บทคัดยอ
ชืไอการศึกษาคຌนควຌาอิสระ
ชืไอผูຌขียน
ชืไอปริญญา
ปีการศึกษา

ปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ ความน า ชืไ น ชอบผูຌ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ละ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
กุลญาดา จมปัญญากุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ินิทศศาสตร์ละนวัตกรรมี
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งานวิ จั ย รืไ อ งปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ ความน า ชืไ น ชอบผูຌ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ิInfluencerี ละ
การตัดสิ น ฿จซืๅอสิ น คຌา มีวัตถุป ระสงค์ แี พืไอศึกษาปั จจั ยการรั บ รูຌ ความน า ชืไอถือของผูຌ ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด ิInfluencerี โี พืไอศึกษาปั จจั ยความน า ชืไอ ถือ ของผูຌ ทรงอิ ทธิพลทางความคิด ิInfluencerี
ทีไมีความสัมพันธ์ตอการสืไอสารบบบอกตอบนอินทอร์นใต ิeูWOMี ละ ใี พืไอศึกษาการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาของผูຌบริภค ผานการสืไอสารบบบอกตอบนอินทอร์นใต ิeูWOMี ดย฿ชຌวิธีการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ
ิQuantitative Method Researchี ดย฿ชຌบบสอบถามปลายปຂด ิClosedูended Questionnaireี ปຓน
ครืไองมือกใบขຌอมูล
ผลการศึกษา พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง จานวน ไโ็ คน สวนมากปຓนพศหญิง จานวน ใใ่ คน
คิดปຓนรຌอยละ ็้.โ รองลงมาคือพศชาย จานวน ่เ คน คิดปຓนรຌอยละ แ่.็ ละอืไนโ จานวน ้ คน คิด
ปຓนรຌอยละ โ.แ กลุมตัวอยางสวนมากอายุระหวาง โๆ – ใ5 ป ดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานราชการ / พนักงานบริษัทอกชน มีพฤติกรรมการ฿ชຌงานอินทอร์นใต มากกวา 5 ชัไวมง /วัน
ละติดตามผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ิInfluencerี พียง แ – ใ คน ดยสวนมากติดตาม อินฟลูอนซอร์
ประภทมาครอินฟลูอนซอร์ ิMacro Influencerี มีการอานรีวิวสินคຌาจากผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดพียง
แ – โ ครัๅง /สัปดาห์ ละตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาตามรีวิวจากอินฟลูอนซอร์พียง แ – โ ครัๅง
฿นดຌานของปัจจัยความนาชืไอถืออินฟลูอนซอร์ พบวา ปัจจัยดຌานความปรารถนาดีหรือการรับรูຌความ
หวง฿ย ิGoodwill / Perceived Caringี ปຓนปัจจัยทีไมีผลมากทีไสุด มีคาฉลีไยอยูทีไ ไ.ใ่ อยู฿นระดับหในดຌวย
มากทีไสุด รองลงมา โ อันดับ เดຌก ปัจจัยดຌานคุณสมบัติของผูຌสงสาร ิQualification Factorี ละปัจจัยดຌาน
ความนาเวຌวาง฿จของหลงสาร ิSource Trustworthinessี ดยมีคาฉลีไยทากับ ไ.ใไ ละ ไ.ใโ ตามลาดับ
อยู฿นระดับหในดຌวยมากทีไสุด ขณะทีไปัจจัยดຌานความนาดึงดูด฿จของผูຌมีชืไอสียง ิAttractivenessี ปຓนปัจจัย
ทีไมีผลนຌอยทีไสุด มีคาฉลีไยทีไ ใ.้5 อยู฿นระดับหในดຌวยมาก
ดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปัจจัย฿นตละดຌาน มีความสัมพันธ์ตอการสืไอสารบบบอกตอบน
อินทอร์นใต ิeูWOMี ฿นชิงบวก ละการสืไอสารบบบอกตอบนอินทอร์นใต ิeูWOMี มีความสัมพันธ์
ชิงบวกกับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .เเแ
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The objectives of this study were to: 1ี study perceived factors of influencers credibility;
2ี examine the relationships between influencer credibility and electronic word of mouth
ิ eู WOMี ; and 3ี investigate consumers purchasing decisions through eู WOM.
This quantitative research adopted closedูended questionnaire for data collection.
There were 427 respondents who recruited in this study. The majority of respondents
were women, accounted for 79.2ั ิn=338ี. Their age ranged between 26 and 35 years old.
They obtained bachelor's degree and worked as government officers or private company
employees. They accessed to the internet more than 5 hours a day and followed about
1 – 3 influencers, mostly, the macro ones. They read product reviews by influencers only
1 ู 2 times a week, as a result, they decided to buy the products based on influencer reviews
only 1 ู 2 at times.
In terms of influencers credibility, it was found that goodwill or perceived caring was
among the most influential factors, an average of 4. 38 with the highest level of agreement.
Next, qualification factor and source trustworthiness were ranked second, an average of 4.34
and 4.32 respectively with the highest level of agreement. Lastly, attractiveness was the least
among influential factors, an average of 3.95 with the high level of agreement.
Results of the hypothesis test revealed that each factor positively correlated with
eู WOM. Consequently, eู WOM positively correlated with consumers purchasing decision
with statistically significant at the .001 level.

