๆ หรื อมีชื่อเสียงต่อสาธารณชนทัว่
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โลกก็ เป็ นได้ โดยทั่วไปแล้ วบุคคลที่มีชื่อเสียงจะเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไป มีการติดตามความ
เคลื่ อ นไหว การดํ าเนิ น ชี วิต ประจํ า วัน หรื อ การทํ า กิ จ กรรมต่า ง ๆ บุคคลที่ มี ชื่ อ เสี ย งอาจจะมี
คุณสมบัติด้วยกัน 4 ประการ คือ รู ปลักษณ์ภายนอก (Looks) ความสามารถพิเศษหรื อทักษะ
พิเศษ (Talents) ภาพพจน์ส่วนบุคคล (Personal Image) และสถานะทางการเงินหรื อสถานะทาง
สังคม (Status)
2.4.1 ประเภทของบุคคลที่มีช่ ือเสียง
บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) สามารถแบ่งประเภทออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี ้
1) Actor, Actress หมายถึง กลุ่มดารานักแสดง โดยที่นกั แสดงจะประกอบไปด้ วย
นักแสดงชาย หญิง เด็ก หรื อผู้ใหญ่ จะสังเกตเห็นได้ ว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงกลุ่มนี ้จะโลดแล่นอยู่บน
จอแก้ ว จอภาพยนตร์ จนมีผ้ คู นจดจําได้ ถ้ าเป็ นนักแสดงรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงมานมนานจะมีการดูแล
ภาพลักษณ์ของตนเองเป็ นอย่างดี ไม่คอ่ ยจะมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย ส่วนดารานักแสดงรุ่นต่อ ๆ
มาจะมีผ้ ดู แู ลเป็ นผู้จดั การส่วนตัวเข้ ามาจัดการคิวต่าง ๆ ของตัวดารานักแสดงแทน ซึ่งภาพลักษณ์
เหล่านี ้นับเป็ นตัวแปรในการคัดเลือกคนดัง (Celeb) ให้ มาเป็ น Brand Endorser ได้ เช่น เครื่ องใช้
ไฟฟ้าฟิ ลิปส์ได้ ดงึ นักแสดงอย่าง ชมพู่ อารยา มาเป็ น Brand Endorser เพื่อรุ กตลาดสินค้ าเครื่ อง
จัดแต่งทรงผมและเครื่ องเป่ าผม
2) Singers หมายถึง กลุม่ คนที่ต้องการเข้ ามาเป็ นศิลปิ น โดยมีความหลากหลาย
ในการเข้ าสู่การเป็ นศิลปิ น มาจากการประกวดในเวทีตา่ ง ๆ หรื อไต่เต้ าจากเวทีเล็กมาสู่เวทีใหญ่
ด้ วยความสามารถส่วนตัว อย่างการประกวดจากเวทีล่าฝั นต่าง ๆ เช่น The Star ค้ นฟ้าคว้ าดาว,
Academy Fantasia ฯลฯ มีการสังกัดค่ายเพื่อเป็ นศิลปิ นเต็มตัว โดยมีข้อแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ศิลปิ น (Singer-Celeb) และกลุ่มดารานักแสดง (Actor-Celeb) คือ กลุ่มศิลปิ น (Singer-Celeb)
จะมีค่ายสังกัดที่แน่นอนและชัดเจน มีทีมงานคอยดูรายละเอียดหรื อภาพลักษณ์ต่าง ๆ เมื่อเข้ าสู่
วงการ มีโดยจะการกําหนดและพัฒนาภาพลักษณ์ให้ มีความชัดเจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อการแสดงความเด่นชัดต่อสาธารณชน
3) Singer-Actor, Actress หรื อ Actor, Actress-Singer หมายถึง บุคคลที่ประสบ
ความสําเร็ จด้ านการมีชื่อเสียงมากกว่าหนึง่ อย่าง โดยบางคนอาจจะเริ่มจากการเป็ นนักร้ องมาก่อน
หรื อบางคนอาจจะเริ่ มจากการเป็ นนักแสดงมาก่อนตอนเข้ าสู่วงการใหม่ ๆ บุคคลที่ มีโอกาสได้
แสดงความสามารถทังสองวงการ
้
ก็จะประสบความสําเร็ จด้ านชื่อเสียงทังสองวงการ
้
แต่หากไม่
ประสบความสําเร็ จในบทบาททังสองก็
้
มกั จะกลับไปยืนจุดเดิม คือ การกลับทํางานบทบาทเดียว
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โดยมีข้อสังเกตของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ประสบความสําเร็ จในสองบทบาทใกล้ เคียงกัน มักจะเป็ น
คนรุ่นใหม่จะได้ รับการฝึ กฝนให้ มีความสามารถอย่างจริ งจัง
4) Sport Figures หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถด้ านกีฬา ประสบความสําเร็ จ
ในการแข่งขันด้ านกีฬาระดับสากล นําชื่อเสียงมาสู่ตนเองและประเทศชาติที่ตนถือสัญชาติ เช่น
ภารดร ศรี ชาพันธ์ เป็ นนักกีฬาเทนนิส ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงกลุ่มนี ้จะมีช่วง
อายุที่มีชื่อเสียงผันแปรตามช่วงเวลาแห่งชัยชนะในกีฬาที่ถนัด ความแพ้ -ชนะทางด้ านกีฬาที่ตน
แข่งขันจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิ ง
ของประเทศไทย ก็กลายมาเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนื่องจากการการพาทีมวอลเล่ย์บอลของไทยไปสู่
ระดับสากล
5) New Anchors & Mc บุคคลกลุ่มนี ้มีหน้ าที่การงานที่จะต้ องปรากฏตัวตามหน้ า
จอโทรทัศน์อยู่บ่อย ๆ โดยจะมี ชื่อเสียงอย่างมาก เนื่องจากผู้คนมีความคุ้นเคย นานวันเข้ าจะ
กลายเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากการได้ รับความสนใจจนเป็ นที่ร้ ูจกั มีภาพลักษณ์เฉพาะตัว มีความ
โดดเด่น มีรูปร่ างหน้ าตาดี จึงเป็ นที่สนใจของแบรนด์สินค้ าหลากหลายแบรนด์ไม่ได้ น้อยไปกว่า
กลุม่ อื่น ๆ
6) Beauty บุคคลกลุม่ นี ้จะเป็ นที่ร้ ูจกั เนื่องจากการผ่านเวทีประกวดในหลาย ๆ เวที
มาแล้ ว เช่น เวทีประกวดนางงาม ไม่ว่าจะได้ รางวัลอันดับที่หนึ่ง หรื อลําดับอื่น ๆ จะเป็ นหนทาง
ไปสู่การเป็ นบุคคลผู้มี ชื่อเสี ยงเช่นกัน ยัง สามารถเข้ าสู่วงการอื่ น ๆ ได้ อีกด้ วย เช่น วงการของ
นักร้ อง วงการนักแสดง โดยความมี ชื่ อเสี ยงก็ ไ ม่ได้ อยู่ยั่งยื น ถ้ าหากหมดสมัยที่ ครองตํ าแหน่ง
ความมีชื่อเสียงก็จะหมดไปด้ วย
7) High-So บุคคลกลุ่มนี ้จะเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงตัวจริ ง เนื่องจากการมีทรัพย์
มีรูปร่างหน้ าตา มีชื่อเสียงในแวดวงอยู่ก่อนแล้ ว แต่เพิ่งได้ รับความนิยมตามสื่อต่าง ๆ เนื่องจากใน
อดีตบุคคลกลุม่ นี ้มักจะเก็บตัวไม่คอ่ ยจะเป็ นข่าว มีการรู้จกั กันโดยเฉพาะในวงสังคมเท่านัน้ แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ มีการเปิ ดตัวของกลุม่ ลูกหลานไฮโซให้ ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น ความมีชื่อเสียงของคนกลุ่มนี ้
จะติดตัวมาตังแต่
้ เกิดเพราะมีชาติตระกูล นามสกุล และธุรกิจที่ครอบครัวได้ สืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยที่บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ทุกกลุ่มจะมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ ความมีชื่อเสียง
และการประสบความสํ าเร็ จในด้ านใดด้ านหนึ่ง ซึ่งเป็ นจุดที่สร้ างความจดจําหรื อจุดสนใจให้ แก่
ประชาชน บุคคลที่มีชื่อเสียงจะมีหลากหลายระดับขึ ้นอยู่กบั ความโด่งดังของชื่อเสียงและการได้ รับ
ความนิยมในพื ้นที่นนั ้ ๆ ด้ วย
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2.4.2 ลักษณะสําคัญของบุคคลผู้มีช่ ือเสียง (Celebrity)
ในปั จจุบนั การตลาดเริ่ มให้ ความสําคัญกับการใช้ ผ้ นู ําเสนอสินค้ ามากขึ ้น โดยเฉพาะการ
เลือกใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ในการนําเสนอสินค้ า ด้ วยสาเหตุสําคัญ นัน่ คือ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) จะได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในการโฆษณานําเสนอสินค้ าหรื อบริ การ
โดยมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี ้
1) บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นํากระแส
โดยที่บคุ คลที่มีชื่อเสียงจะเป็ นผู้ที่มีบทบาทในฐานะผู้นํากระแส (Trend Setters)
ในด้ านต่าง ๆ ของสังคม สังเกตได้ จากการแต่งกาย การใช้ สินค้ าหรื อบริ การ การดําเนินชีวิต
ประจําวัน หรื อการทํากิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากการที่มีผ้ บู ริ โภคเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของ
บุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็ นประจําอย่างใกล้ ชิดอยู่แล้ ว และจะมีแนวทางในการกระทําตามบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงเหล่านันทั
้ นที
2) บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําทางความคิด
เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผู้นําทางความคิด (Opinion Leaders) การกระทําใด ๆ
ก็ ตามที่ บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงได้ กระทํ า จะมี อิท ธิ พ ลอย่า งมากสํ า หรั บ ผู้บริ โภค และจะก่อให้ เ กิ ด
พฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงจึงเหมาะแก่การเป็ นผู้นําความคิดในด้ านที่ดี เช่น ดารานักแสดงรณรงค์ให้ มีการร่ วมบริ จาคหมอนให้ แก่เด็กกําพร้ าในโครงการ Goodnitehug โดยการ
ถ่ายรู ปคู่กับหมอนแล้ วแชร์ ในอินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งกิจกรรมนี ้ได้ รับความนิยมเป็ นอย่าง
มาก
3) บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นเสมือนกระจกที่สะท้ อนความใฝ่ ฝั นของตัวผู้บริโภค
บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงเป็ นเสมื อนกระจกที่ ส ะท้ อนความใฝ่ ฝั น ของตัวผู้บริ โภคผ่า น
ตัวตนของบุคคลที่มีชื่อเสียงเอง โดยส่วนใหญ่ผ้ ูบริ โภคปรารถนาที่จะมีวิถีชีวิตที่สวยงาม รํ่ ารวย
หรู หรา สะดวกสบาย มีชื่อเสียงมี เกี ยรติยศ ซึ่งผู้บริ โภคก็จะจินตนาการหรื อสมมติให้ ตวั เองเป็ น
บุคคลที่มีชื่อเสียงคนนันที
้ ่ตนชื่นชอบ พฤติกรรมการแสดออกของบุคคลที่มีชื่อเสียงจึงมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและการกระทําของผู้บริ โภคเป็ นอย่างมาก จะเห็นจากการที่บคุ คลที่มีชื่อเสียงมาโฆษณา
สินค้ าหรื อบริ การแล้ วรับรองการันตี สินค้ าหรื อบริการนันก็
้ จะประสบความสําเร็จเป็ นอย่างมาก
กล่าวโดยสรุ ป คือ การที่ บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) มาเป็ นตัวแทนในการนําเสนอ
สินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีการติดตามเรื่ องราวและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นของ
เหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี ้ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงจะทําให้ เกิดแรงจูงใจที่สําคัญใน
การแสดงพฤติ ก รรมต่า ง ๆ ออกมา การติด ตามบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ ต นชื่ น ชอบนัน้ ทํ าให้ เ กิ ด
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แนวโน้ ม ที่ จ ะลอกเลี ยนแบบพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็ นการแต่ง ตัว การใช้ สิ น ค้ าหรื อบริ การ ฯลฯ
นับว่าเป็ นโอกาสทางการตลาดที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค และทําให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าและบริ การต่าง ๆ
2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ บุคคลที่มีช่ ือเสียงส่ งเสริมสินค้ า (Celebrity Endorser)
คําว่า Celebrity Endorser ประกอบด้ วยคํา 2 คํา คือ Celebrity และ Endorser ซึ่ง
Celebrity หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยมีคณ
ุ สมบัติ 4 ประการ ได้ แก่ ความสามารถและ
ทัก ษะ รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอก สถานะทางสัง คมและการเงิ น และภาพพจน์ ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว น
Endorser หมายถึง การรองรับ การเห็นพ้ องด้ วย
Celebrity Endorser หมายถึ ง บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงได้ มี การใช้ ภ าพลักษณ์ ของการมี
ชื่อเสียงเป็ นตัวแทนหรื อเป็ นผู้รองรับสินค้ านัน้ ๆ ในการโฆษณา เสมือนการเป็ นตัวแทนของสินค้ า
นัน้ การใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา จะประสบความสําเร็ จจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผ้ ู
ชื่นชอบเป็ นจํ านวนมาก โดยผู้ซือ้ จะสามารถซือ้ สินค้ าจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบอยู่ใน
โฆษณาตัวนัน้ โดยไม่คํานึงความเกี่ยวพันระหว่างตนกับสินค้ าชนิดนันเลย
้
2.4.4 ความน่ าเชื่อถือ (Credibility)
ความน่าเชื่ อถื อ (Credibility) คือ ขอบเขตที่ผ้ ูรับข่าวสารมีความเห็นว่า แหล่งที่ม าของ
ข้ อมูลมีความเกี่ ยวข้ อง มีทกั ษะที่เกี่ยวข้ องหรื อประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและเป็ นแหล่งข้ อมูลที่มี
อคติ สามารถให้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประการ ดังนี ้
1) การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ (Expertise)
เนื่องจากทัศนคติและความคิดเห็น จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อของ
บุคคลนัน้ ๆ จึงต้ องใช้ ผ้ สู ื่อสารที่มีความน่าเชื่อถื อสูง อย่างบริ ษัทต่าง ๆ ก็ต้องจัดฝึ กอบรมให้ แก่
พนักงานเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยเพิ่มความรู้สึกของลูกค้ าให้ มีความเชื่อว่า พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
ในสิ น ค้ า ตัว นัน้ จริ ง ๆ การเลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล จะพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในสินค้ าหรื อบริ การ โดยเฉพาะการใช้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลที่ได้ รับการยอมรับว่ามีความ
เชี่ยวชาญ จะมีความสําคัญอย่างมากกับการซื ้อสินค้ า การใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงจะได้ ผลสูงสุดเมื่อ
มีความรู้ มีประสบการณ์และมีพื ้นความรู้พอที่จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าที่โฆษณา
2) การใช้ ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness)
นอกจากความเชี่ ยวชาญแล้ ว ยังอาศัยความน่าเชื่ อถื อของแหล่งข้ อมูลอี กด้ วย
มักจะพบว่าการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงในการสร้ างภาพลักษณ์จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีความ
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น่าเชื่อถือได้ โดยอาจจะมีการจัดการกับปั ญหาด้ านความน่าเชื่อถือด้ วยการใช้ เครื่ องมืออื่น ๆ เช่น
การให้ ข่าว ซึ่งผู้ประกาศข่าวมักจะสร้ างความน่าเชื่อถือและโน้ มน้ าวใจได้ มากกว่า เนื่องจากเป็ น
บุคคลที่ไม่มีอคติและมีความน่าเชื่อถือสูง
3) ความดึงดูดใจ (Attractive)
จะประกอบไปด้ วยความคล้ าย ความคุ้นเคยและความชื่นชอบ ความคล้ ายคือการ
มี ลักษณะระหว่างผู้ส่ง แหล่งข้ อมูลและผู้รับ ความคุ้นเคยคือการมีความรู้ เกี่ ยวกับสินค้ า และ
ความชื่นชอบอาจเป็ นผลมาจากลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมหรื อลักษณะอื่น ๆ ของผู้ส่งสาร
อาจจะเป็ นความประทับใจในเรื่ องรูปร่างหน้ าตา ความสามารถหรื อบุคลิกภาพก็ได้ ความดึงดูดใจ
จะนําไปสูก่ ารโน้ มน้ าวใจผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า กระบวนจําแนก (Identification) ซึ่งผู้รับสารมี
แรงจูงใจในลักษณะความสัมพันธ์กบั แหล่งข้ อมูลและรับเอาความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความชื่น
ชอบ หรื อพฤติกรรมต่าง ๆ มาเป็ นของตนเอง
4) ความเหมือน (Similarity)
หมายถึง ความคล้ ายคลึงระหว่างผู้นําเสนอสินค้ า (Presenter) กับกลุ่มเป้าหมาย
ของตราสินค้ า บุคคลทัว่ ไปมีโอกาสได้ รับการโน้ มน้ าวใจโดยข้ อความที่ถกู ส่งผ่านบุคคลที่มีความ
คล้ ายคลึงกับตนเอง หากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความต้ องการที่เ หมือนกัน เป้าหมายเดียวกัน
ผลประโยชน์ ร่วมกันหรื อรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่คล้ ายกัน ก็จะเกิดการยอมรับในการทําความ
เข้ าใจได้ ดีขึ ้นและง่ายขึ ้น ซึง่ เป็ นวิธีที่นิยมอย่างแพร่หลายในการสื่อสารการตลาด
5) ความเคารพ (Respect)
หมายถึงความเคารพต่อความสําเร็ จของบุคคลนัน้ ทําให้ เกิดความชื่นชอบและ
นํามาเป็ นต้ นแบบเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเอง ดังนันจึ
้ งเลือกพรี เซนเตอร์ ที่เป็ นที่
ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป จึงจะประสบความสําเร็จ
การเลือกใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) มาเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าจําเป็ นที่จะต้ องทราบ
ข้ อมูลของสินค้ าที่จะนําเสนอนัน้ เข้ าใจลักษณะ ประโยชน์ของสินค้ าให้ ครบถ้ วน ภาพลักษณ์ของ
สินค้ า รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้ านัน้ ๆ ด้ วย โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) จะต้ องมี
ความน่าเชื่อถือ สามารถจูงใจ และโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มเป้าหมายซื ้อสินค้ าที่นําเสนอได้ อีก
ทังจะต้
้ องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้ านัน้ เป็ นที่ร้ ูจกั ประกอบกับการมีชื่อเสียง จนทําให้ ประสบ
ความสําเร็ จเกี่ยวกับสินค้ า
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2.4.5 ผลกระทบของการใช้ บุคคลที่มีช่ ือเสียง
การใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) มาเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าหรื อบริ การ นับเป็ นกลยุทธ์
หนึ่งที่นิยมใช้ กันเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) นันก่
้ อให้ เกิดผลดี
และผลเสียหลายประการ ดังนี ้
1) ผลดีของการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
(1) กระตุ้นความสนใจได้ สงู (Attention Increasing) จากการที่ผ้ บู ริ โภคมีความ
สนใจเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว การที่ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาสินค้ าหรื อบริ การ ทําให้ เกิดความ
ตังใจดู
้ สนใจติดตามและจดจําสิ่งนัน้ ๆ
(2) สร้ างความน่าเชื่อถือได้ สงู (Creditability Building) สินค้ าหรื อบริ การจะต้ อง
มีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่นา่ เชื่อถือสําหรับผู้บริโภค
(3) การปรับปรุงภาพลักษณ์ของสินค้ าให้ ดีขึ ้น (Image Polishing) สําหรับสินค้ า
ที่มีภาพลักษณ์เก่าหรื อไม่ทนั สมัย มักจะนําบุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยโฆษณาเพื่อปรับภาพลักษณ์
เดิม เสมือนการถ่ายโอนภาพลักษณ์จากตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสู่แบรนด์ และยังทําให้ ภาพรวม
ของสินค้ าดูดีขึ ้น จนทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าราคาของสินค้ าคุ้มค่าแก่การซื ้อ
(4) แนะนําตราผลิตภัณฑ์ใหม่ (Brand Introduction) สินค้ าใหม่ที่ออกมาจะต้ อง
ทําการโฆษณาให้ เป็ นที่ ร้ ู จักในผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ นิยมใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงมารองรับ
สินค้ านัน้ ซึง่ จะทําหน้ าที่เป็ นใบเบิกทางให้ ผ้ บู ริโภครู้จกั สินค้ าและตรายี่ห้อมากขึ ้น
(5) การสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ตราผลิตภัณฑ์ได้ (Brand Strengthening) เป็ น
การให้ บุคคลที่มีชื่อเสียงได้ ใช้ สินค้ าในที่สาธารณะอยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้บริ โภคสังเกตเห็นการใช้
สินค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียงจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สึกว่า บุคคลผู้มีชื่อเสียงชอบสินค้ าและใช้
สินค้ านันอย่
้ างแท้ จริ ง
(6) การสร้ างภาพลักษณ์ในตราสินค้ าได้ เหมือนกันทัว่ โลก (Underpin Global
Campaign) กรณีที่เป็ นแคมเปญเหมือนกันทัว่ โลก การใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงจึงใช้ เพียงคนเดียวหรื อ
ชุดเดียวในการนําเสนอสินค้ าหรื อเป็ นตัวแทนของสินค้ านัน้ จะช่วยสร้ างความมัน่ ใจว่าภาพลักษณ์
ของสินค้ าเหมือนกันทัว่ โลก
2) ผลเสียของการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
(1) บุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าตัวสินค้ า (Overshadowing the Brand)
การโฆษณาบางชิ ้นอาจทําให้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าตัวสินค้ า ทําให้ ผ้ บู ริ โภคให้ ความสนใจ
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ในบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากกว่ า ตัว สิ น ค้ า ตัว สิ น ค้ า จะถูก บดบัง ลงไปได้ ลัก ษณะเช่ น นี เ้ รี ย กว่ า
Vampire Effect
(2) การขัดแย้ งกับความเป็ นจริ ง (Conflict Truths) เนื่องจากการที่บคุ คลที่มี
ชื่อเสียงไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์นนอย่
ั ้ างแท้ จริ ง ถ้ าหากมีผ้ อู ื่นมาเห็นก็จะเกิดความเสียหายกับ
แบรนด์ ทําให้ เกิดความไม่นา่ เชื่อถือขึ ้นได้
(3) ความเสี่ยงในการติดตามของสื่อ (Media Coverage Risk) หากการเลือกใช้
บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นบุค คลที่ มี ความโดดเด่น เป็ นที่ ร้ ู จัก เดิม อยู่แ ล้ ว โอกาสที่ สื่ อ จะเจาะลึก
เบื ้องหลังการดําเนินชีวิตก็มีโอกาสสูง หากเป็ นช่วงที่มีแคมเปญออกมา ก็จะทําให้ ผ้ ูบริ โภคเกิด
ความสนใจในตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็ นผู้นําเสนอสินค้ าแทน และหากตัวผู้มีชื่อเสียงที่เป็ นตัวแทน
นันมี
้ ชื่อเสียงในทางเสียหายมาก ๆ จะส่งผลให้ ภาพลักษณ์ของแบรนด์นนเสี
ั ้ ยไปด้ วย
(4) การเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าให้ หลายแบรนด์เกินไป (Overexposure) การที่
บุคคลผู้มีชื่อเสียงได้ รับความนิยมจากผู้บริโภค ทําให้ แบรนด์ตา่ ง ๆ มีความต้ องการในตัวบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงคนนี ใ้ นการทํ าหน้ าที่ รับรองสินค้ า (Endorse) ให้ แก่แบรนด์ ถ้ าหากบุคคลที่มีชื่อเสียง
รับรองหลายแบรนด์เกินไป จะทําให้ เกิดความสับสนในภาพลักษณ์ของสินค้ า ส่งผลให้ แคมเปญ
นันไม่
้ ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
(5) การกระทําของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผลต่อภาพลักษณ์ (Celebrity’s Sudden
Change in Image) บุคคลที่มีชื่อเสียงนับเป็ นบุคคลสาธารณะ ภาพลักษณ์ตา่ ง ๆ ย่อมก่อให้ เกิด
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อตัวบุคคลที่มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้ วยทันที และยังทําให้ เกิดผลกระทบต่อแบรนด์ด้วย

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการรั บรู้
Hanna และ Wozniak (2001 อ้ างถึงใน นิชาพันธ์ ตันติเกียรติ, 2556) ได้ ให้ นิยามของ
การรับรู้ ไว้ หมายถึง กระบวนการเลือก จัดระเบียบ และตีความรู้สึกที่ได้ รับทางประสามสัมผัส
ให้ ออกมาเป็ นความหมาย โดยแต่ละบุคคลจะมีกรอบในการอ้ างอิงที่ใช้ ในการตีความหมาย ทํา
ให้ แต่ละบุคคลมีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้ าที่แตกต่างกัน แม้ จะเป็ นบุคคลเดียวกันก็ยงั สามารถรับรู้สิ่ง
เร้ าเดียวกันแตกต่างกันออกไปเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป
Solomon (1999) ได้ ให้ นิยามของการรับรู้ไว้ หมายถึง กระบวนการทางความรู้สึกต่าง ๆ
ที่มีขนตอนเริ
ั้
่ มจากการคัดสรร จัดระเบียบ และตีความให้ ความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึง่
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เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการ
แปลความหมายที่ เกิดขึน้ ภายหลังร่ างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้ า ซึ่งการรับรู้ เป็ นพืน้ ฐานของการ
เรี ยนรู้ ที่สําคัญของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลจะขึ ้นอยู่กับการรับรู้
สภาพแวดล้ อมและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดล้ อมนัน้
กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ (2547) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ หมายถึง ขบวนการแปล
ความหมายของสิ่งเร้ าที่มากระทบประสาทสัมผัสของเราและแปลความหมายอย่างไรนัน้ ขึ ้นอยู่
กับประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล
จากความหมายและคํานิยามที่กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า การรับรู้ หมายถึง
กระบวนการแปลความหมายของบุคคลแต่ละคนจากสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบ ๆ ตัวเรา โดยสามารถสัมผัส
ได้ จากการสัมผัส การมอง การได้ ยิน ความรู้สึก การได้ กลิ่น ซึ่งอาศัยประสบการณ์เดิมในการ
แปลความหมายของสิ่งนัน้ ๆ ในงานวิจยั นี ้เป็ นการรับรู้ถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าแฟชัน่ ผ่าน
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้ าของร้ านตนเอง
2.5.1 ปั จจัยที่มีผลต่ อการรั บรู้
ในการรับรู้ ของบุคคลแต่ละคนจะต้ องอาศัยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เพื่อนํามาใช้ ใน
การแปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยจาก
คุณลักษณะของสิ่งเร้ า ดังนี ้
1) ปั จจัยส่วนบุคคล
(1) อวัยวะในการรับรู้ (Sensory Organ) ถ้ าอวัยวะมีความสมบูรณ์ก็จะมี การ
รับรู้ได้ ดี หากบุคคลใดที่มีความผิดปกติของอวัยวะก็จะส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป
(2) ประสบการณ์เดิม (Previous Experience) ประสบการณ์เดิมจะช่วยใน
การรับรู้ และการแปลความหมายของสิ่งเร้ าที่ได้ สมั ผัส นอกจากนี ้ประสบการณ์เดิมยังส่งผลต่อ
ทัศนคติที่จะเกิดขึ ้นกับสิ่งเร้ านัน้ ๆ ด้ วย
(3) ความต้ องการที่จะรับรู้ (Need) บุคคลแต่ละคนจะมีการเลือกรับรู้ ที่แตกต่าง
กันไป ซึง่ ส่วนใหญ่จะเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนต้ องการและให้ ความสนใจ
(4) ความใส่ใจ (Attention) และการเลือก (Selection) โดยการเลือกที่จะรับรู้
กรณีที่อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีสิ่งเร้ าจํานวนมาก เช่น ภาพ กลิ่น และเสียง
(5) สภาวะทางอารมณ์ (Emotion) เช่น ดีใจ เสียใจ เครี ยด หงุดหงิด ส่งผล
ต่อการรับรู้ที่มากขึ ้นหรื อน้ อยลง
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(6) ความคาดหวัง (Expectancy) เป็ นความหวังที่เกิดขึ ้นต่อสิ่งเร้ าที่จะรับรู้ใน
สถานการณ์นนั ้ ๆ
อย่างลึกซึ ้ง

(7) สติปัญญา (Intelligence) ถ้ ามีสติปัญญาที่ดี ก็จะทําให้ การรับรู้เป็ นไปได้

2) ปั จจัยจากคุณลักษณะของสิ่งเร้ า
(1) ขนาดของสิ่งเร้ า (Size) เป็ นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ ถ้ าสิ่งเร้ ามี
ขนาดใหญ่จะเกิดการรับรู้ได้ ดีกว่าสิ่งที่มีขนาดเล็ก เช่น ข่าว ถ้ ามีการใช้ ตวั อักษรตัวใหญ่ในการ
พาดหัวข่าว ผู้คนจะเกิดความสนใจและตื่นตัวต่อข่าวนันมากขึ
้
้น
(2) ความเข้ มของสิ่งเร้ า (Intensity) ส่วนใหญ่คนเราจะรับรู้สิ่งเร้ าที่มีความเข้ ม
มากได้ ดีกว่าความเข้ มน้ อย ความเข้ มของสิ่งเร้ า ได้ แก่ สีของวัตถุ ความเข้ มของเสียง
(3) การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลื่อนไหวของสิ่งเร้ า จะทําให้ เกิดความ
สนใจและมีการรับรู้ถึงสิ่งเร้ านันมากขึ
้
้น เช่น ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดโิ อ
(4) การกระทําซํ ้า (Repetition) เมื่อสิ่งเร้ ามีการเกิดขึ ้นซํ ้า ๆ หรื อบ่อยครัง้ จะ
ทําให้ เกิดการรับรู้ ได้ ดีกว่า เช่น ความถี่ในการโฆษณา จะกระตุ้นให้ บุคคลเกิดความสนใจและ
จดจําต่อสิ่งนันได้
้ ดี
(5) สี (Color) สีสนั ที่มีความฉูดฉาดจะสามารถดึงดูดความสนใจ อีกทังยั
้ งมีผล
ต่ออารมณ์ และความรู้สึกของบุคคลด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ขึ ้นอยู่กบั ทัศนคติและค่านิยมของแต่ละบุคคล
ว่าจะมีความชอบสีออ่ นหรื อสีเข้ มมากกว่ากัน
2.5.2 กระบวนการรับรู้ (Perceptual Process)
กระบวนการรับรู้ของบุคคล เริ่มต้ นจากการที่อวัยวะ ได้ แก่ หู ตา จมูก ปากและผิวหนัง
ได้ สมั ผัสกับสิ่งเร้ าที่ผ่านเข้ ามาจากการกระตุ้น ส่งผลมายังสมองเพื่อตีความและแปลความหมาย
ทําการรับรู้ และตอบสนองเป็ นพฤติกรรม โดยการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์เดิมและความรู้เดิมที่มี
มา เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้ าเหล่านัน้ (ดังภาพที่ 2.1)

40

สิ่งเร้ า

กระตุ้น

การตอบสนอง

อวัยวะรับรู้

สมองตีความและ
แปลความหมาย

พฤติกรรม

รับรู้

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ศุภร เสรี รัตน์ (2540) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ าและบริ การ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บคุ คลต้ อง
มีการตัดสินใจทังก่
้ อนและหลังการกระทําดังกล่าว
วราภรณ์ ศิริปิตภุ มู ิ (2543) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง กระบวนการ
ที่ บุคคลจะทํ าการตัดสิ น ใจว่า จะซือ้ สินค้ าและบริ การอะไร หรื อไม่ อย่างไร ถ้ าซื อ้ จะซื อ้ ที่ ไ หน
เมื่อไร มีวิธีการซื ้อและการใช้ สินค้ าและบริการนันอย่
้ างไร
ชูชยั สมิทธิไกร (2554) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือก (Select) การซื ้อ (Purchase) การใช้ (Use) และการ
กําจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการและความ
ปรารถนาของตน พฤติกรรมเหล่านี ้สามารถอธิบาย ได้ ดงั นี ้
การตัดสิ นใจเลื อก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริ โภคในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตังแต่
้ การตระหนักถึงความต้ องการ
การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือกต่าง ๆ และการตัดสินใจซื ้อ
การซื ้อ หมายถึง การดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สินค้ าและบริ การที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ ตังแต่
้
การเลือกแหล่งที่จะซื ้อ และวิธีจา่ ยเงินค่าสินค้ าและบริการ
การใช้ หมายถึง การที่ผ้ บู ริโภคนําสินค้ ามาใช้ ประโยชน์ตามที่มงุ่ หวัง หรื อการรับบริการ
จากองค์การธุรกิจ

41
การกําจัดส่วนที่เหลือ หมายถึง การนําส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ไปกําจัดทิ ้ง โดยอาจจะ
กระทําในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การทิ ้งในถังขยะ การนํากลับมาใช้ ใหม่ หรื อการนําไปผลิตใหม่
2.6.1 บทบาทของผู้บริโภค
ผู้บริ โภคที่เป็ นบุคคล (Personal Consumer) ได้ แก่ ผู้ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ผู้บริ โภคที่เป็ นบุคคลประกอบด้ วยผู้มีบทบาทในการซื ้อ ได้ แก่
1) ผู้ริเริ่ ม (Initiators) คือ ผู้ที่มีความคิดในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การอย่างใดอย่าง
หนึง่ เป็ นคนแรก มีการรับรู้ถึงความจําเป็ นหรื อความต้ องการ
2) ผู้มีอิทธิพล (Influencers) คือ ผู้ให้ คําแนะนําหรื อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าหรื อบริ การ ไม่วา่ การแสดงออกนันจะตั
้ งใจหรื
้
อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม
3) ผู้ตดั สินใจ (Deciders) คือ เป็ นผู้ที่ตดั สินใจหรื อมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าหรื อบริ การ ไม่วา่ จะซื ้อหรื อไม่ ซื ้ออะไร ซื ้ออย่างไร และซื ้อที่ไหน
4) ผู้ซื ้อ (Buyers) คือ ผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ซื ้อ โดยที่ตนเองอาจจะไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ ก็ได้
5) ผู้ใช้ (Users) คือ ผู้ใช้ สินค้ าหรื อบริ การนันโดยตรง
้
2.6.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
การกระทําของบุคคลสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม
ภายใน ดังนี ้
1) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)
หมายถึ ง การกระทํ าที่ บุคคลอื่ น สามารถสัง เกตเห็ น ได้ โดยมี ก ารแสดงออกใน
รู ปแบบวัจนภาษา (Verbal) และแบบอวัจนภาษา (Nonverbal) เช่น การพูด การเดิน การนัง่ การ
หัวเราะ การซื ้อสินค้ า เป็ นต้ น
2) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)
หมายถึง การกระทําที่เกิดขึ ้นภายในตัวบุคคล บุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น
ความรู้ สึก ทัศนคติ ความเชื่ อ ความคิด แต่สามารถวัดพฤติกรรมแบบนีไ้ ด้ จากแบบวัดหรื อ
แบบทดสอบ
ทัง้ พฤติ ก รรมภายนอกและพฤติ ก รรมภายในต่ า งมี ค วามสัม พัน ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น คื อ
พฤติกรรมภายนอกจะเป็ นสิ่งสะท้ อนให้ ทราบถึงพฤติกรรมภายในของบุคคลนัน้ เช่น เมื่อเห็นคน
หัวเราะ อาจจะสันนิษฐานได้ วา่ คนนันกํ
้ าลังมีความสุข ดังนันการที
้
่จะเข้ าใจพฤติกรรมภายในของ
บุคคลนันได้
้ จะต้ องอนุมาน (Infer) จากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลนันแสดงออกมา
้
แต่บางครัง้
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การแปลความหมายอาจเกิ ดความผิ ดพลาดหรื อ ไม่ ต รงกับ ความเป็ นจริ ง ก็ ไ ด้ จึง ควรสัง เกต
พฤติกรรมภายนอกหลาย ๆ แบบทังแบบวั
้
จนภาษาและอวัจนภาษาควบคูก่ นั ไป
2.6.3 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บิโภค ไม่ว่าจะเป็ น
บุคคล กลุม่ บุคคล หรื อองค์กร เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการและพฤติกรรมการซื ้อ การบริ โภค การ
เลือกบริ การ เพื่อนําไปพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการและความพึง
พอใจของผู้บริ โภคได้
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค ประกอบด้ วย คําถามที่ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้ วย Who?, What?, Where?, When?, Why?,
Whom?, และ How? มีเกณฑ์ดงั นี ้
ตารางที่ 2.1 พฤติกรรมผู้บริโภค
คําถาม 6W 1H
1.ใครอยูใ่ นตลาด
เป้าหมาย (Who is the
target market?)

2.ผู้บริ โภคซื ้ออะไร (What
does the consumer
buy?)

3.ผู้บริ โภคซื ้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

คําตอบที่ต้องการ
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
1.ประชากรศาสตร์
2.ภูมิศาสตร์
3.จิตวิทยา
4.พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์การตลาด (4P’s) ประกอบด้ วย
1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
2.กลยุทธ์ด้านราคา
3.กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย
4.กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการตลาด
เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ส ามารถตอบสนองความพึ ง
พอใจของกลุม่ เป้าหมายได้
สิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อ คือ สิ่งที่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้ วย
ผู้บริ โภคต้ องการจากผลิตภัณฑ์ 1.ผลิตภัณฑ์หลัก
ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น คุ ณ สม บั ติ ห รื อ 2.รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
3.ผลิตภัณฑ์ควบ
4.ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5.ศักยภาพผลิตภัณฑ์

ช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง ที่ ผ้ ู บ ริ โ ภค กลยุทธ์ ด้านการจัดจําหน่าย โดยการที่จะ
ตัดสินใจซื ้อ
นําผลิตภัณฑ์ส่ตู ลาดเป้าหมาย และมีการ
ใช้ คนกลางอย่างไร
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คําถาม 6W 1H
4.ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)
5.ทําไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ
(Why does the
consumer buy?)

6.ใครมีสว่ นในการ
ตัดสินใจซื ้อ (Who
participates in the
buying?)

7.ผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร
(How does the
consumer buy?)

คําตอบที่ต้องการ
กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
โอกาสในการซือ้ และความถี่ ใน กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด เช่น การ
ทํ า การส่ ง เสริ ม การขายให้ สอดคล้ องกั บ
การบริ โภค เช่น ช่วงเวลา
โอกาสในการซื ้อ
วัตถุประสงค์ในการซื ้อ ซึ่งจะต้ อง กลยุทธ์ที่ใช้ มาก คือ
ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ 1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการซื ้อคือ
2.กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการตลาด
1.ปั จจัยภายใน
ประกอบด้ ว ย การโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์
2.ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การขายโดยพนักงานขายและการส่งเสริ มการ
3.ปั จจัยเฉพาะบุคคล
ขาย
3.กลยุทธ์ด้านราคา
4.กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย
บทบาทข องกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ มี กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณาการ
อิ ท ธิ พ ล ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื ้อ ส่งเสริ มการขาย โดยใช้ กลุม่ ผู้ที่มีอิทธิพล
ประกอบด้ วย
1.ผู้ริเริ่ ม
2.ผู้มีอิทธิพล
3.ผู้ตดั สินใจ
4.ผู้ซื ้อ
5.ผู้ใช้
ขันตอนในการตั
้
ดสินใน ประกอบ กลยุทธ์ที่ใช้ มากที่สดุ คือ กลยุทธ์ การส่งเสริ ม
ไปด้ วย
การตลาด ประกอบไปด้ วยการโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ์ การขายโดยพนัก งานขาย
1.การรับรู้ปัญหา
และการส่ ง เสริ ม การขาย หรื อ การตลาด
2.การค้ นหาข้ อมูล
ทางตรง เช่ น พนั ก งานขายจะกํ า หนด
3.การประเมินผลทางเลือก
วัตถุประสงค์ในการขายให้ สอดคล้ องกับการ
4.การตัดสินใจซื ้อ
ตัดสินใจซื ้อ
5.ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ

2.6.4 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวข้ องกับกระบวนการบริ โภคสินค้ า เพื่อให้ ง่ายต่อความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับปั จ จัยต่าง ๆ ที่ จ ะนํามากํ าหนดพฤติกรรมผู้บริ โภค จึง นิยมแสดงความสัม พันธ์
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ระหว่างปั จ จัยที่ กําหนดพฤติกรรมผู้บริ โภคกับกระบวนการในการบริ โภคสิน ค้ าหรื อบริ การใน
ลักษณะของแบบจําลอง ดังนี ้
1) แบบจําลองสิ่งกระตุ้นและการตอบสนอง (Stimulus-response Model)
ปั จจัยที่กําหนดพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบของการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า (Stimuli)
โดยจะมี ปัจจัยนํ าเข้ า ปั จจัยคัน่ กลาง และผลลัพธ์ โดยที่ปัจจัยนําเข้ าคือ สิ่งเร้ าที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ปั จจัยคัน่ กลางคือ กระบวนการภายในที่ผ้ ูบริ โภคสัง เกตได้ ยาก มักเรี ยกว่า
“กล่องดํา” (Black Box) และผลลัพธ์คือการตอบสนองต่อผู้บริ โภค แบบจําลองสิ่งกระตุ้นและการ
ตอบสนองนี น้ ับ เป็ นแบบจํ า ลองที่ เ รี ย บง่ า ย และทํ า ให้ เ ข้ า ใจกระบวนการของอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่อ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ตังแต่
้ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ไปสู่กระบวนการตัดสินใจ เพื่อนําไปสู่พฤติกรรมที่เป็ น
ผลลัพธ์เชิงตอบสนอง

ปั จจัยนําเข้ า (Inputs)

กล่องดํา (black box)

ผลลัพธ์ (Outputs)

ปั จจัยที่เป็ นสิ่งเร้ า
(Stimulus variables)

ปั จจัยคัน่ กลาง
(Intervening variables)

การตอบสนอง
(Response variables)

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองสิ่งกระตุ้นและการตอบสนอง
2) แบบจําลองกล่องดํา (Black Box Model)
แบบจําลองกล่องดําของ Meldrum และ McDonald (2007 อ้ างถึงใน วุฒิ สุข
เจริ ญ, 2555) เป็ นการนําปั จจัยต่าง ๆ มาบรรจุในแบบจําลอง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยภายนอก (External Factor) คือ ปั จจัยภายนอกที่เป็ นสิ่งเร้ าหรื อสิ่ง
กระตุ้นทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการสินค้ าหรื อบริ การ ได้ แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ
กฎหมาย การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงส่วนประสมทางการตลาด (สินค้ า ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด)
ส่วนที่ 2 กล่องดําของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) เมื่อผู้บริ โภคเกิดความต้ องการ
จะทําให้ เกิดกระบวนการซื ้อ กล่องดํานี ้ประกอบด้ วย ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อ

45
ได้ แก่ บุคลิกภาพและสภาพแวดล้ อมส่วนบุคคล ปั จจัยดังกล่าวจะทําให้ เกิดการค้ นหาข้ อมูล การ
ประเมินทางเลือก ความประสงค์ในการซื ้อ กิจกรรมในการซื ้อ และการรับรู้หลังการซื ้อ
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Outcomes) จากกระบวนการภายในกล่องดํา ทําให้ เกิดผล
ลัพ ธ์ ที่เ ป็ นพฤติกรรมในการซื อ้ ได้ แ ก่ การเลื อกรู ปแบบสิน ค้ า ตราสิน ค้ า ร้ านจํ าหน่ายสิน ค้ า
รูปแบบการชําระเงิน และช่วงเวลา
ปั จจัยภายนอก
(External Factors)
สภาพทางเศรษฐกิจ
(Economic condition)
เทคโนโลยีใหม่
(New technology)
สือ่ ต่างๆ
(Media)
กฎหมายและการเมือง
(Law and politics)
สังคมและวัฒนธรรม
(Social culture)
ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix)
- สินค้ า
(Product)
- ราคา (Price)
- ช่องทางการจัด
จําหน่าย
(Place)

-

การส่งเสริ ม

ภาพที่ 2.3 แบบจําลองกล่องดํา

กล่องดําของผู้ซื ้อ
(Buyer’s black box)
บุคลิกภาพ (Characteristics)
- วัฒนธรรม
- บริ บททางสังคม
- ค่านิยมครอบครัว
- รู ปแบบทางจิตวิทยา
สภาพแวดล้ อมส่วนบุคคล
(Personal Circumstances)
- ตําแหน่งทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Socialeconomic position)
- ช่วงอายุ (Lifecycle stage)
- รู ปแบบการดําเนินชีวิต
(Lifestyle)
- การเข้ าถึงความไว้ วางใจ
(Access to credit)
กระบวนการตัดสินใจ
(Decision Process)
- การตระหนักถึงความ
ต้ องการ
- การค้ นหาข้ อมูล
- การประเมิน

ผลลัพธ์
(Outcomes)
รูปแบบสินค้ า
(Product Form)
ตราสินค้ า (Brand)
ร้ านค้ าย่อยจําหน่าย
สินค้ า
(Retail Outlet)
คุณค่า
(Value)
รูปแบบการชําระเงิน
(Form of
Payment)
ช่วงเวลาซื ้อ
(Timing of
Purchase)
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ตุล อัคนิ บุต ร (2556) ได้ ทํ า การศึกษาเรื่ อง “อิ ท ธิ พ ลของการโฆษณาที่ ใ ช้ พ รี เ ซนเตอร์
นักร้ องเกาหลีตอ่ ทัศนคติและความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นหญิงที่มีตอ่ การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า และ
ความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่นหญิงที่มีตอ่ การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า โดย
ทําการเลือกศึกษาจากตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่าน
มา จากทัง้ 3 ตราสินค้ าได้ แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ทเวล์ฟ พลัส 2) ผลิตภัณฑ์เอเวอเซ้ นส์ 3) ผลิตภัณฑ์
สก๊ อต เพียวเร่ โดยศึกษากับกลุม่ เป้าหมายวัยรุ่นหญิง อายุตงแต่
ั ้ 18-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ เชิงพรรณนาเพื่ ออธิ บายข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น ลักษณะประชากร การเปิ ดรับโฆษณา ทัศนคติ และความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่นหญิงต่อ
ตราสิ นค้ าที่ ใช้ นักร้ องเกาหลี เ ป็ นผู้นํ าเสนอ และการวิเ คราะห์ ข้อมูล เชิงอนุมานเพื่ อหาอิทธิ พ ล
ระหว่างการเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่น
หญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี
เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซน
เตอร์ และทัศนคติของวัยรุ่นหญิงมีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้
นักร้ องเกาหลี เป็ นพรี เซนเตอร์ โดยผลการวิจัยพบว่า 1) การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นักร้ องเกาหลี
เป็ นพรี เซนเตอร์ สิ นค้ ามี อิทธิ พ ลต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสิน ค้ าที่ ใช้ นักร้ องเกาหลีเ ป็ น
พรี เซนเตอร์ 2) การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ซื ้อของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ 3) ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งมี
อิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
ธวัช ชัย ทิ พ ย์ ชุน (2548) ได้ ทํ าการศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บัตรของ
ผู้ใช้ บริ การบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี” มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิต ศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่วนบุคคลที่มี ต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บตั รเครดิต ศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคการใช้ บตั รของผู้ใช้ บริ การ
บัตรเครดิต เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การบัตรเครดิตมีทศั นคติตอ่ บัตร
เครดิตอยู่ในระดับปานกลาง มีทศั นคติด้านการยอมรับอยู่ในระดับสูง มีทศั นคติด้านความสะดวก
ความจําเป็ นและทัศนคติด้านความฟุ่ มเฟื อยอยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่ผ้ ใู ช้ บริ การบัตรเครดิต
มีพฤติกรรมการใช้ จ่ายบัตรเครดิตอยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการใช้ เพื่อตอบสนองความ
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ต้ องการด้ านร่างกายสูงสุด รองลงมาคือด้ านจิตใจและด้ านสังคม ส่วนปั จจัยด้ านอายุ อาชีพ ระดับ
การศึก ษา สถานภาพและรายได้ ก็มี อิท ธิ พ ลต่อทัศนคติแ ละพฤติ กรรมการใช้ บัตรเครดิต ด้ ว ย
ในขณะที่ ปั จ จัย ด้ า นเพศไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ บัต รเครดิ ต ปั ญ หาที่
ผู้ใช้ บริ การบัตรเครดิตพบมากที่ สุด คือ แถบแม่เหล็กบนบัตรเสีย การคิดค่าธรรมเนียมและการ
ปฏิเสธจากร้ านค้ าในการรับบัตรเครดิต
กุลธิดา วรรณยศ (2553) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบของรูปแบบการนําเสนอสินค้ า
ออนไลน์ ประเภทสินค้ า และเพศของผู้ซื ้อ ที่มีตอ่ การรับรู้คณ
ุ ภาพเว็บไซต์ ความตังใจซื
้ ้อและความ
ตังใจกลั
้
บมายังเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอ
สิน ค้ า ออนไลน์ ซึ่ ง ถูก นํ า มาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายสํ า หรั บ การนํ า เสนอสิ น ค้ า ออนไลน์ บ นเว็ บ ไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั อันได้ แก่ ภาพนิ่งที่มีการปฏิสมั พันธ์ วิดีโอไม่ประกอบคําบรรยาย
ประสบการณ์เสมือนจริ งและมัลติมีเดียประกอบคําอธิบายฟั งก์ชนั่ การใช้ งาน เพื่อให้ ผลที่ได้ จาก
การวิ จั ย สามารถนํ า ไปใช้ อ้ างอิ ง ได้ โดยสอดคล้ องกั บ สิ น ค้ าที่ มี ข ายบนเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั ประเภทสินค้ าที่นํามาใช้ ในงานวิจยั นี ้ประกอบไปด้ วย สินค้ าแบบค้ นหา
และสินค้ าแบบใช้ ประสบการณ์ โดยมีตวั แทนสินค้ าแบบค้ นหา คือ หนังสือแนะนําการท่องเที่ยว
และตัวแทนสินค้ าแบบใช้ ประสบการณ์ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟน เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง
ในห้ องปฏิบตั กิ าร มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 10 เว็บไซต์ ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่นา่ จะมีความเกี่ยวข้ องหรื อส่งผลกระทบกับ 1) การรับรู้คณ
ุ ภาพเว็บไซต์
อันประกอบด้ วยการับรู้ ความง่าย การรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้ ความสนุกสนาน และการรับรู้ความ
เสี่ยง 2) ความตังใจซื
้ ้อ และ 3) ความตังใจกลั
้
บมายังเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เกศริ น แสงจันทร์ เรื อง (2555) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ ทางสัง คม (กรณี ศึกษา: การใช้ Facebook.com ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ เครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ (Facebook.com) กั บ ผลลั พ ธ์ ด้ านการเรี ยนรู้ ทางสั ง คมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี ที่ อยู่บนพื น้ ฐานของทฤษฎี การเรี ยนรู้
(Learning Theory) และทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางด้ านสังคม (Social Learning Theory) ของ
Bandura
โดยกลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook.com) จํานวน 400
คน และนําข้ อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ค่าทางสถิติ
ต่า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบความเหมาะสมของลักษณะแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ของการใช้
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์กับผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ทางสังคม มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ ที่แท้ จริ งซึ่ง
สามารถใช้ อธิบายแนวโน้ มความสัมพันธ์ ของแต่ละปั จจัยได้ โดยการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Facebook.com) มีแนวโน้ มจะส่งผลต่อการยอมรับทางสังคมและการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน และจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ ทางสังคมในทุก ๆ ด้ านด้ วยนํ ้าหนักที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก โดยการยอมรับทางสังคมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด แสดงให้ เห็นว่าการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ไ ม่เ พี ยงแต่จ ะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ทางสัง คมของนักศึกษาโดยตรงเท่านัน้ แต่ยัง
สามารถช่วยให้ นักศึกษาได้ รับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการยอมรับทางสังคมและการปรับตัวให้ เข้ ากับ
วัฒนธรรมนันถื
้ อได้ ว่า มีบทบาทสําคัญต่อการปรับปรุ งผลลัพธ์ ด้านการเรี ยนรู้ ทางสังคม แต่การ
ส่งผลจะมากหรื อน้ อยก็ยงั ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะบริ บทของกลุ่มประชากรที่ทําการสํารวจไม่ว่าจะเป็ น
ลักษณะประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม เป็ นต้ น
ดารณี สังข์เจริ ญ (2552) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็ นคุณค่าข่าว
เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดของเครื่ องสําอาง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิธีการและคุณค่าข่าว รวมถึงผลด้ านการเผยแพร่ข่าวของการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริ ม
คุณ ค่าข่าวในกิ จ กรรมการประชาสัมพัน ธ์ เพื่ อการตลาดของเครื่ องสํ าอางที่ มียอดขายสูงสุด 3
อันดับแรก ได้ แก่ ชิเชโด้ (Shiseido), เอสเต ลอเดอร์ (Estee Lauder), และลังโคม (Lancome)
งานวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด
และนักประชาสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบในการดําเนินงานจํานวน 7 คน และการวิเคราะห์เอกสาร
(Document Research) จากข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) และข่าวตัดประจําวัน (News
Clipping) โดยผลการวิจยั พบว่า วิธีการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริ มคุณค่าข่าวในกิจกรรมการ
ประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ การตลาดของเครื่ อ งสํ า อาง เริ่ ม จากการพิ จ ารณาถึ ง ตํ า แหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
คุณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ กลุ่ม เป้ าหมาย จากนัน้ จะเลื อกบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงให้ ส อดคล้ อ งกับ
คุณ สมบัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ก ล่ า วมา นอกจากนี พ้ บว่ า การใช้ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาเชื่ อ มโยงกั บ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถดึงดูดให้ ผ้ สู ื่อข่าวมาร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น ช่วยสร้ างกระแสข่าว และสร้ างสีสนั
ให้ กบั งานกิจกรรมได้ และยังสามารถขยายผลการลงข่าวโดยใช้ ความเด่นดังของบุคคลสร้ างเป็ น
ข่าวเผยแพร่ในหน้ าข่าวได้ หลากหลาย ในด้ านผลของการใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงในฐานะสื่อบุคคลต่อ
ผลิตภัณฑ์พบว่า จะช่วยดึงดูดความสนใจและเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ดี ช่วยการจดจําได้ โดยง่าย
และง่ ายต่อการยอมรั บผลิ ตภัณ ฑ์ รวมทัง้ เกิ ดการสื่ อสารที่ ชัดเจนและมี ประสิท ธิ ภ าพ สํ าหรั บ
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ลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่ องสําอางพบว่า มีทงั ้
นักแสดงและบุคคลที่ได้ รับการกล่าวถึงในสังคมชันสู
้ ง (Hi-Society People) ส่วนในด้ านคุณค่า
ข่าว (News Value) ที่เผยแพร่ มีการปรากฏของคุณค่าข่าวที่เด่นชัด 2 ลักษณะ คือ ความก้ าวหน้ า
(Progress) เชิงนวัตกรรมของเครื่ องสําอาง และความเด่น (Prominence) ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม สํ า หรั บ ผลด้ า นการเผยแพร่ ข่ า วพบว่ า ข่ า วที่ เ ผยแพร่ มี ข้ อ ความหลัก (Key
Message) ปรากฏในข่ า วตามที่ ต้ อ งการ มี เ นื อ้ หาข่ าวที่ ก ล่า วถึ ง ทัง้ ตัว บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงและ
ผลิตภัณฑ์ มีทิศทางการนําเสนอข่าวเป็ นบวกทังหมด
้
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า คุณค่าข่าวที่ได้ รับ
การเผยแพร่ นนปรากฏใน
ั้
2 ลักษณะคือ ความก้ าวหน้ าและความเด่นซึ่งสอดคล้ องกับคุณค่าข่าว
ในข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ส่งให้ ผ้ ูสื่อข่าว มีการลงรู ปภาพประกอบในปริ มาณค่อนข้ างมาก และมี
มูลค่าของข่าวเมื่อเทียบอัตราโฆษณาสูงเช่นกัน
ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบจากการใช้ บคุ คลที่มี
ชื่ อ เสี ย ง (Celebrity) ที่ เ ป็ นผู้ นํ า เสนอสิ น ค้ า หลากหลายตราสิ น ค้ า ในงานโฆษณา” โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พื่ อศึกษาผลกระทบของการนํ าเสนอโฆษณาโดยเลื อกใช้ บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงซึ่ง มี
ลักษณะเป็ น Multiple Product Endorser มาเป็ นตัวแทนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สินค้ าในทัศนคติของผู้บริ โภค และศึกษาแนวทางในการดําเนินกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดย
การเลือกใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้ าอย่างถูกต้ องและเหมาะสม ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้ อมูลจํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ Multiple Product
Endorser
คือ ผู้บริ โภคจะเกิ ดความเบื่อหน่ายต่อบุคคลที่ มีชื่อเสียงที่เป็ นผู้นําเสนอสินค้ า
เนื่องมาจากการพบเห็นจากโฆษณาหลายสินค้ าและตามสื่อบ่อยครัง้ ซึ่งส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคลดความ
สนใจในการดูโฆษณาลง และทํ าให้ การระลึกถึงตราสินค้ าลดลงตามไปด้ วย นอกจากนีก้ ารที่
บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงรั บงานโฆษณาจํ านวนมากเกิ น ไป จนสิ น ค้ าบางอย่ างไม่มี ความเหมาะสม
สอดคล้ องกับตัวบุคคลที่ มีชื่อเสียง ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมองว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า
เพียงเพราะผลตอบแทนที่ได้ รับ ไม่ได้ มีความชื่นชอบสินค้ าเหล่านันจริ
้ ง จึงขาดความเชื่อถือในตัว
บุคคลที่มีชื่อเสียง และทํ าให้ ความชื่ นชอบที่เคยมีต่อบุคคลที่ มีชื่อเสียงลดลง และส่งผลให้ ความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าลดลงตามไปด้ วย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลต่อตราสินค้ าทุกตรา
สินค้ า และบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกรายเสมอไป โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็ นที่ชื่นชอบเป็ นพิเศษ
ของผู้บริ โภค เนื่องจากผู้บริ โภคจะมองข้ ามความเป็ น Multiple Product Endorser ไป จึงเป็ น
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เหตุให้ นกั การตลาดยังคงนิยมเลือก เป็ น Multiple Product Celebrity มาใช้ ในงานโฆษณา
นัน่ เอง

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริ โภค
สินค้ าแฟชัน่ ออนไลน์” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ทําการสํารวจโดยการ
ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจยั ซึ่งผู้ศกึ ษาได้
กําหนดวิธีการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี ้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การจัดทําข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ประชากรเพศหญิง อายุตงแต่
ั ้ 18-34 ปี ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง
อินสตาแกรม (Instagram) ซึง่ ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
2) กลุม่ ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ ในการวิจยั โดยการนําประชากรไปกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ด้ วยการเทียบตารางสําเร็ จรูปของ Taro Yamane (ศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) 1 ก็จะได้ จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพศเป็ นหญิง อายุ 18-34 ปี มีการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งอิ น สตาแกรม (Instagram) อยู่ แ ล้ วและเคยซื อ้ สิ น ค้ า ผ่ า นทางอิ น สตาแกรม
(Instagram) ด้ วย
0

1

ตาราง Taro Yamane ในภาคผนวก
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3) วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ
(Accidental Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ ได้ จํานวนตามต้ องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์
ซึ่ง ทํ าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการส่ง ต่อภายในเครื อข่ายโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค (Social
Network) เพื่อให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างตามจํานวนที่ต้องการ โดยได้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ที่ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) นัน่ คือ อินสตาแกรม (Instagram)

3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยผู้
ศึกษาได้ สร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-ended Questions)
ขึ ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประกอบด้ วยคําถาม 4 ส่วน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื น้ ฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม คํ า ถามในส่ ว นนี จ้ ะเป็ นลัก ษณะ
แบบสอบถามแบบเลื อกตอบ (Check List) เพียงข้ อเดียว ใช้ สําหรับรวบรวมข้ อมูล ซึ่งเป็ น
ลักษณะทางประชากรโดยทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีลกั ษณะคําถามที่มีหลายคําตอบให้ เลือก (Multiple Choice Question)
โดยใช้ สถิติ Anova ในการทดสอบ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) บุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity) เป็ นการวัดปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) มีลักษณะคําถามเป็ นแบบ
Likert Scale ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล ดังนี ้
(1) ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) จํานวน 1 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การ
ให้ คะแนน ดังนี ้
ทุกวัน
5
คะแนน
3-4 วันต่อสัปดาห์
4
คะแนน
1-2 วันต่อสัปดาห์
3
คะแนน
สัปดาห์ละครัง้
2
คะแนน
2-3 ครัง้ ต่อเดือน
1
คะแนน
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(2) วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) จํานวน 1 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์
การให้ คะแนน ดังนี ้
ทุกวัน
5
คะแนน
3-4 วันต่อสัปดาห์
4
คะแนน
1-2 วันต่อสัปดาห์
3
คะแนน
สัปดาห์ละครัง้
2
คะแนน
2-3 ครัง้ ต่อเดือน
1
คะแนน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นําคะแนนจากการกําหนดดังกล่าวมาประเมินค่า เพื่อ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยใช้ สตู รอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
= 5-1
5
= 0.8
จากนันได้
้ กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสําหรับการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณ
การใช้ อินสตาแกรม ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการประเมิน
4.21-5.00
มากที่สดุ
3.41-4.20
มาก
2.61-3.40
ปานกลาง
1.81-2.60
น้ อย
1.00-1.80
น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ที่ได้ รับ
จากการใช้ สินค้ า โดยมีคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม โดยแบ่งเป็ นด้ านการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านความ
ดึงดูดใจ ด้ านความคล้ ายคลึงและด้ านความเคารพ/การยอมรับ มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบ Likert
Scale 5 ระดับ ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
5
คะแนน
เห็นด้ วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
3
คะแนน
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เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

2
1

คะแนน
คะแนน

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นําคะแนนจากการกําหนดดังกล่าวมาประเมินค่า เพื่อ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยใช้ สตู รอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
= 5-1
5
= 0.8
จากนันได้
้ กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสําหรับการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21-5.00
เห็นด้ วยมากที่สดุ
3.41-4.20
เห็นด้ วยมาก
2.61-3.40
เห็นด้ วยปานกลาง
1.81-2.60
เห็นด้ วยน้ อย
1.00-1.80
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม คําถามส่วนนี ้จะมี
ลักษณะคําถามแบบการวัดผลแบบ Likert Scale ดังนี ้
(1) ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง จํานวน
1 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ทุกวัน
5
คะแนน
3-4 วันต่อสัปดาห์
4
คะแนน
1-2 วันต่อสัปดาห์
3
คะแนน
สัปดาห์ละครัง้
2
คะแนน
2-3 ครัง้ ต่อเดือน
1
คะแนน
(2) ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
จํานวน 1 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ค่าใช้ จา่ ยมากกว่า 4,000 บาท 5
คะแนน
ค่าใช้ จา่ ย 3,001-4,000 บาท 4
คะแนน
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ค่าใช้ จา่ ย 2,001-3,000 บาท 3
คะแนน
ค่าใช้ จา่ ย 1,001-2,000 บาท 2
คะแนน
ค่าใช้ จา่ ยตํ่ากว่า 1,001 บาท 1
คะแนน
(3) เหตุผลในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง จํานวน
1 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
5 คะแนน
เห็นด้ วยมาก
4 คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
3 คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
2 คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
1 คะแนน
(4) การรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
จํานวน 1 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
5
คะแนน
เห็นด้ วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
3
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
2
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
1
คะแนน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นําคะแนนจากการกําหนดดังกล่าวมาประเมินค่า เพื่อ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยใช้ สตู รอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
= 5-1
5
= 0.8
จากนันได้
้ กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสําหรับการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการประเมิน
4.21-5.00
มากที่สดุ
3.41-4.20
มาก
2.61-3.40
ปานกลาง
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1.81-2.60
1.00-1.80

น้ อย
น้ อยที่สดุ

3.3 การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่ องมือ
เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั จึงมีการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี ้
1) ความเที่ยงตรง (Validity)
ความเที่ยงตรง หมายถึง การที่เครื่ องมือวัดผลนันสามารถวั
้
ดคุณลักษณะที่ต้องการได้ ตรง
และครบถ้ วนในสิ่งที่ศึกษา หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้จะใช้
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยการพัฒนาแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด
ของทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมและแนวคิดบุคคลที่มีชื่อเสียง นอกจากนี ้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจยั และผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความถูกต้ องและตรวจสอบเนื ้อหาและแบบสอบถาม
ความชัดเจนของประเด็นคําถามในแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแก้ ไขก่อนนําไปใช้ จริง
ทังนี
้ ้เพื่อความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย
จึงได้ ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเป็ นรายข้ อ ด้ วยวิธีการ
หาค่าความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม(IOC) เพื่อให้ ได้ คําถามที่ครอบคลุมเนื ้อหาและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
(1) คําถามที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50-1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรงใช้ ได้
(2) คําถามที่มีคา่ IOC ตํ่ากว่า 0.50 จะต้ องมีการปรับปรุงอีกและยังใช้ ไม่ได้
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์คา่ ความเที่ยงตรง (IOC)
ข้ อคําถาม
ด้ านปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม
ด้ านการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ด้ านพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม
รวม

ค่ าความเที่ยงตรง
1
0.792
0.917
0.903
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2) ความเชื่อมัน่ (Reliability)
ความเชื่อมัน่ หมายถึง การที่เครื่ องมือวัดผลได้ แน่นอนหรื อความคงที่ในการวัด โดยทํา
การเก็บแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดก่อน เพื่อทําการทดสอบ Pre-test
ทําการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ(Pre-test)
α
=
k-1
∑Vi
k-1

เมื่อ

α
k
Vi
Vt

=
=
=
=

Vt

ความน่าเชื่อถือได้
จํานวนข้ อ
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้ อ
ความแปรปรวนของคะแนนทุกข้ อ

ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นมาแล้ วนําไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30
ชุดกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่อความหมายและตรงกับความต้ องการใน
การสื่ อสาร จากนันจึ
้ งนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ เกณฑ์ยอมรับที่ค่า
มากกว่า 0.700
ตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability)
ข้ อคําถาม
ด้ านปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม
ด้ านการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ด้ านพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม
รวม

ค่ าความเชื่อมั่น
0.839
0.885
0.786
0.837

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์
(Online) ให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างตามเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
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จํานวน 400 ชุด ได้ กลับคืนมาและสมบูรณ์ทงั ้ 400 ชุด โดยใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่
้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 รวมเวลา 45 วัน ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
นํามาวิเคราะห์และดําเนินการ ดังนี ้
1) ทําแผนหรื อตารางเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2) ทําการสร้ างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้ าเว็ปไซต์ http://doc.google.com เพื่อการ
สร้ างแบบสอบถามและทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์
3) เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมด
้
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรั บการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เมื่อนําแบบ
สอบถามที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมูล เรี ยบร้ อยแล้ วมาประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows เพื่อ
คํานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สําหรับการวิจยั และนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้ สถิตริ ้ อยละ (Percentage)
2) ข้ อมูลปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
ใช้ สถิตริ ้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) ข้ อมูลการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ได้ รับจากการ
ใช้ สินค้ า วิเคราะห์โดยใช้ สถิตริ ้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) หากผลลัพธ์ที่ได้ อยูใ่ นปริ มาณมาก แสดงว่า มีการรับรู้
4) ข้ อมูลพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม วิเคราะห์โดยใช้ สถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เป็ นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออ้ างอิงตัวเลขทางสถิติไปสู่กลุ่มประชากร เป็ นการวิเคราะห์
โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Movement Correlation
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กนั ของตัวแปร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริ โภค
สินค้ าแฟชัน่ ออนไลน์” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ทําการสํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ น
ผู้ที่มีการใช้ สื่อสังคมอย่างอินสตาแกรม (Instagram) ในการซื ้อสินค้ าแฟชัน่ จํานวน 400 คน
สําหรับการศึกษาครัง้ นี ้มีสญ
ั ลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสะดวกในการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อสื่อความหมายให้ เข้ าใจตรงกัน ผู้วิจยั จึงได้ กําหนด
สัญลักษณ์และความหมาย ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
N
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

xˉ

S.D.
F
r

แทน
แทน
แทน
แทน

P
Sig.
SS
MS

แทน
แทน
แทน
แทน

df

แทน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาใน F-distribution
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of
Square)
ระดับชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of freedom)
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สําหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจยั
สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
4.1 ผลการศึกษาด้ านลักษณะประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
4.2 ผลการศึกษาด้ านการใช้ งานอินสตาแกรม (Instagram)
4.3 ผลการศึกษาด้ านการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
4.4 ผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม (Instagram)
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน

4.1 ผลการศึกษาด้ านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั และวิเคราะห์ทางด้ านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วยอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้ ตอ่ เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
อายุ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี
รวม

จํานวน
58
236
69
37
400

ร้ อยละ
14.50
59.00
17.30
9.30
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจํานวนทังสิ
้ ้น 400 คน สามารถสรุปได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 22-25 ปี จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.00
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 26-29 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.30
และกลุม่ ตัวอย่างที่อยูใ่ นช่วงอายุ 18-21 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.50 สุดท้ ายกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยูใ่ นช่วงอายุ 30-34 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.30 ตามลําดับ
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9.3%

14.5%

17.3%

18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี

59%

ภาพที่ 4.1 แสดงลักษณะประชากรด้ านอายุ
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม

จํานวน
371
29
400

ร้ อยละ
92.80
7.30
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 371
คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.80 และสถานภาพสมรส จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.30
ตามลําดับ
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7.3%

โสด
สมรส

92.8%

ภาพที่ 4.2 แสดงลักษณะประชากรด้ านสถานภาพ
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
18
278
104
400

ร้ อยละ
4.50
69.50
26.00
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิ งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 278 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาที่สงู กว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และสุดท้ ายเป็ นระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.50 ตามลําดับ
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ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
26%

4.5%

ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
69.5%

ภาพที่ 4.3 แสดงลักษณะประชากรด้ านระดับการศึกษาสูงสุด
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
เจ้ าของกิจการ/รับจ้ างทัว่ ไป
รวม

จํานวน
215
42
83
60
400

ร้ อยละ
53.80
10.50
20.80
15.00
100

จากตารางที่ 4.4
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิ งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษา จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.80 รองลงมา คือ พนักงานบริ ษัท จํานวน 83 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 20.80 เจ้ าของกิจการ/รับจ้ างทัว่ ไป จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 และรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 ตามลําดับ
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นักเรี ยน/นักศึกษา

15%
53.8%

20.8%

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
เจ้ าของกิจการ/รับจ้ างทัว่ ไป

10.5%

ภาพที่ 4.4 แสดงลักษณะประชากรด้ านอาชีพ
ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม

จํานวน
57
193
116
34
400

ร้ อยละ
14.30
48.30
29.00
8.50
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีระดับรายได้ ต่อเดือนอยู่ที่
10,001-20,000 บาท จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.30 รองลงมาคือ รายได้ ตอ่ เดือน
20,001-30,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000
บาท จํานวน 57 คน คิดเป็ น 14.30 และรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 30,001 บาท จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 8.50 ตามลําดับ
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8.5%

ตํ่ากว่า 10,000 บาท

14.3%

10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท

29%

มากกว่า 30,001 บาท

48.3%

ภาพที่ 4.5 แสดงลักษณะประชากรด้ านรายได้ ตอ่ เดือน

4.2 ผลการศึกษาด้ านปริมาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram)
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามการติดตามบัญชีร้านค้ าบน
อินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ชื่อร้ านค้ าดาราและบุคคลที่มีช่ ือเสียง
Babyrosebypancake – แพนเค้ ก เขมนิจ
จามิกรณ์
Misstarbydavika – ใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่
Imbrand – มาร์ กี ้ ราศี บาเล็นซิเอก้ า
Psmaterial – พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ
Virithipa_apparel – วุ้นเส้ น วิริฒิพา ภักดี
ประสงค์
Shop_twinklestars – หญิงแม้ น นฤมาส
ยุคล
Janesuda_Brand – เจน เจนสุดา ปานโต

จํานวน
265

ร้ อยละ
17.47

178
161
156
139

11.74
10.62
10.28
9.16

128

8.44

103

6.79
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ชื่อร้ านค้ าดาราและบุคคลที่มีช่ ือเสียง
Secretbymayfuang – เมย์ เฟื่ องอารมณ์
กําเนิดพลอย
Kwankaobrand – แพง ขวัญข้ าว เศวตวิมล
Fourshop – โฟร์ สกลรัตน์ วรอุไร
Worra_worra – นุน่ วรนุช ภิรมย์ภกั ดี
Everythingbypanward – เอ๋ พรทิพย์ สะกิด
ใจ
รวม

จํานวน
102

ร้ อยละ
6.72

85
81
75
44

5.60
5.34
4.94
2.90
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีการติดตามบัญชีร้านค้ าบน
อินสตาแกรมของแพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์ (Babyrosebypancake) จํานวน 265 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.47 รองลงมาคือ มีการติดตามบัญชีร้านค้ าบนอินสตาแกรมของใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่
(Misstarbydavika) จํานวน 178 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.74 ร้ านค้ าบนอินสตาแกรมของมาร์ กี ้
ราศี บาเล็นซิเอก้ า (Imbrand) จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.62 และลําดับสุดท้ ายของ
การติ ด ตามบัญ ชี ร้ านค้ า บนอิ น สตาแกรมของเอ๋ พรทิ พ ย์ สะกิ ด ใจ (Everythingbypanward)
จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.90 ตามลําดับ
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20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17.47

11.74

5.6

10.28 10.62
8.44

6.79 6.72

9.16
4.94

5.34
2.9

ภาพที่ 4.6 แสดงข้ อมูลด้ านการติดตามบัญชีร้านค้ าบนอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาการใช้ งานอินสตาแกรม
ในการติดตามบัญชีของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ช่ วงเวลาในการติดตาม
08.00 – 10.59 น.
11.00 – 13.59 น.
14.00 – 16. 59 น.
17.00 – 19.59 น.
20.00 – 22.59 น.
23.00 – 01.59 น.
02.00 – 04.59 น.
05.00 – 07.59 น.
รวม

จํานวน
25
28
14
56
201
73
2
1
400

ร้ อยละ
6.30
7.00
3.50
14.00
50.30
18.30
0.50
0.30
100
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการใช้ งานอินสตาแกรม สําหรับการ
ติดตามบัญชีของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลา 20.00 – 22.59 น. มากที่สดุ จํานวน
201 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.30 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 23.00 – 01.59 น. จํานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 18.30 ช่วงเวลา 17.00 – 19.59 น. จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และอันดับ
สุดท้ ายช่วงเวลา 05.00 – 07.59 น. จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.30 ตามลําดับ

18.3%

0.5%

0.3%

6.3% 7%

08.00–10.59 น.
11.00–13.59 น.

3.5%
14%

14.00–16. 59 น.
17.00–19.59 น.
20.00 – 22.59 น.
23.00 – 01.59 น.
02.00 – 04.59 น.

50.3%

05.00 – 07.59 น.

ภาพที่ 4.7 แสดงข้ อมูลด้ านช่วงเวลาการใช้ งานอินสตาแกรมในการติดตามบัญชีของดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาการใช้ งานอินสตาแกรม
ในการติดตามบัญชีร้านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ช่ วงเวลาในการติดตาม
08.00 – 10.59 น.
11.00 – 13.59 น.
14.00 – 16. 59 น.
17.00 – 19.59 น.
20.00 – 22.59 น.
23.00 – 01.59 น.

จํานวน
22
17
14
56
208
81

ร้ อยละ
5.50
4.30
3.50
14.00
52.30
20.30
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ช่ วงเวลาในการติดตาม
02.00 – 04.59 น.
05.00 – 07.59 น.
รวม

จํานวน
1
1
400

ร้ อยละ
0.30
0.30
100

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการใช้ งานอินสตาแกรม สําหรับการ
ติดตามบัญชีร้านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลา 20.00 – 22.59 น. มากที่สุด
จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.30 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 23.00 – 01.59 น. จํานวน 81 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 20.30 ช่วงเวลา 17.00 – 19.59 น. จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และ
อันดับสุดท้ ายคือช่วงเวลา 05.00 – 07.59 น. มีจํานวนเท่าๆ กัน คือ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ
0.30 ตามลําดับ

20.3%

0.3%

0.3% 5.5%

4.3%

08.00 – 10.59 น.
11.00 – 13.59 น.

3.5%
14%

14.00 – 16. 59 น.
17.00 – 19.59 น.
20.00 – 22.59 น.
23.00 – 01.59 น.
02.00 – 04.59 น.

52.3%

05.00 – 07.59 น.

ภาพที่ 4.8 แสดงข้ อมูลด้ านช่วงเวลาการใช้ งานอินสตาแกรมในการติดตามบัญชีร้านค้ าของดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียง
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม เพื่อ
ติดตามบัญชีของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการใช้
อินสตาแกรม
ความถี่ในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้ าและ
บริการของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการแสดงความชื่นชอบ (Like) ของบัญชี
ร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการร่ วมกิจกรรมทางการตลาดผ่านอินสตา
แกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการติดตามอินสตาแกรมของดาราและบุคคล
ที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการหาข้ อมูลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของ
ร้ านค้ าดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการแบ่งปั นรู ปภาพหรื อข้ อมูล (Share) ของ
บัญชีร้านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) บัญชี
ร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการใส่ข้อความ #hastags ชื่อร้ านค้ าของ
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
รวม

xˉ

ระดับความถี่
S.D.
แปลผล

3.96

1.29

มาก

3.70

1.44

มาก

3.60

1.53

มาก

3.54

1.35

มาก

3.48

1.31

มาก

3.44

1.45

มาก

2.92

1.48

ปานกลาง

2.71

1.53

ปานกลาง

3.42

0.99

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้ าและ
บริการของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ ความถี่ในการแสดง
ความชื่นชอบ (Like) ของบัญชีร้านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.70 ความถี่ใน
การร่วมกิจกรรมทางการตลาดผ่านอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.60
และอัน ดับสุดท้ ายคื อ ความถี่ ใ นการใส่ ข้อ ความ #hastags ชื่ อ ร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่ มี
ชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 2.71 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม
วัตถุประสงค์
ในการใช้ อินสตาแกรม
เพื่อรับรู้ขา่ วสารต่างๆ ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่ตนเองชื่นชอบบนอินสตาแกรม
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสแฟชัน่ ที่ดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียงสวมใส่
เพื่อติดตามร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงบน
อินสตาแกรม
เพื่อหาข้ อมูลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแฟชัน่ เช่น
เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ กระเป๋ า
เพื่อแชร์ รูปภาพของตนเอง
เพื่อติดตามหรื อร่วมกิจกรรมทางการตลาดของร้ านค้ า
ออนไลน์ผา่ นทางอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
เพื่อรี วิวสินค้ าที่ซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ทางอินสตาแก
รมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
รวม

xˉ

ระดับวัตถุประสงค์
S.D.
แปลผล

4.19

0.96

มาก

4.00

0.95

มาก

3.81

1.06

มาก

3.69

1.32

มาก

3.57

1.23

มาก

3.53

1.24

มาก

3.21

1.45

ปานกลาง

3.71

5.58

มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบบนอินสตาแกรมมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ
เพื่อติดตามความเคลื่ อนไหวของกระแสแฟชั่นที่ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงสวมใส่ มีค่าเฉลี่ ย
4.00 เพื่อติดตามร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรม มีคา่ เฉลี่ย 3.81 เพื่อ
หาข้ อมูลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแฟชัน่ เช่น เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ กระเป๋ า มีค่าเฉลี่ย 3.69
เพื่อแชร์ รูปภาพของตนเอง มีคา่ เฉลี่ย 3.57 เพื่อติดตามหรื อร่ วมกิจกรรมทางการตลาดของ
ร้ านค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.53 และเพื่อ
รี วิวสินค้ าที่ซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ทางอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสี ยง มีค่าเฉลี่ย
3.21 ตามลําดับ
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4.3 ผลการศึกษาด้ านการรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียงจากอินสตา
แกรม
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเชื่อถือ ด้ านการ
ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
การรั บรู้ ด้านการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ

xˉ

บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นํากระแสแฟชัน่ ในสังคม เช่น
การใช้ สินค้ า การแต่งกายหรื อการดําเนินชีวิต
การนําเสนอสินค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําให้
ผู้บริโภคสามารถจดจําได้ รวดเร็ วขึ ้น ง่ายขึ ้นและนาน
ขึ ้น
บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเป็ นต้ นแบบในการใช้ สินค้ า
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงขายสินค้ าที่มีลกั ษณะ
สอดคล้ องกับภาพลักษณ์ของสินค้ าของตนเอง ทําให้
สามารถสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง
การเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงช่วยให้ สินค้ าของตนเองแจ้ ง
เกิดในตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว และติดตลาดในเวลาอัน
สัน้
รวม

4.23

ระดับการรับรู้
S.D.
แปลผล
0.75
มากที่สดุ

4.07

1.07

มาก

4.03
3.96

1.12
0.70

มาก
มาก

3.90

1.02

มาก

4.04

0.75

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือด้ านการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ เรื่ องบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นํากระแสแฟชัน่ ในสังคม เช่น การใช้ สินค้ า การ
แต่งกายหรื อการดําเนินชีวิต มีคา่ เฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือ การนําเสนอสินค้ าของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถจดจําได้ รวดเร็วขึ ้น ง่ายขึ ้นและนานขึ ้น มีคา่ เฉลี่ย 4.07 บุคคลที่
มีชื่อเสียงสามารถเป็ นต้ นแบบในการใช้ สินค้ า มีคา่ เฉลี่ย 4.03 ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงขาย
สินค้ าที่ มี ลักษณะสอดคล้ องกับภาพลักษณ์ ของสิน ค้ าของตนเอง ทํ าให้ ส ามารถสื่อสารไปยัง
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กลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง มีคา่ เฉลี่ย 3.96 และการเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงช่วยให้ สินค้ าของตนเอง
แจ้ งเกิดในตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว และติดตลาดในเวลาอันสัน้ มีคา่ เฉลี่ย 3.90 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเชื่อถือ ด้ านการใช้
ความน่าเชื่อถือ
การรับรู้ด้านการใช้ ความน่ าเชื่อถือ

xˉ

บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้มีประสบการณ์การใช้ สินค้ า
โดยตรง และอยูใ่ นวงการแฟชัน่ ทําให้ เป็ นแหล่งข้ อมูล
ที่ดีได้
บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําความคิดทางด้ านแฟชัน่ จึง
ทําให้ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากผู้บริโภค
บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถทําให้ สินค้ าเป็ นที่ยอมรับของ
ผู้บริ โภค โดยการยืนยันว่า สินค้ านี ้ดีจริงๆ คุ้มค่ากับเงิน
ที่เสียไป
รวม

4.15

ระดับการรับรู้
S.D.
แปลผล
0.95
มาก

4.14

0.98

มาก

4.03

0.93

มาก

4.11

0.71

มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อด้ านการใช้ ความ
น่าเชื่อถื อ ส่วนใหญ่ มีการรับรู้ เรื่ องบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้มีประสบการณ์ การใช้ สินค้ าโดยตรง
และอยู่ในวงการแฟชัน่ ทําให้ เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ดีได้ มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ บุคคลที่มี
ชื่ อ เสี ย งเป็ นผู้นํ า ความคิด ทางด้ า นแฟชั่น จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด พฤติ กรรมเลี ยนแบบจากผู้บ ริ โ ภค มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถทําให้ สินค้ าเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค โดยการ
ยืนยันว่า สินค้ านี ้ดีจริ ง ๆ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป มีคา่ เฉลี่ย 4.03
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเชื่อถือ ด้ านความ
ดึงดูดใจ
การรั บรู้ ด้านความดึงดูดใจ

xˉ

ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีรูปลักษณ์ที่ดี ทําให้ มี
ความน่าดึงดูดใจเมื่อใช้ สินค้ า
การนําเสนอสินค้ าด้ วยบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําให้ ตวั
สินค้ าเกิดความน่าสนใจ
เมื่อผู้บริ โภคมีความสนใจบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นทุนเดิม
อยูแ่ ล้ ว การได้ เห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนําเสนอสินค้ า
ทําให้ เกิดการติดตามและตังใจดู
้ อย่างสนใจ
เมื่อดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีการใช้ สินค้ าด้ วย
ตัวเอง ทําให้ สินค้ ามีความน่าดึงดูดใจเพิ่มขึ ้น
บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นตัวกระตุ้นการซื ้อสินค้ า
เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับที่ชื่นชอบ
ติดตามมากมาย จึงเกิดการนํามาเป็ นแบบอย่างและ
พยายามเลียนแบบพฤติกรรมอยูเ่ สมอ
รวม

4.57

ระดับการรับรู้
S.D.
แปลผล
0.68
มากที่สดุ

4.09

0.88

มาก

4.04

0.72

มาก

4.02

1.05

มาก

3.99

0.77

มาก

4.14

0.62

มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือด้ านความดึงดูดใจ ส่วน
ใหญ่รับรู้เรื่ องดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีรูปลักษณ์ที่ดี ทําให้ มีความน่าดึงดูดใจเมื่อใช้ สินค้ า มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ การนําเสนอสินค้ าด้ วยบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําให้ ตวั สินค้ าเกิดความ
น่าสนใจ มีคา่ เฉลี่ย 4.09 เมื่อผู้บริ โภคมีความสนใจบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว การได้
เห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนําเสนอสินค้ า ทําให้ เกิดการติดตามและตังใจดู
้ อย่างสนใจ มีค่าเฉลี่ย
4.04 เมื่อดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีการใช้ สินค้ าด้ วยตัวเอง ทําให้ สินค้ ามีความน่าดึงดูดใจ
เพิ่มขึ ้น มีคา่ เฉลี่ย 4.02 และบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นตัวกระตุ้นการซื ้อสินค้ า เนื่องจากบุคคลที่มี
ชื่ อ เสี ย งมี แ ฟนคลับ ที่ ชื่ น ชอบติ ด ตามมากมาย จึ ง เกิ ด การนํ า มาเป็ นแบบอย่ า งและพยายาม
เลียนแบบพฤติกรรมอยูเ่ สมอ มีคา่ เฉลี่ย 3.99 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเชื่อถือ ด้ านความ
คล้ ายคลึง
การรั บรู้ ด้านความคล้ ายคลึง

xˉ

การเสนอภาพตัวอย่างสินค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียง มี
ความคล้ ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้บริโภค
สินค้ าแฟชัน่ ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความคล้ ายคลึงกับ
ความชื่นชอบของผู้บริ โภค
สินค้ าที่ขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียง
สามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะเมื่อใช้ สินค้ าแล้ วจะรู้สกึ ดูดี
เหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนันๆ
้
สินค้ าที่ขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียง
สามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอายุ
ใกล้ เคียงกัน
ลักษณะการนําเสนอสินค้ าของบุคคลผู้มีชื่อเสียง
คล้ ายคลึงและใกล้ เคียงกับความชอบของผู้บริ โภค
สินค้ าที่ขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียง
สามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความ
สนใจด้ านแฟชัน่ เหมือนกัน
รวม

4.13

ระดับการรับรู้
S.D.
แปลผล
0.80
มาก

3.98

0.83

มาก

3.74

0.96

มาก

3.68

0.98

มาก

3.66

0.91

มาก

3.46

1.04

มาก

3.78

0.58

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือด้ านความคล้ ายคลึง
ส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่ องการเสนอภาพตัวอย่างสินค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความคล้ ายคลึงกับ
ความชื่นชอบของผู้บริ โภค มีคา่ เฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ สินค้ าแฟชัน่ ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมี
ความคล้ ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้บริ โภค มีคา่ เฉลี่ย 3.98 สินค้ าที่ขายผ่านอินสตาแกรม
บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะเมื่อใช้ สินค้ าแล้ วจะรู้สกึ ดูดีเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงคน
นันๆ
้ มีคา่ เฉลี่ย 3.74 สินค้ าที่ขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะ
บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอายุใกล้ เคียงกัน มีคา่ เฉลี่ย 3.68 ลักษณะการนําเสนอสินค้ าของบุคคลผู้มี

76
ชื่อเสียงคล้ ายคลึงและใกล้ เคียงกับความชอบของผู้บริ โภค มีคา่ เฉลี่ย 3.66 และสินค้ าที่ขายผ่าน
อินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสนใจด้ านแฟชัน่
เหมือนกัน มีคา่ เฉลี่ย 3.46 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเชื่อถือ ด้ านความ
เคารพและยอมรับ
การรั บรู้ด้านความเคารพ/ยอมรั บ

xˉ

ความชื่นชอบในบุคลิกภาพของดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้ า
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผ้ ตู ดิ ตาม (follows) ใน
อินสตาแกรมจํานวนมาก
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นต้ นแบบในการดําเนิน
ชีวิตของผู้บริ โภคได้
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค
รวม

4.36

ระดับการรับรู้
S.D.
แปลผล
0.67
มากที่สดุ

4.31

0.78

มากที่สดุ

4.31

0.88

มากที่สดุ

4.29
4.32

0.67
0.52

มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือด้ านความเคารพและ
การยอมรับ ส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่ องความชื่นชอบในบุคลิกภาพของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
การนําเสนอสินค้ า มีคา่ เฉลี่ย 4.36
รองลงมาคือ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผ้ ูติดตาม
(follows) ในอินสตาแกรมจํานวนมากและดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นต้ นแบบในการดําเนิน
ชีวิตของผู้บริ โภคได้ มีคา่ เฉลี่ยเท่าๆ กัน คือ 4.31 และดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค มีคา่ เฉลี่ย 4.29 ตามลําดับ
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4.4 ผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าจากอินสตาแกรม(Instagram)
ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามประเภทของสินค้ าแฟชัน่
ประเภทสินค้ า
เสื ้อผ้ า
กระเป๋ า
เครื่ องประดับ
รวม

จํานวน
226
134
40
400

ร้ อยละ
56.50
33.50
10.00
100

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
แฟชัน่ ประเภทเสื ้อผ้ า จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.60 รองลงมาคือ กระเป๋ า จํานวน 134
คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 ลําดับสุดท้ ายคือ เครื่ องประดับ จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00

33.5%

56.5%

10%

เสื ้อผ้ า

เครื่ องประดับ

ภาพที่ 4.9 แสดงข้ อมูลของประเภทสินค้ าแฟชัน่

กระเป๋ า
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ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ชื่อร้ านของดาราและบุคคลที่มีช่ ือเสียง

จํานวน

ร้ อยละ

Misstarbydavika – ใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่
Babyrosebypancake – แพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์
Psmaterial – พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ
Imbrand – มาร์ กี ้ ราศี บาเล็นซิเอก้ า
Virithipa_apparel – วุ้นเส้ น วิริฒิพา ภักดีประสงค์
Fourshop – โฟร์ สกลรัตน์ วรอุไร
Janesuda_Brand – เจน เจนสุดา ปานโต
Kwankaobrand – แพง ขวัญข้ าว เศวตวิมล
Shop_twinklestars – หญิงแม้ น นฤมาส ยุคล
Secretbymayfuang – เมย์ เฟื่ องอารมณ์ กําเนิดพลอย
Everythingbypanward – เอ๋ พรทิพย์ สะกิดใจ
Worra_worra – นุน่ วรนุช ภิรมย์ภกั ดี
รวม

130
57
45
36
35
26
24
14
9
8
8
8
400

32.50
14.30
11.30
9.00
8.80
6.50
6.00
3.50
2.30
2.00
2.00
2.00
100

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมร้ านค้ าของใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่ (Misstarbydavika) จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ
32.50 รองลงมาคือ แพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์ (Babyrosebypancake) จํานวน 57 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.30 พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ (Psmaterial) จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.30
และร้ านของเมย์ เฟื่ องอารมณ์ กํ า เนิ ด พลอย (Secretbymayfuang) เอ๋ พรทิ พ ย์ สะกิ ด ใจ
(Everythingbypanward) นุ่น วรนุช ภิรมย์ภกั ดี (Worra_worra) มีจํานวนร้ านละ 8 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 2.00 เท่า ๆ กัน
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32.5

35
30
25
20
15

14.3

11.3

10
5

3.5

6

9

8.8

6.5

2.3

2

2

2

0

ภาพที่ 4.10 แสดงข้ อมูลร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ตารางที่ 4.18 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความถี่ในการซือ้ สินค้ า
ทุกวัน
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
สัปดาห์ละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อเดือน
รวม

จํานวน
184
46
102
57
11
400

ร้ อยละ
46.00
11.50
25.50
14.30
2.80
100

จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแก
รมดาราและบุคคลที่ มี ชื่อเสี ยงมากที่สุด คือ ทุกวัน จํ านวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.00
รองลงมาคือ การซื ้อสินค้ า 1-2 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.50 การซื ้อ
สินค้ าสัปดาห์ละครัง้ จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.30 การซื ้อสินค้ า 3-4 วันต่อสัปดาห์
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จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.50 และการซื ้อสินค้ า 2-3 เดือนต่อครัง้ จํานวน 11 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 2.80 ตามลําดับ

14.3%

2.8%
46%

25.5%

ทุกวัน
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
สัปดาห์ละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อเดือน

11.5%

ภาพที่ 4.11 แสดงข้ อมูลความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สินค้ า
ตํ่ากว่า 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
มากกว่า 4,001 บาท
รวม

จํานวน
98
79
83
112
28
400

ร้ อยละ
24.50
19.80
20.80
28.00
7.00
100

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คือ 3,001-4,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 28.00 รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายตํ่ากว่า 1,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.50
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ค่าใช้ จ่าย 2,001-3,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.80 ค่าใช้ จ่าย 1,001-2,000
บาท จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.80 และค่าใช้ จ่ายมากกว่า 4,001 บาท จํานวน 28
คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 ตามลําดับ

7%

24.5%

ตํ่ากว่า 1,000 บาท

28%

1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท

19.8%

มากกว่า 4,001 บาท

20.8%

ภาพที่ 4.12 แสดงข้ อมูลค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเหตุผลในการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ระดับเหตุผล
S.D.
แปลผล

เหตุผลในการซือ้ สินค้ า

xˉ

ซื ้อเพราะกระแสนิยมที่มีตอ่ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง

3.92

1.06

มาก

3.85

1.13

มาก

3.63

0.96

มาก

3.62

0.95

มาก

ซื ้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความเป็ นผู้นํา
ด้ านแฟชัน่ กว่าร้ านอื่น ๆ
ซื ้อเพราะเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าที่ขายโดยร้ าน
ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ซื ้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําทาง
ความคิด เป็ นต้ นแบบที่อยากจะเลียนแบบ
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
เหตุผลในการซือ้ สินค้ า

xˉ

ซื ้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงรับรองว่า สินค้ า
นันดี
้ จริ ง
ซื ้อเพราะอยากมีรูปลักษณ์เหมือนดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ซื ้อเพราะชื่นชอบบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นําเสนอสินค้ า
รวม

3.61

ระดับเหตุผล
S.D.
แปลผล
0.97
มาก

3.45

1.05

มาก

3.38
3.64

0.87
0.77

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมเพราะกระแสนิยมที่มีตอ่ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ ซื ้อ
เพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความเป็ นผู้นําด้ านแฟชัน่ กว่าร้ านอื่น ๆ มีคา่ เฉลี่ย 3.85 ซื ้อ
เพราะเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าที่ขายโดยร้ านของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.63
ซื ้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําทางความคิด เป็ นต้ นแบบที่อยากจะเลียนแบบ มี
ค่าเฉลี่ย 3.62 ซื ้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงรับรองว่า สินค้ านันดี
้ จริ ง มีคา่ เฉลี่ย 3.61
ซื ้อเพราะอยากมีรูปลักษณ์เหมือนดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.45 และซื ้อเพราะชื่น
ชอบบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นําเสนอสินค้ า มีคา่ เฉลี่ย 3.38 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
การรั บรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพล
ตัวเอง

ระดับการรั บรู้ ของบุคคลที่มีอิทธิพล
S.D.
แปลผล
xˉ
4.60
0.64
มากที่สดุ

เพื่อน
ดารานักแสดง

4.08
3.83

1.09
1.10

มาก
มาก

ศิลปิ น/นักร้ อง
บุคคลที่มีสงั คมชันสู
้ ง
คนรัก/แฟน
ญาติพี่น้อง
นักกีฬา
นักการเมือง
รวม

3.82
3.60
3.32
3.04
2.89
2.19
3.49

1.13
1.40
1.06
1.09
1.13
1.11
0.72

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ผ่านอินสตาแกรมจากตัวเองมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ ได้ รับอิทธิพลจากเพื่อน
มีคา่ เฉลี่ย 4.08 ดารานักแสดง มีคา่ เฉลี่ย 3.83 ศิลปิ นหรื อนักร้ อง มีคา่ เฉลี่ย 3.82 บุคคลที่มี
สังคมชันสู
้ ง มีคา่ เฉลี่ย 3.60 คนรักหรื อแฟน มีคา่ เฉลี่ย 3.32 ญาติพี่น้อง มีคา่ เฉลี่ย 3.04
นักกีฬา มีคา่ เฉลี่ย 2.89 และสุดท้ าย คือ นักการเมือง มีคา่ เฉลี่ย 2.19 ตามลําดับ
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันมีปริมาณการใช้ อินสตา
แกรม (Instagram) แตกต่ างกัน
1) ด้ านอายุ
อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั ปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
อายุกับ
ปริมาณการ
ใช้ อนิ สตา
แกรม
ความถี่ในการ
ใช้ อินสตาแกรม
วัตถุประสงค์
ในการใช้
อินสตาแกรม

18-21 ปี
(N=58)

22-25 ปี
(N=236)

26-29 ปี
(N=69)

30-34 ปี
(N=37)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

3.52

0.72

3.31

1.06

3.52

0.89

3.75

4.02

0.76

3.57

0.95

3.82

0.72

4.05

F

Sig

0.81

2.78

0.04

0.71

7.12

0.00

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.22 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ยกเว้ นกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมที่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม จําแนกตามอายุ

xˉ

อายุ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี

18-21 ปี

3.52
3.31
3.52
3.75

22-25 ปี
0.005*

26-29 ปี

30-34 ปี
0.017*

\

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.23 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิ ธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี อายุ 18-21
ปี มี ระดับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 22-25 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 30-34 ปี มีระดับวัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 22-25 ปี
2) ด้ านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
ระดับการศึกษา
กับปริมาณการ
ใช้ อินสตาแกรม
ความถี่ในการใช้
อินสตาแกรม
วัตถุประสงค์ใน
การใช้ อินสตาแกรม

ตํ่ากว่ าปริญญา
ตรี (N=18)

ปริญญาตรี
(N=278)

สูงกว่ าปริญญา
ตรี(N=104)

F

Sig

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

3.85

0.38

3.39

1.01

3.41

1.03

1.83

0.162

4.01

0.37

3.69

0.91

3.74

0.90

1.15

0.317

หมายเหตุ: *p < 0.05
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จากตารางที่ 4.24 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับปริ มาณการใช้ อินสตาแก
รม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี ความถี่ ในการใช้ อินสตาแกรมและ
วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
3) ด้ านอาชีพ
อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อปริมาณการใช้ อินสตาแกรมที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
อาชีพกับ
นักเรี ยน/ รั บราชการ/
ปริมาณ
นักศึกษา รั ฐวิสาหกิจ
การใช้
(N=58)
(N=236)
อินสตา
แกรม
S.D.
xˉ S.D. xˉ
ความถี่ใน
3.51 0.94 3.00 1.09
การใช้
อินสตาแกรม
วัตถุประสงค์ 3.70 0.90 3.46 0.95
ในการใช้
อินสตาแก
รม

ˉx
3.07

S.D.
0.94

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ
F
(N=37)
S.D.
xˉ
3.86 0.97 11.02

3.70

0.91

4.01 0.69

พนักงาน
บริษัท(N=69)

3.83

Sig

0.00

0.01

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.25 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างที่ มีอายุแ ตกต่างกัน มี ความถี่ ใ นการใช้ อิน สตาแกรมและวัตถุประสงค์ใ นการใช้
อินสตา- แกรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ใน
การใช้ อินสตาแกรม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
รับจ้ าง/เจ้ าของ
กิจการ

xˉ
3.51

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท

0.021*

0.007*

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ

3.00

0.000*

3.07
3.86

0.000*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.26 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ของความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีระดับความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ มีระดับ
ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มี อาชี พรั บจ้ าง/เจ้ าของกิ จ การ มี ระดับความถี่ ในการใช้ อิน สตาแกรมมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัท
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ
นักเรี ยน/
นักศึกษา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
รับจ้ าง/เจ้ าของ
กิจการ

xˉ

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ

3.70
3.46

0.012*

3.70
4.01

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.27 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ของวัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ มีระดับวัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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4) รายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ตอ่ เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้ ตอ่ เดือนกับปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
รายได้ ต่อ
ตํ่ากว่ า
10,001-20,000
เดือนกับ 10,000 บาท
บาท
ปริมาณ
(N=57)
(N=193)
การใช้
อินสตา
S.D. xˉ
S.D.
xˉ
แกรม
ความถี่ใน
3.36 1.00 3.51 0.97
การใช้
อินสตาแกรม
วัตถุประสงค์ 3.79 0.94 3.74 0.86
ในการใช้
อินสตาแก
รม

20,00130,000 บาท
(N=116)

มากกว่ า
30,001 บาท
(N=34)

F

Sig

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

3.28

0.99

3.46

1.17

1.39 0.246

3.65

0.92

3.66

0.91

0.42 0.737

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.28 การเปรี ยบเทียบรายได้ ตอ่ เดือนกับปริ มาณ การใช้ อินสตาแก
รม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ร ายได้ ต่อเดื อนแตกต่างกัน มี ความถี่ ใ นการใช้ อิน สตาแกรมและ
วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันมีการรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียง (Celebrity) แตกต่ างกัน
1) ด้ านอายุ
อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.29 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
อายุกับการ
รั บรู้ ความ
น่ าเชื่อถือ
ของบุคคลที่
มีช่ ือเสียง
การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของ
บุคคลที่มี
ชื่อเสียง

18-21 ปี
(N=58)

22-25 ปี
(N=236)

26-29 ปี
(N=69)

30-34 ปี
(N=37)

xˉ

S.D.

xˉ

xˉ

xˉ

S.D.

4.16

0.46

4.25

0.34

S.D.

S.D.

4.00 0.51 4.16 0.47

F

Sig

4.62

0.003

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.29 การเปรี ยบเทียบอายุกบั การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

91
ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามอายุ

xˉ

อายุ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี

18-21 ปี

22-25 ปี

26-29 ปี

4.16
4.00
4.16
4.25

30-34 ปี
0.04*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.30 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-34 ปี มีระดับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 22-25 ปี
2) ด้ านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
ระดับการศึกษา
กับปริมาณการ
ใช้ อินสตาแกรม
การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง

ตํ่ากว่ าปริญญา
ตรี (N=18)

ปริญญาตรี
(N=278)

สูงกว่ าปริญญา
ตรี(N=104)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.01

0.65

4.03

0.49

4.20

0.44

หมายเหตุ: *p < 0.05

F

Sig

4.31

0.14
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จากตารางที่ 4.31 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี การรั บรู้ ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

xˉ
4.01
4.03
4.20

ตํ่ากว่ า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่ า
ปริญญาตรี
0.017*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.32 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญา
ตรี มีระดับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
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3) ด้ านอาชีพ
อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
อาชีพกับ
ปริมาณการ
ใช้ อนิ สตา
แกรม
การรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือของ
บุคคลที่มี
ชื่อเสียง

นักเรี ยน/
นักศึกษา
(N=58)

รั บราชการ/
รั ฐวิสาหกิจ
(N=236)

พนักงาน
บริษัท
(N=69)

S.D. xˉ
S.D.
ˉx S.D. xˉ
4.05 0.49 3.98 0.63 4.09 0.38

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ
(N=37)
S.D.
xˉ
4.21 0.52

F

Sig

2.30

0.077

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.33 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่ อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชีพ แตกต่างกัน มี การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

94
4) ด้ านรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ตอ่ เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้ ตอ่ เดือนกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่
มีชื่อเสียง
รายได้ ต่อ
ตํ่ากว่ า
20,00110,001มากกว่ า
เดือนกับ
10,000
30,000
20,000 บาท
30,001 บาท
บาท
ปริมาณการ
บาท
(N=236)
(N=37)
ใช้ อนิ สตา
(N=58)
(N=69)
แกรม
S.D. xˉ S.D. xˉ
S.D.
xˉ S.D. xˉ
การรับรู้
4.00 0.55 4.12 0.47 4.06 0.42 3.98 0.68
ความ
น่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่
มีชื่อเสียง

F

Sig

1.40

0.24

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.34 การเปรี ยบเทียบรายได้ ตอ่ เดือนกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันมีพฤติกรรมการซือ้
สินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ ือเสียงแตกต่ างกัน
1) ด้ านอายุ
อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.35 แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
อายุกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ ือเสียง

หมายเหตุ: *p < 0.05

2.74

1.45

22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี
(N=236)
(N=69)
(N=37)
F
Sig
S.D.
xˉ S.D. xˉ S.D. xˉ
1.87 1.21 2.38 1.15 2.73 0.96 13.2 0.000
3
2.66 1.26 3.16 1.32 2.41 1.01 3.64 0.13

3.71

0.70

3.57 0.78 3.65 0.78 3.92 0.80 2.51

0.06

3.57

0.65

3.43 0.76 3.58 0.67 3.51 0.68 1.04

0.37
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ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคล
ที่มีชื่อเสียง
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
เหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียง
การรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง

18-21 ปี
(N=58)
S.D.
xˉ
2.74
1.18
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จากตารางที่ 4.35 การเปรี ยบเทียบอายุกบั พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแก
รมของบุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงและค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ยกเว้ น เหตุผ ลในการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า ผ่ า นอิ น สตาแกรมดาราและบุค คลที่ มี
ชื่อเสียงและการรับรู้บคุ คลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่
มีชื่อเสียงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ใน
การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามอายุ
อายุ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี

xˉ
2.74
1.87
2.38
2.73

18-21 ปี

22-25 ปี
0.000*

26-29 ปี

30-34 ปี

0.020*

0.001*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.36 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 18-21 ปี มีระดับความถี่ใน
การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 22-25 ปี
และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-34 ปี มีระดับความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 22-25 ปี กับอายุ 26-29 ปี
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ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับค่าใช้ จ่าย
ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามอายุ
อายุ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30-34 ปี

xˉ
2.74
2.66
3.16
2.41

18-21 ปี

22-25 ปี

26-29 ปี

30-34 ปี

0.043*
0.043*

0.040*
0.040*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.37 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-29 ปี มีระดับค่าใช้ จ่าย
ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 22-25
ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-29 ปี มีระดับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 30-34 ปี
2) ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรม
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.38 แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ ือเสียง

หมายเหตุ: *p < 0.05

ปริญญาตรี
(N=278)

ˉx
2.61

S.D.
1.24

ˉx
2.09

S.D.
1.15

สูงกว่ า
ปริญญาตรี
(N=104)
S.D.
xˉ
2.27 1.40

2.50

1.43

2.69

1.23

2.88

1.42

1.16

0.315

3.85

0.72

3.64

0.80

3.59

0.72

0.85

0.427

3.65

0.37

3.54

0.74

3.32

0.70

3.99

0.019

F

Sig

2.04

0.131
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ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคล
ที่มีชื่อเสียง
เหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
การรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง

ตํ่ากว่ าปริญญา
ตรี(N=18)
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จากตารางที่ 4.38 การเปรี ยบเทียบอายุกบั พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแก
รมของบุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ ของ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ยกเว้ น ความถี่ ใ นการซื อ้ สิ น ค้ า ผ่ า นอิ น สตาแกรมดาราและบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ค่า ใช้ จ่า ยในการซื อ้ สิ น ค้ า ผ่า นอิ น สตาแกรมดาราและบุคคลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และเหตุผ ลในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

xˉ

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

3.65
3.54
3.32

ตํ่ากว่ า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่ า
ปริญญาตรี
0.031*

0.031*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.39 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี
ระดับการรั บรู้ บุคคลที่ มี อิทธิ พ ลในการตัดสินใจซือ้ สิน ค้ าผ่านอิน สตาแกรมดาราและบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
3) ด้ านอาชีพ
อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่
มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.40 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง

หมายเหตุ: *p < 0.05

นักเรี ยน/
นักศึกษา(N=58)
S.D.
xˉ
2.07
1.26

รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ(N=236)
S.D.
xˉ
2.29
1.07

พนักงานบริษัท
(N=69)
S.D.
xˉ
1.98 1.10

รับจ้ าง/เจ้ าของ
กิจการ(N=37)
S.D.
xˉ
2.67
1.27

2.80

1.27

2.36

1.21

2.25

0.97

3.43

1.47

3.70

0.63

3.53

0.99

3.44

0.89

3.75

0.87

3.60

0.72

3.28

0.63

3.25

0.64

3.56

0.80

F

Sig

4.68 0.00
3
11.9 0.00
5
0
2.94 0.03
3
6.24 0.00
0

100

อาชีพกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้ า
ผ่ านอินสตาแกรมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแก
รมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
เหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
การรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
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จากตารางที่ 4.40 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความถี่ในการซื ้อสินค้ า
ผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียง และการรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแก
รมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ยกเว้ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ใน
การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ
นักเรี ยน/
นักศึกษา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
รับจ้ าง/เจ้ าของ
กิจการ

xˉ
2.07

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ
0.011*

2.29
1.98

0.011*

2.67

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.41 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ มี
ระดับความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ มีระดับความถี่ใน
การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัท
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ตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับค่าใช้ จา่ ย
ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

xˉ

นักเรี ยน/
นักศึกษา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
รับจ้ าง/เจ้ าของ
กิจการ

2.80

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท
0.010*

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ
0.007*

2.36

0.000*

2.25
3.43

0.000*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.42 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีระดับ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพพนักงานบริ ษัทกับรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ มี
ระดับค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ มีอาชีพรั บราชการ/รั ฐ วิสาหกิ จ และกลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชี พรั บจ้ าง/เจ้ าของกิจ การ มี ระดับ
ค่าใช้ จ่ายในการซื อ้ สินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มี
อาชีพพนักงานบริ ษัท
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ตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

xˉ

นักเรี ยน/
นักศึกษา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
รับจ้ าง/เจ้ าของ
กิจการ

3.60

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รั บราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท

รั บจ้ าง/
เจ้ าของ
กิจการ

0.003*

3.28
3.25
3.56

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.43 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีระดับ
การรั บ รู้ ของบุค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิน ใจซื อ้ สิ น ค้ าผ่ านอิ น สตาแกรมดาราและบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัท
4) ด้ านรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ตอ่ เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.44 แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้ ตอ่ เดือนกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง

หมายเหตุ: *p < 0.05

ตํ่ากว่ า 10,000 บาท 10,001-20,000
(N=58)
บาท(N=236)
S.D.
S.D.
xˉ
xˉ
2.21
1.29
1.95
1.28

20,001-30,000
บาท(N=69)
S.D.
xˉ
2.41
1.09

มากกว่ า 30,001
บาท(N=37)
F
S.D.
xˉ
2.44 1.11
4.29

1.89

1.06

2.62

1.22

3.07

1.25

3.62

1.33

18.56 0.000

3.25

0.94

3.75

0.69

3.60

0.77

3.76

0.72

6.92

0.000

3.04

0.75

3.57

0.73

3.52

0.60

3.65

0.79

9.37

0.000

Sig
0.005
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รายได้ ต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้ าผ่ านอินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีช่ ือเสียง
ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
เหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
การรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
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จากตารางที่ 4.44 การเปรี ยบเทียบรายได้ ตอ่ เดือนกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซื อ้ สินค้ าผ่านอิ นสตาแกรมของบุคคลที่ มี ชื่อเสี ยงที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ
ที่ 0.05
ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ใน
การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามรายได้ ตอ่
เดือน
รายได้ ต่อ
เดือน

xˉ

ตํ่ากว่า 10,000
บาท
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
บาท
มากกว่า
30,001 บาท

2.21
1.95

ตํ่ากว่ า
10,000
บาท

10,00120,000 บาท

20,00130,000
บาท

มากกว่ า
30,001
บาท

0.015*

2.41
2.44

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.45 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 20,001-30,000
บาท มีระดับความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาท
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ตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับค่าใช้ จา่ ย
ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน
รายได้ ต่อ
เดือน
ตํ่ากว่า 10,000
บาท
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
บาท
มากกว่า
30,001 บาท

xˉ
1.89
2.62

ตํ่ากว่ า
10,000
บาท

10,00120,000 บาท

20,00130,000
บาท

มากกว่ า
30,001
บาท

0.001*

0.000*

0.000*

0.021*

0.000*

3.07
3.62

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.46 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 30,001
บาท มีระดับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท รายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 30,001 บาท มีระดับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
สิ น ค้ า ผ่านอิ น สตาแกรมดาราและบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงมากกว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ร ายได้ ต่อ เดื อ น
10,001-20,000 บาทและรายได้ ตอ่ เดือน 20,001-30,000 บาท

107
ตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับเหตุผลใน
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง จําแนกตาม
รายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ต่อ
เดือน

xˉ

ตํ่ากว่า 10,000
บาท
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
บาท
มากกว่า
30,001 บาท

3.25

ตํ่ากว่ า
10,000
บาท

10,00120,000 บาท
0.000*

20,00130,000
บาท
0.039*

มากกว่ า
30,001
บาท
0.021*

3.75
3.60
3.76

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.47 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 30,001
บาท มี ร ะดับ เหตุผ ลในการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า ผ่ า นอิ น สตาแกรมดาราและบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท รายได้ ต่อเดือน 10,001-20,000
บาทและรายได้ ตอ่ เดือน 20,001-30,000 บาท
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ตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง จําแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ต่อ
เดือน

xˉ

ตํ่ากว่า 10,000
บาท
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
บาท
มากกว่า
30,001 บาท

3.04

ตํ่ากว่ า
10,000
บาท

10,00120,000 บาท
0.000*

20,00130,000
บาท
0.001*

มากกว่ า
30,001
บาท
0.001*

3.57
3.52
3.65

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตารางที่ 4.48 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 30,001
บาท มีระดับการรับรู้ บคุ คลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคล
ที่มีชื่อเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท รายได้ ตอ่ เดือน 10,00120,000 บาทและรายได้ ตอ่ เดือน 20,001-30,000 บาท
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4.5.4 สมมติฐานที่ 4 ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากร มี
ความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียง (Celebrity)
ตารางที่ 4.49 ผลของปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
ปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
การรั บรู้ ความ
วัตถุประสงค์ ในการใช้
น่ าเชื่อถือของบุคคล ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม
อินสตาแกรม
ที่มีช่ ือเสียง
N
r
Sig.
N
r
Sig.
ด้ านการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 400
0.37**
0.000
400
0.50**
0.000
ด้ านความน่าเชื่อถือ
400
0.52**
0.000
400
0.54**
0.000
ด้ านความดึงดูดใจ
400
0.16**
0.001
400
0.39**
0.000
ด้ านความคล้ ายคลึง
400
0.27**
0.000
400
0.40**
0.000
ด้ านความเคารพ/
400
0.35**
0.000
400
0.38**
0.000
ยอมรับ
หมายเหตุ: **p < 0.01
จากตารางที่ 4.49 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม
กับการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของบุคคลที่มีชื่อเสียง ด้ วยสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
(Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า ความถี่รวมในการใช้ อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปในทิศทางบวก โดยมีความสัมพันธ์ด้านการใช้
ผู้เชี่ยวชาญที่ ระดับความสัมพันธ์ 0.37 ด้ านความน่าเชื่อถือที่ระดับความสัมพันธ์ 0.52 ด้ าน
ความดึงดูดใจที่ระดับความสัมพันธ์ 0.16 ด้ านความคล้ ายคลึงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.27 และ
ด้ านความเคารพ/การยอมรับที่ระดับความสัมพันธ์ 0.35 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
และวัตถุประสงค์ รวมในการใช้ อิน สตาแกรมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับการรั บรู้ ความ
น่าเชื่อถื อของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปในทิศทางบวก โดยมีความสัมพันธ์ การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญที่ระดับ
ความสัมพันธ์ 0.50 ด้ านความน่าเชื่อถือที่ระดับความสัมพันธ์ 0.54 ด้ านความดึงดูดใจที่ระดับ
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ความสัมพันธ์ 0.39 ด้ านความคล้ ายคลึงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.40 และด้ านความเคารพ/การ
ยอมรับที่ระดับความสัมพันธ์ 0.38 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
4.5.5 สมมติฐานที่ 5 การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียง (Celebrity)
มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ตารางที่ 4.50 ผลของการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
จากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
พฤติกรรมการซือ้ สินค้ าจาก
อินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีช่ ือเสียง
ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียง
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
เหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
การรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง

การรับรู้ความน่ าเชื่อถือของ
บุคคลที่มีช่ ือเสียง
N
r
Sig.
400
0.18**
0.000
400

0.25**

0.000

400

0.40**

0.000

400

0.32**

0.000

หมายเหตุ: **p < 0.01
จากตารางที่ 4.50 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับการรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง ด้ วยสถิติ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า ความถี่รวมใน
การใช้ อินสตาแกรมมี ความสัม พัน ธ์ กับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงไปในทิศ
ทางบวก ที่ระดับความสัมพันธ์ 0.18 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าใช้ จ่ายรวมใน
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การใช้ อินสตาแกรมมี ความสัม พันธ์ กับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงไปในทิศ
ทางบวก ที่ระดับความสัมพันธ์ 0.25 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงกับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงไปในทิศทางบวก ที่ระดับความสัมพันธ์ 0.40 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และการรับรู้ ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและ
บุคคลที่มี ชื่ อเสี ยงกับการรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี ชื่อเสี ยงไปในทิ ศทางบวก ที่ ระดับ
ความสัมพันธ์ 0.32 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า
แฟชัน่ ออนไลน์ (Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer purchasing
behavior toward online fashion shopping) ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาตามวัตถุประสงค์หลัก ดังนี ้
1) เพื่อศึกษาปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity) กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) ลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 22-25 ปี
ร้ อยละ 59.00 มีสถานภาพโสด ร้ อยละ 92.80 มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ
69.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ร้ อยละ 53.80 และมีรายได้ ตอ่ เดือนอยู่ที่
10,001-20,000 บาท ร้ อยละ 48.30
2) ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม
กลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่การติดตามบัญชีร้านค้ าบนอินสตาแกรมของแพน
เค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์ (Babyrosebypancake) ร้ อยละ 17.47
มีช่วงช่วงเวลาการใช้ งาน
อินสตาแกรมในการติดตามบัญชีของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ ช่วง 20.00 – 22.59 น. ร้ อย
ละ 50.30 และมีชว่ งเวลาการใช้ งานอินสตาแกรมในการติดตามบัญชีร้านค้ าของดาราและบุคคล
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ที่มีชื่อเสียง คือ ช่วง 20.00 – 22.59 น. ร้ อยละ 52.30 มีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมเพื่อใช้
ในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้ าและบริ การ ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ ย
3.96 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมเพื่อรับรู้ขา่ วสารต่าง ๆ ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่ตนเองชื่นชอบบนอินสตาแกรม มีคา่ เฉลี่ย 4.19
3) การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงจากอินสตาแกรม
กลุ่ม ตัว อย่ า งเพศหญิ ง มี ก ารรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งผ่ า น
อินสตาแกรมด้ านการใช้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนมากเป็ นเรื่ องบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงเป็ นผู้นํากระแสแฟชัน่ ในสังคม เช่น การใช้ สินค้ า การแต่งกายหรื อการดําเนินชีวิต มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือ การนําเสนอสินค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถ
จดจําได้ รวดเร็ วขึ ้น ง่ายขึ ้นและนานขึ ้น มีคา่ เฉลี่ย 4.07 และลําดับสุดท้ ายคือ การเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสียงช่วยให้ สินค้ าของตนเองแจ้ งเกิดในตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว และติดตลาดในเวลาอันสัน้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.90
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมด้ าน
การใช้ ความน่าเชื่อถื อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนมากเป็ นเรื่ องบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้มี
ประสบการณ์การใช้ สินค้ าโดยตรง และอยูใ่ นวงการแฟชัน่ ทําให้ เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ดีได้ มีคา่ เฉลี่ย
4.15 รองลงมาคือ บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําความคิดทางด้ านแฟชัน่ จึงทําให้ เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบจากผู้บริโภค มีคา่ เฉลี่ย 4.14 และลําดับสุดท้ าย คือ บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถทําให้
สินค้ าเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค โดยการยืนยันว่า สินค้ านี ้ดีจริง ๆ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป มีคา่ เฉลี่ย
4.03
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมด้ าน
ดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนมากเป็ นเรื่ องดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีรูปลักษณ์ที่ดี
ทําให้ มีความน่าดึงดูดใจเมื่อใช้ สินค้ า มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ การนําเสนอสินค้ าด้ วย
บุคคลที่มีชื่อเสียง ทําให้ ตวั สินค้ าเกิดความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.09 และลําดับสุดท้ ายคือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นตัวกระตุ้นการซือ้ สินค้ า เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับที่ชื่นชอบ
ติดตามมากมาย จึงเกิ ดการนํ ามาเป็ นแบบอย่างและพยายามเลียนแบบพฤติกรรมอยู่เสมอ มี
ค่าเฉลี่ย 3.99
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมด้ าน
ความคล้ ายคลึง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนมากเป็ นเรื่ องการเสนอภาพตัวอย่างสินค้ าของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง มีความคล้ ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้บริ โภค มีคา่ เฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ
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สินค้ าแฟชัน่ ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความคล้ ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้บริ โภค มีคา่ เฉลี่ย 3.98
และลําดับสุดท้ ายคือ สินค้ าที่ขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะ
บุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสนใจด้ านแฟชัน่ เหมือนกัน มีคา่ เฉลี่ย 3.46
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมด้ าน
เคารพและยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนมากเป็ นเรื่ องความชื่นชอบในบุคลิกภาพ
ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้ า มีคา่ เฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ ดาราและ
บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง มี ผ้ ูติดตาม (follows) ในอิน สตาแกรมจํ านวนมากและดาราและบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงเป็ นต้ นแบบในการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคได้ มีค่าเฉลี่ย 4.31 เท่า ๆ กัน และลําดับ
สุดท้ ายคือ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีคา่ เฉลี่ย 4.29
4) พฤติกรรมการบริโภคสินค้ าจากอินสตาแกรม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า ร้ อยละ 56.5
รองลงมาคือ กระเป๋ า ร้ อยละ 33.50 สุดท้ ายคือ เครื่ องประดับ ร้ อยละ 10.0 มีพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าจากอินสตาแกรมร้ านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ มีการซื ้อสินค้ าจาก
ร้ านของใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่ (Misstarbydavika) ร้ อยละ 32.50 มีความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ ทุกวัน ร้ อยละ 46.00 มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ า
ผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ 3,001-4,000 บาท ร้ อยละ 28.00 มีเหตุผล
ในการซื อ้ สินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ ซื ้อเพราะกระแสนิยมที่มีต่อ
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคา่ เฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือซื ้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมี
ความเป็ นผู้นําด้ านแฟชัน่ กว่าร้ านอื่น ๆ มีคา่ เฉลี่ย 3.85 และมีการรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมมากที่สดุ คือ ตัวเอง มีคา่ เฉลี่ย 4.60
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1
ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกันมี ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม
(Instagram) แตกต่างกัน
1) ด้ านความถี่ ในการใช้ อินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิ งที่มีอาชี พ
แตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่พบว่า นักเรี ยน/นักศึกษามีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมแตกต่างจากรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัท รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริ ษัทมีความถี่ใน
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การใช้ อินสตาแกรมแตกต่างจากผู้รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
2) ด้ านวัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ
และอาชีพต่างกันมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคูพ่ บว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ 18-21 ปี และอายุ 2225 ปี และผู้ที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับผู้รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้
อิ น สตาแกรมแตกต่ า งกั น ในขณะที่ ร ะดั บ การศึ ก ษาและรายได้ ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี
วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่
มีชื่อเสียง (Celebrity) แตกต่างกัน
1) การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่
มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายคูพ่ บว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ 22-25 ปี และอายุ 30-34 ปี และผู้ที่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่าง
กัน ในขณะที่ อาชี พ และรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มี การรับรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน
1) ด้ านความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่
มีอายุ อาชีพและรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคูพ่ บว่าอายุ 18-21 ปี และอายุ
22-25 ปี อายุ 22-25 ปี และอายุ 26-29 ปี อายุ 22-25 ปี และอายุ 30-34 ปี และผู้ที่มีอาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษาและผู้รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ พนักงานบริษัทและผู้รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ และผู้
ที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความถี่ใน
การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความถี่ในการ
ซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
2) ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
ที่มี อายุ อาชี พ และรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มี ค่าใช้ จ่ายในการซื อ้ สิ นค้ าผ่านอิ นสตาแกรม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคูพ่ บว่าอายุ 22-25 ปี
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และอายุ 26-29 ปี อายุ 26-29 ปี และอายุ 30-34 ปี และผู้ที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาและ
พนักงานบริ ษัท นักเรี ยน/นักศึกษาและผู้รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและผู้
รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ พนักงานบริ ษัทและผู้รับจ้ าง/เจ้ าของกิจการ และผู้ที่มีรายได้ ต่อเดือนตํ่า
กว่า 10,000 บาทและรายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและ
รายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ ต่อเดือน
มากกว่า 30,001 บาท รายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000 บาท มี
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
3) ด้ านเหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เพศหญิ ง ที่ มี ร ายได้ ต่อเดื อนแตกต่างกัน มี เ หตุผ ลในการตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ าผ่านอิน สตาแกรม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคูพ่ บว่ารายได้ ตอ่ เดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รายได้ ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000
บาทและรายได้ ตอ่ เดือน 20,001-30,000 บาท รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ ตอ่
เดือนมากกว่า 30,001 บาท มี เหตุผลในการตัดสินใจซือ้ สินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน
ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่ตา่ งกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมไม่แตกต่างกัน
4) ด้ านการรับรู้ ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีบคุ คล
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายคู่พบว่าระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี ผู้ที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาและพนักงานบริ ษัท และผู้ที่มีรายได้ ต่อเดือนตํ่ากว่า
10,000 บาทและรายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาท รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและ
รายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ ต่อเดือน
มากกว่า 30,001 บาท มีบคุ คลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมที่แตกต่างกัน
ในขณะที่อายุที่ตา่ งกันบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมที่ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 4 ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม(Instagram) ของประชากร มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity)
ปริ ม าณการใช้ อิ น สตาแกรมของประชากรกับ การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบุค คลที่ มี
ชื่อเสียง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สมั พันธ์(r) ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
ปริมาณการใช้ อินสตาแกรม
การรั บรู้ ความ
วัตถุประสงค์ ในการใช้
น่ าเชื่อถือของบุคคล ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม
อินสตาแกรม
ที่มีช่ ือเสียง
N
r
Sig.
N
r
Sig.
ด้ านการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 400 0.366** 0.000
400
0.503**
0.000
ด้ านความน่าเชื่อถือ
400 0.515** 0.000
400
0.544**
0.000
ด้ านความดึงดูดใจ
400 0.164** 0.001
400
0.391**
0.000
ด้ านความคล้ ายคลึง
400 0.267** 0.000
400
0.395**
0.000
ด้ านความเคารพ/
400 0.346** 0.000
400
0.380**
0.000
ยอมรับ
หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าจากอินสตา
แกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง มี ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สมั พันธ์ (r) ดัง
ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับพฤติกรรมการ
บริ โภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
พฤติกรรมการบริโภคสินค้ าจาก
อินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีช่ ือเสียง
ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
เหตุผลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง

การรับรู้ ความน่ าเชื่อถือของ
บุคคลที่มีช่ ือเสียง
N
r
Sig.
400

0.177**

0.000

400

0.253**

0.000

400

0.396**

0.000

400

0.318**

0.000

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของอิ น สตาแกรมต่อพฤติ กรรมการบริ โ ภคสิ น ค้ าแฟชั่น
ออนไลน์” (Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer purchasing
behavior toward online fashion shopping) สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
ปั จ จุบันแอพพลิ เคชั่นอินสตาแกรมได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย ผู้ใ ช้ ส ามารถแชร์
รู ปภาพ ข้ อความและคลิปวิดีโอเพื่ อสื่ อสารไปยัง ผู้ติดตามได้ โดยเฉพาะดาราและบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงต่างหันมาใช้ อินสตาแกรมเพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารไปยังแฟนคลับและผู้ติดตามของ
ตนเองมากขึ ้น นอกจากนี ้ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ หนั มาใช้ ประโยชน์จากอินสตาแกรมด้ วย
การเปิ ดร้ านขายของกันมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ อาหารหรื อขนม เป็ นต้ น ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาเรื่ องอิทธิพลของอินสตาแกรมต่อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าแฟชัน่ ออนไลน์
พบว่าส่วนใหญ่แล้ ว ผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 18-34 ปี ส่วนใหญ่มีระดับ
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การศึกษาอยู่ในช่วงระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท
เมื่อพิจารณาถึงปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการติดตามบัญชีร้านค้ า
บนอินสตาแกรมของแพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์(Babyrosebypancake) เป็ นจํานวนมากที่สดุ มี
ช่ว งเวลาการใช้ ง านอิ น สตาแกรมในการติ ด ตามบัญ ชี ข องดาราและบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และ
ช่วงเวลาในการติดตามบัญชีร้านค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ ช่วงเวลา 20.00 – 22.59
น. โดยมีความถี่ในการใช้ อินสตาแกรมเพื่อใช้ ในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้ าและบริ การ
ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรมเพื่อรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ
ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบบนอินสตาแกรม
ดังนันสื
้ ่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมถือเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญ ที่เป็ นช่องทางในการ
สื่อสารข้ อมูลของสินค้ าแฟชัน่ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงไปยังผู้บริโภคกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
การรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม ไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้ ด้านการใช้
ผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการใช้ ความน่าเชื่อถือ ด้ านความดึงดูดใจ ด้ านความคล้ ายคลึงและด้ านความ
เคารพ/การยอมรับ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เปิ ดร้ านเป็ นของตัวเองจึงมีการใช้ ตวั เองเป็ นผู้
นําเสนอสินค้ าเหล่านันเอง
้
อีกทังความมี
้
ชื่อเสียง การมีภาพลักษณ์ที่ดี และการเป็ นผู้นํากระแส
ด้ านแฟชั่นเป็ นทุนเดิมแล้ วด้ วย ทําให้ ดาราและบุคคลที่มีชื่ อเสี ยงสามารถสร้ างการรั บรู้ ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า
แฟชัน่ ออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม สอดคล้ องกับแนวคิดกลยุทธ์ การตลาดโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง
โดยสุมาลี สว่าง (อ้ างถึงในสิตานัน สิทธิกิจ, 2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นบุคคลที่
เป็ นที่ร้ ู จัก เพราะความมี ชื่อเสี ยงในความสําเร็ จในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง มีผ้ ูบริ โภคคอยเฝ้าติดตาม
จํานวนมากทํ าให้ สามารถสร้ างการรับรู้ ที่แตกต่างกันออกไปได้ สามารถเป็ นผู้นําทางความคิด
หรื อเป็ นกระจกสะท้ อนความใฝ่ ฝั น ซึง่ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถปรับให้ มาเป็ น
ส่วนหนึง่ ในความคิดของคนแต่ละคนได้
โดยพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าแฟชั่นส่วนใหญ่ ของกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นสินค้ าประเภท
เสือ้ ผ้ า และมี พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าผ่านอินสตาแกรมร้ านค้ าของของใหม่ ดาวิกา โฮร์ เ น่
(Misstarbydavika)มากที่ สุด มี ความถี่ ใ นการซื อ้ สิ น ค้ าผ่ า นอิ น สตาแกรมดาราและบุค คลที่ มี
ชื่อเสียง คือ ทุกวัน มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ที่
3,001-4,000 บาท ผู้บริ โภคมีเหตุผลในการซือ้ สินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่ มี
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ชื่อเสียงเนื่องจากซื ้อเพราะกระแสนิยมที่มีตอ่ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง และในการซื ้อสินค้ าแต่
ละครัง้ จะมีการรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมนัน่ คือ ตัวเอง
จากการที่ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงหันมาเปิ ดร้ านค้ าบนอินสตาแกรมด้ วยตัวเองทําให้
เกิดกระแสนิยมมากขึน้ เนื่ องจากการใช้ ตวั เองเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าได้ โดยตรง และยังสามารถ
สร้ างการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากชื่อเสียงที่ตนมีได้ อีกด้ วย ทําให้ การขายสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาในแต่ละสมมติฐาน
5.2.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันมีปริมาณการใช้ อินสตา
แกรม(Instagram) แตกต่ างกัน
พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ค วามถี่ ใ นการใช้ อิ น สตาแกรมแตกต่ า งกั น
สอดคล้ องกับแนวคิดของพรทิ พย์ วรกิจโภคาธร (2529) ที่ไ ด้ อธิ บายไว้ ว่า ฐานะทางสัง คมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค ดังนันผู
้ ้ วิจยั มีความเห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันจึงมีความถี่ในการปริมาณการใช้ อินสตาแกรมแตกต่างกัน
นอกจากนี ้ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้ อินสตาแกรมแตกต่างกัน และสอดคล้ องกับแนวคิดของสันทัด เสริ มศรี (2539) ที่อธิบายไว้
ว่า ผู้บริโภคที่มีอายุตา่ งกันจะมีความสนใจในเรื่ องของการซื ้อสินค้ าและบริ การแตกต่างกัน อีกทัง้
สินค้ าและบริ การเพียงแบบเดียวไม่สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ ทุกกลุ่ม สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของชฎาภรณ์ สวนแสน (2556) เรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์ จากข้ อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของกลุ่มผู้อ่านในเขตกรุ งเทพมหานคร
สื่ออินเตอร์ เน็ตสามารถรั บส่งข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ หลากหลายรู ปแบบทัง้ ข้ อความ รู ปภาพ
กราฟฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้ น ดังนันพฤติ
้
กรรมการเปิ ดรับของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยขึ ้น รวดเร็ วและสะดวก ลักษณะประชากรก็เป็ นส่วนหนึ่งในการเลือก
เปิ ดรับข้ อมูลแต่ละอย่าง ซึง่ ช่วงอายุและอาชีพของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป การใช้ อินสตา
แกรมในกิจกรรมต่าง ๆ ล้ วนมีความแตกต่างด้ วยเช่นกัน อาทิกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 30-34 ปี
และมีอาชีพรับจ้ าง/เจ้ าของกิจการมีปริมาณการใช้ อินสตาแกรมมากกว่าช่วงอายุและอาชีพอื่น ๆ
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5.2.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันมีการรับรู้ ความ
น่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียง (Celebrity) แตกต่ างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อ
ของบุคคลที่ มี ชื่อเสี ยงแตกต่างกัน โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุ 30-34
ปี มีการรั บรู้ ความ
น่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยง (Celebrity) มากกว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 22-25 ปี ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของปรมะ สตะเวทิ น (2541) ที่ ก ล่ า วว่ า อายุเ ป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่ ทํ า ให้
ผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน อีกทังลั
้ กษณะประชากรที่ตา่ งกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาที่ตา่ งกัน
ด้ วย
นอกจากนี ผ้ ลการวิ จัยพบว่า ผู้ที่มี ระดับการศึกษาสูง กว่าปริ ญ ญาตรี มี การรั บรู้ ความ
น่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงมากกว่าผู้ที่ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดังที่ปรมะ สตะ
เวทิน (2541) อธิ บายไว้ ว่า ผู้บริ โภคที่ มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความรู้ สึกนึกคิด รสนิยม
ค่านิยมและความต้ องการที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุมาลี สว่าง (2548) ได้
กล่าวว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นบุคคลที่เป็ นที่ร้ ูจกั เพราะความมีชื่อเสียงในความสําเร็ จในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง มีผ้ บู ริ โภคคอยเฝ้าติดตามจํานวนมากทําให้ สามารถสร้ างการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป
ได้ สามารถเป็ นผู้นําทางความคิด หรื อเป็ นกระจกสะท้ อนความใฝ่ ฝั น ซึ่งความน่าเชื่อถื อของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถปรับให้ มาเป็ นส่วนหนึง่ ในความคิดของคนแต่ละคนได้
ซึ่งผู้บริ โภคส่วนใหญ่มกั ให้ ความสําคัญกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ รับจาก
ผู้เ ชี่ ย วชาญเป็ นอย่ า งมาก เพราะเชื่ อ มั่น ว่า ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ เป็ นข้ อ มูล จากตัว เราเองหรื อ จาก
ผู้เชี่ยวชาญเป็ นข้ อมูลที่ ไม่ได้ สร้ างขึน้ จึงมีความยินดีที่จะเปิ ดรับและเชื่อถื อโดยปราศจากอคติ
ผู้บริโภคแต่ละคนจึงมีการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะโดยการทดลองใช้ สินค้ าด้ วยตัวเอง การ
ฟั งหรื อดูบล็อกเกอร์ หรื อการอ่านความคิดเห็นตามโลกอินเตอร์ เน็ตก่อนการตัดสินใจซื ้อ เป็ นต้ น
ซึง่ บุคคลที่มีชื่อเสียงเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของสินค้ า สามารถเป็ นผู้นําทางความคิดในด้ านที่ดี
ให้ แก่สิน ค้ านัน้ ๆ และสามารถเชื่ อมโยงความคิดของผู้บริ โภคให้ สอดคล้ องกับสินค้ านัน้ ๆ ได้
ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคแต่ละคนเกิดการรับรู้ ความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันออกไป และการกระทําใด ๆ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงย่อมมีอิทธิ พลต่อผู้บริ โภคทังสิ
้ ้นเนื่องจากการใช้ ตวั เองเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า
จนผู้บริ โภคเกิดพฤติกรรมการซื ้อได้
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5.2.3 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันมีพฤติกรรมการบริโภค
สินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ ือเสียงแตกต่ างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพและรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความถี่ในการซือ้
สินค้ าผ่านอินสตาแกรมและค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาและรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีเหตุผลในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม
แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
รับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 18-21 ปี และระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี มีความถี่ ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดและยังมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งมี
เหตุผลในการซื อ้ เพราะกระแสนิยมที่มีต่อดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อซือ้ เพราะดาราและ
บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงมี ความเป็ นผู้นําด้ านแฟชั่น มากกว่าร้ านอื่ น ๆ จึง ทํ าให้ กลุ่ม ตัวอย่างกลุ่ม นี ้
ตัดสินใจซื อ้ สินค้ าผ่านอินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ สอดคล้ องกับแนวคิดของ George E.
Belch and Michael A. Belch (2004) ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุน้อยหรื อมีอายุอยู่ในช่วง
วัยรุ่นมักจะชอบสิ่งแปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าแฟชัน่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของศุภร เสรี
รัตน์ (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ าและบริ การ โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนที่บคุ คลต้ องมีการตัดสินใจทังก่
้ อนและหลังการกระทํา การซื ้อสินค้ าผ่าน
อินสตาแกรมต้ องอาศัยกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื ้อ ครอบคลุมพฤติกรรมด้ านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นตอบสนองความต้ องการ ค้ นหาข้ อมูล หาทางเลือกและตัดสินใจซื ้อ
เนื่ องจากพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะมี ความแตกต่างกัน
ออกไป โดยที่ชว่ งอายุตา่ งกันอาจมีพฤติกรรมการบริโภคที่ตา่ งกันด้ วย บางช่วงอายุนิยมซื ้อเสื ้อผ้ า
บางช่วงอายุซื อ้ เครื่ องประดับ เป็ นต้ น หรื อช่วงอายุที่ มากขึน้ มี ค่าใช้ จ่ายในการซื อ้ สิ น ค้ าผ่าน
อิน สตาแกรมที่ มากขึน้ ตามระดับรายได้ ต่อเดือน เนื่ องจากการมี ระดับรายได้ ที่ ม ากส่ง ผลให้ มี
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย เช่นเดียวกับอาชีพที่แตกต่างกัน ทําให้ พฤติกรรมการ
บริโภคสินค้ าแตกต่างกันด้ วย เช่น นักเรี ยน/นักศึกษามีพฤติกรรมในการซื ้อเครื่ องประดับน้ อย อีก
ทังยั
้ งมีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมน้ อยเช่นกัน อีกทังดาราและบุ
้
คคลที่มีชื่อเสียง
เปรี ยบเสมือนสิ่งเร้ าที่มีอิทธิพลกับผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อสินค้ า ไม่
ว่าจะเป็ นค่านิยมทางด้ านแฟชัน่ รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความไว้ ใจที่ผ้ บู ริ โภค
จะซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าบนอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
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5.2.4 สมมติฐานที่ 4 ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม(Instagram) ของประชากร มี
ความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียง(Celebrity)
พบว่า ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่
มี ชื่ อ เสี ยง(Celebrity) โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก และมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศทางเดี ย วกัน
หมายความว่า ถ้ ากลุ่มตัวอย่างมีปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมมากเท่าใด การรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงก็จะเพิ่มมากขึน้ ด้ วย เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นํากระแสในสังคม
ผู้บ ริ โ ภคจึ ง มัก จะสัง เกตความเคลื่ อ นไหวที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ก าร
เลี ยนแบบการแต่ง กาย รวมทัง้ การใช้ สิน ค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ ด้ วย (ภัสสรนัน ท์ เอนกธรรมกุล ,
2553)
จากความถี่ ในการใช้ อินสตาแกรมของกลุ่ม ตัวอย่าง มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความ
น่าเชื่ อถื อ ของบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงในด้ า นความน่ าเชื่ อถื อมากที่ สุด ส่วนวัตถุประสงค์ ใ นการใช้
อิน สตาแกรมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในด้ า นความ
น่าเชื่อถื อมากที่สุดเช่นกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Stephen(อ้ างถึงใน สิทธิรัตน์ น้ อยสง่า,
2544) ได้ กล่าวไว้ ว่า บุคคลมีแนวโน้ มที่จะเลียนแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ จากการติดต่อสัมพันธ์กนั
มากกว่า ด้ วยเหตุนี ้ถ้ าบุคคลได้ มีสว่ นเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใดอยู่เป็ นประจําแล้ ว ความคิด
และรูปแบบชีวิตจะมีการเลียนแบบจากบุคคลเหล่านันมากกว่
้
าบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั
เพี ยงเล็กน้ อย ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจากความเชื่อที่ว่าการติดต่อสัมพันธ์ โดยตรงกับต้ นแบบ โดยผู้
เลียนแบบจะให้ ความน่าเชื่อถื อมากกว่าบุคคลอื่น ๆ เช่นเดียวกับดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่
ผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่างมักพบเห็นและมีปฏิสมั พันธ์ เป็ นประจําทุกวันจากกิจวัตรประจําวัน ทําให้
ผู้บริ โภคจะกระทําตัวและเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านันที
้ ่ตนเอง
มีความชื่นชอบ โดยหวังว่าพฤติกรรมการเลียนแบบนันจะส่
้ งผลให้ ตวั ผู้บริ โภคเองมีความคล้ ายกับ
เหล่าดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงนัน้ ๆ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีพฤติกรรม
การใช้ อินสตาแกรมเป็ นประจํา ทําให้ ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรมในชีวิตประจําวันมีจํานวนมาก
เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ ว
5.2.5 สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มีช่ ือเสียง(Celebrity)
ส่ งผลต่ อพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
พบว่า การรั บรู้ ความน่าเชื่ อถื อของบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยง(Celebrity) มี ความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
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และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้ ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ ้นเท่าใด จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าจากอินสตาแกรม
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากขึ ้นเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงเปรี ยบเสมือนกระจกที่สะท้ อน
ความใฝ่ ฝั นของผู้บริ โภค ส่วนใหญ่ผ้ บู ริ โภคปรารถนาที่จะมีวิถีชีวิตที่สวยงามแบบเดียวกับดารา
และบุคคลที่มีชื่อเสียง จึงจินตนาการหรื อสมมติให้ ตวั เองกลายเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนันที
้ ่ ตน
ชื่นชอบ ดังนัน้ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่มีชื่อเสียงจึงมีอิทธิพลต่อความคิดและการ
กระทําของผู้บริ โภคเป็ นอย่างมาก เมื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณาสินค้ าก็จะมีผ้ บู ริ โภคซื ้อตามเป็ น
จํานวนมาก (สิตานัน สิทธิกิจ, 2548)
โดยเหตุผลในการตัดสินใจซื อ้ สินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่ มีชื่อเสียงมีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ ม ากที่ สุด แสดงว่าผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในด้ านนี ้มากกว่าพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในด้ านอื่ น ๆ สอดคล้ องกับงานวิ จัยของภัส สรนัน ท์ เอนกธรรมกุล (2553) ที่ ไ ด้ อธิ บายไว้ ว่า
ความน่ าดึง ดูดใจของผู้นํ า เสนอสิน ค้ าจะมี อิท ธิ พ ลในการโน้ ม น้ า วใจผู้บริ โภคให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเกิ ด
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าได้ โดยผ่านกระบวนการ Identification ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริ โภค
พยายามหาความสัมพันธ์ กับผู้นําเสนอสินค้ า และนําความชอบ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้ กบั ตนเอง เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการที่ดาราและบุคคลที่
มี ชื่ อเสี ยงเป็ นผู้นํ าเสนอสิ นค้ าด้ ว ยตัวเองผ่า นอิน สตาแกรม เพื่ อทํ าให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดกระบวน
ความคิดและพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า โดยการนําเสนอสินค้ าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
จะต้ องทําให้ ผ้ ูบริ โภคกลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ เชิงบวกเสียก่อน ซึ่งการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้
นํ าเสนอสิ น ค้ าและผู้บริ โภคเกิ ดการยอมรั บได้ นัน้ เนื่ องมาจากความมี ชื่ อเสี ยง ความโด่ง ดัง
ความมีหน้ ามีตาในสังคมหรื อวงการ จึงทําให้ เกิดประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมการบริ โภคตามมาได้
แต่ถ้าหากผู้บริ โภคเกิดการรับรู้ เชิงลบแล้ วจะส่งผลต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็ นผู้นําเสนอสินค้ าและ
สินค้ าตัวที่นําเสนอในทางที่ไม่ดีตามมาด้ วยเช่นกัน พฤติกรรมการบริโภคสินค้ าก็จะยุตลิ ง

5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) การใช้ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า (Presenter) ประเภทแฟชัน่
สามารถสื่อสารไปยังผู้บริ โภคได้ โดยตรง เนื่องจากผู้บริ โภคมีความชื่นชอบในตัวบุคคลที่มีชื่อเสียง
อาจทําให้ อยากเลียนแบบ และอยากใช้ สินค้ าที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําเสนอด้ วยตัวเอง ซึ่งทํา
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ให้ โฆษณานันเกิ
้ ดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ นักสื่อสารการตลาดควรให้ ดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียงโพสต์รูปที่ตนเองใช้ สินค้ าแฟชั่นลงในอินสตาแกรม เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกว่าดาราและผู้มี
ชื่อเสียงใช้ สินค้ าในชีวิตประจําวัน
2) นักสื่อสารการตลาดสามารถให้ ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณาแฝงสินค้ า (Tie in)
ด้ วยการพูดแทรกเกี่ยวกับสินค้ าผ่านคลิปวิดีโอ การตังสิ
้ นค้ าไว้ ใกล้ ๆ และถ่ายรูปติดสินค้ า แล้ ว
โพสต์ผ่านอินสตาแกรม เนื่องจากดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผ้ ตู ิดตามเป็ นจํานวน ทําให้ เกิด
การรับรู้ จดจําและคุ้นเคยกับสินค้ า จนเกิดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าตามมาได้
3) การเลือกดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า นัน่ หมายความว่าจะต้ อง
มีเรื่ องของงบประมาณเข้ ามาเกี่ ยวข้ องด้ วย การตัดสินใจเลือกดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงขึ ้นอยู่
กับ ความนิ ย ม หากมี ง บประมาณน้ อ ย และไม่ ต้ อ งการเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยในอัต ราที่ สูง มาก ควร
ประชาสัมพันธ์ ด้วยการเลื อกใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผ้ ูติดตามเป็ นจํานวนมากอย่างเน็ตไอดอล
(Net Idol) เพื่อสร้ างกระแสความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์ หากมีงบประมาณมากควรตัดสินใจ
เลือกดาราที่มีความโด่งดังที่มีจํานวนแฟนคลับจํานวนมากเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคอยากเลียนแบบ
และซื ้อสินค้ าในที่สดุ

5.4 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการศึกษาวิจัยในอนาคต
1) เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitive Research) ดังนันใน
้
งานวิจยั ในอนาคตอาจจะมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่ วมด้ วย อาจจะมี
การใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดของดาราและบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้ าด้ วยตนเองและใช้ วิธีการใดในการสื่อสารไปยังผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย
ให้ ประสบความสําเร็ จในเวลาอันรวดเร็ ว เพื่อให้ สินค้ าที่ต้องการโฆษณาเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ตรงกลุม่ ซึง่ อาจจะทําให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกมากขึ ้น
2) การขายสินค้ าผ่านอินสตาแกรมโดยดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีเป็ นจํานวนมาก และ
ในปั จจุบนั ประเภทของสินค้ าไม่ได้ มีแค่สินค้ าแฟชั่นเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร หรื อผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับความงาม ดังนันจึ
้ งสามารถทําการศึกษาเปรี ยบเทียบสินค้ าในหลาย ๆ ประเภทได้ เพื่อ
ศึกษาให้ เห็นถึงความแตกต่างของการรับรู้ ความน่าเชื่อถื อของผู้บริ โภคและพฤติกรรมการบริ โภค
สินค้ าได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางสําเร็จรู ป Taro Yamane

ภาคผนวก ก
ตารางสําเร็ จของ Taro Yamane แสดงจํานวนตัวอย่าง ที่จําแนกตามระดับความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
จํานวนประชากร
(N)
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1000
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2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
50000
100000
∞

±1 %
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5000
6000
6667
7143
8333
9091
10000

จํานวนตัวอย่าง (n) ที่ระดับความคลาดเคลือ่ น (e)
±2 %
±3 %
±4 %
±5 %
*
*
*
222
*
*
385
286
*
638
441
316
*
714
476
333
1250
769
500
345
1364
811
517
353
1458
843
530
359
1538
870
541
364
1607
891
549
367
1667
909
556
370
1765
938
566
375
1842
959
574
378
1905
976
580
381
1957
989
584
383
2000
1000
588
385
2143
1034
600
390
2222
1053
606
392
2273
1064
610
394
2381
1087
617
397
2439
1099
621
398
2500
1111
625
400

แหล่ งที่มา: ศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538.

±10 %
83
91
94
95
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
แฟชัน่ ออนไลน์” เพื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ปริ มาณการใช้ อินสตาแกรม, การรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยง, และพฤติกรรมการซือ้ สินค้ า ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ ของ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ ภาควิชานวัตกรรมนิเทศ
ศาสตร์ การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย √ หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างให้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริง
ของท่าน
1. อายุ
 18-21 ปี
 22-25 ปี
 26-29 ปี
 30-34 ปี
2. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 มัธยมศึกษา
 อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 รับราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริ ษัท
 รับจ้ างทัว่ ไป
 เจ้ าของกิจการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
5. รายได้ ตอ่ เดือน
 ตํ่ากว่า 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 บาท
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ตอนที่ 2 การใช้ งานอินสตาแกรม (Instagram)
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย √ หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างให้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของท่าน
1. ท่านได้ มีการติดตาม account ร้ านค้ าบนอินสตาแกรม (Instagram) ของดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงคนใดบ้ าง (เฉพาะสินค้ าแฟชัน่ )
 Babyrosebypancake – แพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์
 Kwankaobrand – แพง ขวัญข้ าว เศวตวิมล
 Misstarbydavika – ใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่
 Janesuda_Brand – เจน เจนสุดา ปานโต
 Secretbymayfuang – เมย์ เฟื่ องอารมณ์ กําเนิดพลอย
 Psmaterial – พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ
 Imbrand – มาร์ กี ้ ราศี บาเล็นซิเอก้ า
 Shop_twinklestars – หญิงแม้ น นฤมาส ยุคล
 Virithipa_apparel – วุ้นเส้ น วิริฒิพา ภักดีประสงค์
 Fourshop – โฟร์ สกลรัตน์ วรอุไร
 Everythingbypanward – เอ๋ พรทิพย์ สะกิดใจ
 Worra_worra – นุน่ วรนุช ภิรมย์ภกั ดี
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................
2.ท่านใช้ งานอินสตาแกรม (Instagram) เพื่อติดตาม account ของดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในช่วงเวลาใด
 08.00 – 10.59 น.
 11.00 – 13.59 น.
 14.00 – 16. 59 น.
 17.00 – 19.59 น.
 20.00 – 22.59 น.
 23.00 – 01.59 น.
 02.00 – 04.59 น.
 05.00 – 07.59 น.
3.ท่านใช้ งานอินสตาแกรม (Instagram) เพื่อติดตาม account ร้ านค้ าของดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลาใด
 08.00 – 10.59 น.
 11.00 – 13.59 น.
 14.00 – 16. 59 น.
 17.00 – 19.59 น.
 20.00 – 22.59 น.
 23.00 – 01.59 น.
 02.00 – 04.59 น.
 05.00 – 07.59 น.
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4. ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) เพื่อติดตาม account ของดาราและ
บุคคลที่มีชื่อเสียง

ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม
1. ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร แ บ่ ง ปั น
รู ป ภาพหรื อข้ อ มูล (Share)
ของ account ร้ านค้ าของ
ดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
2. ความถี่ ใ นการแสดงความ
ชื่ น ช อ บ ( Like) ข อ ง
account ร้ านค้ าของดารา
หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
3. ความถี่ ใ นการแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ( Comment)
account ร้ านค้ าของดารา
หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
4. ความถี่ ใ นการใส่ ข้ อความ
#hastags ชื่ อร้ านค้ าขอ ง
ดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
5. ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม
อินสตาแกรมของดาราหรื อ
บุคคลที่มีชื่อเสียง
6. ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม
อินสตาแกรมของสินค้ าและ
บริการ ของดาราหรื อบุคคล
ที่มีชื่อเสียง

ทุกวัน

3-4 วันต่ อ
สัปดาห์

1-2 วัน
ต่ อ
สัปดาห์

สัปดาห์
ละครั ง้

2-3 ครัง้
ต่ อเดือน
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ความถี่ในการใช้ อินสตาแกรม

ทุกวัน

3-4 วันต่ อ
สัปดาห์

1-2 วัน
ต่ อ
สัปดาห์

สัปดาห์
ละครั ง้

2-3 ครัง้
ต่ อเดือน

7. ความถี่ ใ นการร่ ว มกิ จ กรรม
ทางการตลาดผ่ า นอิ น สตา
แกรมของดาราหรื อบุคคลที่
มีชื่อเสียง
8. ความถี่ ใ นการหาข้ อ มูล ใน
การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า ของ
ร้ านค้ า ดาราหรื อ บุค คลที่ มี
ชื่อเสียง
5.วัตถุประสงค์ในการใช้ อินสตาแกรม (Instagram) ของท่านเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ในการใช้
3-4 วันต่ อ 1-2 วันต่ อ สัปดาห์ 2-3 ครัง้
ทุกวัน
อินสตาแกรม
สัปดาห์
สัปดาห์ ละครั ง้ ต่ อเดือน
1. เพื่ อรั บรู้ ข่าวสารต่างๆ ของ
ดาราหรื อบุคคลที่ มีชื่อเสียง
ที่ตนเองชื่นชอบบนอินสตาแกรม
2. เ พื่ อ ติ ด ต า ม ค ว า ม
เคลื่อนไหวของกระแสแฟชัน่
ที่ ด า ร า ห รื อ บุ ค ค ล ที่ มี
ชื่อเสียงสวมใส่
3. เพื่อติดตามร้ านค้ าของดารา
หรื อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งบน
อินสตาแกรม
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วัตถุประสงค์ ในการใช้
อินสตาแกรม
4. เ พื่ อ ติ ด ต า ม ห รื อ ร่ ว ม
กิ จ กรรมทางการตลาดของ
ร้ านค้ าออนไลน์ ผ่ า นทาง
อินสตาแกรมของดาราหรื อ
บุคคลที่มี5. เ พื่ อ ห า ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ตั ด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าแฟชั่ น
เช่น เสื อ้ ผ้ า เครื่ องประดับ
กระเป๋ า
6. เพื่ อ รี วิ วสิ นค้ าที่ ซื อ้ จา ก
ร้ านค้ าออนไลน์ทางอินสตา
แกรมของดาราหรื อบุคคลที่
มีชื่อเสียง
7. เพื่อแชร์ รูปภาพของตนเอง

ทุกวัน

3-4 วันต่ อ 1-2 วันต่ อ สัปดาห์ 2-3 ครัง้
สัปดาห์
สัปดาห์ ละครั ง้ ต่ อเดือน

ตอนที่ 3 การรับรู้ ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียง 1
คําตอบ ดังนี ้
การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงผ่ านอินสตาแกรม
ด้ านการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
1.บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเป็ นต้ นแบบในการ
ใช้ สินค้ า
2.บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงเป็ นผู้นํ ากระแสแฟชั่น ใน
สังคม เช่น การใช้ สินค้ า การแต่งกายหรื อการ-

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงผ่ านอินสตาแกรม
ดําเนินชีวิต
3.การเป็ นบุคคลที่ มีชื่ อเสียงช่วยให้ สินค้ าของ
ตนเองแจ้ งเกิดในตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว และติด
ตลาดในเวลาอันสัน้
4.การนําเสนอสินค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทํา
ให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถจดจําได้ รวดเร็ วขึ ้น ง่ายขึ ้น
และนานขึ ้น
5.ดาราและบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งขายสิ น ค้ า ที่ มี
ลัก ษณะสอดคล้ อ งกับภาพลักษณ์ ข องสิ น ค้ า
ของตนเอง ทํ า ให้ สามารถสื่ อ สารไปยั ง
กลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง
ด้ านการใช้ ความน่ าเชื่อถือ
6.บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงสามารถทํ าให้ สินค้ าเป็ นที่
ยอมรับของผู้บริ โภค โดยการยืนยันว่า สินค้ านี ้
ดีจริ งๆ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
7.บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้มีประสบการณ์การใช้
สิน ค้ าโดยตรง และอยู่ในวงการแฟชั่น ทําให้
เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ดีได้
8.บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นําความคิดทางด้ าน
แฟชัน่ จึงทําให้ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจาก
ผู้บริโภค
ด้ านความดึงดูดใจ
9.การนําเสนอสินค้ าด้ วยบุคคลที่มีชื่อเสียง ทํา
ให้ ตวั สินค้ าเกิดความน่าสนใจ
10.ดาราและบุคคลที่ มีชื่อเสียงมีรูปลักษณ์ ที่ดี
ทําให้ มีความน่าดึงดูดใจเมื่อใช้ สินค้ า

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงผ่ านอินสตาแกรม
11.เมื่ อ ดาราและบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมี ก ารใช้
สินค้ าด้ วยตัวเอง ทําให้ สินค้ ามีความน่าดึงดูด
ใจเพิ่มขึ ้น
12.บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นตัว กระตุ้น การซื อ้
สินค้ า เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับที่
ชื่นชอบติดตามมากมาย จึงเกิดการนํามาเป็ น
แบบอย่างและพยายามเลียนแบบพฤติกรรมอยู่
เสมอ
13.เมื่อผู้บริ โภคมีความสนใจบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็ นทุ น เดิ ม อยู่ แ ล้ ว การได้ เห็ น บุ ค คลที่ มี
ชื่อเสี ยงนํ าเสนอสินค้ า ทํ าให้ เกิ ดการติดตาม
และตังใจดู
้ อย่างสนใจ
ด้ านความคล้ ายคลึง
14.สิน ค้ าแฟชั่น ของบุคคลที่ มี ชื่ อเสียงมี ความ
คล้ ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้บริ โภค
15.สิ น ค้ า ที่ ข ายผ่ า นอิ น สตาแกรมบุ ค คลที่ มี
ชื่ อ เสี ย งสามารถเชื่ อ มั่น ได้ เพราะบุค คลที่ มี
ชื่อเสียงมีอายุใกล้ เคียงกัน
16.สิ น ค้ า ที่ ข ายผ่ า นอิ น สตาแกรมบุ ค คลที่ มี
ชื่ อ เสี ย งสามารถเชื่ อ มั่น ได้ เพราะบุค คลที่ มี
ชื่อเสียงมีความสนใจด้ านแฟชัน่ เหมือนกัน
17.สิ น ค้ า ที่ ข ายผ่ า นอิ น สตาแกรมบุ ค คลที่ มี
ชื่อเสียงสามารถเชื่อมัน่ ได้ เพราะเมื่อใช้ สินค้ า
แล้ วจะรู้สกึ ดูดีเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนันๆ
้

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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การรั บรู้ ความน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงผ่ านอินสตาแกรม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

18.ลัก ษณะการนํ า เสนอสิ น ค้ า ของบุค คลผู้มี
ชื่อเสี ยงคล้ ายคลึงและใกล้ เคียงกับความชอบ
ของผู้บริโภค
19.การเสนอภาพตัวอย่างสินค้ าของบุคคลที่มี
ชื่ อ เสี ยง มี ค วามคล้ ายคลึ ง กับความชื่ น ชอบ
ของผู้บริโภค
ด้ านความเคารพ/การยอมรั บ
20.ดาราและบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ
ของผู้บริโภค
21.ดาราและบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ผ้ ูติ ด ตาม
(follows) ในอินสตาแกรมจํานวนมาก
22.ความชื่ น ชอบในบุคลิ กภาพของดาราหรื อ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้ า
23.ดาราหรื อบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นต้ นแบบใน
การดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคได้
ตอนที่ 4 พฤติกรรมซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม(Instagram)
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียง 1
คําตอบ ดังนี ้
1. ท่านมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมประเภทใดมากที่สดุ
 เสื ้อผ้ า
 เครื่ องประดับ
 กระเป๋ า
 อื่นๆ .....................
2. ท่านมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมร้ านค้ าของบุคคลที่มีชื่อเสียง ร้ านใดมาก
ที่สดุ (ตอบเพียง 1 ข้ อ)
 Babyrosebypancake – แพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์
 Kwankaobrand – แพง ขวัญข้ าว เศวตวิมล

น้ อย
ที่สุด
(1)
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Misstarbydavika – ใหม่ ดาวิกา โฮร์ เน่
Janesuda_Brand – เจน เจนสุดา ปานโต
Secretbymayfuang – เมย์ เฟื่ องอารมณ์ กําเนิดพลอย
Psmaterial – พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ
Imbrand – มาร์ กี ้ ราศี บาเล็นซิเอก้ า
Shop_twinklestars – หญิงแม้ น นฤมาส ยุคล
Virithipa_apparel – วุ้นเส้ น วิริฒิพา ภักดีประสงค์
Fourshop – โฟร์ สกลรัตน์ วรอุไร
Everythingbypanward – เอ๋ พรทิพย์ สะกิดใจ
Worra_worra – นุน่ วรนุช ภิรมย์ภกั ดี
อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................

3. ความถี่ในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงของท่าน

ความถี่ในการซือ้ สินค้ าผ่ านอินสตาแกรม

ทุกวัน

3-4 วัน
ต่ อ
สัปดาห์

1-2 วัน
ต่ อ
สัปดาห์

สัปดาห์
ละครั ง้

2-3 ครัง้
ต่ อเดือน

1,0012,000
บาท

ตํ่ากว่ า
1,001
บาท

1. ความถี่ในการซื ้อสินค้ าแฟชัน่
4. ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงของท่าน

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ สินค้ า
1. ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ าแฟชัน่

มากกว่ า
4,000
บาท

3,0014,000
บาท

2,0013,000
บาท
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5. เหตุผลในการซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงของท่าน

เหตุผลในการซือ้ สินค้ า

มากที่สุด
(5)

1. ซื ้อเพราะดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง

2.
3.

4.
5.

มีความเป็ นผู้นําด้ านแฟชัน่ กว่าร้ าน
อื่นๆ
ซื ้อเพราะชื่นชอบบุคคลที่มีชื่อเสียงที่
นําเสนอสินค้ า
ซื ้อเพราะดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็ นผู้นําทางความคิด เป็ นต้ นแบบที่
อยากจะเลียนแบบ
ซื ้อเพราะดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
รับรองว่า สินค้ านันดี
้ จริ ง
ซื ้อเพราะกระแสนิยมที่มีตอ่ ดาราหรื อ
บุคคลที่มีชื่อเสียง

6. ซื ้อเพราะอยากมีรูปลักษณ์เหมือน

ดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
7. ซื ้อเพราะเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ า
ที่ขายโดยร้ านของดาราหรื อบุคคลที่มี
ชื่อเสียง

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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6. การรับรู้ ของบุคคลที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม

การรั บรู้ ของบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่ อการตัดสินใจซือ้

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

1. ตัวเอง
2. เพื่อน
3. คนรัก/แฟน
4. ญาติพี่น้อง
5. ดารานักแสดง
6. ศิลปิ น/นักร้ อง
7. นักกีฬา
8. นักการเมือง
9. บุคคลที่มีสงั คมชันสู
้ ง

**ขอบคุณทุกท่ านที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม**

น้ อย
ที่สุด
(1)

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาววรรษมน อินทรสกุล

ประวัตกิ ารศึกษา

ปริญญาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2555

