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The aim of this research was to study 1) information reception behavior through
“pretties” of followers of different demographics, 2) the relation between information reception
behavior of followers and opinions of product presentation by “pretties”, 3) the relation between
information reception behavior through “pretties” and purchasing behavior of followers, and
4) the relation between opinions of product presentation by “pretties” and purchasing behavior of
followers.
Four hundred participants, ages 15-35, took part in this study. Participants were male and
female followers of “pretties”. An online questionnaire was used to obtain data. The Pearson’s
product moment correlation coefficient was used to test the hypothesis.
The results found that 1) there was no significant difference between different sexes in
information reception behavior through “pretties”, however age, education level, and average
income per month were linked to different information reception behavior at a statistically
significant level (p<0.05 and p<0.001), 2) information reception behavior of followers was
positively related to opinions of product presentation by “pretties” at a statistically significant
level (p<0.001), 3) information reception behavior of followers including medium of reception
and aim of information reception from “pretties” were positively related to purchasing behavior at
a statistically significant level (p<0.001), and 4) opinions of product presentation by “pretties”
were positively related to followers’ purchasing behavior at a statistically significant level
(p<0.001).
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ในโลกของธุ รกิ จโดยเฉพาะในการดําเนิ นงานทางการตลาดนั้น การสื่ อสารได้เข้า มามี
บทบาทสําคัญในทุกๆ ขั้นตอน โดยเฉพาะการตลาดในยุคปั จจุบนั ซึ่ งการแข่งขันเป็ นไปอย่างเข้มข้น
(ฐาปะนะ วงษ์สาธิ ตศาสตร์ , 2558) ผูป้ ระกอบการทั้งหลายต่างสรรหาวิธีในการสื่ อสารกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายให้เกิดความสนใจ ตระหนักรู ้ และโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าให้
ได้มากที่สุด กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่สามารถสื่ อสารตราสิ นค้าให้เข้าถึงและทําให้ผบู ้ ริ โภคได้
พบเห็ นมากที่สุดถูกคิดค้นอย่างต่อเนื่องผ่านสื่ อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการสื่ อสาร ณ จุด
ขายเป็ นต้น การสื่ อสารทางการตลาดอย่างหนึ่ งที่โดดเด่นและอยูใ่ นความสนใจในปั จจุบนั คือ การ
สื่ อสารทางการตลาดผ่า นพริ ตตี้ โดยการใช้สื่ อออนไลน์เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ า งปฏิ สัม พันธ์
ระหว่าง พริ ตตี้ ตราสิ นค้า กับผูบ้ ริ โภค เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการตอบสนองในทิศทางที่
ตั้งเป้ าหมายไว้ ส่ วนกลยุทธ์ที่ใช้ดึงดูดความสนใจได้ดีคงหนี ไม่พน้ เรื่ องเพศ มาเป็ นเครื่ องมือในการ
โฆษณาโดยเฉพาะความเป็ นเพศหญิงที่ถูกนํามาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยให้ความสําคัญกับเพศ
หญิงในการเป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้า (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) ซึ่ งสาเหตุน้ ี เองจึงทําให้เกิดอาชีพพริ ตตี้
ขึ้น โดยนําพริ ตตี้มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อเรี ยกร้องและดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ ริ โภคทั้งชายและหญิง
ความเป็ นมาของ พริ ตตี้บางแหล่งกล่าวว่า พริ ตตี้ถูกนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดครั้ง
แรกในปี 1930 ในสนามแข่ง ขัน รถยนต์ที่ ส หรั ฐอเมริ ก า โดยทํา หน้า ที่ ดึง ดู ดความสนใจพร้ อ ม
โฆษณาสิ นค้า (กมลวรรณ ขุมทรัพย์, 2548, น. 1-2) การนําพริ ตตี้มาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกถูก
ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี พ.ศ. 2500 โดย บริ ษทั สยามกลการและนิสสันเซลส์ จํากัด
(ภัททรา ขวัญเทียนทอง, 2546, น.7) ต่อมาในปี พ.ศ.2528 บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด ได้นาํ พริ ตตี้มาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการเรี ยกร้องความสนใจและคอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่ ง
นับว่าประสบความสําเร็ จอย่างสู ง
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หลังจากที่ มีการใช้ พริ ตตี้ในองค์กรธุ รกิจรถยนต์บางองค์กร องค์กรธุ รกิ จรถยนต์อื่นๆ จึงเริ่ มนํา
พริ ตตี้มาใช้ในงานการตลาดอย่างแพร่ หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งองค์กรธุ รกิจประเภทอื่นๆ ต่างสนใจ
และนําพริ ตตี้มาใช้ดว้ ยเช่นกัน (วาริ สา ทวีทรัพย์อมั พร, 2552) ปั จจุบนั พริ ตตี้ทาํ หน้าที่เป็ นตัวแทน
ของผูผ้ ลิตสิ นค้า นําเสนอและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่จดั กิจกรรมทางการตลาดขึ้ น
พริ ตตี้มีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น พริ ตตี้บางกลุ่มอาจต้อง
ทําหน้าที่เป็ นพิธีกร นําเสนอรายละเอียดสิ นค้าหรื อบริ การ บางกลุ่มต้องทําหน้าที่ยืนแจกเอกสาร
ใบปลิว แผ่นพับ คอยให้คาํ แนะนําและบริ การลูกค้าในการทดลองใช้หรื อชิ มสิ นค้าตัวอย่าง ในขณะ
ที่พริ ตตี้บางกลุ่มอาจทําหน้าที่เพียงช่ วยเพิ่มสี สัน และดึ งดูดให้กลุ่ มเป้ าหมายเข้าชมหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรม (ปิ่ นแก้ว พฤทธิ ประเสริ ฐ, 2549, น.4-5)
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวแสดงให้เห็ นว่า การใช้เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดที่เรี ยกว่า
พริ ตตี้ มีอิทธิ พลในการสื่ อสารให้ผบู้ ริ โภคหรื อผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้เกิ ดความสนใจในตัวสิ นค้าและ
บริ การ จากที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การสังเกตพบว่า การใช้พริ ตตี้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาด
เกิ ดการแข่ง ขันและกลายเป็ นความนิ ยมที่ทุ กสิ นค้า และบริ การจะต้องมี พริ ตตี้ จึง ทํา ให้มี พริ ตตี้
เกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก
ในปั จจุบนั พริ ตตี้มีช่องทางในการแสดงตัวตนและความสามารถผ่านสื่ อออนไลน์ ซึ่ งส่ งผล
ให้เกิดการติดตามของกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบในตัวพริ ตตี้ องค์กรธุ รกิจใช้จาํ นวนยอดคนผูต้ ิดตามเป็ น
เกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกพริ ตตี้มาเป็ นตัวแทนในการนําเสนอสิ นค้าและบริ การ ดังที่ ธี รดา โมกข
ศักดิ์ พริ ตตี้ และเน็ตไอดอลที่ได้รับความสนใจจากสื่ อไต้หวัน (มติชนออนไลน์, 2558) กล่าวว่า
“โซเชี ยลเน็ตเวิร์คทําให้เราได้งานมากขึ้น นัน่ เป็ นเพราะมีคนมารู้จกั เรามากขึ้น พอรู ปเราเยอะขึ้น
ผูต้ ิดตามก็กระจายไปเรื่ อยๆ บางทีคลิปเราไปลงเพจต่างๆ คนก็มาตามเราเพิ่มขึ้นรวดเร็ วมากจาก
หลายๆ สิ่ ง เช่น บางทีลงคลิปร้องเพลงลูกทุ่ง คลิปศัลยกรรมทําตรงนี้ ตรงนั้น คลิปซิ้ งตลกฮาๆ คนก็
แชร์ ก็กดติดตามเรามากขึ้น งานมันก็เข้ามาเยอะมากจริ งๆ”
การเกิดกระแสผูท้ ี่ติดตามในตัว พริ ตตี้และเกิดการกดถูกใจและกดแชร์ กนั ต่อไปในวงกว้าง
นั้น ในมุมมองด้านการสื่ อสาร พริ ตตี้ นอกจากจะเป็ นผูส้ ่ งสารโดยตรงแล้วยังถูกใช้เป็ นสื่ อกลางที่
เชื่ อมระหว่างผลิ ตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การไปสู่ ผบู้ ริ โภค การใช้พริ ตตี้เพื่อมาทําหน้าที่สื่อสารและ
เป็ นตัว แทนของสิ น ค้า และบริ การในการสื่ อ สารข้อ มู ล ไปยัง ผู ้บ ริ โภค เป็ นการสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจริ งหรื อไม่ เพราะการใช้ พริ ตตี้สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล
หากข้อความที่ พริ ตตี้สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคหรื อผูต้ ิดตาม มีความน่าสนใจจนทําให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ แต่ถา้ หากจุดที่ผบู ้ ริ โภคหรื อผูต้ ิดตามสัมผัสการสื่ อสารผ่านพริ ตตี้ไม่ดีพอ ก็
อาจจะก่อให้เกิดความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อสิ นค้าและบริ การที่ให้ พริ ตตี้เป็ นผูส้ ื่ อสารได้เช่นกัน
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พริ ตตี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารในการตลาดและสร้างคุ ณค่า
ให้ตนเองผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เป็ นต้น (Mc Pretty Club,
2557,ออนไลน์) ในขณะที่ตวั สิ นค้าและบริ การเมื่อมีการจ้าง พริ ตตี้ก็จะได้ประโยชน์จากอิทธิ พลที่
พริ ตตี้มีต่อผูท้ ี่ติดตามหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและบริ การนัน่ เอง จากสถานการณ์ดงั กล่าวจะเห็นได้
ว่า พริ ตตี้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นที่นิยมและแพร่ หลายในวงกว้าง และกระแสการ
ติดตาม พริ ตตี้มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี (10สุ ดยอด พริ ตตี้ที่มีคนตามเยอะที่สุด, 2557, ออนไลน์)
วัดได้จากยอดคนติดตามในสื่ อสังคมออนไลน์ ยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือใน
ตัว พริ ตตี้ สิ นค้าและบริ การต่างๆที่ใช้ พริ ตตี้ ความเหมาะสมในการเลือกใช้ พริ ตตี้ และมุมมอง
ความคิดเห็นของผูท้ ี่ติดตาม พริ ตตี้ ดังนั้นผูว้ ิจยั มีจุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อหาปั จจัยต่างๆที่ส่งผล
ต่อระดับความน่ าเชื่ อถื อ พฤติ กรรมการซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การที่นาํ เสนอผ่านพริ ตตี้ของผูท้ ี่
ติดตาม เพื่อนําไปพัฒนาในการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด และทราบถึงพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูท้ ี่ติดตาม พริ ตตี้ แม้วา่ จะมีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับพริ ตตี้มากมาย ที่ผวู้ ิจยั หลายท่าน
ได้ทาํ การศึกษาไปแล้วนั้นแต่ก็ยงั คงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ พริ ตตี้ เป็ นเครื่ องมือทาง
การตลาด การใช้ พริ ตตี้จาํ นวนมาก จนเกิดเป็ นกระแสความนิยมที่สินค้าหลายๆ ชนิดต้องใช้ พริ ตตี้
ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่างๆ จึงทําให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่า การสื่ อสารการตลาดที่ผา่
นพริ ตตี้ ข้อความที่ พริ ตตี้ สื่อสารออกไปยังผูท้ ี่ติดตาม มีส่วนช่ วยโน้มน้าวให้ผตู้ ิดตามเกิ ดความ
สนใจ และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้จริ งหรื อไม่ หรื อว่าความคิดเห็นของผูต้ ิดตามที่มีต่อ พริ ตตี้
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหรื อไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปหาแนวทางในการสื่ อสาร
การตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อสิ นค้าและบริ การ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์จากการใช้พ
ริ ตตี้ที่มีผตู ้ ิดตามเป็ นจํานวนมากได้จริ ง

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารผ่า นพริ ตตี้ ข องผูต้ ิ ด ตามที่ มี ล ัก ษณะประชากร
แตกต่างกัน
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามกับความคิดเห็น
ที่มีต่อพริ ตตี้
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริ ตตี้ของผูต้ ิดตามกับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
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4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูต้ ิดตาม

1.3 ปัญหานําวิจยั
1) ลัก ษณะประชากรที่ แตกต่างกันของผูต้ ิดตามมีพ ฤติ ก รรมการรั บข่ า วสารผ่านพริ ตตี้
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
2) พฤติกรรมการรับข่า วสารของผูต้ ิ ดตามมี ความสัมพันธ์ กบั ความคิดเห็ นที่มีต่อพริ ตตี้
หรื อไม่ อย่างไร
3) พฤติ ก รรมการรั บ ข่า วสารของผูต้ ิ ดตามมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ นค้า
หรื อไม่ อย่างไร
4) ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า หรื อไม่ อย่างไร

1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึ กษาเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นที่มี ต่อพริ ตตี้ ใ นการนําเสนอสิ นค้า และพฤติก รรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูต้ ิดตาม” ครั้งนี้ ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในรู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ คือ กลุ่มบุคคล
ประชาชนทัว่ ไปที่เป็ นผูต้ ิดตาม พริ ตตี้ท้ งั เพศชายและเพศหญิงจากทัว่ ประเทศที่มีอายุระหว่าง 15 –
35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน ซึ่ งการวิจยั จัดทําขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เป็ นประโยชน์ในการสื่ อสารทางการตลาดที่จะเลือกใช้ พริ ตตี้ ให้เหมาะสมกับสิ นค้า
และบริ การเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดโดยการใช้ พริ ตตี้ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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1.6 กรอบแนวความคิด

1.7 สมมุติฐานการวิจัย
1) ลัก ษณะประชากรที่ แตกต่างกันของผูต้ ิดตามมีพ ฤติ ก รรมการรั บข่ า วสารผ่านพริ ตตี้
แตกต่างกัน
2) พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
3) พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของ
ผูต้ ิดตาม
4) ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม

1.8 นิยามศัพท์
ผูต้ ิดตาม หมายถึง บุคคลที่ติดตามเพจของพริ ตตี้และมีการแสดงความคิดเห็นในเพจของพ
ริ ตตี้รวมทั้งมีการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่พริ ตตี้จดั
พริ ตตี้ หมายถึ ง หญิงสาวที่ทาํ หน้าที่ในการให้ขอ้ มูล ประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ ให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภค หรื อผูต้ ิดตาม เช่น พริ ตตี้หญิงแย้, พริ ตตี้แมลงเมี่ยง เป็ นต้น
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า หมายถึง เป็ นพฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคแสดงออกมาในรู ปแบบของ
การซื้ อ สิ นค้า ที่ มี พ ริ ต ตี้ เป็ นผูแ้ นะนํา พฤติ ก รรมหลัง จากได้รั บ คํา แนะนํา หรื อประชาสั ม พัน ธ์
จากพริ ตตี้ และความถี่ในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
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ข้อมูล

พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความถี่ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูต้ ิดตามพริ ตตี้ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การดู การกดถูกใจและ การกดแชร์

ลัก ษณะทางประชากร หมายถึ ง เพศ อายุ อาชี พ การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อน ของ
ผูต้ ิดตามพริ ตตี้
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ในมุมมองของผูต้ ิดตาม หมายถึง ความคิดที่ผตู้ ิดตามมีต่อพริ ตตี้
ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ บุคลิกภาพของพริ ตตี้ วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือสําหรับใช้นาํ เสนอสิ นค้า
ของ พริ ตตี้ ความสามารถอื่น ๆ ของพริ ตตี้ในมุมมองของผูต้ ิดตาม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึก ษาเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อพริ ตตี้ ใ นการนํา เสนอสิ นค้า และพฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูต้ ิดตาม” เป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ ิดตามพริ ตตี้ และตัวพริ ตตี้ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยมีแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับแหล่งสาร
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพริ ตตี้
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.1.1 ความหมาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) มีผทู้ ี่ให้แนวคิดและคํานิยามไว้หลากหลายโดย
แต่ละแหล่งข้อมูลได้ในแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ชิฟแมนและแคนุ ก
(Schiffman, & Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้ว่า เป็ นพฤติกรรมที่
ผูบ้ ริ โภคแสดงออกมาในการค้นหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ การเลือกซื้ อและใช้สินค้าและบริ การ
การตัดสิ นใจก่อนและหลังซื้ อ การประเมินผล และกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับ โซโลมอน (Solomon, 1997 ) ที่ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นกระบวนการที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้าบริ การเพื่อ
ตอบสนองความปราถนา หรื อความต้องการของตนเอง โดยอิงเกิล, แบลคเวล และไมเนี ยด (Engle,
Blackwell, & Miniard, 1993) ได้ให้ความหมายในลักษณะคล้ายๆกันคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกซื้ อ
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ใช้ สิ นค้าและบริ การต่าง ๆ โดยศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่าพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคคื อการกระทํา ของบุ ค คลหนึ่ ง ที่ มี ความสัม พันธ์ โดยตรงกับ การจัดหามาซึ่ ง สิ นค้า และ
บริ การในการตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่ งประกอบไปด้วยการค้นหา การซื้ อ การใช้
สิ นค้า การประเมินผล และการบริ การ นอกจากนี้ ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544) ยังให้ความหมายใน
ทํานองเดี ยวกันคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อ การใช้สินค้า และการ
บริ การ โดยใช้ความพอใจและความต้องการของตนเอง เป็ นส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจทั้งก่อนและ
หลังการกระทําดังกล่าว
ดังนั้นจึงพอสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ พฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การ ที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลัง รวมไปถึงความต้องการในสิ นค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภคนั้นมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับปั จจัยต่างๆที่กาํ หนดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีอิทธิ พลที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภค
แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555)
1) ปั จจัยภายนอก (External Factor) หมายถึงปั จจัยที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมภายนอกของ
ผูบ้ ริ โภค เช่ น กิ จกรรมการตลาดของบริ ษทั ภาวะแวดล้อมด้า นต่ า งๆ เช่ น ลํา ดับ ขั้นทางสัง คม
ครอบครั ว เป็ นต้น ปั จจัย ดัง กล่ า วเป็ นสิ่ ง กระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตอบสนอง เช่ น เกิ ดความ
ต้องการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ รวมทั้งเป็ นตัวกําหนดความแตกต่างและระดับของการตอบสนอง
เช่ น ผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ในชั้นทางสังคมที่ สูง มัก จะมีพฤติ ก รรมที่ จะบริ โภคสิ นค้าที่ มีก ารออกแบบที่
ทันสมัย
2) ปั จจัยภายใน (Internal Factors) หมายถึ งปั จจัยที่เป็ นสภาพแวดล้อมภายในของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม เป็ นต้น ปั จจัยภายในจะเป็ น
ตัวกําหนดรู ปแบบการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนที่แตกต่างกัน เช่น หากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่
ไม่ดีต่อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ง การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะให้ความสําคัญกับสิ นค้าที่ตรงกับ
ความต้องการและความชอบมากกว่า
2.1.2 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริ โภค
2.1.2.1 แบบจําลองของ Schiffman และ Kanuk
Schiffman, & Kanuk (2010) ได้เสนอแบบจําลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงปั จจัยที่กาํ หนด
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค รวมถึ ง มี ก ารเชื่ อ มโยงไปสู่ กิ จ กรรมของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง นํา เสนอในรู ป แบบ
กระบวนการ 3 ขั้นได้แก่ (ภาพ 2.1)
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1) ขั้นปั จจัย นํา เข้า (Input) คื อ ปั จจัย ภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ผูบ้ ริ โภค
(External Influences) ประกอบไปด้วย ความพยายามด้านการตลาดของธุ รกิ จ (Fim’s Marketing
Efforts) หมายถึ งการที่ บริ ษทั ต่างๆ พยายามจัดกิจกรรมทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ สิ นค้า
(Product) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ราคา (Price) และช่องทางการจัดจําหน่าย (Chanels of
distribution) ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู้และความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การ ปั จจัยภายนอกที่
กํา หนดพฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคอี ก ปั จ จัย หนึ่ งได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมและวัฒ นธรรม
(Sociocultural envionment) เช่น ครอบครัว (Family) กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) แหล่งข้อมูล
อื่นๆ ที่ไม่เป็ นการค้า (Noncommercial sources) ชั้นทางสังคม (Social class) วัฒนธรรม (Culture)
และวัฒนธรรมย่อย (Subculture)
2) ขั้นกระบวนการ (Process) คือ การที่ผบู้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลจากปั จจัย
ภายนอกทําให้เกิ ดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยเริ่ มจากเกิดความตระหนักถึงความต้องการ
สิ นค้าหรื อบริ การ (Need recognition) จากนั้นจึงเริ่ มทําการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้ อ (Prepurchase
search) และการประเมินทางเลื อก (Evaluation of alternatives) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยภายในของผูบ้ ริ โภคทางจิตวิทยา (Psychological field) ได้แก่
แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู ้ (Perception) การเรี ยนรู ้ (Learning) บุคลิ กภาพ (Personality)
ทัศนคติ (Attitudes) รวมทั้งประสบการณ์ (Experience) ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การที่
กําลังตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคนับได้วา่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ในการระบุวา่ ซื้ อหรื อไม่ และต้องการสิ นค้าหรื อบริ การในลักษณะใด
3) ขั้นผลลัพธ์ (Output) คือ การที่ผบู้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การจากบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งแล้วได้ทดลองใช้ ในกรณี ที่ผบู้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจในสิ นค้า
หรื อบริ การ อาจมีการซื้ อซํ้าโดยทุกครั้งที่มีการใช้สินค้าหรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น และส่ งผลทําให้เกิดประสบการณ์และความทรงจํา อันจะส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไป
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ภาพที่ 2.1 แบบจําลองกระบวนการการบริ โภคของ Schiffman, & Kanuk (2007)
แหล่งทีม่ า: Schiffman, & Kanuk, 2007.
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2.1.2.2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ Blythe
Blythe (2008) ได้เสนอแบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยแสดงให้เห็นอิทธิ พลของ
ปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กาํ หนดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Blythe ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เกิดจากทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีองค์ประกอบ 3 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ (Cognition) หมายถึงการเกิด
กระบวนการความคิด (Thought Processes) เช่ น การที่ผบู้ ริ โภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทําให้เกิ ดความรู้สึกชอบ (Affect) และเกิ ดอารมณ์ร่วม (Emotion)
เช่ น การประทับใจในโฆษณา เกิดความรู้สึกชอบ และพัฒนาไปสู่ ความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้น ๆ (Conation) เกิดพฤติกรรมที่ต้ งั ใจ (Intended Behavior) ได้แก่ความประสงค์ที่จะซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น (ภาพที่1.2) องค์ประกอบของทัศนคติ ท้ งั 3ข้อ ต่างมีความสัมพันธ์ซ่ ึ ง กันและกัน
ดังนั้นนักการตลาดจึงควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยใช้องค์ประกอบทั้ง3ข้อ เพื่อให้ประสบผล
ทางการตลาด เช่ น การจัดกิ จกรรมทางการตลาดที่ให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การแก่ผบู้ ริ โภค เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคมี มุม มองที่ ดีและเห็ นคุ ณค่ า ของสิ นค้า และบริ ก าร ซึ่ ง จํา เป็ นอย่างมากที่ ต้องใช้วิธี ก าร
สื่ อสารให้เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น หากเป้ าหมายเป็ นคนรุ่ นใหม่ นักการตลาดอาจ
เลือกใช้บุคคลที่ทนั สมัยมาเป็ นผูส้ ื่ อสารให้ขอ้ มูลด้านสิ นค้าและบริ การ เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความรู้สึก
ประทับใจ จึงจําเป็ นที่จะต้องกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ เป็ นต้น (วุฒิ
สุ ขเจริ ญ, 2555)

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ Blythe
แหล่งทีม่ า: Blythe, 2008.
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1) การรับรู ้ (Perception) คือ กระบวนการต่างๆที่บุคคลกระทําการเลือก จัด
ระเบี ย บ และแปลความหมายของสิ่ ง เร้ า ให้ก ลายเป็ นสิ่ ง ที่ มี ความหมายและมี ค วามสอดคล้อง
(Schiffman, & Kanuk, 2007)

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงกระบวนการรับรู ้
แหล่งทีม่ า: ชูชยั สมิทธิไกร, 2554.
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการมองสิ่ งต่างๆรอบตัวของบุคคล ซึ่ งแต่
ละบุ ค คลอาจมี ก ระบวนการรั บ รู ้ ที่ แตกต่ า งกัน แม้ว่า จะอยู่ใ นสภาวการณ์ ที่ มี สิ่ ง เร้ า สิ่ ง กระตุ ้น
เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการ ค่านิยม หรื อ
ประสบการณ์ เดิ ม โดยทัว่ ไปแล้วกระบวนการการรับรู้ ของบุคคลเกิ ดขึ้ นต่อเนื่ องจากความรู้ สึ ก
(Sensation) ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ รวม 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกรับรู้ การจัดระเบียบการ
รับรู ้ และแปลความหมาย (ภาพที่ 2.3) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การเปิ ดรับสิ่ งเร้าและการรู ้สึก
การเปิ ดรับสิ่ งเร้า (Exposure) หมายถึง การที่บุคลรับสิ่ งเร้าต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นภาพ เสี ยง กลิ่ น รส หรื อสัมผัส ผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง ผล
ของการเปิ ดรับสิ่ งเร้าจะทําให้บุคคลเกิด “การรู้ สึก (Sensation)” โดยปรกติแล้ว การที่บุคคลจะเกิด
การรู ้ สึกขึ้นหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยสองประการคือ ประการแรก คุณภาพของอวัยวะรับสัมผัส
จะต้องอยูใ่ นสภาพที่ปรกติ ไม่ชาํ รุ ดหรื อเสี ยหาย และประการที่สองคือ ขนาดหรื อความเข้มข้นของ
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สิ่ ง เร้ า จะต้อ งอยู่ ใ นปริ มาณที่ สู ง พอที่ จ ะทํา ให้ เ กิ ด การรู ้ สึ ก ได้ หรื อที่ เ รี ยกว่ า “เทรชโฮลด์
(Threshold)” ซึ่ งหมายความว่า สิ่ งเร้ามีแรงกระตุน้ น้อยที่สุดจะทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกได้ เทรช
โฮลด์แบ่งเป็ น 2 ชนิดคือ เทรชโฮลด์สัมบูรณ์ และเทรชโฮลด์แตกต่าง (Barker, 2002) 1) เทรชโฮลด์
สัมบูรณ์ (Absorlute Threshold) หมายถึ ง จํานวนสิ่ งเร้ าที่น้อยที่สุดที่ทาํ ให้บุคคลเกิ ดการรู้ สึก
ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ ายโฆษณาจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่จะทําให้บุคคลสามารถ
มองเห็นและอ่านออกได้ นอกจากนี้ เทรชโฮลด์สัมบูรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ ยวข้องด้วย นอกจากนั้นความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีส่วนในการกําหนดระดับของเทรช
โฮลด์สัมบูรณ์ดว้ ย เนื่ องจากแต่ละบุคคลมีอวัยวะรับสัมผัสที่มีความไวในการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจเป็ นผลมาจากการถ่ า ยทอดทางพัน ธุ ก รรม หรื อจากการที่ อ วัย วะรั บ สั ม ผัส ได้ รั บ การ
กระทบกระเทื อนจนเสี ย หายในภายหลังดัง นั้น ภายใต้สิ่ง เร้ าเดี ย วกัน บุคคลหนึ่ ง อาจจะไม่เกิ ด
ความรู ้สึกก็ได้ 2) เทรชโฮลด์แตกต่างกัน (Differential Threshold) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่
น้อยสุ ดของสิ่ งซึ่ งเร้ าทําให้บุคคลเกิ ดการรู้ สึกว่าสิ่ งเร้านั้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เดิมสิ นค้าชนิ ด
หนึ่งมีราคา 100 บาท ต่อมาผูข้ ายได้ข้ ึนราคาเป็ น 102 บาท ราคาที่เพิ่มขึ้น 2 บาทนี้ อาจจะไม่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โ ภครู ้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ห ากสิ น ค้า ชนิ ด เดี ย วกัน ขึ้ น ราคาเป็ น 105 บาท
ผูบ้ ริ โภคอาจรับรู ้สึกถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น จุดที่ทาํ ให้บุคคลรู ้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของ
สิ่ งเร้านี้เรี ยกว่า “ความแตกต่างที่สังเกตได้ (Just Noticeable Difference: JND)
(2) การเลือกรับรู้
การเลื อกรับรู้ ( Perceptual Selection) หมายถึง การที่บุคคลเลือกที่จะ
รับรู้สิ่งเร้า ในสถานการณ์ทว่ั ไป บุคคลจะได้รับสิ่ งเร้าจํานวนมาก แต่บุคคลจะเลือกรับเฉพาะสิ่ งเร้า
ที่ตนเองสนใจเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การไปซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค
จะมองเห็นสิ นค้าจํานวนมากมายและมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านเช่น สี สัน ขนาด และรู ปร่ าง
รวมทั้งมีผูต้ ้องการสิ นค้าจํานวนมากที่อยู่ใ นห้างสรรพสิ นค้า ทั้ง กลิ่ น เสี ย ง และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคจะเลือกรับเฉพาะสิ่ งที่ตนสนใจและตรงกับความต้องการ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกรับรู้ของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วยปั จจัย
ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะสิ่ งเร้า (Nature of the Sitmulus) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติ
ทางกายภาพ ลัก ษณะการออกแบบ ชื่ อสิ นค้า และการโฆษณา 2) ความคาดหวัง (Expectation)
ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะรับรู ้ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความคาดหวังของตนเอง ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากประสบการณ์ ในอดี ตของตนเอง รวมทั้งการได้รับคําบอกเล่าของบุคคลหรื อสื่ อต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น หากผูบ้ ริ โภคได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนว่า สิ นค้าและบริ การที่ตนกําลังสนใจใช้ดีและ
มี ป ระโยชน์ รวมถึ ง ความคุ ้ม ค่ า ผูบ้ ริ โ ภคคนนี้ ก็ ย่อ มมี ค วามใส่ ใ จเป็ นพิ เศษต่ อ สิ น ค้า ชิ้ น นั้น ๆ
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3) แรงจูงใจ (Motives) ผูบ้ ริ โภคมักจะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามแรงผลักดันหรื อความต้องการของตน ยิ่งมี
ความต้องการสู งมาก ก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความใส่ ใจต่อสิ่ งเร้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองมากขึ้น เช่น คนที่ตอ้ งการผิวขาวสวย จะมีความสนใจที่จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม
(3) รู ปแบบของการเลือกรับรู ้
การเลื อกรับรู้ สิ่งต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคจะประกอบไปด้วยรู ปแบบต่าง ๆ
ดังนี้ 1) การเลื อกเปิ ดรับสิ่ งเร้ า (Selective Explosure) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคเลื อกที่จะเปิ ดรับ
เฉพาะสิ่ งที่ตนเองต้องการรับรู ้เท่านั้น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะเลือกเปิ ดรับสิ่ งเร้าที่ตนเองรู ้สึกสบาย
ใจและหลี กเลี่ยงสิ่ งเร้ าที่ทาํ ให้รู้สึกเจ็บปวดหรื อทุกข์ใจ นอกจากนั้น ผูบ้ ริ โภคยังเลือกที่จะเปิ ดรับ
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ต อกยํ้า และให้ ค วามมั่น ใจในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของตนเอง 2) การป้ องกัน ตน
(Perceptual Defense) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคมีการป้ องกันไม่ให้ส่ิ งเร้าที่มีลกั ษณะคุกคามจิตใจได้
เข้ามาสู่ กระบวนการการรับรู ้ของตน ตัวอย่างเช่น ผูท้ ี่กินยาลดความอ้วน จะไม่สนใจคําเตือนที่บอก
อันตรายของยาลดความอ้วน
(4) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2554)
ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกรั บ รู้ ของผูบ้ ริ โภค อาจจํา แนกได้เป็ น 3
ปั จจัยคือ คุณลักษณะของสิ่ งเร้า คุณลักษณะของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยด้านสถานการณ์
คุณลักษณะของสิ่ งเร้า (Stimulus Charecteristics)
คุณลักษณะของสิ่ งเร้า ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทาง
กายภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้า หรื อโฆษณา สามารถจะมีอิทธิ พลต่อการเลือกรับรู้ของ
ผูบ้ ริ โภคดังนั้น องค์การธุ รกิจจึงพยายามที่จะสรรหาวิธีต่าง ๆ ที่จะทําให้ผบู้ ริ โภคสนใจและรับรู้สิ่ง
เร้าที่นาํ เสนอไป ซึ่ งประกอบด้วยคุณลักษณะที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ดงั ต่อไปนี้ 1) ขนาดหรื อความ
เข้ม (Intensity) หากสิ่ งเร้าที่นาํ เสนอมีขนาดใหญ่หรื อมีปริ มาณมากก็จะทําให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้สึก
สนใจมากขึ้ น เช่ น การเลื อกใช้เสี ย งหรื อภาพที่ ดึงดู ดใจ เป็ นต้น 2) ความแปลกใหม่ (Novelty)
หมายถึ ง สิ่ งเร้าที่นาํ เสนอมีความแปลกหรื อมีความสดใหม่จากสิ่ งเดิม ๆ ทําให้ผบู้ ริ โภครู้สึกแปลก
ใจและสนใจที่จะรั บรู ้ 3) กามารมณ์ (Sex) หมายถึ ง สิ่ งเร้ าที่นาํ เสนอได้สอดแทรกหรื อแฝงเอา
กามารมณ์เป็ นส่ วนหนึ่ งในการนําเสนอ สิ่ งเร้าประเภทนี้ มกั จะมุ่งนําเสนอแก่ผบู้ ริ โภคเพศชายเป็ น
หลัก เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดความสนใจของผูช้ ายได้เป็ นอย่างดี อาทิเช่น การใช้พริ ตตี้สาวสวยเป็ น
ผูน้ าํ เสนอสิ นค้า ในงานมอเตอร์ โชว์ 4) ความตลกขบขัน (Humour) สิ่ งเร้าที่นาํ เสนอทําให้ผบู้ ริ โภค
เกิดอารมณ์ขนั หรื อรู ้สึกตลกขบขัน 5) การเคลื่อนที่ (Movement) หมายถึง สิ่ งเร้าที่นาํ เสนอสามารถ
ที่ จะเคลื่ อนที่ หรื อเคลื่ อนไหวได้ ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคสนใจที่จะรับ รู้ 6) ความตรงกันข้า ม (Contrast)
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หมายถึ ง สิ่ งเร้ าที่นาํ เสนอมีความแตกต่างกันแบบตรงกันข้าม กระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจ
เช่น การใช้สาวสวยน่ารัก นําเสนอสิ นค้าที่เกี่ยวกับสิ นค้าประเภทเครื่ องยนต์เป็ นต้น
(5) คุณลักษณะของผูบ้ ริ โภค (Individual Charecteristics)
คุ ณลักษณะของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่อยู่ภายในตัวของผูบ้ ริ โภค โดยมี
ความเกี่ ยวข้องกับการเลื อกรั บรู้ เป็ นอย่างมาก ได้แก่ ความสนใจ (Interest) และความต้องการ
(Need) ของผูบ้ ริ โภค ความสนใจและความต้องการเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภค และเป็ นผลจากเป้ าหมาย และวิธีการวางแผนของผูบ้ ริ โภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจึงมีการเลือกรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความชอบหรื อความสนใจของตัวเอง
ตัวอย่างเช่น ผูท้ ี่มีความสนใจในวงการบันเทิงและอยากเป็ นนักแสดงก็จะเลือกและสนใจที่จะรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ บันเทิง ดารา หรื อการประกวดต่าง ๆ (Funkhouser, 1984)
(7) ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situational Characteristics)
ปั จจัยด้านสถานการณ์ได้แก่สิ่งเร้าอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากสิ่ งเร้าที่กล่าว
มา อาทิ เช่ น สภาวะอุ ณหภูมิ ระดับความดัง ของสิ่ ง รอบ ๆ ความหนาแน่ นของคน กล่า วคือหาก
ผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นสภาวะที่แออัด พลุกพล่าน มีเสี ยงดังสอดแทรกเป็ นระยะ ๆ ซึ่ งย่อมทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่
สนใจที่ จะรั บรู ้ สิ่งต่าง ๆ มากนักและจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยง หรื อออกจากสภาพแวดล้อมหรื อ
เหตุการณ์น้ นั ๆ
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
Becker (อ้างถึงใน ธันยาภรณ์ เหลียวตระกูล, 2554) ได้ให้ความหมายของการเปิ ดรับสื่ อ ซึ่ง
สามารถจําแนกได้ตามประเภทพฤติกรรมของการเปิ ดรับ ดังนี้
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือการที่บุคคลจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
ต้องการให้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
2) การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพื่ออยากรู้ เช่น การเปิ ดรับ website ที่ตนเองสนใจ
3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ การที่บุคคลจะเปิ ดรับ
ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการกระทํา หรื อความต้องการเรี ยนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเพื่อ
ผ่อนคลายอารมณ์
ผูร้ ับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อตามแบบของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
แรงผลักดันที่ทาํ ให้บุคคลเลือกรับสื่ อ เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ (ศิริพร นันตาคํา, 2550 อ้างถึงใน
ทัศนาภรณ์ ทองเที่ยง, 2552) คือ
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1) ความเหงา เมื่อบุคคลต้องอยู่ตามลําพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์กบั บุคคล
อื่น ๆ ในสังคมได้ สิ่ งที่ดีที่สุด คือ การอยูก่ บั สื่ อ สื่ อมวลชนจึงเป็ นเพื่อนแก้เหงาได้ และบางครั้งบาง
คนพอใจที่ จะอยู่กบั สื่ อมวลชนมากกว่า อยู่กบั บุคคลเพราะสื่ อมวลชนไม่สร้ า งแรงกดดันในการ
สนทนาหรื อแรงกดดันทางสังคมแก่ตนเอง
2) ความอยากรู้ อยากเห็ น มนุ ษย์มีความอยากรู้ อยากเห็ นในสิ่ งต่าง ๆ อยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น สื่ อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้ เป็ นหลักสําคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่ มเสนอจากสิ่ ง
ใกล้ตวั ก่อนไปถึงสิ่ งที่อยูห่ ่างตัวออกไป
3) ประโยชน์ ใ ช้ส อยของตนเอง มนุ ษ ย์จ ะแสวงหาข่ า วสารและใช้ข่ า วสารเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่ วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้ข่าวสารที่ได้มาเสริ มบารมี การ
ช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรื อให้ความบันเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกสื่ อที่ใช้ความพยายามน้อย
ที่สุด และได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุด
4) ลัก ษณะเฉพาะของสื่ อแต่ ล ะอย่ า ง มี ส่ ว นทํา ให้ ผู ้รั บ สารแสวงหา และได้
ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ผูร้ ับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่ อที่จะสนองความ
ต้องการและทําให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การเปิ ดรับสื่ อนั้น หมายถึง พฤติกรรมการเปิ ดรับ อาทิ การแสวงหา
ข้อมูล การเปิ ดรับข้อมูล การเปิ ดรับประสบการณ์ และชนิดของสื่ อที่เลือกเปิ ดรับในแต่ละบุคคลจะ
มีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยการเลือกเปิ ดรับสื่ อของบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ภายใน
จิตใจ อาทิเช่น ผูต้ ิดตามที่เลื อกเปิ ดรับสารจากสื่ อต่าง ๆ ที่มีพริ ตตี้เป็ นผูส้ ่ งสารบางคนต้องการแค่
ทราบข้อมูลต่าง ๆ บางคนต้องการความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายตัวเองจากความรู้สึกเหงา ในขณะที่
บางบุคคลเลื อกติดตามและรับข้อมูลเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจเพื่อจะซื้ อหรื อใช้สินค้า
และบริ การ

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับแหล่งสาร
ในปั จจุบนั บุคคลมีการติดต่อสื่ อสารกันตลอดเวลา ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
สร้างความสัมพันธ์ หรื อแม้กระทัง่ การถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึก ซึ่ งมีวิธีการแตกต่างกันไป แต่การ
จะติ ด ต่ อสื่ อ สารได้น้ ันจํา เป็ นต้องมี ผูส้ ่ ง สาร (Source) และผูร้ ั บ สาร (Receiver) ซึ่ ง ถื อเป็ น
กระบวนการสื่ อ สารที่ สํา คัญ และในปั จ จุ บ ัน ได้มี นัก การตลาดและนัก โฆษณาหลายท่ า นได้
ประยุกต์ใช้แบบจําลองการสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร ดังภาพที่ 2.4

17
โดยจากภาพดังกล่ าว ชี้ ให้เห็ นว่า แหล่งสาร (Source) ถื อเป็ นจุ ดเริ่ มต้นขอกระบวนการสื่ อสาร
โซโลมอน Solomon (2011) ได้กล่าวไว้ว่า นักการตลาดจะให้ความสําคัญกับแหล่งสารมาก การ
เลือกใช้กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) มาทําหน้าที่ในการส่ งสาร (Message) ผ่านช่องทางการใน
การสื่ อสาร (Chanel) ไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมาย (Receiver) เพราะกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้ มี
ผลหรื อมีอิทธิ พลต่อกลุ่มเป้ าหมาย

ภาพที่ 2.4 แบบจําลองกระบวนการสื่ อสาร
แหล่งทีม่ า: Solomon, 2011.
โดยทัว่ ไปผูน้ าํ เสนอ (Endorser) ส่ วนใหญ่จะเป็ นบุคคลหรื อองค์กรที่จะพูดสนับสนุ น
สิ นค้าหรื อบริ การของเจ้าของสิ นค้าที่มี ตามโฆษณานั้นได้กล่าวอ้าง (Tellis, 1998) และในทาง
เดียวกัน M. Belch, & G. Belch (2007) ได้ให้ความหมายว่า แหล่งสารในทางการตลาด หมายถึ ง
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคทั้งทางตรงและทางอ้อม อธิ บายว่าทางตรงคือ
การเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนสิ นค้า (Spokesperson) ที่ทาํ หน้าที่ส่งสารหรื อ สาธิ ตวิที่การใช้สินค้าและ
บริ การ เช่น พริ ตตี้หญิงแย้ เป็ นพริ ตตี้และเน็ตไอดอลชื่อดังและเป็ นผูส้ นับสนุนคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่ ง
จะสาธิ ตวิธีกินคอลลาเจนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์อยูเ่ ป็ นประจํา เป็ นต้น ส่ วนทางอ้อม หมายถึง การ
ใช้ดารา นางแบบนายแบบ มาเรี ยกร้องความสนใจ หรื อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายสนใจ
ซึ่ งในชี วิตจริ งเหล่าดารา นายแบบนางแบบ เหล่านี้ อาจไม่ได้ใช้สินค้าและบริ การที่ตนเองเป็ นผู้
นําเสนอเลยก็ได้ นักการตลาดเองจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องเลือกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลให้สอดคล้อง
กับสิ นค้าและบริ การของตนหรื อมีประโยชน์มากที่สุด ซึ่ งแหล่งสารอาจมีคุณสมบัติดงั นี้ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ (Knowledge) เป็ นที่นิยม (Popular) มีความดึงดูดใจทางกายภาพ (Physically Attractive) เป็ น
สิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายให้การยอมรับและมีอาํ นาจต่อผูร้ ับสาร โดย Hoyer, & Maclnnis (2001) ได้กล่าว
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ในทํานองเดียวกันว่า นักการตลาดในยุคปั จจุบนั เริ่ มหันมาเห็นความสําคัญกับแหล่งสารมากขึ้น มี
การใช้เงิ นจํานวนมากเพื่อหาผูน้ าํ เสนอสิ นค้าและบริ การของตน เนื่ องจากสามารถเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติและความคิดของผูบ้ ริ โภคให้มองเห็ นสิ นค้าและบริ การของตนในมุมมองที่ดีข้ ึนได้ โดย
แหล่งสารถื อได้ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการสื่ อสาร ซึ่ งจําเป็ นจะต้องเข้าใจคุณลักษณะของ
แหล่งสาร, ความน่าเชื่ อถือของแหล่งสาร, ประเภทของแหล่งสาร, ความน่าดึงดูดใจ, ความมีอาํ นาจ
ของแหล่งสารและอิทธิ พลของแหล่งสารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
2.2.1 ประเภทและลักษณะของแหล่งสาร
Tellis (1998) แบ่งผูน้ าํ เสนออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert) หมายถึง บุคคลหรื อองค์กรที่มีความรู้ มีความเชี่ ยวชาญใน
สิ นค้าและบริ การที่นาํ เสนอ โดยการเลือกจะเลือกจากประสบการณ์ ความชํานาญ ความคล่องแคล่ว
การศึกษา จนทําให้บุคคลมีความสามารถเฉพาะทางที่มากกว่าบุคคลทัว่ ๆไป
2) ผูม้ ีชื่อเสี ยง (Celebrity) หมายถึง บุคคลที่คนทัว่ ไปรู้จกั โดยส่ วนใหญ่จะมาจาก
แวดวงบันเทิง แวดวงสังคมชั้นสู ง หรื อแวดวงอื่น ๆ เช่ น แวดวงกี ฬา แวดวงการเมือง เป็ นต้น ผูม้ ี
ชื่ อ เสี ย งจะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ภ าพลัก ษณ์ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกับ สิ นค้า และบริ ก ารด้ว ย โดย
Hawkins, Best, & Coney (2004) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การเลือกใช้บุคลที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะ
ได้ในแง่ของภาพลักษณ์แล้วนั้น ยังมีความเสี่ ยงเรื่ องผลกระทบภาพลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การด้วย
หากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเกิดข่าวในทางลบ
3) บุคคลธรรมดา (Lay Endorsers) หมายถึง บุคคลที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป
บุคคลเหล่านี้ จะเป็ นผูท้ ี่มีความใกล้ชิดกับสิ นค้าและบริ การ มีความคล้ายคลึ งกับผูบ้ ริ โภค ทําให้
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ Tellis (1998) ยัง กล่า วเสริ มอี กว่า ผูน้ าํ เสนออาจเป็ นบุค คลที่ จดั อยู่ในหลาย
ประเภทไม่สามารถแยกออกได้ซ่ ึ ง บุคคลหนึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูม้ ีชื่อเสี ยงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั สิ นค้าที่ จะนําเสนอ ในขณะที่ Hoyer, & Maclnnis (2001) ได้แบ่งลักษณะของความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารที่มีความใกล้เคียงกับ Tellis โดยมีท้งั หมด 3 ลักษณะคือ
1) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) บุคคลที่มีความน่าไว้วางใจจะสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือได้มากกว่าบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ
2) ความเชี่ ยวชาญ (Expertise) ผูร้ ับสารมีแนวโน้มที่จะยอมรับสารที่มาจากบุคคลที่
ผูร้ ับสารคิดหรื อเชื่ อว่ามีความรู ้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารที่ส่งออกมา มากกว่าบุคคลทัว่ ไป เช่น
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พนักงานขายครี มบํารุ งผิวจะเป็ นผูส้ าธิ ตขั้นตอนการบํารุ งผิวที่ถูกวิธีและมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรื อส่ วนประผสมค่อนข้างมาก จึงมีความน่าเชื่อถือในการให้ขอ้ มูลสิ นค้ามากกว่าคนทัว่ ๆไป
3) สถานะ (Status) บุคคลที่มีสถานะหรื อตําแหน่งทางสังคมที่สูงกว่า ย่อมทําให้เกิด
ความน่าเชื่อถือได้มากกว่าคนทัว่ ไป เช่น การใช้ผบู ้ ริ หารองค์กรมาเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําเกี่ยวกับสิ นค้า
และบริ การ
2.2.2 คุณลักษณะของแหล่งสาร
คุณลักษณะของแหล่งสารและอิทธิ พลของแต่ละคุณลักษณะของแหล่งสารที่มีอิทธิ พลต่อ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับ สาร ซึ่ งโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งได้เป็ น 2 คุ ณลักษณะ คื อ ความน่ า เชื่ อถื อของ
แหล่งสาร (Source Credibility) และ ความน่าดึงดูดใจของแหล่งสาร (Source Attrectiveness) โดย
ต่อมา Kelman (1961, as cited in M. Belch, & G. Belch, 2007) ก็ได้ทาํ การพัฒนาและแบ่งประเภท
ของคุณลักษณะแหล่งสารโดยจําแนกจากลักษณะพื้นฐานของผูส้ ื่ อสารซึ่ งมีอยู่ 3 ประเภทได้แก่
1) ความมีอาํ นาจ (Authority) คือ การที่บุคคลหนึ่ งเลือกที่จะปฏิบตั ิตามหรื อยอมรับ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น เพียงเพราะต้องการรางวัลหรื อการยอมรับ และไม่ตอ้ งการถูกลงโทษ แต่
ทั้งนี้ไม่ใช่การเห็นด้วยกับบุคคลนั้นอย่างแท้จริ ง
2) ความน่ าเชื่ อถือ (Credidbility) คือ การที่บุคคลยอมรับ เห็นด้วย หรื อปฏิบตั ิตาม
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ
3) ความดึงดูดใจทางสังคม (Social Attrectiveness) คือการที่บุคคลเลือกที่จะยอมรับ
สารจากแหล่งสารที่มีความดึงดูดใจทางกายภาพหรื อความน่าชื่นชอบ
นอกจากนี้ แล้ว Kelman ยังได้เพิ่มคุณลักษณะของแหล่งสารเพิ่มอีก 1 ประการ คือ ความมี
อํานาจของแหล่งสาร (Source Power) ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากด้านความมีอาํ นาจของผูส้ ื่ อสาร
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ภาพที่ 2.5 คุณลักษณะของแหล่งสาร
แหล่งทีม่ า: Fill, 2002, p. 36.
จากภาพเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของแหล่งสาร 3 ประเภทรวมถึงอิทธิ พลที่มีต่อ
ผูร้ ับสาร ความน่าเชื่ อถื อของแหล่งสารมีอิทธิ พลทําให้ผทู้ ี่รับสารเกิดความรู้ ความน่าดึงดูดใจของ
แหล่งสารทําให้ผรู ้ ับสารเกิดการอ้างอิง และความมีอาํ นาจของแหล่งสารทําให้ผบู้ ริ โภคเชื่อถือและ
นําไปสู่ การปฏิบตั ิตาม
2.2.3 ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร
M. Belch, & G. Belch (2007) กล่าวถึงความหมายคือ ขอบเขตที่ผรู้ ับสารรู้สึกว่ามีความรู ้ มี
ทักษะ มีความชํานาญ มี ประสบการณ์ และความน่ าเชื่ อถื อเกี่ ยวกับสารที่ส่งมา Solomon (2011)
กล่าวว่า แหล่งสารที่มีความน่าเชื่ อถือจะสามารถโน้มน้าวให้ผรู้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจ
ในตัวสิ นค้า สามารถปรับเปลี่ ยนทัศนคติที่ผบู้ ริ โภคมีต่อสิ นค้าและบริ การ ไปจนถึงกระบวนการ
การซื้อได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยลดความคิดโต้แย้ง ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการยอมรับได้ง่ายขึ้น
โดยในแผนภาพที่ 2.5 M. Belch, & G. Belch (2007) อธิ บายไว้วา่ ข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคได้รับ
จากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่ อถื อนั้น จะก่อให้เกิดความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และเกิดพฤติกรรม
ต่างๆ ผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า การสร้างความรู ้ (Internalization) หมายถึงเมื่อผูร้ ับสารยอมรับสาร
ที่ส่งมาจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่ อถือแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะสร้างองค์ความรู้โดยใช้สารที่ได้รับมานั้น
เป็ นบรรทัดฐาน และนํามาพัฒนาเป็ นความรู ้และนําไปสู่ ความเชื่อในที่สุด
Hoyer, & Maclnnis (2001) กล่าวว่า เมื่อกระบวนการหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคได้ถูกขยาย
ออกไป ผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นคติอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและมีความเป็ นเหตุผลจะได้รับอิทธิ พลจาก
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แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างมากที่นกั การตลาดจะต้องให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การที่
เป็ นจริ ง เพื่อลดการก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อแหล่งสาร
Bettinghaus, & Cody (1994) กล่าวว่า สิ่ งที่สาํ คัญที่จะกําหนดความน่าเชื่ อถือของแหล่งสาร
ได้น้ นั มี 2 ประการคือ ความเชี่ ยวชาญของแหล่งสาร (Expertise) และความน่าไว้ใจของแหล่งสาร
(Trustworthiness)
ความเชี่ยวชาญของแหล่งสาร (Expertise) หมายถึง การที่ผรู้ ับสารนั้นรู้วา่ แหล่งสารมีความ
สารถ มีประสบการณ์ มีทกั ษะ ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสารที่ส่งมา และความเชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถ
จะนําไปสู่ กระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในขณะที่ Erdogan (1999) ให้ขอ้ คิดเพิ่มเติมว่า บางครั้งผูท้ ี่นาํ เสนออาจไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจริ งๆก็ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคหรื อผูท้ ี่รับสารเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น
การใช้นกั แสดงแสดงบทบาทเป็ นคุณหมอ ในโฆษณาสิ นค้าและบริ การเป็ นต้น
ความน่ าไว้วางใจของแหล่งสาร (Trustworthiness) หมายถึง การที่ผรู้ ับสารเกิดความรู้สึก
เชื่อมัน่ มัน่ ใจต่อแหล่งสารว่ามีความซื่ อสัตย์และจริ งใจ Bettinghauas, & Cody (1994) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความน่าไว้ใจของแหล่งสารนี้ วา่ ต้องมีคุณสมบัติ มีภาพลักษณ์ที่ อ่อนโยน เป็ นมิตร อบอุ่น
เป็ นที่พอใจ มีความสนุกสนาน ยุติธรรม มีจริ ยธรรม จริ งใจเป็ นต้น
นอกจากนี้ Schiffman, & Kanuk (2007) ได้แบ่งประเภทของความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
ออกโดยใช้ระดับความใกล้ชิดของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมาใช้เป็ นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2
ประเภทดังนี้
1) ความน่ า เชื่ อถื อของแหล่ ง สารแบบไม่เป็ นทางการ (Credibility of Informal
Source) เป็ นแหล่งข้อมูลที่จะมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารมาก เนื่ องจากมีความใกล้ชิดกับผูร้ ับสาร ผูส้ ่ ง
สารก็ไม่ได้หวังประโยชน์ใดๆ จากการให้ขอ้ มูล มักใช้การสื่ อสารแบบการบอกต่อกัน(Word of
Mouth) ซึ่ งแหล่งสารประเภทนี้ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรัก เป็ นต้น
2) ความน่าเชื่ อถือของแหล่งสารแบบที่เป็ นทางการ (Credibility of Formal Source )
แหล่ง สารประเภทนี้ จะมี ค วามใกล้ชิ ดกับ ผูร้ ั บ สารน้อย มี วิธี การนํา เสนอที่ เป็ นทางการ มี ความ
น่าเชื่อถือมากกว่า และมีวตั ถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้ ่ งสาร
ถึ งแม้ว่าแหล่งสารจะมีความน่าเชื่ อถือสู งและมีประสิ ทธิ ภาพในการโน้มน้าวใจผูร้ ับสาร
แต่ในบางครั้ง การส่ งสารออกไปนอกจากความน่าเชื่ อถือแล้วนั้นยังจําเป็ นต้องมีคุณลักษณะของ
ความน่าดึงดูดใจของสารเพื่อจะทําให้ผรู ้ ับสารเกิดความสนใจมากขึ้น
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2.2.4 ความน่ าดึงดูดใจของแหล่งสาร
Solomon (2011) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความน่ า ดึ ง ดู ด ใจของแหล่ ง สาร (Source
Attractiveness) ไว้ว่ า เป็ นค่ า นิ ย มของสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ ความโดดเด่ น หรื อ น่ า สนใจเกี่ ย วกับ
องค์ประกอบของผูส้ ่ งสารเช่น บุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ สถานะทางสังคม
ในขณะเดี ย วกัน Shimp (2008) ได้ก ล่ า วว่า คุ ณลัก ษณะที่ ผูร้ ั บ สารมี ต่อแหล่ ง สาร ซึ่ ง
สามารถก่อให้เกิดความดึงดูดใจได้ เช่น บุคลิกภาพที่ดี (Personality Properties) การมีวิถีชีวิตที่เป็ น
แบบอย่าง (Lifestyle Characteristics) เป็ นต้น แหล่งสารที่มีความน่าดึงดูดใจนั้น มักจะได้รับความ
สนใจจากผูร้ ับสาร
จากแผนภาพที่ 2.5 M. Belch, & G. Belch (2007) ได้ให้คาํ อธิ บายไว้วา่ ความน่าดึงดูดใจ
ของแหล่งสารจะเกิ ดจากการอ้างอิง (Identification) ผูร้ ับสารจะถูกกระตุน้ ให้แสวงหารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของแหล่งสาร และรับเอาทัศนคติ ความเชื่ อ ความชอบ หรื อสิ่ งต่างๆจากแหล่งสาร
โดยผูร้ ับสารจะให้ความสําคัญ ความสนใจและอ้างอิงตัวเองกับบุคคลที่มีความน่าชื่นชอบ และจะ
ไม่เอาข้อมูลที่ได้รับมาผสมผสานกับความเชื่อของตนเอง
นอกจากนี้ แล้ว M. Belch, & G. Belch (2007) ยังได้ศึกษาและพบว่า ความน่าดึงดูดใจของ
แหล่งสาร แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ
1) ความคล้ายคลึง (Similarity) คือ ความคล้ายหรื อความเหมือนกันระหว่างผูร้ ับสาร
และแหล่งสาร ความคล้ายในที่น้ ีอาจปรากฏในด้านต่างๆเช่น ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นหากผูร้ ับสารกับแหล่งสารมีความคล้ายคลึงกันมากเท่าใด การจะ
เกิดความยอมรับและเข้าใจสารจะทําได้ง่ายขึ้น
2) ความคุน้ เคย (Familiarity) คือ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารที่ผรู้ ับสารเคยได้รู้จกั หรื อ
เปิ ดรับมาก่อน จึงทําให้เกิดความรู ้สึกคุน้ เคย หรื อการที่แหล่งสารมีความรู้เกี่ยวกับสิ่ งที่ตนนําเสนอ
การที่ผรู ้ ับสารและผูส้ ่ งสารมีความรู้หรื อมีความคุน้ เคยในสิ่ งที่จะสื่ อสาร จะยิ่งทําให้ง่ายในการชัก
จูงใจ หรื อปรับทัศนคติและพฤติกรรมได้ง่ายมากขึ้น
3) ความน่ าชื่ นชอบ (Likability) คือความชื่ นชอบต่อแหล่ งสารเนื่ องจากมีความ
ดึงดูดใจในทางด้านร่ างกายหรื อด้านพฤติกรรม M. Belch, & G. Belch (2007) กล่าวว่า ผูส้ ่ งสารที่มี
ความน่าชื่ นชอบ สามารถทําให้ทศั นคติเปลี่ยนแปลงได้เช่น เมื่อแหล่งสารมีความน่าชื่นชอบทําให้
ผูร้ ับสารรู ้สึกดี ผูร้ ับสารก็จะมีความคิดหรื อทัศนคติในแง่บวกต่อสิ นค้าและบริ การง่ายขึ้น
M. Belch, & G. Belch (2007)ได้อธิบายการนําความน่าชื่นชอบของแหล่งสารไปใช้วา่ การ
ที่องค์กรต่างๆจ่ายเงินเพื่อจะจ้างบุคคลที่มีความน่าชื่นชอบสู งหรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงให้มานําเสนอ
สิ นค้าของตนเองนั้น เพราะองค์กร เจ้าของสิ นค้าและบริ การมีความเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถที่
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ใช้ความมีชื่อเสี ยงมาเรี ยกร้องความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้ มีอิทธิ พลต่อความรู้สึกผูบ้ ริ โภค ความเชื่ อ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคได้
Hoyer, & Maclnnis (2001) กล่าวว่า ความน่าดึงดูดใจของแหล่งสารจะนําไปใช้ได้ดีในการ
นําเสนอสิ นค้าประเภทความสวยความงาม เพราะเมื่อผูน้ าํ เสนอมีความน่าดึงดูดใจมากจะช่วยเพิ่ม
ความชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าได้ ซึ่ งความน่าดึงดูดใจนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่
สามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั เพศชายและเพศหญิง และส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคจะถูกดึงดูดใจกับผูน้ าํ เสนอที่เป็ น
เพศตรงข้าม เป็ นต้น
แม้ว่าคุณลักษณะความดึ งดูดใจของแหล่งสารนั้นจะถูกนํามาใช้เพื่อชักจูงใจผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูร้ ับสาร แต่ก็ยงั มีคุณลักษณะของแหล่งสารอื่นๆอีกที่จะเป็ นองค์ประกอบที่จะส่ งผลให้ผรู้ ับสาร
หรื อผูบ้ ริ โภคยอมรับ และปฏิบตั ิตามทิศทางที่ตอ้ งการ คือ ความมีอาํ นาจขงแหล่งสาร
2.2.5 ความมีอาํ นาจของแหล่ งสาร
Kelman (1958) ให้ความหมายของความมีอาํ นาจของแหล่งสาร (Source Power) ว่าการมี
อํานาจที่จะให้ประโยชน์หรื อให้โทษแก่ผทู ้ ี่รับสาร แหล่งสารลักษณะนี้จะมีความสามารถที่จะทําให้
ผูร้ ับสารเชื่อฟั ง (Compliance) อธิ บายคือ การที่ผรู้ ับสารยอมปฏิบตั ิตามสิ่ งที่แหล่งสารต้องการ อาจ
มีเรื่ องของรางวัลเมื่อปฏิบตั ิตาม หรื อการลงโทษเมื่อไม่ทาํ ตามที่แหล่งสารต้องการ เข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยใช้วธิ ี การจูงใจของแหล่งสารที่มีอาํ นาจเข้ามา ซึ่ งมีอยู่ 3 ปั จจัย
1) การรับรู ้ถึงการถูกคุกคาม (Percieved Control) คือการที่ผรู้ ับสารรับรู้วา่ แหล่งสาร
นั้นสามารถที่จะให้คุณหรื อให้โทษได้
2) การรับรู ้ถึงความกังวล (Percieved Concern) คือการที่ผรู้ ับสารสามารถที่จะรับรู ้
ถึงความกังวลของแหล่งสาร ไม่วา่ ผูร้ ับสารจะปฏิบตั ิตามหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
3) การรับรู ้ถึงการถูกสังเกต (Perceived Scrutiny) คือการที่ผบู้ ริ โภครับรู้วา่ แหล่งสาร
นั้นรู ้วา่ ตนเองปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
M. Belch, & G. Belch (2007) ได้กล่าวเสริ มว่า แหล่งสารที่มีอาํ นาจนั้นไม่เหมาะที่จะ
นํามาใช้ในการสื่ อสารทางการตลาดบ่อย ๆ เพราะการใช้คุณลักษณะความมีอาํ นาจของแหล่งสาร
ส่ งผลให้ผรู ้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคปฏิ บตั ิตามเพราะถูกบังคับ ไม่ได้เกิดจากการชอบ หรื อยินยอมโดย
สมัครใจ ซึ่งอาจจะส่ งผลเสี ยในระยะยาวได้
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2.2.6 อิทธิพลของแหล่ งสารต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
การใช้แหล่ งสารที่นาํ เสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ถื อได้ว่า เป็ นปั จจัยที่สําคัญในการสื่ อสาร
การตลาดไปยังกลุ่มคนที่เป็ นเป้ าหมาย ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเลือกใช้กลุ่มบุคคลที่เป็ นที่สนใจหรื อมี
ชื่อเสี ยงในด้านต่างๆเป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้าและบริ การเพราะเชื่อว่ามีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับสาร
โดยสามารถอธิ บายได้โดยใช้แนวคิดดังต่อไปนี้
2.2.6.1 แบบจําลองการส่ งผ่านความหมายของสาร
McCracken (1989) ได้นาํ เสนอแบบจําลองที่เกี่ยวกับการส่ งผ่านความหมายของสาร
(Meaning transfer model) ซึ่ งคือกระบวนการที่ภาพลักษณ์ของผูส้ ่ งสารถูกส่ งผ่านไปยังสิ นค้าและ
บริ การไปสู่ ผบู ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับสาร การเลือกใช้ผสู้ ่ งสารที่ดีจะสามารถส่ งผลดีในการส่ งความหมาย
สารไปยังสิ นค้าและบริ การได้ โดยการส่ งสารผ่านความหมายจะเกิดขึ้นได้จาก 3 ขั้นตอนดังนี้ (ภาพ
ที่ 1.6)
1) ขั้นที่ 1 วัฒนธรรม (Culture) ผูน้ าํ เสนอจะมีภาพลักษณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของแต่ละคน ผ่านทางสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งสารนั้นๆ เช่น อายุ การศึกษา
เพศ บุคลิกภาพ อาชีพ และรู ปแบบการดําเนินชีวติ เป็ นต้น
2) ขั้น ที่ 2 การนํา เสนอสิ นค้า (Endorsement) ผู ้นํา เสนอจะส่ ง ผ่ า น
ความหมายและภาพลักษณ์ของตนไปสู่ สินค้าและบริ การต่างๆด้วยวิธีการต่างๆออกไป ซึ่ งบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงจะมีความน่าสนใจมากกว่าบุคคลธรรมดา
3) ขั้นที่3 การบริ โภค (Consumption) ขั้นตอนของการส่ งความหมายและ
ภาพลักษณ์ ของผูท้ ี่นาํ เสนอไปยังผูบ้ ริ โภคผ่านการซื้ อสิ นค้านั้นๆ แม้ในบางครั้งผูบ้ ริ โภคไม่ได้ซ้ื อ
สิ นค้าเพราะมองเห็ นแค่เพียงประโยชน์ใช้สอย แต่ยงั ต้องการความหมายหรื อภาพลักษณ์เพื่อนํามา
ตอบสนองค่าคุณค่าเชิ งวัฒนธรรมของตัวเอง กล่าวคือ การใช้บุคคลที่เป็ นที่นิยมหรื อมีชื่อเสี ยงจะ
ช่วยส่ งเสริ มคุณค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การได้
กล่ า วโดยสรุ ป แหล่ ง สาร (Source) ถื อ ได้ว่า เป็ นปั จ จัย ที่ สํ า คัญ อย่า งหนึ่ งใน
กระบวนการสื่ อสาร การศึกษาองค์ประกอบ และนําผลที่ได้ อาทิเช่น ประเภทหรื อคุณลักษณะ มา
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั สิ นค้าและบริ การของตนเอง ทั้งนี้ Hawkins, Best, & Conney (2004) ได้
กล่ าวเสริ มและเน้นยํ้าในเรื่ องของการคัดเลื อกผูท้ ี่ จะมานําเสนอสิ นค้าและบริ การจะต้องมีความ
เหมาะสมกายคือนําไปภาพลักษณ์ของสิ นค้า และลักษณะของผูร้ ับสารต้องมีความสอดคล้องกัน ซึ่ ง
จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร สร้างทัศนคติที่ดี ความชื่นชอบ และความน่าเชื่อถือในสอน
ค้าและบริ การ และสุ ดท้ายคือนําไปสู่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้
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2.3 แนวคิด และทฤษฏีเกีย่ วกับภาพลักษณ์
2.3.1 ความหมายภาพลักษณ์
ประจวบ อิ นอ็อด (2537, น.96) ได้นิยามคําว่าภาพลักษณ์ ไว้ว่าเป็ นสิ่ งที่สะท้อนตัวตน
ความรู้ สึก ความคิดของบุคคล หรื อสถานที่ ที่มีคุณค่าหรื อได้รับความสนใจและนําไปสู่ การเกิ ด
พฤติกรรม
วิจิตร อาวะกุล (2534, น.3) กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์อาจเป็ นภาพของสถาบัน องค์กร หรื อ
เป็ นภาพของบุคคลที่ปรากฏในใจของคนว่าดีหรื อไม่ดี ชอบหรื อไม่ชอบ น่าเชื่ อถือหรื อไม่น่าเชื่ อถือ
น่าสนใจหรื อไม่น่าสนใจเป็ นต้น
เจริ ญวิ ท ย์ ฐิ ติ วรารั ก ษ์ (2544, น.28 -29) ได้ส รุ ป ความหมายของคํา ว่า ภาพลัก ษณ์ ว่า
หมายถึ ง ภาพที่ เกิ ดขึ้นในจิ ตใจ หรื อความรู้ สึ กนึ กคิ ดของบุค คลหนึ่ งที่ มีต่อบุ คคล องค์ก ร หรื อ
สถาบัน อาจมาจากประสบการณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมของตัวบุคคลเอง เช่นการได้ยินสิ่ งต่างๆที่
ผ่านการบอกเล่าของบุคคลอื่น เป็ นต้น
มานิ ต รั ต นสุ ว รรณ (2527, น.12) ได้ก ล่ า วเกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ไ ว้ว่า เป็ นความรู้ สึ ก
ประทับใจของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร(2537, น.46) ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นใน
จิตใจของแต่ละบุคคลและนําไปสู่ การจิตนาการได้ โดยเกิ ดจากการรับรู้ การฟั ง การเห็น หรื ออาจ
เกิดจากประสบการณ์จากอดีต และยังประกอบกับความเชื่ อ ทัศนคติ อารมณ์ความรู ้สึกที่มีต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ งหรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่ งก็ได้ โดยธรรมชาติมนุษย์จะสร้างภาพลักษณ์ที่ตนต้องการ
ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่ งที่เกิดขึ้น ซึ่ งสิ่ งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็ นตัวสะท้อนการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วิรัช ลภิรัตนกุล (2538, น.10) ได้รับความหมายของภาพลักษณ์ไว้วา่ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้น
ในใจของบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นภาพที่มีต่อสิ่ งมีชีวิตหรื อสิ่ งไม่มีชีวิตก็ได้ อาทิ ภาพบุคคล องค์กร
สถาบัน หรื อภาพที่เกิดจากจินตนาการของเราเองก็ได้
ดวงพร คํานูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์ สว่าง (2536, น.5) ได้ให้ความหมายภาพลักษณ์ไว้วา่
ภาพที่บุคคลรู้สึกนึ กคิดหรื อจิตนาการไว้ หรื ออาจเป็ นภาพที่เกิดขึ้นในใจ ต่อสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มี
ชี วิต เป็ นต้น ภาพลักษณ์ เกิ ดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อได้รับประสบการณ์ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อมประกอบเข้ากับความรู ้สึกความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เราสร้างขึ้นนัน่ เอง
กล่ า วคื อภาพลัก ษณ์ จึง เป็ นกระบวนการที่ เ กิ ดขึ้ นในความคิ ดของบุ ค คล ซึ่ ง เกิ ดได้จาก
ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการสัมผัสทั้ง 5 แต่เรายังเกิดได้จากประสบการณ์ทางอ้อมอื่น ๆ ด้วย ซึ่ ง

26
ต้องเกิดจากการรับรู ้และตีความของแต่ละบุคคลและถือเป็ นกระบวนการในระดับความรู ้ความคิด ที่
ไม่สามารถมองเห็นได้
ดังนั้นความหมายของภาพลักษณ์ จึงหมายถึง สิ่ งที่บุคคลรู้สึกนึ กคิดขึ้นภายในจิตใจ เป็ น
ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู ้สึกชอบไม่ชอบ ความคิดเห็น หรื อเป็ นความรู้สึกประทับใจต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ การจะประเมินภาพลักษณ์นนั่ จะทําได้โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพที่
บุคคลรับรู ้ ใน 2 ลักษณะคือ ภาพลักษณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นจริ ง และภาพลักษณ์ในอนาคต หรื อสิ่ งที่
เกิดจากความคาดหวัง
2.3.2 องค์ ประกอบของภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่สําคัญที่ทาํ ให้บุคคลเกิ ดความรู้สึกดี หรื อไม่ดีต่อบุคคลใดบุคล
หนึ่ง ต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรื อต่อสถาบันใดสถาบันหนึ่ ง ซึ่ งมีนกั วิชาการบอกถึงองค์ประกอบ
ของภาพลักษณ์ ไว้ดงั นี้
โบลดิ้ง (Boulding, 1975) กล่าวไว้วา่ ภาพลักษณ์สามารถแยกได้ออกเป็ น 4 ส่ วนและทั้ง4
ส่ วนนี้มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันจึงไม่สามารถจะแยกให้ขาดออกจากกันได้ มีดงั นี้
1) องค์ประกอบเชิ งการรับรู้ (Perceptual Component) เป็ นสิ่ งที่บุคคลสังเกตและ
นําไปสู่ การรับรู ้ (Cues) ซึ่ งอาจจะเป็ นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิดหรื อวัตถุต่างๆ
2) องค์ประกอบเชิ งเรี ยนรู้ (Cognitive Component) คือ ภาพลักษณ์ที่เป็ นเรื่ องของ
ความรู ้ เกี่ยวข้องกับประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตและถูกรับรู ้
3) องค์ประกอบเชิ งความรู้สึก (Affective Component) คือ ภาพลักษณ์ ที่เกี่ยวกับ
ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก เช่น ชอบหรื อไม่ชอบ
4) องค์ประกอบเชิ งการกระทํา (Behavior Component) คือ ภาพลักษณ์ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์หรื อความต้องการที่จะใช้เป็ นแนวทางในการตอบโต้ต่อสิ่ งเร้า ซึ่ งเป็ นผล
จากองค์ประกอบที่เป็ นความรู ้ และความรู้สึก องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เรี ยนรู้ ความรู้สึก และการ
กระทําจะผสมผสานก่อให้เกิดภาพของโลกที่บุคคลมีประสบการณ์มา
องค์ป ระกอบเชิ ง การรั บ รู ้ เชิ ง ความรู้ ความรู้ สึ ก และเชิ ง การกระทํา จะเกิ ดการรวมกัน
กลายเป็ นภาพที่บุคคลได้มีประสบการณ์ในโลก ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ดีหรื อไม่ดีของบุคคลที่เป็ นที่
สนใจหรื อ มี ผูต้ ิ ด ตามจํา นวนมาก หรื อ องค์ก รธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค ที่เป็ นเป้ าหมาย (Target Consumer) และกลายมาเป็ นลูกค้า (Customer) นั้น จะต้องผ่าน
การรับรู ้ (Perception) ความรู ้ (Knowledge) และเกิ ดความรู้สึก (Affection) ที่ดีต่อผูแ้ นะนําสิ นค้า
และบริ การ ผลิตภัณฑ์ หรื อองค์กรธุรกิจ จนกระทัง่ เกิดพฤติกรรมการซื้ อ (Buying) มาในที่สุด
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2.3.3 การเกิดภาพลักษณ์
เนื่ องจากภาพลักษณ์ เป็ นความรู้สึกที่บุคคลนั้นเกิดความประทับใจในบุคคล องค์กรหรื อ
สถาบัน หรื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ดังนั้นการเกิดภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องทราบ ซึ่ งมีผกู้ ล่าวถึ ง
การเกิดภาพลักษณ์ไว้หลายท่าน
จรัสลักษณ์ ผลบริ บูรณ์เจริ ญ (2542) ได้กล่าวว่า การเกิดภาพลักษณ์หากพิจารณาในแง่ของ
ปั จเจกบุคคลที่เหตุการณ์มาถึงตนเองและถูกพัฒนาเป็ นภาพลักษณ์ เมื่อปั จเจกบุคคลได้รับเหตุการณ์
จากสิ่ งต่างๆภายนอกที่ส่งผลมายังตนเองนั้น จะต้องเกิดขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนบุคคลถึงจะสามารถ
สร้างให้เห็นภาพได้ ซึ่ งสามารถจัดแบ่งได้ดงั นี้
เหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม (Event and Environment) แม้เราจะเป็ นสมาชิกของสังคมซึ่ งใน
สังคมจะมีเหตุการณ์ ต่างๆ มากมายทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและอื่นๆเกิ ดขึ้น
มากมาย แต่จะมีเพียงบางส่ วนบางเหตุการณ์เพียงเท่านั้นที่เราจะรับเข้ามา และไม่วา่ เหตุการณ์น้ นั จะ
ดีหรื อไม่ดี จะสําคัญหรื อไม่สาํ คัญนั้นจะไม่มีความหมายหรื อไม่มีความหมายคงไม่ได้เกิดจากตัวเรา
เองเพียงอย่างเดียว แต่สภาพแวดล้อมและสิ่ งรอบตัวมีอิทธิ พลประกอบด้วย
ช่องทางการสื่ อสาร (Communication Channel) เหตุการณ์ต่างๆจะสามารถเข้าสู่ ตวั เราได้
โดยผ่า นช่ องทางการสื่ อสาร ซึ่ งได้แ ก่ การได้เห็ น การได้ยิน ได้สั ม ผัส และได้ก ลิ่ น ซึ่ ง แต่ล ะ
ช่ องทางจะมี ระดับประสิ ทธิ ภาพไม่เท่า กันในแต่ล ะเหตุ การณ์ นอกจากนี้ ส่ วนของเนื้ อหาสาระ
วิธีการจัดการข่าวสารและโครงสร้ า งของเหตุการณ์ ที่ถู กส่ งมาก็มีความสัม พันธ์กบั ช่ องทางการ
สื่ อสารด้วย กล่าวสรุ ปคือ ช่องทางการสื่ อสารเปรี ยบเสมือนประตูด่านแรกของการรับรู้เหตุการณ์
ซึ่ งการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในขั้น ตอนนี้ คุ ณ สมบัติ ข องข่ า วสารและตัว สื่ อ มี
ความสําคัญมากที่สุด
องค์ประกอบเฉพาะบุ ค คล (Personal Element) ซึ่ ง มีค วามเกี่ ยวข้องกับ คุ ณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารและการรับรู้ ของผูร้ ับสาร องค์ประกอบทั้ง 5 ของแต่ละบุคคล คือ
ทัก ษะของการสื่ อสาร ทัศ นคติ องค์ค วามรู้ ระบบสัง คมและวัฒนธรรม ต่า งก็มีอิท ธิ พ ลต่ อการ
สื่ อ สาร การที่ บุ ค คลจะมองเห็ น ภาพเป็ นลัก ษณะรู ป ร่ า งอย่า งไร ชอบหรื อ ไม่ ช อบ ขึ้ น อยู่ก ับ
องค์ประกอบทั้ง 5 นี้เป็ นสิ่ งสําคัญ
การรับรู ้และความประทับใจ (Perception) ภาพลักษณ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทนั ที่จากการ
ผ่านเข้ามาทางช่องทางการสื่ อสารและองค์ประกอบทั้ง 5 นั้นจะเป็ นตัวพิจารณาเหตุการณ์น้ นั ๆก่อน
โดยการรั บรู ้ และตีความเหตุ การณ์ จะเป็ นไปตามความหมายตามความคิดของบุคคลรวมถึงความ
ประทับใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
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สรุ ปได้วา่ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เนื่ อ งจากการได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารอย่า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารเลย
นอกจากนี้ ท้ งั กระบวนการที่ประกอบไปด้วย ช่ องทางการสื่ อสาร องค์ประกอบเฉพาะบุคคล การ
รับรู ้ ความประทับใจและสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวแปรสําคัญที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในฐานะ
ปั จเจกบุคคลจะพบว่า บุคคล การรับรู ้ องค์ประกอบของการสื่ อสาร และรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ
ก็มีอิทธิ พลทั้งสิ้ น ขึ้นอยูก่ บั ระดับความมีอิทธิ พลมากหรื อน้อยกว่ากันเท่านั้น
2.3.4 ส่ วนประกอบในการสร้ างภาพลักษณ์ ส่วนบุคคล
ภาพลักษณ์ของบุคคลเป็ นสิ่ งที่เราไม่สามารถมองข้ามไปได้ เพราะการเกิดภาพลักษณ์ของ
บุคคลใดต่อบุคคลหนึ่ง อาจจะสังเกตได้โดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งการผ่านช่องทางผ่านสื่ อต่างๆ
ในรู ปแบบที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการการรับรู้ ซึ่ งจะต้องให้ความหมายแก่สิ่งๆ นั้นด้วยการ
สร้างความรู ้สึกที่มีการแยกแยะประเภท และการจัดหมวดหมู่ เป็ นความรู้สึกที่สร้างจากการตีความ
การให้ความหมายด้วยตัวเอง แต่ความรู้ที่สร้างขึ้นมานี่จะต้องมีพ้ืนฐานมาจาก ทัศนคติ ค่านิยม เกิด
เป็ นความรู ้สึกที่มีต่อบุคคลและนําไปสู่ ความผูกพัน เกิดการยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ชอบหรื อไม่ชอบ
หากว่าสิ่ งที่ รับรู ้ มานั้นขัดกับความเชื่ อ ค่านิ ยมและทัศนคติของคนที่รับรู้ภาพลักษณ์และ เมื่อเกิ ด
ความตึงเครี ยดในจิตใจ ก็จะทําให้มนุ ษย์หาทางออก เพื่อลดความเครี ยดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในใจด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การปฏิเสธที่จะรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ที่กระทบ
กับความเชื่อหรื อทัศนคติเดิมๆ เพราะโครงสร้างการรับรู ้ของแต่ละคน แตกต่างกันตั้งแต่ ชาติกาํ เนิด
ประสบการณ์ ระดับสติปัญญา จินตนาการ ให้ผูร้ ับรู้ ภาพลักษณ์ อีก หากว่าสารนั้นเข้ากันได้ก ับ
ภาพลักษณ์เดิมของผูท้ ี่รับภาพลักษณ์ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากหรื อน้อยก็ได้ในการเลือกรับรู้
ข้อมูลใหม่ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
การสร้างภาพลักษณ์ ส่วนบุคคลมีส่วนประกอบที่สําคัญหลายอย่าง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(ชวนะ มหิ ทธิ ชาติกุล, 2542)
1) บุ ค ลิ ก ภาพส่ วนตัว ที่ มี ค วามเหมาะสม มี ค วามสํา คัญในการสร้ า งภาพลัก ษณ์
เพราะเป็ นสิ่ งแรกที่คนส่ วนใหญ่จะสังเกตเห็น นําไปสู่ การรู้สึกประทับใจ ความนิ ยม ความเชื่อถื อ
หรื อไม่น่าเชื่อถือ ซึ่ งเกิดได้จากการแสดงออก ไม่วา่ จะเป็ นท่าที การแต่งกาย บุคลิกลักษณะ วิธีการ
พูด นํ้าเสี ยง ความรู ้สึก และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม หรื อเป็ นการประเมินสถานการณ์
ให้ได้ ว่าการเปิ ดรับข้อมูลนั้นต้องใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง และใช้วิธีการโน้มน้าวใจและการมีช้ นั
เชิงในการพูด สิ่ งที่สาํ คัญอีกอย่างคือ การมีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริ บ มีวจิ ารณญาณที่ดี มีความ
ละเอียดอ่อนในงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู ้สึกด้วย
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2) การวางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการที่จะสร้างขึ้นในใจของ
บุคคลทัว่ ไป สิ่ งแรกคือการเข้าใจและรู้วา่ บุคคลที่จะสร้างภาพลักษณ์มีความเหมือนหรื อคล้ายกับ
สิ นค้าเราอย่างไร บุคคลที่จะรับภาพลักษณ์มีสถานภาพอย่างไร จึงจําเป็ นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเป็ นไปตามทิศทางเดียวกัน
3) เทคนิ คที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ต้องเป็ นเทคนิคที่มีประสิ ทธิ ภาพขั้นสู งพอที่
ดึงดูดความสนใจ หรื อมี อิทธิ พลพอที่จะโน้มน้าวใจให้คนทัว่ ไปเกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อบุคคล ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั ความประทับใจ ความเชื่อ เป็ นต้น
4) มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับคน หรื อกลุ่มบุคคลได้ดี มีความสามารถในการ
สร้างความสมานฉันท์สมํ่าเสมอในทุกสถานการณ์ มีความรู ้สึกสนใจในตัวบุคคลอื่นด้วย

2.4 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ทฤษฎี ป ระชากร คื อ ทฤษฎี ที่ ส ร้ า งขึ้ นมาเพื่ออธิ บ ายปรากฏการณ์ และพฤติ ก รรมทาง
ประชากร ในลักษณะต่างๆ ทฤษฎีประชากรมีอยูห่ ลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะอธิ บายปรากฏการณ์
ทางประชากร แตกต่า งกันออกไปตามภาวะเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง ในยุค นั้น ๆ ทฤษฎี
ประชากร และแนวคิดด้านประชากร มีดงั นี้
1) แนวคิดสมัยโบราณและสมัยกลางเกี่ยวกับประชากร
แนวคิดนี้สนับสนุ นการเพิ่มจํานวนประชากร ส่ งเสริ มให้มีอตั ราเกิดสู ง เพราะในช่วงเวลา
นั้น อันตรายจากความอดอยาก โรคระบาด และสงครามอยูใ่ นระดับสู ง และหากเมื่อมีประชากรมาก
เกินไป จะแก้ไขด้วยการย้ายถิ่น การฆ่าทารก หรื อการทําแท้ง
2) แนวคิดกลุ่มพาณิ ชย์นิยม
แนวคิ ด นี้ เกิ ด หลัง จากการปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ที่ เ น้น ประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร จากการที่มีประชากรจํานวนมาก โดยเชื่อว่า ถ้าจํานวนประชากร
มากขึ้น คนที่อยู่ในวัยแรงงานจะทวีจาํ นวนมากขึ้นตามไปด้วย ทําให้ค่าจ้างแรงงานถูก ต้นทุนการ
ผลิตตํ่า ได้แก่แนวคิดของบุคคลต่อไปนี้
Batero มีความเห็ นว่า ตราบใดที่อาหารยังอุดมสมบูรณ์ ประชากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
เรื่ อย ๆ ถื อเป็ นความมัน่ คงของประเทศ โดยมีปัจจัยในเรื่ องความยากจน สงคราม และโรคระบาด
เป็ นปั จจัยที่จาํ กัดการเพิ่มประชากร
Tamber มีความเชื่อว่า ความหนาแน่นของประชากร จะเป็ นพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์
เพราะประชากรที่อยูก่ นั อย่างหนาแน่น จะต้องทํางานหนักเพื่อต่อสู ้กบั การมีชีวติ อยู่
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Spengler มีความเห็ นว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มประชากร เช่น โรค
ระบาด สงคราม สภาพอากาศ และสาเหตุอื่น ๆ เช่น การทําแท้ง การเลื่อนอายุการแต่งงาน
อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิดกลุ่มพาณิ ชย์นิยม จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ ยังมี
แนวคิดหลักในการส่ งเสริ มให้มีการสมรส มีบุตรจํานวนมาก และย้ายถิ่นเข้าประเทศ โดยเฉพาะใน
ระดับคนงานมีฝีมือ และถ้ามีประชากรมากเกิ น ก็ให้จดั ส่ งไปยังประเทศอาณานิ คม หรื อมีการทํา
สงครามเพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก แนวคิดนี้จึงเป็ นแนวคิดที่มุ่งเพิ่มรายได้ประชาชาติ และอํานาจ
เป็ นหลัก
ดังนั้นลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันถือเป็ นตัวแปรสําคัญที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค และเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญในการที่กลุ่มธุรกิจจะกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจ ซึ่ ง
ในงานวิจยั นี้ จะนําแนวคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ มาเป็ นแนวทางในการอธิ บายตัวแปร
ภายในงานวิจยั

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศรั ณรั ชต์ ศักยะธัญวัฒน์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์การตลาดและ
โฆษณาที่ นาํ เสนอภาพลัก ษณ์ ก ับการตัดสิ นใจซื้ อรถกระบะ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ก ารวิจยั คือเพื่ อ
สํารวจการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และ
สรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โดยส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับ
นานๆ ครั้ง และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ จากบทความที่
เกี่ ย วข้องกับ รถกระบะ หรื อ การไปดู ง านมอเตอร์ โชว์ การเลื อ กชมรายการที่ มี ร ถกระบะเป็ น
ผูส้ นับสนุ น อยู่ในระดับปานกลาง แต่กลุ่มตัวอย่างจะเปิ ดรับการโฆษณาบ่อยที่สุด ในส่ วนของ
สมมุติฐานพบว่า ระดับความถี่ ในการเปิ ดรับการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของรถกระบะของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับตํ่า จึงมีความสัมพันธ์ระดับตํ่ากับการตัดสิ นใจซื้ อ ตามนัยสําคัญสถิ ติที่
ระดับ 0.05
มัทนา พิมพ์โชค (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การรับรู้และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ต่อการรับชมโฆษณาของเครื่ องดื่มโออิชิกรี นที พบว่า ลักษณะประชากรของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการรับรู ้ โฆษณาโออิชิกรี นที่ และมีพฤติกรรมการซื้ อจากการชมโฆษณาไม่แตกต่างกัน มี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 การรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โภคจากการชมโฆษณาโออิ ชิ ก รี นที มี
ความสัมพันธ์กบั การซื้ อเครื่ องดื่มของโออิชิ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ร้อยละ 82 ซื้ อโออิชิกรี นทีดื่มหลังจากได้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์ และสามารถที่จะจดจําบางส่ วน
ของโฆษณาได้ โดยจะนําข้อมูลที่ได้รับจากการรับรู้บางส่ วนเช่น วลีวา่ โออิชิกรี นทีชาเขียวแท้ตน้
ตํารับญี่ปุ่น ไปใช้ประกอบพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มของโออิชิกรี นที
จุ ล สิ ทธิ์ ดิ เรกกิ จ (2542) ได้ท าํ การศึ กษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สารผ่านสื่ อโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดนํ้าหนักสําหรับเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะ
เปิ ดรับสื่ อผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด โดยรับชมผ่านช่อง 7 ในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. มากที่สุด
ในด้านพฤติกรรมการรับสารผ่านสื่ อของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดนํ้าหนักสําหรับเพศหญิงผ่านสื่ อ
โทรทัศน์น้ ันพบว่า อยู่ในระดับความน่ าสนใจมากเกือบทุกข้อ ยกเว้น “ภาพลักษณ์ สินค้า/ ความ
ดึงดูดความสนใจและความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ” มีระดับความน่ าสนใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งประเภทของสื่ อ โฆษณาที่ เ ปิ ดรั บ กับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า เมื่อได้ทาํ การเปรี ยบเทียบกับเรื่ องของ อายุ ระดับการศึกษา และระดับของ
รายได้ มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสารผ่านสื่ อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างทั้งในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อ
นิตยสาร สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อหนังสื่ อพิมพ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
อารี วรรณ หัสดิน (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ในการนําเสนอตัวตนคนพริ ตตี้
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของพริ ตตี้ผา่ นทัศนะของคน
ในและคนที่อยูน่ อกอาชี พ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลักโดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกพริ ตตี้จาํ นวน 15 คน และใช้แนวคําถามปลายเปิ ดสําหรับคนนอกอาชี พอีก 50 คน และใช้วิธี
วิจยั เชิ ง ปริ ม าณโดยการแจกแบบสอบถามคนนอกอาชี พ อี ก จํา นวน 100 คน ผลการวิจ ัย พบว่า
กระบวนการที่จะเข้ามาสู่ เส้นทางอาชีพ พริ ตตี้มี 6 ทางคือ 1) เพื่อน 2) คนรู้จกั 3) บริ ษทั รับจัดงาน
หรื อ Event Organizer 4) บริ ษทั จัดหานายแบบนางแบบ หรื อ โมเดลลิง 5) สมัครด้วยตนเอง 6) การ
ใช้อินเทอร์ เน็ต และปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการทําอาชีพ พริ ตตี้คือ 1) ค่านิยม 2) ความต้องการ
หารายได้พิเศษ 3) การประชาสัมพันธ์ของสื่ อ 4) กลยุทธ์ทางการตลาด 5) โอกาสทางด้านอาชี พอื่นๆ
ส่ วนในเรื่ องของรู ปแบบการเสนอตัวตนจะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ในขณะหางานรู ปแบบการ
นําเสนอตัวตนของพริ ตตี้ จะขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผูว้ ่าจ้างและตัวสิ นค้า โดยใช้รูปแบบการ
นําเสนอตัวตนผ่าน 3 ด้านหลักๆ คือ บุคลิกภายนอก ความเป็ นมืออาชี พ และนําเสนอจุดเด่นของ
ตนเอง ในขณะที่ ก ารนํา เสนอรู ป แบบการทํา งาน พริ ต ตี้ จ ะนํา เสนอตัว ตนในด้า นการมี ค วาม
รับผิดชอบ มีความสัมพันธไมตรี ที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่ วมงาน นอกจากนี้ยงั พบว่า บริ ษทั ผูว้ า่ จ้าง
พริ ตตี้ และบริ ษทั รับจัดงาน รวมไปถึงสื่ อมวลชนต่างๆ มีอิทธิ พลในการนําเสนอรู ปแบบภาพลักษณ์
ของตัว พริ ตตี้วา่ จะออกมาทิศทางใด
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กิตตินาท นิ ธิธรรมกร และคณะ (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของอาชี พ พริ ตตี้
ทัศนคติของคนกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่ออาชีพ พริ ตตี้และปั จจัยทางการตลาดในการนําพริ ตตี้มาใช้
ส่ งเสริ มการขายในกรุ งเทพมหานคร ทําให้ทราบถึงทัศนคติที่คนทัว่ ไปมีต่ออาชี พ พริ ตตี้ เพื่อเป็ น
ปัจจัยทางการตลาดในการนําพริ ตตี้มาใช้ในการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างจากประชากรที่อยู่ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 300 คน และทําการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการ
บังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน โดย
รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถู กต้อง พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัว ส่ วนที่2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ และส่ วนที่3ผลการ
วิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิ ติพ้ืนฐานคือ ค่าร้ อยละ ค่าฐานนิ ยม ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ได้ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีทศั นคติต่ออาชี พ พริ ตตี้ อาชี พ
พริ ต ตี้ ช่ ว ยดึ ง ดู ด ให้ ลู ก ค้า สนใจ และคิ ด ว่า อาชี พ พริ ตตี้ มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การขายปานกลาง
โดยเฉพาะหน้าตาหรื อบุคลิกภาพของพริ ตตี้มีความสําคัญกับอาชีพพริ ตตี้มาก รวมถึงทักษะการพูด
ด้วย กระแสสังคมในปั จจุบนั มีผลต่อการขายสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งอาศัยพริ ตตี้ ในระดับปานกลาง
ปัจจุบนั นักเรี ยนนักศึกษาให้ความสนใจอาชี พพริ ตตี้มากว่าร้อยละ 54.7 หากมีพริ ตตี้มาแนะนําจะมี
ความสนใจมากยิง่ ขึ้น แต่พริ ตตี้ก่อให้เกิดอาชญากรรมในระดับปานกลาง ในขณะที่พริ ตตี้เข้ามาช่วย
ให้การขายสิ นค้าและบริ การอยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่ออาชีพ พริ ตตี้ พบว่า เพศ อายุ รายได้ ที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่ออาชีพพริ ตตี้แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
วเรศรา วิ สุ ท ธิ์ วัฒ นศัก ดิ์ (2548) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ งทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้ทีมพริ ตตี้เกิร์ล ในงาน Thailand International Expo มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของทีมพริ ตตี้
เกิร์ล โดยเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นสอบถาม ในส่ วนของทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การประชาสัมพันธ์ของทีมพริ ตตี้เกิร์ล พบว่าผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาชมงานมีทศั นคติในระดับความเข้าใจ
ความรู ้ สึก และพฤติ ก รรมอยู่ใ นระดับค่อนข้า งดี ในส่ วนของการเปรี ยบเที ยบทัศ นคติบ นความ
ต่า งกัน ของตัว แปรด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ตัว แปรดัง กล่ า วไม่ว่า จะเป็ นเพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาหรื อรายได้ที่แตกต่างกันต่างมีทศั นคติโดยรวม ทัศนคติ ความรู ้สึก
และพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพริ ตตี้ผวู ้ ิจยั จึงสรุ ปได้วา่ พริ ตตี้ถูกนํามาใช้
เป็ นปั จจัยหนึ่ งทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลหรื อเป็ นตัวแทนของสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ โดยในมุมมองของผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติต่ออาชีพพริ ตตี้แตกต่างกันออกไปทั้งนี้
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ขึ้นอยู่กบั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันซึ่ งโดยภาพรวมจะมองว่าพริ ตตี้มีส่วนช่ วย
ส่ ง เสริ ม สิ นค้า และบริ ก ารช่ ว ยดึ ง ดู ด ให้ลู ก ค้า เกิ ด ความสนใจมากขึ้ น นอกจากนี้ ในงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดรับสื่ อและพฤติกรรมการรับสื่ อค้นพบว่าลักษณะที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะ
มีผลต่อการรับรู ้และส่ งผลไปยังพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันด้วย

2.6 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับพริตตี้
2.6.1 ความหมายและคําจํากัดความของพริตตี้
พริ ตตี้ มีที่มาจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่า “Pretty” ที่มีความหมายว่า น่ารัก สวย น่ามอง
โดยว่าพริ ตตี้ส่วนใหญ่จะถู กใช้เรี ยกผูห้ ญิงที่มีความสวย น่ารักที่ทาํ หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าให้น่าสนใจ เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจ เรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า “พริ ตตี้เกิ ร์ล” หรื อที่คนไทยนิ ยมเรี ยก
สั้น ๆ ว่า “พริ ตตี้”นั้นเอง (การะเกด บํารุ งรส, 2553)
ซึ่ งในงานวิจยั เรื่ อง “ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ในการนําเสนอสิ นค้า และพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค” ได้ให้คาํ นิ ยามของพริ ตตี้ว่า หญิงสาว ที่ทาํ หน้าที่ให้ขอ้ มูล ประชาสัมพันธ์
สิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภค หรื อผูต้ ิดตาม
2.6.2 ทีม่ าของพริตตี้
ในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) มักจะมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจจากกลุ่ม
ลู กค้า ดังนั้นหนึ่ ง ในกลยุท ธ์ ที่จะสามารถเข้าถึ งกลุ่ มลูกค้าได้มากขึ้ นนัน่ คือการใช้ผูห้ ญิ งในการ
ประชาสัมพันธ์ (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) พริ ตตี้ก่อกําเนิดขึ้นในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริ กาใน
ราวปี ค.ศ. 1949 หรื อ ปี พ.ศ. 2492 จากสนามแข่ ง รถสู ตรหนึ่ ง หรื อสนามแนสคาร์ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งในขณะนั้นพริ ตตี้จะทําหน้าที่เพียงกางร่ มให้กบั นักแข่งรถ ซึ่ งนอกจากจะทําหน้าที่
ดึงดูดความสนใจ ให้กบั ผูช้ ม พริ ตตี้ยงั เปรี ยบเสมือนป้ ายโฆษณาเคลื่ อนที่เพราะสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ของสิ นค้าจะปรากฏบนเสื่ อผ้าที่ สวมใส่ ส่ วนในทวีปเอเชี ยเริ่ มมีมาประมาณ 25 ปี ราวพ.ศ. 2559
เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการรถยี่ห้อ “โตโยต้า Toyota” เป็ นผูร้ ิ เริ่ มแนวคิดที่ให้สาวสวย
มายืนให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้า เพราะลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นผูช้ าย นี่ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของสาวพริ ตตี้ ใน
ประเทศไทย ซึ่ งเกิดขึ้นครั้งแรกในงานมอเตอร์ โชว์ (Motorsolutionfm, 2557, ออนไลน์) จุดเริ่ มต้น
ของการขยายตัวของพริ ตตี้ จากงานมอเตอร์ โชว์ม าสู่ ง านอื่ นๆ ในประเทศไทยนั้น เริ่ ม ต้นหลัง
เหตุการณ์วกิ ฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 เนื่องจากต้องหาสิ่ งดึงดูดผูค้ นให้เข้าชมงานเปิ ดตัวสิ นค้าและ
บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค ทําให้สินค้าแต่ละชนิ ดมีการแข่งขันสู งขึ้ น
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“พริ ตตี้” จึงกลายเป็ นกลยุทธ์ในการสร้ างสี สันดึงดูดใจลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มลูกค้าผูช้ ายหรื อ
ผูห้ ญิงก็ตาม อย่างเช่นสิ นค้าประเภทเครื่ องสําอาง ซึ่ งมีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องใช้พริ ตตี้สาว
สวยในการประชาสัมพันธ์เพื่อเจาะกลุ่มตลาดของเพศหญิงโดยเฉพาะ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ น
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคประเภทใดก็มกั ใช้พริ ตตี้ท้ งั สิ้ น เรี ยกว่าในปั จจุบนั พริ ตตี้แทบจะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสิ นค้าในทุกๆ ประเภทเลยก็วา่ ได้ แต่ท้ งั นี้ก็ใช่วา่ พริ ตตี้จะมีแต่เพศหญิงเท่านั้นเพราะในปั จจุบนั
ก็เริ่ มมีพริ ตตี้ที่เป็ นเพศชาย
2.6.3 คุณสมบัติและหน้ าทีข่ องพริตตี้ (การะเกด บํารุงรส, 2553)
เนื่องจากพริ ตตี้เปรี ยบเสมือนตัวแทนของสิ นค้าและบริ การ ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าและบริ การ จึงจําเป็ นต้องมีความสามารถและคุณสมบัติที่แตกต่างจากงานทัว่ ไป โดยสรุ ป คือ
ต้องมีคุณสมบัติที่จาํ เป็ นสําหรับการทํางานเป็ นสาวพริ ตตี้ ดังนี้ คือ
1) มีบุคลิกภาพดี เนื่องจากต้องใช้รูปร่ าง บุคลิกและลักษณะหน้าตา เป็ นส่ วนสําคัญ
ในการทํางาน การดูแลความสวยงามจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น ไม่จาํ เป็ นต้องสวยมากแต่ดูดีและน่าสนใจ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผูค้ น รู ้จกั การวางตัวในสังคมและการเข้าสังคม
3) ยิ้ม แย้ม แจ่ม ใส กล้า พูด กล้า แสดงออก มัน่ ใจในตนเอง และสามารถควบคุ ม
สถานการณ์ได้ดี
4) มีความเป็ นนักการตลาด สามารถแนะนําสิ นค้าให้ลูกค้าได้อย่างตรงเป้ าหมายและ
มีความรู ้ในสิ นค้าที่จะนําเสนอหรื อประชาสัมพันธ์
5) มีทกั ษะในการสื่ อสาร สามารถพูดจาชักจูงใจโน้มน้าวใจได้ดี มีความเป็ นนักเอน
เตอร์ เทน และนักกิจกรรม เพราะต้องพูดคุยเกี่ยวกับตัวสิ นค้าที่ตอ้ งนําเสนอต่อสายตาคนดู
6) เป็ นคนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความอดทนสู ง
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ บุคคลที่จะมาทํางานเป็ นพริ ตตี้ได้น้ นั ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและมี
คุ ณสมบัติในหลาย ๆ ด้านประกอบกันดังที่กล่าวมา ไม่ใช่แค่เพียงรู ปร่ างหน้าตาเพียงอย่างเดี ยว
เท่านั้นแต่จาํ เป็ นต้องมีความสามารถและทักษะในการสื่ อสารด้วย

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการวิจัย
การศึก ษาเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อพริ ตตี้ ใ นการนํา เสนอสิ นค้า และพฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค” การวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ ิดตามพริ ตตี้ และ
ตัวพริ ตตี้ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการดําเนินงานและดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การกําหนดขอบเขตการศึกษา
3.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
3.4 วิธีการตรวจสอบข้อคําถาม
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ขอบเขตการวิจัย
1) ขนาดตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง
จํานวนประชากรในประเทศไทย มีจาํ นวนประมาณ 65,124,716 คนทั้งนี้เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสม จึงใช้วธิ ี การคัดเลือกตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
และความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% สามารถคํานวณได้จากตารางของ Taro Yamane ได้คิดสู ตรที่
ใช้ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในรู ปของสัดส่ วน
การคํานวณหากลุ่มตัวอย่างในวิจยั ครั้งนี้
ถ้าประชากรที่ศึกษาอยูใ่ นประเทศไทย 65,124,716 คน (ที่มา ; สถิติประชากรตามทะเบียน
ราษฎรกรุ งเทพมหานคร .2557) และต้องการให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 5
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรเป็ นเท่าไร
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ที่ใช้ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ
𝑁
𝑛=
1 + 𝑁(𝑒)2
เมื่อ e
= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
n
= ขนาดของประชากร
N
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
𝑛=

65,124,716
1 + 65,124,714 (0.05)2
𝑛=

65,124,716
1 + 9,586.5

65,124,716
𝑛=
9,587.5
𝑛 = 399.95

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างวิจยั ที่จะใช้ครั้งนี้มีท้ งั หมดไม่นอ้ ยกว่า 399 คน ในงานวิจยั นี้ จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน

3.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาจะใช้ขอ้ มูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Accidental Sampling โดยใช้แบบสอบถามเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ได้จาํ นวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นใครก็ได้ที่สามารถให้ขอ้ มูล
ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยได้โพสแบบสอบถามที่ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ไปยัง เพจของสื่ อสัง คม
ออนไลน์ของพริ ตตี้ อาทิเช่น หน้าเพจเฟซบุค๊ , อินสตาแกรม เป็ นต้น
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3.3 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ นการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามซึ่ ง ผู ้
ศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้ ประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลาย
ปิ ดแบบหลายตัวเลือก
ส่ วนที่ 2 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารของผูต้ ิ ดตามพริ ตตี้ ซึ่ ง เป็ น
คําถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลื อก ได้แก่ ช่ วงเวลาในการติดตามพริ ตตี้ และความถี่ในการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการเข้าชม เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับความคิดเห็ นที่มีต่อพริ ตตี้ ได้แก่ จํานวนผูต้ ิดตามส่ งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของพริ ตตี้ บุคลิกลักษณะของพริ ตตี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในมุมมองของผูต้ ิดตาม
เป็ นต้น
ส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพริ ตตี้เป็ นผูแ้ นะนํา ได้แก่ การซื้ อ
สิ นค้าตามข้อมูลที่ได้จากการแนะนําของพริ ตตี้ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหลังได้รับคําแนะนํา ความถี่
ในการซื้ อซํ้า เป็ นต้น
โดยส่ ว นที่ 3 และส่ ว นที่ 4 มี ล ัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นคํา ถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดงั นี้
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
เท่ากับ
5
คะแนน
เห็นด้วยในระดับมาก
เท่ากับ
4
คะแนน
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
เท่ากับ
3
คะแนน
เห็นด้วยในระดับน้อย
เท่ากับ
2
คะแนน
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
เท่ากับ
1
คะแนน
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จากการให้คะแนนข้อมูลในระบบ Rating Scale เมื่อนํามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะมีค่าตั้งแต่
1.00 – 5.00 คะแนน ผูศ้ ึกษาจึงได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย โดยการแบ่งอันตร
ภาคชั้นออกเป็ น 5 ชั้น และให้ทุกอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่า ๆ กัน (ชั้นละ 0.80) ตามหลักวิชา
สถิติพ้ืนฐานเบื้องต้น
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.21 – 5.00
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยในระดับมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยในระดับน้อย
1.00 – 1.80
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างสมบูรณ์คือเมื่อตัวแปรตัว
หนึ่งมีค่ามากขึ้น ตัวแปรอีกตัวหนึ่งมีค่ามากขึ้นด้วย
เท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์ คือเมื่อตัวแปรหนึ่ งมี
ค่ามากขึ้น ตัวแปรอีกหนึ่งตัวหนึ่งมีค่าน้อยลงด้วย
เท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
เครื่ องหมายบวก หรื อ ลบ บ่ ง บอกทิ ศ ทางของความสัม พันธ์ เ ป็ นเครื่ องหมายบวก คื อ
สัมพันธ์เชิงบวก ถ้าค่าที่สังเกตได้เป็ นค่าที่มีเครื่ องหมายลบ คือมีความสัมพันธ์เชิงลบหรื อผกผันกัน
เกณฑ์การอธิ บายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ อธิ บายได้จาก 1)ค่าตัวเลขที่มีค่าใกล้ 1 มาก แสดงถึง
ระดับความสัมพันธ์มาก 2)ค่าตัวเลขที่มีผลงานวิจยั ในอดีตของตัวแปรคู่เดียวกัน เป็ นรายการอ้างอิง
3)ค่าตัวเลขจากเกณฑ์ที่มีนกั วิชาการอธิ บายไว้เช่น (Bartz, อ้างถึงในวิเชียร เกตุสิงห์, 2547)
0.0 – 0.20 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับตํ่ามาก
0.21 – 0.40 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับตํ่า
0.41 – 0.60 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง
0.61 – 0.80 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสู ง
0.81 – 1.00 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสู งมาก
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3.4 วิธีตรวจสอบความเชื่อมัน่
วิธีสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิจยั คื อแบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ มี ข้ นั ตอนในการ
ดําเนินงานดังนี้
1) การสร้างแบบสอบถาม
(1) ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สาระสําคัญในเรื่ องเกี่ ย วกับ พริ ตตี้ จากเอกสาร ตํา รา
วารสารหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดโครงสร้างแบบสอบถาม
(2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม แล้วสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมในการศึกษา
ในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อ ด้านความคิดเห็นของผูต้ ิดตาม และด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
(3) นํา แบบสอบถามที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ว นํา เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาและความชัดเจนในข้อความเพื่อนํามา
ปรับปรุ งแก้ไข
(4) นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
(5) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ โดยการคัดเลือกกลุ่มทดลองแบบสอบถามเป็ น
ผูท้ ี่ ติ ด ตามพริ ต ตี้ จํา นวน 30 คน แล้ว นํา แบบสอบถามที่ ท ดลองใช้ม าหาค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของ
เครื่ องมื อ (Reliability) เป็ นรายด้านและทั้ง ฉบับ โดยใช้สู ตรสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Coefficient
Alpha) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
ในงานวิจยั นี้มีการทดสอบตัวแปรดังต่อไปนี้
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ ได้ค่า Cronbach’s Alpha .934
การเปิ ดรับสื่ อ ได้ค่า Cronbach’s Alpha .788
ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้
(6) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ว มาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้นแล้วนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
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3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
(1) ทําการแจกแบบสอบถามตามสื่ อสังคมออนไลน์ของพริ ตตี้ที่ใช้ในการศึกษา
(2) นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาดําเนินการวิเคราะห์ สรุ ปผลตามขั้นตอนของการวิจยั

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ได้นาํ มาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่ า สถิ ติที่ ใ ช้ ได้แก่ ค่า ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉลี่ ยของสองกลุ่ มประชากร (t-test) ใช้ค่าสถิติ F (F-test) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (One – Way ANOVA) และใช้ค่าการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
2 ตัวแปร (Pearson’ s Product Moment Correlation)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อพริ ตตี้ ใ นการนํา เสนอสิ นค้า และพฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูต้ ิดตาม” เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมโดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งได้เป็ น 2 ตอน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับ การศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน โดยการแจกแจงความถี่ ค่า ร้ อยละ ของแต่ล ะ
รายการ
2) ข้อมู ลเกี่ ยวกับพฤติก รรมการเปิ ดรั บข่า วสารของกลุ่ มตัวอย่า ง โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ และใช้ค่าเฉลี่ย ของแต่ละรายการ
3) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
4) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพริ ตตี้เป็ นผูแ้ นะนํา
4.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
1) สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของผูต้ ิดตามมีพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารผ่านพริ ตตี้แตกต่างกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ T – Test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One – Way ANOVA) เพื่ออธิ บายค่าความแตกต่างระหว่าง
ลักษณะทางประชากรว่ามีพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริ ตตี้ที่แตกต่างกัน
2) สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั ความ
คิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
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วิเคราะห์ ข ้อมูล โดยการใช้การทดสอบหาค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม กับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
3) สมมติ ฐานที่ 3 : พฤติ ก รรมการรั บ ข่า วสารของผูต้ ิ ดตามมีค วามสัม พันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
วิเคราะห์ ข ้อมูล โดยการใช้การทดสอบหาค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การรับข่าวสารผ่านพริ ตตี้ของผูต้ ิดตาม กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
4) สมมติฐานที่ 4 : ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้า
วิเคราะห์ ข ้อมูล โดยการใช้การทดสอบหาค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น
ที่มีต่อพริ ตตี้กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม

4.1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การวิเคราะห์ ข ้อมูลเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่ มตัวอย่า ง
จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ตามตารางดังต่อไปนี้
4.1.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย

127

31.8

หญิง

273

68.3

รวม

400

100.0
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่าง
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.3 และกลุ่มตัวอย่างเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 31.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน

ร้ อยละ

15-19 ปี

49

12.3

20-24 ปี

151

37.8

25-29 ปี

131

32.8

30-34 ปี

40

10.0

35 ปี ขึ้นไป

29

7.3

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 20-24 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 37.8
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 25-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.8 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงอายุ 15-19 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 30-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.0 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดมีช่วงอายุ 35 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 7.3
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาสู งสุ ด

จํานวน

ร้ อยละ

มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตํ่ากว่า

21

5.3

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

90

22.5

อนุปริ ญญา/ปวส.

63

15.8

ปริ ญญาตรี

201

50.3

สูงกว่าปริ ญญาตรี

25

6.3

รวม

400

100.0
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 50.3 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิด
เป็ นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 15.8
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวน
น้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ
5.3
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
อาชี พ

จํานวน

ร้ อยละ

นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา

118

29.5

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

30

7.5

ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

62

15.5

พนักงานบริ ษทั เอกชน

120

30.0

รับจ้างทัว่ ไป

43

10.8

อื่น ๆ

27

6.8

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนมาก
ที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 30.0 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
29.5 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 15.5 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 10.8 กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพอื่นๆไม่ได้ระบุ คิดเป็ นร้อยละ 6.8
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้
รายได้

จํานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 10,000 บาท

91

22.8

10,001-15,000 บาท

116

29.0

15,001-20,000 บาท

101

25.3

20,001-25,000 บาท

44

11.0

สู งกว่า 25,000 บาท

48

12.0

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ระหว่าง 10,000-15,000 บาท
มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.0 รองลงมา คื อ กลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ที่ระหว่า ง
15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.3 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
10,000 บาท คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 22.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ระหว่าง สู งกว่า 25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูท่ ี่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.0
4.1.2 ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการการเปิ ดรับข่ าวสาร
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
ความถี่ในการเข้าใช้งาน, ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์, สถานที่ที่
เข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด, ช่วงเวลาที่เข้าใช้งาน, เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าใช้ใน
การติดตามพริ ตตี้และ พฤติกรรมในการรับข่าวสารจากพริ ตตี้
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่ในการเข้าใช้งาน
สื่ อออนไลน์
ความถี่ในการเข้ าใช้ งานสื่ อ

จํานวน

ร้ อยละ

ทุกวัน

323

80.8

2-3 วันครั้ง

42

10.5

4-6 วันครั้ง

22

5.5

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

10

2.5

สองสัปดาห์ครั้ง หรื อ นานกว่านั้น

3

.8

รวม

400

100.0

ออนไลน์

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 80.0 มาก
ที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ 2-3 วันครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 10.5 นอกนั้นเป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ 4-6 วันครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งาน
สื่ อออนไลน์ สองสัปดาห์ครั้ง หรื อ นานกว่านั้น คิดเป็ นร้อยละ .8
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งที่ใช้งาน
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้ าใช้ งาน

จํานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง

52

13.0

1-2 ชัว่ โมง

117

29.3

มากกว่า 2-3 ชัว่ โมง

92

23.0

มากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้นไป

139

34.8

รวม

400

100.0
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์
มากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ 1-2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 29.3 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลา
โดยเฉลี่ยในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ มากกว่า 2-3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 23.0 และกลุ่มตัวอย่างที่
มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ น้อยกว่า
1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 13.0
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ที่เข้าใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์มากที่สุด
สถานทีท่ เี่ ข้ าใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์

จํานวน

ร้ อยละ

ที่บา้ น

231

57.8

ที่ทาํ งาน

82

20.5

ที่โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย

30

7.5

ที่ร้านอินเตอร์เน็ต

13

3.3

อื่น ๆ

44

11.0

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ ที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 57.8 มี
จํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ ที่ทาํ งาน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ ในที่อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 11.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ ที่
โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้งานสื่ อออนไลน์ ที่ร้านอินเตอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 3.3
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ตารางที่ 4.9 แสดงจํา นวนและร้ อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถามจํา แนกตามช่ ว งเวลาที่ เ ข้า ใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ช่ วงเวลาทีเ่ ข้ าใช้ เครื อข่ ายสั งคม

จํานวน

ร้ อยละ

08.01 – 12.00 น.

28

7.0

12.01 – 16.00 น.

62

15.5

16.01 – 20.00 น.

85

21.3

20.01 – 00.00 น.

206

51.5

00.01 – 04.00 น.

18

4.5

04.01 – 08.00 น.

1

.3

รวม

400

100.0

ออนไลน์

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลา 20.01 – 00.00 น. คิด
เป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. คิด
เป็ นร้อยละ 21.3 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. คิด
เป็ นร้อยละ 15.5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 7.0
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 4.5 และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลา 04.01 – 08.00 น. คิดเป็ นร้อย
ละ .3
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ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามช่องทางการรับข่าวสาร
จากพริ ตตี้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ความถี่จํานวน (ร้ อยละ)
ประเด็น

บ่อย
มาก
ที่สุด

บ่อย

ปาน

น้อย

มาก

กลาง

มาก

คะแนน(1-5)
น้อย
มาก

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ที่สุด

เห็นด้วย

Facebook

59.5

25.0

8.8

5.5

1.3

4.3600

YouTube

32.8

34.0

21.5

8.3

3.5

3.8425 1.07963

Socialcam

11.3

14.5

23.8

31.8

18.8

2.6775 1.24996 ปานกลาง

Instagram

26.8

26.8

23.8

14.8

8.0

3.4950 1.25055

Twitter

14.8

16.3

23.3

26.0

19.8

2.8025 1.32963 ปานกลาง

Blogger

11.3

14.3

23.8

28.3

22.5

2.6350 1.28292 ปานกลาง

รวม

.94214

ระดับการ

มากที่สุด
มาก
มาก

3.3021 5.00349 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ช่องทางการรับข่าวสารจากพริ ตตี้โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์น้ นั มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 3.3021 ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลาง โดยสื่ อสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้มากที่สุดอันดับ 1 คือ Facebook อันดับที่ 2 คือ YouTube อันดับที่ 3 คือ Instagram
อันดับที่ 4 คือ Twitter อันดับที่ 5 คือ Socialcam และอันดับที่ 6 อันดับสุ ดท้าย คือ Blogger
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารจากพริ ตตี้
ความถี่จํานวน (ร้ อยละ)
ประเด็น

บ่อย

บ่อย

ปาน

น้อย

มาก

กลาง

มาก

27.3

35.8

25.0

29.0

37.5

26.0

มาก
ที่สุด

รับทราบข้อมูล
ทัว่ ๆไป
ติดตามเพื่อ
ความบันเทิง
ติดตามเพราะ
ความชอบ

คะแนน(1-5)
น้อย
มาก

ค่าเฉลี่ย

การ
S.D.

แปล

ที่สุด

ผล

8.5

3.5

3.7475 1.05666 มาก

20.8

10.0

2.8

3.8000 1.05251 มาก

36.5

22.8

11.0

3.8

3.7000 1.08533 มาก

20.3

32.5

29.3

13.5

4.3

3.5625 1.49388 มาก

21.5

36.0

25.5

11.3

5.5

3.6150 1.44291 มาก

20.5

34.8

26.0

12.8

6.0

3.5100 1.13053 มาก

18.0

33.3

27.8

14.0

7.0

3.4125 1.14263 มาก

ต้องการหา
ข้อมูลสิ นค้าและ
บริ การ/ดูรีววิ
ติดตามเพราะ
กระแสสังคม/
ความมีชื่อเสี ยง
ติดตามเพราะ
ต้องการติดตาม
แฟชัน่
ติดตามเพื่อเก็บ
ข้อมูลไว้
สนทนากับผูอ้ ื่น
รวม

3.9975 6.41089 มาก
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการรับข่าวสารจากพริ ตตี้น้ นั มีค่าเฉลี่ย
รวมอยูท่ ี่ 3.9975 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก โดยวัตถุประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างรับข่าวสารจากพริ ตตี้มากที่สุด
อันดับที่ 1 คือ ติดตามเพื่อความบันเทิง อันดับที่ 2 คือ รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป อันดับที่ 3 คือ ติดตาม
เพราะความชอบ
4.1.3 ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นทีม่ ีต่อพริตตี้
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ของผูท้ ี่ติดตาม
ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความถี่จํานวน (ร้ อยละ)
เห็น
ประเด็น

ด้วย
อย่าง
ยิง่

ไม่

ค่อนข้า
งเห็น

เฉยๆ

ด้วย

ค่อย
เห็น
ด้วย

คะแนน(1-5)
ไม่เห็น ค่าเฉลี่
ด้วย

ย

การ
S.D.

แปล
ผล

อย่างยิง่

1.คิดว่าพริ ตตี้ที่
มีผตู ้ ิดตามเป็ น

100

132

129

26

13

จํานวนมากมี

(25.0)

(33.0)

(32.3)

(6.5)

(3.3)

72

131

153

32

12

(18.0)

(32.5)

(38.3)

(8.0)

(3.0)

3.7000 1.01862 มาก

ความน่าเชื่ อถือ
2.คิดว่าควร
เชื่อถือข้อมูลที่
ได้จาก พริ ตตี้

3.5475

.97474

มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความถี่จํานวน (ร้ อยละ)
เห็น
ประเด็น

ด้วย
อย่าง
ยิง่

คะแนน(1-5)
ไม่

ค่อนข้า
งเห็น

เฉยๆ

ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง

ค่าเฉลี่ย

การ
S.D.

แปล
ผล

ยิง่

3.คิดว่าข้อมูลที่
ได้จากการรี ววิ
สิ นค้าและ

49

145

157

33

16

(12.3)

(36.3)

(39.8)

(8.3)

(4.0)

55

132

160

36

17

(13.8)

(33.0)

(40.0)

(9.0)

(4.3)

ตตี้จะต้องมี

97

186

85

24

8

ทักษะในการ

(24.3)

(46.5)

(21.3)

(6.0)

(2.0)

บริ การของพ
ริ ตตี้เพียงพอต่อ

3.4450 .94827 มาก

การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้า
4.คิดว่าพริ
ตตี้จะต้องมี
บุคลิกภาพที่ดี

3.4300 .97852 มาก

5.คิดว่าพริ

นําเสนอสิ นค้า

3.8500 .92447 มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความถี่จํานวน (ร้ อยละ)
เห็น
ประเด็น

อย่าง
ยิง่

ไม่ค่อย ไม่เห็น

ค่อนข้

ด้วย

างเห็น

คะแนน(1-5)

เฉยๆ

ด้วย

เห็น

ด้วย

ด้วย

อย่างยิง่

24

9

(6.0)

(2.3)

20

8

(5.0)

(2.0)

ค่าเฉลี่ย

การ
S.D.

แปล
ผล

6.คิดว่าพริ ตตี้
แนะนําสิ นค้า
และบริ การที่
หลากหลาย
และน่าสนใจ
เช่น การทํา

102

177

88

(25.5) (44.3) (22.0)

3.8475

.9468
3

มาก

คลิปสั้นๆ , การ
พูดคุยผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์
7.คิดว่าพริ ตตี้
ต้องมีความ
เชี่ยวชาญใน
การนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ

113

170

89

(28.3) (42.5) (22.3)

3.9000

.9365
9

มาก

สิ นค้าและ
บริ การ
ภาพรวมความคิด

3.6544

6.409
5

มาก
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้อยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.6544 โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 คือ คิด
ว่าพริ ตตี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ อันดับที่ 2 คือ คิด
ว่าพริ ตตี้จะต้องมีทกั ษะในการนําเสนอสิ นค้าและบริ การ และอันดับที่ 3 คือ คิดว่าพริ ตตี้แนะนํา
สิ นค้าและบริ การที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเช่น การทําคลิปสั้นๆ, การพูดคุยผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
4.1.4 ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าทีม่ ีพริตตีเ้ ป็ นผู้แนะนํา
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพริ ตตี้เป็ นผูแ้ นะนําของผูท้ ี่ติดตามพ
ริ ตตี้ โดยแบ่งเป็ นพฤติกรรมหลังได้รับคําแนะนํา และพฤติกรรมความถี่ในการซื้ อสิ นค้าตามที่ได้รับ
คําแนะนํา
ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมเมื่อได้รับ
คําแนะนําสิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้
ประเด็น

จํานวน

ร้ อยละ

ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ทันที/

32

8.0

144

36.0

ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้ อสิ นค้าและบริ การ

115

28.8

ยังไม่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ในตอนนี้

73

18.3

ไม่คิดจะซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ เลย / ไม่

36

9.0

400

100.0

ไม่ลงั เลใจ
หาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
นั้นๆ ก่อน แต่จะซื้ อแน่นอน

ซื้อแน่นอน
รวม

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเมื่อได้รับคําแนะนําสิ นค้าและบริ การ
จากพริ ตตี้ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ก่อน แต่จะซื้ อแน่ นอน คิดเป็ นร้อยละ
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36.0 มีจาํ นวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเมื่อได้รับคําแนะนํา
สิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้ อสิ นค้าและบริ การ คิดเป็ นร้อยละ 28.8 นอกจากนั้น
คือ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติ กรรมเมื่อได้รับคําแนะนําสิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้ ยังไม่ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ ก ารนั้นๆ ในตอนนี้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.3 กลุ่ ม ตัวอย่า งกลุ่ ม ตัวอย่า งมี พ ฤติ ก รรมเมื่ อได้รั บ
คําแนะนําสิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้ ไม่คิดจะซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ เลย / ไม่ซ้ื อแน่นอน คิด
เป็ นร้ อยละ 9.0 และกลุ่ มตัวอย่างที่ มีจาํ นวนน้อยที่ สุด คื อ กลุ่ ม ตัวอย่า งมี พ ฤติ กรรมเมื่ อได้รับ
คําแนะนําสิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ทันที/ ไม่ลงั เลใจ คิดเป็ น
ร้อยละ 8.0
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามท่านซื้ อสิ นค้าและ
บริ การตามที่พริ ตตี้แนะนําบ่อยแค่ไหน
ประเด็น

จํานวน

ร้ อยละ

เดือนละ 2-3 ครั้ง

41

10.3

1 เดือนครั้ง

65

16.3

3 เดือนครั้ง

85

21.3

6 เดือนครั้ง

72

18.0

มากกว่า 6 เดือน/ครั้ง

137

34.3

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การตามที่พริ ตตี้แนะนํา มากกว่า 6
เดือน/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 34.3 มีจาํ นวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
ตามที่พริ ตตี้แนะนํา 3 เดื อนครั้ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.3 นอกนั้นเป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การตามที่พริ ตตี้แนะนํา 6 เดือนครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 18.0 กลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
ตามที่พริ ตตี้แนะนํา 1 เดือนครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 16.3 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ซ้ือสิ นค้าและบริ การตามที่พริ ตตี้แนะนํา เดือนละ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 10.3

56

4.2 การทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของผูต้ ิดตามมีพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารผ่านพริ ตตี้แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 แสดงผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารของ
ผูต้ ิดตามพริ ตตี้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศแตกต่างกัน
พฤติกรรมการรับ

เพศ

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ชาย

127

4.5669

.08184

t

Sig.

-1.821

.070

ข่าวสาร
ความถี่ในการเข้าใช้
งานสื่ อออนไลน์

หญิง

273

4.7326

.03978

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่าง มีพฤติกรรมการรับข่าวสาร ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารของ
ผูต้ ิดตามระหว่างกลุ่มประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน
คู่ที่
พฤติกรรมการรับ

อายุ

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ข่าวสาร

ความถี่ในการเข้าใช้
งานสื่ อออนไลน์

F

แตกต่าง
กัน

1) 15-19 ปี

49

4.7755

.62133

2) 20-24 ปี

151

4.7748

.63427

3) 25-29 ปี

131

4.6412

.87766

4) 30-34 ปี

40

4.6250

.80662

5) 35 ปี ขึ้นไป

29

4.2759

.75103

3.076*

2>5

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผูต้ ิดตามพริ ตตี้ที่อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1 และเมื่อทดสอบคู่
แตกต่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-24 ปี มีพฤติกรรมการรับข่าวสารมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารของ
ผูต้ ิดตามระหว่างกลุ่มประชากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน

พฤติกรรมการ

ระดับการศึกษา

จํานวน ค่าเฉลี่ย

S.D.

F

รับข่าวสาร
1) มัธยมศึกษา

21

4.8095

.51177

90

4.8000

.54464

63

4.4762

.93078

4) ปริ ญญาตรี

201

4.6716

.80103

5) สู งกว่าปริ ญญา

25

4.7200 .61373

ตอนต้น/ตํ่ากว่า
2) มัธยมศึกษา
ความถี่ในการ

ตอนปลาย/ปวช.

เข้าใช้งานสื่ อ

3) อนุปริ ญญา/

ออนไลน์

1.915

ปวส.

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
รับข่าวสารที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

59
ตารางที่ 4.18 แสดงผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารของ
ผูต้ ิดตามระหว่างกลุ่มประชากรที่มีอาชีพแตกต่างกัน
คู่ที่
พฤติกรรมการ

อาชีพ

จํานวน ค่าเฉลี่ย

S.D.

รับข่าวสาร

F

แตก
ต่าง
กัน

1) นักเรี ยน/

118

4.8983

.35542

30

4.3333

.84418

62

4.5645

.82225 4.363* 1>2

นักศึกษา
2) ข้าราชการ/
ความถี่ในการ

รัฐวิสาหกิจ

เข้าใช้งานสื่ อ

3) ธุ รกิจส่ วนตัว/

ออนไลน์

4>1

ค้าขาย
4) พนักงาน

120

4.5750

.93181

5) รับจ้างทัว่ ไป

43

4.7907

.46589

6) อื่นๆ

27

4.6667

1.0000

บริ ษทั เอกชน

0
หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผูต้ ิดตามพริ ตตี้ที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1 และเมื่อทดสอบคู่
แตกต่า งพบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นนักเรี ยน/นัก ศึกษา มีพฤติก รรมการรับข่ าวสารมากกว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีเป็ นอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีพฤติกรรมการรับข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารของ
ผูต้ ิดตามระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
คู่ที่
พฤติกรรม

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จํานวน ค่าเฉลี่ย

S.D.

F

แตกต่
างกัน

การรับ
ข่าวสาร
1) น้อยกว่า

91

4.9011

.39595

116

4.7328

.76167

10,000 บาท
2) 10,000ความถี่ใน

15,000 บาท

การเข้าใช้

3) 15,001-

งานสื่ อ

20,000 บาท

ออนไลน์

4) 20,001-

1>3
101

4.5644

.79266 7.947*** 1 > 4
2>4

44

4.2045 1.15294

48

4.8125

5>4

25,000 บาท
5) สู งกว่า

.44513

25,000 บาท
หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การรับข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1
และเมื่ อทดสอบผูแ้ ตกต่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนน้อยกว่า 10,000 บาท มี
พฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001-20,000
บาท กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนน้อยกว่า 10,000 บาท มี พฤติ ก รรมการรั บ ข่า วสาร
จากพริ ตตี้มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 25,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท มีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สู ง
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กว่า 25,000 บาท มีพฤติ กรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-25,000 บาท
2) สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่
มีต่อพริ ตตี้
ตารางที่ 4.20 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
กับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้

ประเด็น
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ

ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ของ
ผูต้ ิดตาม

.249***

.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
ตํ่า

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.20 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิ ดรับ ข่าวสาร กับความคิดเห็ นที่มี ต่อพริ ตตี้ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อ
ออนไลน์ของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2 โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมีความถี่ ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์เพิ่มขึ้น ก็จะมี ความคิ ดเห็ น
ในทางที่ดีต่อพริ ตตี้เพิ่มขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้

ประเด็น

ระดับ

ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร

ค่าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสําคัญ

Facebook

.298***

.000

ตํ่า

YouTube

.356***

.000

ตํ่า

Socialcam

.359***

.000

ตํ่า

Instagram

.424***

.000

ปานกลาง

Twitter

.438***

.000

ปานกลาง

Blogger

.415***

.000

ปานกลาง

ความสัมพันธ์

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.21 พบว่า เมื่ อพิจารณาหาค่ า ความสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่า งช่ อ ง
ทางการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม กับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ช่องทางในการรับ
ข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 1) Facebook 2) YouTube 3) Socialcam มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็น
ที่มีต่อพริ ตตี้โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ น
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ความสั ม พันธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อผูต้ ิ ด ตามใช้ช่ องทางการรั บ
ข่าวสารผ่านทาง Facebook YouTube และ Socialcam มากขึ้น ก็จะมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
มากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ช่องทางในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 4) Instagram 5) Twitter 6) Blogger มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นที่มีต่อพริ ตตี้โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ
ผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับข่าวสารผ่านทาง Instagram Twitter และ Blogger มากขึ้น ก็จะมีระดับ
ความคิดเห็นที่ดีต่อพริ ตตี้มากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
3) สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้า
ตารางที่ 4.22 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า(พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล)
ประเด็น
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ของ
ผูต้ ิดตาม

พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
(พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล)
ค่าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสําคัญ

.016

.755

จากตารางที่ 4.22
พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่า ความสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่า ง
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความถี่ใน
การเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ของผูต้ ิดตามไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า(ความถี่ในการใช้สินค้าและบริ การ)
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
(ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า)

ประเด็น
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ของ
ผูต้ ิดตาม

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ
-.120*

.016

ระดับ
ความสัมพันธ์
ตํ่ามาก

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.23 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิ ดรับข่าวสาร กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความถี่ในการเข้า
ใช้งานสื่ อออนไลน์ของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์ กบั ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง ผลการวิจยั เป็ นความสัมพันธ์ เชิ งลบ ดัง นั้นจึง สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามมีความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์เพิ่มขึ้น ก็จะมีความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้าน้อยลง โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
กับพฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล
พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล

ประเด็น

ระดับ

ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร

ค่าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสําคัญ

Facebook

.212***

.000

ตํ่า

YouTube

.161***

.001

ตํ่ามาก

Socialcam

.090

.071

ตํ่ามาก

Instagram

.226***

.000

ตํ่า

Twitter

.236***

.000

ตํ่า

Blogger

.280***

.000

ตํ่า

ความสัมพันธ์

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.24 พบว่า เมื่ อพิจารณาหาค่ า ความสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่า งช่ อ ง
ทางการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ช่องทาง
ในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 1) Facebook มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของ
ผูต้ ิ ดตาม โดยมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001 ซึ่ ง ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยเป็ น
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ความสั ม พันธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อผูต้ ิ ด ตามใช้ช่ องทางการรั บ
ข่ า วสารผ่า นทาง Facebook มากขึ้ น ก็จะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ของผูต้ ิ ดตามมากขึ้ น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ช่องทางในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 2) YouTube มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการ
รับข่าวสารผ่านทาง YouTube มากขึ้น ก็จะมี พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามมากขึ้ น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
ช่องทางในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 3) Socialcam ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ช่ องทางในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 4) Instagram 5) Twitter 6) Blogger มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับข่าวสารผ่านทาง Instagram Twitter และ Blogger มากขึ้น ก็จะ
มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า

ประเด็น

ระดับ

ระดับ

นัยสําคัญ

ความสัมพันธ์

.191***

.000

ตํ่ามาก

YouTube

.240***

.000

ตํ่า

Socialcam

.291***

.000

ตํ่า

Instagram

.248***

.000

ตํ่า

Twitter

.178***

.000

ตํ่ามาก

Blogger

.106**

.034

ตํ่ามาก

ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร

ค่าสหสัมพันธ์

Facebook

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.25 พบว่า เมื่ อพิจารณาหาค่ า ความสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่า งช่ อ ง
ทางการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ช่องทาง
ในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 1) YouTube 2) Socialcam 3) Instagram มีความสัมพันธ์กบั
ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
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ตามมาตรฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตาม
ใช้ช่องทางการรับข่าวสารผ่านทาง YouTube Socialcam และ Instagram มากขึ้น ก็จะมีความถี่ใน
การซื้อสิ นค้ามากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ช่องทางในการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 4) Facebook 5) Twitter 6) Blogger มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ว่า เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับข่าวสารผ่านทาง Facebook Twitter และ Blogger มากขึ้น ก็จะ
ส่ งผลต่อความถี่ในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามมากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์
ในระดับตํ่ามาก
ตารางที่ 4.26 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
ผูต้ ิดตามกับพฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล
ประเด็น
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสาร

พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล
ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ

ระดับ
ความสัมพันธ์

รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป

.268***

.000

ตํ่า

ติดตามเพื่อความบันเทิง

.316***

.000

ตํ่า

ติดตามเพราะความชอบ

.282***

.000

ตํ่า

ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/ดูรีววิ

.298***

.000

ตํ่า
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล

ประเด็น
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสาร

ค่า
สหสัมพันธ์

ระดับนัยสําคัญ

ระดับ
ความสัมพันธ์

ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง

.273***

.000

ตํ่า

ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่

.299***

.000

ตํ่า

ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้สนทนากับผูอ้ ื่น

.308***

.000

ตํ่า

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.26 พบว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาหาค่ า ความสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัตถุ ประสงค์ในการเปิ ดรั บข่า วสารของผูต้ ิ ดตาม กับพฤติก รรมหลังจากได้รับ ข้อมูล โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว
พบว่า วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 1) รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป 2) ติดตามเพื่อ
ความบันเทิ ง 3) ติ ดตามเพราะความชอบ 4) ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/ดู รีวิว 5) ติดตาม
เพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง 6)ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่ 7) ติดตามเพื่อเก็บข้อมูล
ไว้สนทนากับผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุประสงค์ในการติดตามดังกล่าวข้างต้นมากขึ้น ก็จะมีระดับ
ของพฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูลมากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
ผูต้ ิดตามกับความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ประเด็น

ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ค่า

ระดับ

ระดับ

สหสัมพันธ์

นัยสําคัญ

ความสัมพันธ์

รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป

.240***

.000

ตํ่า

ติดตามเพื่อความบันเทิง

.160***

.001

ตํ่ามาก

ติดตามเพราะความชอบ

.196***

.000

ตํ่ามาก

ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/ดูรีววิ

.115**

.021

ตํ่ามาก

ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง

.169***

.001

ตํ่ามาก

ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่

.237***

.000

ตํ่า

ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้สนทนากับผูอ้ ื่น

.197***

.000

ตํ่ามาก

วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสาร
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า

ประเด็น
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสาร

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ

ระดับ
ความสัมพันธ์

รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป

.240***

.000

ตํ่า

ติดตามเพื่อความบันเทิง

.160***

.001

ตํ่ามาก

ติดตามเพราะความชอบ

.196***

.000

ตํ่ามาก

ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/ดูรีววิ

.115**

.021

ตํ่ามาก

ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง

.169***

.001

ตํ่ามาก

ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่

.237***

.000

ตํ่า

ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้สนทนากับผูอ้ ื่น

.197***

.000

ตํ่ามาก

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ,**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 พบว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาหาค่ า ความสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม กับความถี่ในการใช้สินค้าและบริ การ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้ว
พบว่า วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 1) รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป 6) ติดตาม
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เพราะต้อ งการติ ด ตามแฟชั่น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ของผูต้ ิ ด ตาม โดยมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ ง
บวก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อผูต้ ิ ดตามมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการติ ด ตาม คื อ 1)
รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป 6) ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่ มากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้ามากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 2) ติดตามเพื่อความบันเทิง 3) ติดตาม
เพราะความชอบ 5) ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง 7) ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้สนทนา
กับผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามโดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวในการติดตาม มากขึ้น ก็จะมีระดับความถี่ใน
การซื้อสิ นค้ามากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 4) ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/
ดู รีวิว ผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามโดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมตติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ป ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อผูต้ ิ ดตามมีวตั ถุ ป ระสงค์ใ นการเปิ ดรับ คือต้องการหาข้อมูลสิ นค้า และ
บริ การ/ดูรีวิว มากขึ้ น ก็จะมีระดับความถี่ ในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
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4) สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้า
ตารางที่ 4.28 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้กบั พฤติกรรม
หลังจากได้รับข้อมูล
พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล

ประเด็น
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ

ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้

.404***

.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.28 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ พริ ต ตี้ ก ับ พฤติ ก รรมหลัง จากได้รั บ ข้อ มู ล โดยใช้ ค่ า สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความคิดเห็นที่มี
ต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามมีความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มมาก
ขึ้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของพริ ตตี้กบั ความถี่ใน
การซื้ อสิ นค้า
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า

ประเด็น
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ

ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้

.205***

.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
ตํ่า

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 4.29 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่
มีต่อพริ ตตี้ ก ับ ความถี่ ใ นการซื้ อสิ นค้า โดยใช้ค่า สหสัมพันธ์ ข องเพียร์ สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อพริ ตตี้ มี
ความสัม พันธ์ก ับความถี่ ในการซื้ อสิ นค้า โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง ผลการวิจยั
เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ
ผูต้ ิ ด ตามมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ พริ ต ตี้ ม ากขึ้ น ก็ จ ะมี ค วามถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า เพิ่ ม มากขึ้ น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ในการนําเสนอสิ นค้าและพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูต้ ิดตาม ” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารผ่า นพริ ต ตี้ ข องผูต้ ิ ด ตามที่ มี ล ัก ษณะประชากร
แตกต่างกัน
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามกับความคิดเห็น
ที่มีต่อพริ ตตี้
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริ ตตี้ของผูต้ ิดตามกับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูต้ ิดตาม
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา
จะใช้ขอ้ มูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Purpose
Sampling โดยใช้แบบสอบถามทําการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูต้ ิดตามพริ ตตี้ โดย
จะโพสแบบสอบถามออนไลน์ไปยังเพจของสื่ อสังคมออนไลน์ของพริ ตตี้ เพื่อศึกษาถึ งการรับรู้
ข่าวสารผ่านพริ ตตี้ของผูต้ ิดตาม ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ของผูต้ ิดตาม และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูต้ ิดตาม ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และผูท้ ี่อยูใ่ นวัยทํางาน
ซึ่ งมีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มช่วง
อายุดงั กล่ าวเป็ นบุคคลที่เป็ นผูต้ ิ ดตามพริ ตตี้ ซึ่ งครอบคลุมกลุ่มคนที่มีอายุ 15-35ปี ขึ้ นไป จํานวน
400 คน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสุ่ มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงจากประชากรในประเทศ
ไทย เพื่ อเป็ นตัวแทนของกลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามพริ ตตี้ จากทัว่ ประเทศ ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารเก็บ ข้อมูล เป็ น
แบบสอบถามออนไลน์จากเพจของพริ ตตี้ที่มีผตู ้ ิดตามจํานวนมาก จนครบจํานวน

76
รายงานผลการวิจยั โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยล่ะ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ อ อธิ บ ายลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่า ง พฤติ ก รรมการรั บ ข่า วสารของ
ผูต้ ิดตาม ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม สําหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
โดยใช้ T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis)
5.1.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ที่เป็ นผูต้ ิดตามพริ ตตี้ ที่เป็ นประชากร
อาศัย อยู่ใ นประเทศไทย แบ่ง ออกเป็ นเพศชาย 127 คน เพศหญิ ง 273 ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 24 ปี ครึ่ งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพ
พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนมากที่ สุ ด โดยกลุ่ม ตัวอย่างส่ วนมากมี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนอยู่ที่ระหว่า ง
10,001 – 15,000 บาท
5.1.1.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
โดยเฉลี่ ย ประเด็นเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บข่ าวสารของผูต้ ิดตามพบว่ากลุ่ ม
ผูต้ ิดตามมีการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์มากที่สุด คือ ทุกวัน ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้งานมากที่สุด
ในการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ คือ Facebook รองลงมา คือ YouTube และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจในการติ ดตามมากที่ สุ ด คือ ติ ดตามเพื่อความบันเทิ ง รองลงมา คื อ รั บ ทราบข้อมู ล
ทัว่ ๆไปจากพริ ตตี้
5.1.1.3 ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพริ ตตี้ที่กลุ่มตัวอย่างมีประเด็นมากที่สุด คือ
คิดว่าพริ ตตี้จะต้องมี ความเชี่ ยวชาญในการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ, คิดว่าพริ
ตตี้จะต้องมีทกั ษะในการนําเสนอสิ นค้าและบริ การ, คิดว่าพริ ตตี้แนะนําสิ นค้าและบริ การที่มีความ
หลากหลายและน่ าสนใจเช่ น การทําคลิปสั้นๆ การพูดคุยผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ รองลงมา คือ มี
ความเชื่ อถื อพริ ตตี้ที่มีผตู ้ ิดตามจํานวนมาก, เชื่ อถือข้อมูลที่ได้จากพริ ตตี้, กดโพสหรื อแชร์ ขอ้ มูล
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ของพริ ตตี้ไปยังผูใ้ ช้รายอื่นหากข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่ อถือ, เชื่อถือข้อมูลที่ได้จากการรี วิวสิ นค้า
และบริ ก ารของพริ ต ตี้ เ พี ย งพอต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร และมัก คล้อ ยตาม
คําแนะนํา ข้อความ หรื อคําบรรยาย ที่พริ ตตี้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตามลําดับ
5.1.1.4 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพริ ตตี้เป็ นผูแ้ นะนํา
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพริ ตตี้เป็ นผูแ้ นะนําพบว่าประเด็น
เกี่ยวกับการได้รับคําแนะนําหรื อรี ววิ สิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้ พบว่าผูต้ ิดตามจะมีพฤติกรรมมาก
ที่สุด คือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ก่อนแต่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การที่พริ ตตี้
แนะนําแน่นอน รองลงมา คือ ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อสิ นค้าและบริ การ ยังไม่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
ในตอนนี้ ไม่คิดจะซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆเลย/ไม่ซ้ื อแน่นอน และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
นั้นๆ ทันที/ไม่ลงั เลใจ ตามลําดับ
นอกจากนี้ยงั มีประเด็นเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าและบริ การตามที่พริ ตตี้แนะนําบ่อยแค่
ไหน/ความถี่ในการซื้ อ พบว่าผูต้ ิดตามมีพฤติกรรมมากที่สุด คือ ซื้ อมากกว่า 6 เดือน/ครั้ง รองลงมา
คือ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง 1 เดือนครั้ง และเดือนละ 2-3 ครั้ง ตามลําดับ
5.1.2 ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
5.1.2.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของผูต้ ิดตามมีพฤติกรรม
การรับข่าวสารผ่านพริ ตตี้แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
จากพริ ตตี้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe พบคู่ที่แตกต่างกันทั้งลักษณะทางประชากรด้านอายุ 1 คู่
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-24 ปี มีพฤติกรรมการรับข่าวสารมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไปอาชี พ 2 คู่ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการรับข่าวสาร
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีพฤติกรรมการรับข่าวสารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4
คู่ไ ด้แก่ กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนน้อยกว่า 10,000 บาท มี พฤติก รรมการรั บ ข่า วสาร
จากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 25,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000
บาท มีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
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25,000 บาท และกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน สู ง กว่า 25,000 บาท มี พ ฤติ ก รรมการรั บ
ข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท
5.1.2.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั
ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้
1) ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กบั
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ พริ ตตี้ โ ดยมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามมีความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์เพิ่มขึ้น ก็จะมีความคิดเห็นที่มี
ต่อพริ ตตี้เพิ่มขึ้น
5.1.2.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
1) พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล
ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ ในการใช้ง าน ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ก ับพฤติก รรมการซื้ อ
สิ นค้า โดยมี นัย สํ า คัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ผลการวิจ ัย ไม่เ ป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงลบ และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่
เมื่ อผูต้ ิดตามมีความถี่ ในการเข้าใจงานสื่ อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ก็ไม่ส่งผลต่อพฤติก รรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูต้ ิดตามเลย
2) ช่องทางที่ใช้เปิ ดรับข่าวสารจากพริ ตตี้
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ช่ อ งทางที่ รั บ ข่ า วสารจากพริ ตตี้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการซื้ อสิ นค้า โดยมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง ผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับสื่ อดังต่อไปนี้ คือ 1) Facebook 2)
YouTube 3) Instagram 4) Twitter 5) Blogger เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
ด้วย
และนอกจากนี้ ช่องทางการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ คือ 6) Socialcam ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3) วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารจากพริ ตตี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัตถุ ประสงค์ที่ รับข่าวสารจากพริ ตตี้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการซื้ อสิ นค้า โดยมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง ผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุประสงค์ในการติดตาม คือ 1) รับทราบข้อมูล
ทัว่ ๆไป 2) ติดตามเพื่อความบันเทิง 3) ติดตามเพราะความชอบ 4) ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและ
บริ การ/ดูรีววิ 5) ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง 6) ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่
7) ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้สนทนากับผูอ้ ื่น เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพ
ริ ตตี้แนะนํามากยิง่ ขึ้น
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
4) ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า หากผูต้ ิดตามมีความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์เพิ่มขึ้ น ก็จะมี
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามเพิ่มขึ้น
5) ช่องทางที่ใช้เปิ ดรับข่าวสารจากพริ ตตี้
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ช่ อ งทางในการรั บ ข่ า วสาร คื อ
1) YouTube 2) Socialcam 3) Instagram มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
(ความถี่ในการซื้ อ) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน เป็ น
ความสัมพันธ์ เชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า
เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับข่าวสารผ่าน YouTube Socialcam Instagram มากขึ้น ก็จะมีระดับ
ของความถี่ในการซื้ อสิ นค้าที่พริ ตตี้แนะนํามากขึ้น
6) วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารจากพริ ตตี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัตถุ ประสงค์ที่ รับข่าวสารจากพริ ตตี้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิ จยั ได้ว่า เมื่ อ ผูต้ ิ ดตามมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการติ ดตาม คื อ 1) รั บ ทราบข้อมู ล ทั่วๆไป
6) ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชัน่ มากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามมากขึ้น
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วัตถุ ประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 2) ติดตามเพื่อความ
บันเทิง 3) ติดตามเพราะความชอบ 5) ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง 7) ติดตามเพื่อเก็บ
ข้อมูลไว้สนทนากับผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการซื้ อ โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระดับตํ่ามาก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุ ประสงค์ดงั กล่ าวในการ
ติดตาม มากขึ้น ก็จะมีระดับความถี่ในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
วัตถุ ประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 4) ต้องการหาข้อมูล
สิ นค้า และบริ ก าร/ดู รีวิ ว ผูอ้ ื่ น มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ นค้า ของผูต้ ิ ดตามโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
และเป็ นความสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ตํ่า มาก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อผูต้ ิ ดตามมี
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับคือต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/ดูรีวิว มากขึ้น ก็จะมีระดับความถี่
ในการซื้อสิ นค้ามากขึ้น
5.1.2.4 สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ความคิ ดเห็ น ที่ มี ต่อ พริ ตตี้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับสู ง ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้เพิ่มขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมหลังจาก
ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในการซื้ อสิ นค้า โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับสู ง ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ว่า เมื่ อผูต้ ิ ดตามมี ระดับความคิ ดเห็ นที่มี ต่อพริ ตตี้ เพิ่มขึ้ น ก็จะส่ ง ผลให้ระดับ ความถี่ ใ นการซื้ อ
เพิ่มขึ้นด้วย
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ในการนําเสนอสิ นค้าและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูต้ ิดตาม” เป็ นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม และความ
คิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้ ใน
ส่ วนของการอภิปรายผลการวิจยั สามารถนําเสนอได้ โดยแบ่งเป็ นส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตามพริ ตตี้
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ไม่แตกต่างกัน
ผูต้ ิดตามจะมีความถี่ในการรับข่าวสารทุกวันคิดเป็ นร้อยละ 80 และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง
ในการเข้าใช้สื่อออนไลน์ที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ ยคือ มากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้นไป และเลื อกใช้งานสื่ อ
ออนไลน์ ใ นขณะอยู่บ ้า นมากที่ สุ ด ช่ อ งทางการใช้ง านสื่ อ ออนไลน์ โ ดยเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
ประเด็นที่ผตู ้ ิดตามพริ ตตี้ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ การเลือกติดตามเพราะความบันเทิง รับทราบ
ข้อมูลทัว่ ๆไป และติดตามเพราะความชอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ Funkhouser (1984) ที่ได้
อธิ บายลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นปั จจัยที่อยู่ในตัวของผูบ้ ริ โภคเอง โดยมีความเกี่ ยวข้องกับเลือก
รับรู ้เป็ นอย่างมาก ได้แก่ ความสนใจ (Interest) และความต้องการ (Need) ของผูบ้ ริ โภค ความสนใจ
และความต้องการ ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจึงมีการเลือกรับรู ้สิ่งต่างๆ ตามความชอบหรื อความ
สนใจของตัวเอง นอกจากนี้ยงั ในส่ วนของประเด็นของผูท้ ี่ติดตามเพราะต้องการรับทราบข้อมูลทัว่ ๆ
ที่พริ ตตี้นาํ เสนอผ่านสื่ อออนไลน์น้ นั และยังไปสอดคล้องกับแนวคิด Becker (อ้างถึงใน ธันยาภรณ์
เหลียวตระกูล, 2554) ที่ได้กล่าวว่า การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลจะ
เปิ ดรับข่าวสารเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพื่ออยากรู ้ เช่น การเปิ ดรับ Website ที่ตนเอง
สนใจ
2) ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูต้ ิดตาม
จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ติดตามพริ ตตี้มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้เฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก โดยผูต้ ิดตามจะเลื อกติดตามพริ ตตี้ที่ตนมีความสนใจและชื่ นชอบ สอดคล้องกับแนวคิดการ
เลือกรับรู ้ ( Perceptual Selection) ซึ่ งหมายถึง การที่บุคคลเลือกที่จะรับรู้สิ่งเร้า และเลือกรับเฉพาะ
สิ่ งเร้าที่ตนเองสนใจเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ ิดตามพริ ตตี้ในการ
เลือกรับรู ้หรื อการเลื อกติดตามพริ ตตี้ ประกอบไปด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้ ลักษณะของสิ่ งเร้า (Nature
Of The Ttracti) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะการออกแบบ ชื่ อ
สิ นค้า และการโฆษณา หรื อ ลักษณะรู ปร่ างหน้าตาของพริ ตตี้ และแรงจูงใจ (Motives) ผูบ้ ริ โภค
มักจะรับรู ้ ส่ิ งต่างๆ ตามแรงผลักดันหรื อความต้องการของตน ยิ่งมีความต้องการสู งมาก ก็จะทําให้
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ผูบ้ ริ โภคมีความใส่ ใจต่อสิ่ งเร้ า ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองมากขึ้ น เช่ น คนที่
ต้องการผิวขาวสวย จะมีความสนใจที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริ มความงามเป็ น
ต้น
พริ ตตี้เปรี ยบเสมือนผูท้ ี่ส่งสารไปยังกลุ่ มผูต้ ิดตามที่เป็ นผูร้ ับสาร การที่ผลการวิจยั ความ
น่าเชื่อถือพริ ตตี้มีระดับสู งในมุมมองของผูต้ ิดตามนั้น อาจวิเคราะห์ได้ถึงคุณลักษณะของแหล่งสาร
หรื อตัวพริ ตตี้ เองที่ มี คุ ณ ลัก ษณะของความน่ า เชื่ อโดยจํา แนกจากลัก ษณะพื้นฐานของผูส้ ื่ อสาร
Kelman ( 1961, as cited in G. Belch, & M. Belch, 2007) ซึ่ งคือพริ ตตี้มีความดึงดูดใจทางสังคม
(Social Attrectiveness) คือการที่บุคคลเลือกที่จะยอมรับสารจากแหล่งสารที่มีความดึงดูดใจทาง
กายภาพหรื อความน่ า ชื่ นชอบให้ผูท้ ี่รับสารเกิ ดความรู้ ความน่ าดึ งดู ดใจของแหล่ง สาร และ G.
Belch, & M. Belch (2007) ได้กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ว่าคือสิ่ งที่ผรู้ ับสารรู้สึกว่ามี
ความรู ้ มีทกั ษะ มีความชํานาญ มีประสบการณ์และความน่ าเชื่อถือเกี่ยวกับสารที่ส่งมา เช่นการที่
สิ นค้าเลือกให้พริ ตตี้เป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้าและบริ การให้แก่ผทู้ ี่ติดตาม เพื่อโน้มน้าวให้ผรู้ ับสารหรื อ
ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจในตัว สิ น ค้า และบริ ก ารว่า พริ ต ตี้ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นแหล่ ง สารในทาง
การตลาดหมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคทางตรงคือ การเป็ นผูท้ ี่ทาํ
หน้าที่ส่งสารหรื อ สาธิ ตวิที่การใช้สินค้าและบริ การ เช่น พริ ตตี้หญิงแย้ เป็ นพริ ตตี้และเน็ตไอดอล
ชื่อดังและเป็ นผูส้ นับสนุนคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่ ง จะสาธิ ตวิธีกินคอลลาเจนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์อยู่
เป็ นประจํา G. Belch, & M. Belch (2007)
การประเมินความน่าเชื่ อถือของพริ ตตี้หรื อแหล่งสารนั้นจะมีความแตกต่างกันไป โดยอาจ
มีปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันไป Lumsden & Lumsden (1996) ที่สรุ ปไว้วา่ บุคคลจะมีการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situation) และปั จจัย
ด้านลักษณะของแต่ละบุคคล(Individual Construt) ที่มีโครงสร้างอารมณ์และจิตใจแตกต่างกัน
ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของพริ ตตี้ ในแง่ของความน่าเชื่อจึงอาจมีปัจจัยดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้
นัก การตลาดเองจึ งมี ความจํา เป็ นที่ จะต้องเลื อกบุค คลหรื อกลุ่ ม บุค คลให้สอดคล้องกับ
สิ นค้าและบริ การของตนหรื อมีประโยชน์มากที่ สุด ซึ่ งแหล่ งสารอาจมี คุณสมบัติเป็ นผูม้ ีความรู้
(Knowledge) เป็ นที่นิยม (Popular) มีความดึงดูดใจทางกายภาพ (Physically Attractive) เป็ นสิ่ งที่
กลุ่มเป้ าหมายให้การยอมรับและมีอาํ นาจต่อผูร้ ับสาร โดย Hoyer, & Maclnnis (2001) ได้กล่าวใน
ทํานองเดียวกันว่า นักการตลาดในยุคปั จจุบนั เริ่ มหันมาเห็นความสําคัญกับแหล่งสารมากขึ้น
3) ความตั้งใจที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การที่พริ ตตี้แนะนําของผูท้ ี่ติดตาม
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้ ิดตามมีพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การที่พริ ตตี้แนะนําโดย
แบ่งเป็ น 2 ประเด็นคือ พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล และความถี่ในการใช้สินค้าและบริ การ โดย
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เฉลี่ ยพฤติกรรมหลังได้รับข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับสู ง และค่าเฉลี่ยความถี่ในการใช้สินค้าและ
บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับตํ่า พบว่าผูต้ ิดตามหลังได้รับข้อมูลจากพริ ตตี้ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลของ
สิ นค้าและบริ การเพิ่มเติมก่อนการซื้ อ และจะมีความถี่ในการซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การโดยเฉลี่ย6
เดื อ นขึ้ นไป นั้นหมายความว่า ผูต้ ิ ด ตามหลัง จากรั บ สารจากแหล่ ง สารหรื อพริ ตตี้ แล้ว จะเข้า สู่
กระบวนการที่เรี ยกว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับแนวคิดของ( Schiffman, & Kanuk, 1987)
ที่ ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคไว้ว่า เป็ นพฤติกรรมที่ผูบ้ ริ โภคแสดงออกมาในการ
ค้นหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ การเลือกซื้ อและใช้สินค้าและบริ การ การตัดสิ นใจก่อนและหลังซื้ อ
การประเมินผล และกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งการตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง โดยเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับแนวคิดของ(Engle, Blackwell, & Miniard, 1993) ได้ให้
ความหมายในลักษณะคล้ายๆกันคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ นใจและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกซื้ อ ใช้ สิ นค้าและบริ การต่างๆ พฤติกรรมการ
ใช้สินค้าและบริ การของผูต้ ิดตาม จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้งก่อนและ
หลัง รวมไปถึงความต้องการในสิ นค้าและบริ การนั้นมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
พริ ตตี้มี ส่วนสําคัญในการกระตุน้ ความต้องการของผูต้ ิดตามให้เกิ ดความรู้ สึกสนใจใน
สิ นค้าและบริ การ กล่าวคือเมื่อผูต้ ิดตามเปิ ดรับสิ่ งเร้า ซึ่ งสิ่ งเร้าในที่นี่คือพริ ตตี้ ก็จะก่อให้เกิดความ
สนใจ กระตุน้ ความต้องการและตระหนักในปั ญหาเกิดความรู้สึกอยากได้สินค้าและบริ การนั้นๆ
โดย (Barker, 2002) ได้อธิ บายความหมายของสิ่ งเร้าไว้วา่ การเปิ ดรับสิ่ งเร้า (Exposure) หมายถึง
การที่บุคลรับสิ่ งเร้ าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาพ เสี ยง กลิ่ น รส หรื อสัมผัส ผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า
ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง ผลของการเปิ ดรับสิ่ งเร้าจะทําให้บุคคลเกิด “การรู้สึก (Sensation)”
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวความคิดของ Blythe (2008) ที่ได้สร้ างแบบจําลองพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ย วข้องกับทัศ นคติ ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ กล่ า วคือพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคเกิ ดจาก
ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ข้อ ได้แ ก่ การรั บ รู้ (Cognition) หมายถึ ง การเกิ ด
กระบวนการความคิด (Thought Processes) เช่น การที่ผบู้ ริ โภคได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทําให้เกิดความรู้สึกชอบ (Affect) และเกิดอารมณ์ร่วม (Emotion)
เช่ น การที่ พ ริ ต ตี้ อ ัด คลิ ป วีดิ โ อสั้ นๆ พู ด คุ ย กับ ผูต้ ิ ด ตามและนํา เสนอสิ น ค้า หรื อ ผูต้ ิ ด ตามเกิ ด
ความรู ้สึกประทับใจในสิ นค้าและการนําเสนอของพริ ตตี้ที่ตนติดตามเกิดความรู ้สึกชอบ และพัฒนา
ไปสู่ ความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ (Conation) เกิดพฤติกรรมที่ต้ งั ใจ (Intended Behavior)
ได้ แ ก่ ค วามประสงค์ ที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ การนั้ น องค์ ป ระกอบของทัศ นคติ ท้ ัง 3 ข้อ ต่ า งมี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน

84
5.2.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่ างกันของผู้ติดตามมีพฤติกรรมการรั บ
ข่ าวสารผ่ านพริตตีแ้ ตกต่ างกัน
1) เพศ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้พบว่า ผูต้ ิดตามที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสารพ
ริ ตตี้ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของSchiffman, & Kanuk
(2007) ที่กล่าวว่าปั จจุบนั การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศ ได้ค่อยๆน้อยลงเนื่องจากอิทธิ พลของสื่ อ
ต่า งๆ ที่ ท าํ ให้ผูบ้ ริ โภคไม่ ว่า จะชายหรื อหญิ ง แตกต่า งจากยุคก่ อน เช่ นในปั จจุ บ นั เพศชายที่ ก ด
ติดตามพริ ตตี้ก็สามารถใช้สินค้าและบริ การที่พริ ตตี้แนะนํา โดยอาจเป็ นสิ นค้าที่ใช้ในการบํารุ ง
ผิวพรรณได้โดยไม่รู้สึกแปลกแต่อย่างใด
2) อายุ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารผูต้ ิดตามพริ ตตี้ ที่อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 20-24 ปี มีพฤติกรรมการรับข่าวสารมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั วิเคราะห์ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นช่วงอาย 20 – 24 ปี นั้น มีพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่าวัยอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่ มนี้ มกั จะมีอาชี พที่ค่อนข้างมัน่ คง
และมี พฤติ กรรมการใช้สื่อออนไลนมากกว่ากลุ่ มอื่นจึงมีพฤติกรรมในการรับข่าวสารที่มากกว่า
ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคที่อยูใ่ นช่วง 35 ปี ขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการรับข่าวสารที่นอ้ ยกว่า สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ องอาจ ปะทะวานิ ช (2525, อ้างถึงใน ปานฤทัย คงยิ้มละมัย, 2550) ที่กล่าวว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากกว่าย่อมมีประการณ์ การเปิ ดรับสื่ อ การพิจารณา การเลือก ได้มากกว่าผูบ้ ริ โภค
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า
3) การศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าสารที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ได้ว่าผูท้ ี่ มีการศึกษาสู งที่ม กั จะมี ความสนใจรับรู้ ข่าวสารโดย
อาศัยการแสวงหา และการเปิ ดรับสื่ อที่หลากหลาย มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นิยมการ
ค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต เช่น เว็บไซต์ หรื อ สื่ อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับแนวคิดของ Asssael (1998); Schiffman, & Kanuk (2007) ที่กล่าวว่าผูท้ ี่มีการศึกษา
สู งมักชอบแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
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4) อาชีพ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับข่าวสาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1 และเมื่อทดสอบผู้
แตกต่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการรับข่าวสารมากกว่า
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ เป็ นนัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา และกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มี
พฤติกรรมการรับข่าวสารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
ทั้ง นี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ได้ว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ประกอบอาชี พ ข้า ราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ และ
พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี โ อกาสในการเปิ ดรั บ ข้อ มูล ข่า วสารค่ อนข้า งมาก มี ค วามรู้ ใ นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามที่ Kotler (2003); Schiffman, & Kanuk (2007) ได้กล่าวไว้
6) รายได้
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1 และเมื่อ
ทดสอบผูแ้ ตกต่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการ
รั บ ข่ า วสารจากพริ ต ตี้ มากกว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 15,001-20,000 บาท กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,000 – 25,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 – 15,000 บาท มีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 20,001-25,000 บาท และกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น สู ง กว่ า 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริ ตตี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001-25,000
บาท
5.2.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการรั บข่ าวสารของผู้ติดตามมีความสั มพันธ์ กับความ
คิดเห็นทีม่ ีต่อพริตตี้
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิ ดเห็ นที่มีต่อพริ ตตี้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐาน จึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเพิ่มขึ้น ก็
จะมี ระดับของความคิดเห็ นที่มีต่อพริ ตตี้ในทางที่ลดลง โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก และเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
สอดคล้องกับแนวคิดของ Becker (อ้างถึงใน ธันยาภรณ์ เหลียวตระกูล, 2554) ได้ให้
ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสารหมายถึ ง พฤติกรรมการเปิ ดรับ อาทิ การแสวงหาข้อมูล การ
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เปิ ดรับข้อมูล การเปิ ดรับประสบการณ์ และชนิดของสื่ อที่เลือกเปิ ดรับในแต่ละบุคคลจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันออกไป โดยการเลื อกเปิ ดรับสื่ อของบุคคลจะขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ภายในจิตใจอาทิ
เช่น ผูต้ ิดตามที่เลื อกเปิ ดรับสารจากสื่ อต่างๆ ที่มีพริ ตตี้เป็ นผูส้ ่ งสารบางคนต้องการแค่ทราบข้อมูล
ต่างๆ บางคนต้องการความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายตัวเองจากความรู ้สึกเหงา ในขณะที่บางบุคคลเลือก
ติดตามและรับข้อมูลเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจเพื่อจะซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การ โดย
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ (ศิริพร นันตาคํา, 2550 อ้างถึงใน ทัศนาภรณ์ ทองเที่ยง, 2552) ผูร้ ับ
สารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อตามแบบของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป แรงผลักดันที่ทาํ
ให้บุคคลเลือกรับสื่ อ เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ อาทิเช่น ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น มนุษย์มี
ความอยากรู ้ อยากเห็ นในสิ่ งต่างๆ ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุ ษย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง ลักษณะเฉพาะของสื่ อแต่ละอย่าง มีส่วนทําให้ผูร้ ับสารแสวงหา
และได้ประโยชน์ไม่เหมื อนกัน ผูร้ ับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่ อที่จะ
สนองความต้องการและทําให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
Solomon (2011) ได้กล่าวไว้ว่า แหล่งสาร (Source) ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการ
สื่ อสารซึ่ งมีวธิ ี การแตกต่างกันไป แต่การจะติดต่อสื่ อสารได้น้ นั จําเป็ นต้องมีผสู้ ่ งสาร (Source) และ
ผูร้ ับสาร (Receiver) ซึ่ งถือเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่สําคัญ พริ ตตี้จึงเปรี ยบเสมือนผูส้ ่ งสารและ
สารที่พริ ตตี้ส่งออกไปนั้น จะมีความน่าเชื่ อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติของแหล่งสาร
หรื อตัวพริ ตตี้ และความน่าเชื่อถือของสารที่ส่งออกไป ซึ่ งแหล่งสารอาจมีคุณสมบัติดงั นี้ คือเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ (Knowledge) เป็ นที่นิยม (Popular) มีความดึงดูดใจทางกายภาพ (Physically Attractive)
นอกจากนี้ Tellis (1998) ยังกล่าวเสริ มอีกว่า แบ่งลักษณะของความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ควรมี
ลักษณะดังนี้คือ ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) บุคคลที่มีความน่าไว้วางใจจะสามารถสร้ าง
ความน่าเชื่อถือได้มากกว่าบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ผูร้ ับสารมีแนวโน้มที่
จะยอมรั บ สารที่ ม าจากบุ ค คลที่ ผูร้ ั บ สารคิ ดหรื อเชื่ อว่า มี ค วามรู้ มี ความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ สารที่
ส่ งออกมา มากกว่าบุคคลทัว่ ไป เช่น พริ ตตี้การที่มีผิวขาวซึ่ งเป็ นคุณสมบัติทางกายภาพขายครี ม
บํารุ งผิวและสาธิ ตขั้นตอนการบํารุ งผิวที่ถูกวิธีและมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อส่ วนประผสม
ค่ อ นข้า งมาก จึ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในการให้ ข้อ มู ล สิ น ค้า มากกว่ า คนทั่ว ๆไป สอดคล้อ งกับ
แนวความคิดของ Kelman ( 1961, as cited in G. Belch, & M. Belch, 2007) ที่ไดกล่าวเสริ มว่า
คุณลักษณะแหล่งสารควรมีความดึงดูดใจทางสังคม (Social Attrectiveness) คือการที่บุคคลเลือกที่
จะยอมรับสารจากแหล่งสารที่มีความดึงดูดใจทางกายภาพหรื อความน่าชื่นชอบ
ในส่ วนของความน่าเชื่อถือของพริ ตตี้และสารที่พริ ตตี้ส่งออกมานั้น G. Belch, & M. Belch
(2007) กล่ า วถึ ง ความหมายคื อ ขอบเขตที่ผูร้ ั บสารรู้ สึ ก ว่า มี ความรู้ มีท กั ษะ มี ความชํา นาญ มี
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ประสบการณ์และความน่าเชื่ อถือเกี่ยวกับสารที่ส่งมา Solomon (2011) กล่าวว่า แหล่งสารที่มีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ จะสามารถโน้ม น้า วให้ผูร้ ั บ สารหรื อ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจในตัว สิ น ค้า สามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้าและบริ การ ไปจนถึงกระบวนการการซื้ อได้ G. Belch, &
M. Belch (2007) อธิ บายไว้ว่าข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคได้รับจากแหล่งสารที่มีความน่ าเชื่ อถื อนั้น จะ
ก่อให้เกิดความรู้ ความคิดเห็ น ทัศนคติ และเกิ ดพฤติกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า การ
สร้ างความรู้ (Internalization) หมายถึ งเมื่อผูร้ ั บสารยอมรั บสารที่ส่งมาจากแหล่ง สารที่ มีความ
น่ าเชื่ อถื อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะสร้ างองค์ความรู้ โดยใช้สารที่ได้รับมานั้นเป็ นบรรทัดฐาน และนํามา
พัฒนาเป็ นความรู ้และนําไปสู่ ความเชื่อในที่สุด
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ การที่ผตู้ ิดตามมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากพริ ตตี้ เช่น
ความถี่ ในการเปิ ดรั บ ระยะเวลาในการรับข่าวสาร วัตถุประสงค์ในการรับข่าวสาร และช่องทาง
ต่างๆ ที่ใช้ในการรับข่าวสารจากพริ ตตี้น้ นั ส่ งผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้และสามารถส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การได้ อีกทั้ง ความน่าเชื่อถือของพริ ตตี้น้ นั มีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล ที่อาจมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดัง Lumsden, & Lumsden (1996) ที่ได้สรุ ปว่า
บุคคลจะมีความเชื่ อถื อแหล่งสารต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situation)โดยในแต่
ละสถานการณ์ บุคคลอาจให้ความสําคัญในแง่มุมของความน่ าเชื่ อถือแตกต่างกัน และปั จจัยด้าน
ลักษณะของแต่ละบุคคล (Individual Construct) ที่บุคคลมีโครงสร้ างอารมณ์และสภาวะจิตใจ
แตกต่างกันไป ในการใช้อธิ บายหรื อพิจารณาความเชื่ อถือข้อมูลที่ได้รับนั้น นอกจากพฤติกรรมการ
รับข่าวสารที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาถึงสิ่ งที่ผตู้ ิดตามพบเจอว่าเป็ นอย่างไร ซึ่ งในบางใน
บางโครงสร้ างของกระบวนการสื่ อสารระหว่างผูร้ ับและผูส้ ่ งสารมีความง่ายและซับซ้อนต่างกัน
ดังนั้นพฤติกรรมการรับเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตามที่สัมพันธ์กบั ระดับความน่าเชื่ อถือของพริ ตตี้จึง
อาจมีปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเข้ามาเกี่ยวข้องได้
5.2.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการรับข่ าวสารของผู้ติดตามมีความสั มพันธ์ กับพฤติกรรม
การซื้อสิ นค้ า
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ของผูต้ ิ ด ตาม โดยแบ่ ง การทดสอบพฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสาร กับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า (พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล) ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ โดย
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ ง
ลบ และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมี
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ความถี่ในการเข้าใจงานสื่ อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ก็ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม
เลย
จากการทดสอบนี้ สอดคล้องกับแนวคิด (Phau, & Lum, 2000) อธิ บายว่าในบางครั้งการที่
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติ กรรมการรับข่าวสารจากผูส้ ่ งสารมากขึ้นนั้นในบางสถานการณ์ แม้ผูส้ ่ งสารจะมี
ความน่าดึ งดูดใจสู ง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นที่ชื่นชอบสู งมากๆ อาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดใน
การเป็ นแหล่งสารที่จะให้ขอ้ มูลที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การเสมอไป เพราะใน
บางครั้ง เช่น การที่บุคคลมีความถี่และระยะเวลาในการเข้าดูชม หรื อหาข้อมูลจากพริ ตตี้มากขึ้ น
แม้พริ ตตี้จะเป็ นแหล่งสารที่มีความน่าดึงดูดใจสู ง แต่อาจส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสารและ
การประเมินการตัดสิ นใจที่จะส่ งผลต่อการใช้สินค้าและบริ การ
ช่ อ งทางที่ ใ ช้ เ ปิ ดรั บ ข่ า วสารจากพริ ตตี้ โดยมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับสื่ อเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่ งผลให้
เกิดพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การของผูต้ ิดตามมากขึ้น โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ G. Belch,
& M.Belch (2012) ที่ได้กล่าวว่า การที่ผบู้ ริ โภคมีช่องทางการรับข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ เช่น สื่ ออน
ไลน์ สื่ อสารมวลชน เป็ นต้น ที่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ผบู้ ริ โภคสนใจหรื อมีความต้องการได้
นั้น ย่อมเป็ นปั จจัยสําคัญที่ ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ โดยเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับแนวคิดของ Assael (1998) ; Assael (2004); Shiffmann, & Kanuk (2007); G. Belch,
& M. Belch (2012) ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคเกิดจากความตั้งใจ
ซื้ อ โดยผูบ้ ริ โภคจะประเมินทางเลือก ประเมินข้อมูลข่าวสารของสิ่ งที่ตนเองสนใจ ผ่านช่องทางการ
รับข่าวสารที่ตนสามารถเลื อกและตอบสนองความต้องการได้ ย่อมทําให้ผบู้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรม
การใช้สินค้าและบริ การในที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า พฤติกรรมการรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม
กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม โดยแบ่งการทดสอบ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า (ความถี่ใน
การซื้ อสิ นค้า)
ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า หากผูต้ ิดตามมีความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์เพิ่มขึ้น ก็จะ
ส่ งผลต่อความถี่ในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตามเพิ่มขึ้น
ช่องทางที่ใช้เปิ ดรับข่าวสารจากพริ ตตี้ คือ 1) YouTube 2) Socialcam 3) Instagram มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูต้ ิดตาม (ความถี่ในการซื้ อ) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน เป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก และเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ดังนั้นจึ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามใช้ช่องทางการรับ
ข่าวสารผ่าน YouTube Socialcam Instagram มากขึ้น ก็จะมีระดับของความถี่ในการซื้ อสิ นค้าที่พ
ริ ตตี้แนะนํามากขึ้น
วัตถุ ประสงค์ในการเปิ ดรั บข่าวสารจากพริ ตตี้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุประสงค์ในการติดตาม คือ 1) รับทราบ
ข้อมูลทัว่ ๆไป 6)ติดตามเพราะต้องการติดตามแฟชั่น มากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของ
ผูต้ ิดตามมากขึ้น
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 2) ติดตามเพื่อความบันเทิง 3) ติดตาม
เพราะความชอบ 5) ติดตามเพราะกระแสสังคม/ความมีชื่อเสี ยง 7) ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้สนทนา
กับ โดยมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001 ซึ่ งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่
เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวในการติดตาม มากขึ้น ก็จะมีระดับความถี่ในการซื้ อสิ นค้ามาก
ขึ้น
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ ิดตาม คือ 4) ต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/
ดู รีวิว ผูอ้ ื่ น โดยมีนัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่
เมื่อผูต้ ิดตามมีวตั ถุประสงค์ในการเปิ ดรับคือต้องการหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ/ดูรีวิว มากขึ้น ก็จะ
มีระดับความถี่ในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
5.2.4 สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้มีความสั มพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้ าของผู้ติดตาม
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า (พฤติกรรมหลังจากได้รับข้อมูล) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน จึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมีระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้เพิ่มขึ้น ก็จะส่ งผลให้ระดับของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า (พฤติกรรมหลังจาก
ได้รับข้อมูล) เพิ่มขึ้นด้วย โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับสู ง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อพริ ตตี้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้อสิ นค้า (ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า)โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
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ตามสมมติ ฐาน จึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อผูต้ ิดตามมี ระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อพริ ตตี้
เพิ่มขึ้น ก็จะส่ งผลให้ระดับของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า (ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า) เพิ่มขึ้นด้วย โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับสู ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Tellis,1998) ที่กล่าวว่าแหล่งสารหรื อผูท้ ี่ทาํ การส่ งสารในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โน้มน้าวใจ เช่ น นางแบบ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง ถื อว่าเป็ นแหล่งสารในการ
โฆษณาที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ับรองสิ นค้าหรื อบริ การ (Endorser) ซึ่ งพริ ตตี้มีปัจจัยที่ตรงกับหลักในการ
โน้มน้าวใจ คือ มีรูปลักษณ์น่าดึงดูดใจ ซึ่ งถือเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของผูส้ ่ งสารหรื อส่ งสารเช่นกัน ตรง
กับแนวความคิดของ (Engel, Blackwell, & Miniard, 1995) ที่กล่าวว่าแม้วา่ ผูส้ ่ งสารจะมีคุณสมบัติ
ในการทําหน้าที่ส่งสารที่ดี แต่ผรู ้ ับสารก็มกั มีความระมัดระวังสู ง โดยจะพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
เป็ นหลักสําคัญ ซึ่ งถ้าผูร้ ับสารมองเห็นถึงความกํากวมของผูส้ ่ งสาร อาจลดระดับความน่าเชื่ อถื อ
ของแหล่งสารลงได้
G. Belch, & M.Belch (1955) ได้กล่าวว่าประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสาร แหล่งสาร ควรเป็ นผู้
ที่รู้จริ งในข้อความที่ตนทําหน้าที่รับรองสิ นค้านั้นๆ ไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งต้องมีความสามารถในการ
นําเสนอความเป็ นสิ นค้า หรื อบริ การถูกต้องตรงตามสิ นค้าและบริ การนั้นๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด ความน่าเชื่ อถือของพริ ตตี้มีความสัมพันธ์กบั การใช้สินค้าและบริ การของผูต้ ิดตาม พริ ตตี้
สามารถที่จะกระทําให้ผทู ้ ี่ติดตามเกิดการยอมรับและเชื่อถือสิ่ งที่พริ ตตี้นาํ เสนอ
โดย Schiffman, & Kanuk (2000)ได้กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่อาจส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผูร้ ับสาร ซึ่ งพริ ตตี้จดั อยูใ่ นความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่เป็ นทางการ คือ บุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยง ที่ทาํ หน้าที่ให้ขอ้ มูลสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งจัดเป็ นแหล่งสารที่หวังประโยชน์จากผูร้ ับสาร
กล่าวคือ การที่พริ ตตี้รับเงินค่าจ้างในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า โดยการโพสลงสื้ อออนไลน
จัดว่าเป็ นแหล่งสารที่หวังผลประโยชน์จากผูร้ ับสารหรื อผูท้ ี่ติดตามนัน่ เอง
นอกจากนี้ Hovland, Janis, & Kell, 1953; Johnston, 1994 ได้กล่าวถึงความน่าเชื่ อถื อ
(Credibility) ว่าเป็ นสิ่ งที่สําคัญที่ผสู ้ ่ งสารหรื อแหล่งสารควรมี ซึ่ งก่อให้เกิดคุณภาพของแหล่งสาร
ซึ่ งทําให้ผรู ้ ับสารเห็นว่าแหล่งสารมีความรู ้ มีความชํานาญ หรื อมีประสบการณ์ ซึ่ งในผลการวิจยั ใน
ส่ วนของความน่ า เชื่ อถื อในงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะเห็ นได้ว่า ผูท้ ี่ ติดตามพริ ตตี้ มี ล าํ ดับ ความเชื่ อถื อใน
ตัวพริ ตตี้ สู ง และส่ ง ผลต่อพฤติ ก รรมการใช้สิ นค้า และบริ ก ารที่ พ ริ ตตี้ แนะนํา นอกจากนี้ ค วาม
น่ าเชื่ อถื อของพริ ตตี้ หรื อผูส้ ่ งสารยังถูกเชื่ อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆ โดยเกี่ ยวข้องกับเรื่ องของ
บุคลิกภาพของผูส้ ่ งสารนั้นๆ ด้วย (McCroskey, 1969 as cited in Chaiken, 1979) ซึ่ งหากพิจารณา
จากแบบสอบถามที่ได้ทาํ การวิจยั โดยมีประเด็นคําถามในส่ วนของความน่าเชื่ อนั้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Whitehead (1968, as cited in McComas, & Trombo, 2001) ที่กล่าวว่าแหล่งสารควรมี
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ความย่าเชื่ อถือคือ 1) มีความเชี่ ยวชาญต่อสิ่ งที่นาํ เสนอ 2) มีความน่าไว้วางใจ 3) มีความเป็ นพลวัต
คือ มีความมีชีวติ ชีวาในการนําเสนอข้อมูลหรื อสื่ อสารข้อมูล 4) ให้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายนั่นเป็ นกลุ่ มผูท้ ี่ ติดตามพริ ตตี้
เนื่ องจากเป็ นกลุ่ มที่มีความชื่ นชอบพริ ตตี้และมีความสนใจในบุคลิกลักษณะภายนอกของพริ ตตี้
นอกจากนี้ กลุ่มดังกล่าวยังต้องการได้รับทราบข้อมูลจากพริ ตตี้ในเรื่ องของข้อมูลทัว่ ๆไป อย่างไรก็
ตามผูต้ ิดตามไม่ได้ตอ้ งการแค่ขอ้ มูลทัว่ ไปจากพริ ตตี้เพียงอย่างเดียว แต่ผตู้ ิดตามยังต้องการได้รับ
ความบัน เทิ ง ในการติ ด ตามรั บ ชมสิ่ ง ที่ พ ริ ตตี้ นํา เสนอ และยัง คงมี ค วามเชื่ อ ถื อ ในตัว พริ ต ตี้
เช่นเดียวกัน
ดังนั้นนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ เจ้าของสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการใช้พริ ตตี้เป็ นสื่ อ
ประชาสั ม พันธ์ ค วรให้ค วามสํา คัญกับ การเลื อกใช้พ ริ ตตี้ ที่ จะต้องมีบุ ค ลิ กภาพและมี ท กั ษะการ
นําเสนอที่ดีที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในอนาคต
1) การทําวิจยั เพิม่ เติมในด้านอื่นๆ เช่น ทัศนคติ (Attitude) ที่บุคคลทัว่ ไปที่ไม่ได้เป็ น
ผูต้ ิดตามพริ ตตี้มีมุมมองต่อพริ ตตี้ที่นาํ เสนอสิ นค้าและบริ การในสื่ อออนไลน์ ทั้งในด้านลบและด้าน
บวก ที่อาจส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริ การของตนเอง
2) ด้านรู ปแบบการวิจยั อาจทําวิจยั ในรู ปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อค้นหาแรงจูงใจ หรื อเหตุผลในการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของพริ ตตี้ในเชิงลึกต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

งานวิจยั เรื่อง “ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อพริตตีใ้ นการนําเสนอสินค้ า และพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าของผู้บริโภค”
แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นการเก็บข้ อมูลเพือ่ ทําวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรุณาทําเครื่องหมายลงใน ทีต่ รงกับคําตอบของท่าน
ตอนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย

หญิง

15-19 ปี

20-24 ปี

30-34 ปี

35 ปี ขึ้นไป

2. อายุ
25-29 ปี

3. การศึกษาสู งสุ ด
มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริ ญญา/ปวส.

ปริ ญญาตรี

สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทัว่ ไป

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
อื่น ๆ ......................

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-15,000 บาท

20,000-25,000 บาท

สู งกว่า 25,000 บาท

15,000-20,000บาท
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ส่ วนที่ 2 : พฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวสาร
1. ความถี่ในการเข้าใช้งานสื่ อออนไลน์ของท่านบ่อยแค่ไหน
ทุกวัน

2-3 วันครั้ง

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

4-6 วันครั้ง

สองสัปดาห์ 1 ครั้ง หรื อนานกว่านั้น

2. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งของท่าน (เลือก
เพียง 1 ข้อ)
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง

1-2 ชัว่ โมง

มากกว่า2-3 ชัว่ โมง

มากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้นไป

3. สถานที่ที่ท่านเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
ที่บา้ น

ที่ทาํ งาน

ที่โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย

ที่ร้านอินเตอร์ เน็ต

อื่นๆ โปรดระบุ....

4. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
08.01–12.00 น

12.01–16.00 น.

16.01–20.00 น.

20.01-00.00 น.

00.01–04.00 น.

04.01–08.00 น.

5. ท่านเข้าใช้บริ การเว็บไซด์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรับข่าวสารจากพริ ตตี้ทางช่องทาง
ใดบ้าง
บ่อยมาก
ที่สุด
Facebook
YouTube
Socialcam
Instagram
Twitter
Blog

บ่อย
มาก

น้อยมาก

ปาน
กลาง

น้อย

ที่สุด

99
6. พฤติกรรมของท่านในการรับข่าวสารจากพริ ตตี้
ประเด็น

รับทราบข้อมูลทัว่ ๆไป
ติดตามเพื่อความบันเทิง
ติดตามเพราะความชอบ
ต้องการหาข้อมูลสิ นค้า
และบริ การ / ดูรีววิ
ติดตามเพราะกระแส
สังคม / ความมีชื่อเสี ยง
ติดตามเพราะต้องการ
ติดตามแฟชัน่
ติดตามเพื่อเก็บข้อมูลไว้
สนทนากับผูอ้ ื่น

บ่อย
มาก
ที่สุด

บ่อยมาก ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
มาก
ที่สุด
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ส่ วนที่ 3 : ความคิดเห็นทีม่ ีต่อพริตตี้

ข้อ ประเด็น

1

ท่านคิดว่าพริ ตตี้ที่มีผตู ้ ิดตามเป็ นจํานวน
มากมีความน่าเชื่อถือ

2

ท่านคิดว่าควรเชื่ อถือข้อมูลที่ได้จาก พริ ตตี้

3

ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้จากการรี ววิ สิ นค้า
และบริ การของพริ ตตี้เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า

4

ท่านคิดว่าพริ ตตี้จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

5

ท่านคิดว่าพริ ตตี้จะต้องมีทกั ษะในการ
นําเสนอสิ นค้าและบริ การ

6

ท่านคิดว่าพริ ตตี้แนะนําสิ นค้าและบริ การ
ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเช่น การ
ทําคลิปสั้นๆ , การพูดคุยผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์

7

ท่านคิดว่าพริ ตตี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ในการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การ

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ค่อนข้ เฉย ๆ ไม่
างเห็น
ค่อย
ด้วย
เห็น
ด้วย

5

4

3

2

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่
1
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ส่ วนที่ 4 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีพริ ตตี้เป็ นผูแ้ นะนํา
1. เมื่อท่านได้รับคําแนะนําหรื อรี ววิ สิ นค้าและบริ การจากพริ ตตี้ท่านจะ....
o ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ทันที / ไม่ลงั เลใจ
o หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ก่อน แต่จะซื้ อแน่นนอน
o ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อสิ นค้าและบริ การ
o ยังไม่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ในตอนนี้
o ไม่คิดจะซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ เลย / ไม่ซ้ือแน่นอน
2. ท่านซื้ อสิ นค้าและบริ การตามที่พริ ตตี้แนะนําบ่อยแค่ไหน
o เดือนละ 2-3 ครั้ง
o 1 เดือน/ ครั้ง
o 3 เดือน/ ครั้ง
o 6 เดือน/ ครั้ง
o มากกว่า 6 เดือน/ครั้ง

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวธันย์ชนก โชติกนั ตะ

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่ อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2554

