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ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนโลกออนไลน์และภาพลักษณ์ของตรา
สินคา้ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในชอ่งทางส่ือออนไลนย์ูทบู 
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 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1. ศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างลกัษณะประชากร
ของการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสินค้า การรับรู ้ความน่าเช่ือถือของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผ่านช่องทางออนไลนย์ูทูบ 2. ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการรบัรูค้วาม
น่าเช่ือถือของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด กับการรับรูภ้าพลักษณต์ราสินคา้ ของผู้บริโภคและการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคทางช่องการส่ือสารยูทูบ 3.ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูภ้าพลกัษณ์
ตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคทางชอ่งการส่ือสารยทูบู   

ผูว้ิจยัศกึษาโดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจ านวน 418 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหผ์ล ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหค์า่ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย เพียรส์นั ผล
การศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีจ  านวนมากท่ีสดุ โดยมีอายรุะหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชีพ 
พนกังานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า
หรือเทียบเท่า15,000 บาท และรองลงมาอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามมีการ
รบัชมส่ือทางยทูบูอยู่ท่ี 3-4 ชั่วโมง ตอ่วนั รบัชมส่ือยทูบูในช่วงเวลา 20.01- 24.00 เนือ้หาท่ีรบัชมผ่าน
ส่ือช่องทางอยู่ยทููบนัน้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัชมเพ่ือความบนัเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือสาระ
ความรู ้และแนะน ารีวิวสินคา้ตามล าดับ  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภค ท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้นัน้ไดมี้การรบัรูภ้าพลักษณท่ี์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได ้มีการรบัรูค้วามน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลบนโลกออนไลนแ์ละพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของความสมัพนัธน์ัน้จากการวิเคราะห์



 

 

ผลพบว่า การรับรู ้ความน่าเช่ือถือของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู ้
ภาพลกัษณข์องผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคทางช่องการส่ือสารยูทูบ โดยทัง้3 ตวัแปรมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู 
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  The objectives of this research were to: 1) study the differences between 

demographics, perceived brand image, perceived social media influencers’ credibility, and 

consumer decision-making buying via YouTube Channel, 2) study the relationships between 

perceived social media influencers’ credibility, perceived brand image, and consumer 

decision-making buying via YouTube Channel, and 3) study the relationships between 

perceived brand image and consumer decision-making buying via YouTube Channel. 

 This quantitative research adopted a questionnaire to collect data from 418 

respondents. The statistical methods used for the data analysis were percentage, means, 

standard deviation, one-way ANOVA, and a Pearson Product Moment Correlation. Findings 

were that most of the samples were women, aged between 25-34 years old, and worked for 

the private sector, followed by students who earned a monthly income of 15,000  baht and 

below and those who earned 15,001-25,000 baht per month, respectively. They spent 3-4 

hours a day on YouTube around 20.01-24.00 hours. Regarding YouTube content, it was found 

that the respondents watched it for entertainment purposes, followed by for educational and 

product reviews purposes, respectively. The hypothesis test results revealed that consumers 

with different demographic characteristics in sex, age, occupation, and income were 

statistically different in terms of perceived brand image at 0.05. In additions, consumers with 

different demographic characteristics in sex, age, occupation, and income were statistically 

different in terms of perceived social media influencers’ credibility and decision-making 



 

 

buying via YouTube Channel at 0.05. The results also showed that perceived social media 

influencers’ credibility positively correlated with perceived brand image, and consumer 

decision-making buying via YouTube Channel. In conclusion, these 3 factors were correlated 

in the same direction at a high level


