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การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากร
ของการรับ รู ้ภ าพลัก ษณ์ต ราสิ น ค้า การรับ รู ้ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ของผู้ท รงอิ ท ธิ พ ลทางความคิด และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผ่านช่องทางออนไลน์ยูทูบ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ค้ วาม
น่าเชื่ อถื อของผู้ทรงอิทธิ พลทางความคิด กับการรับรู ภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า ของผู้บริโภคและการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคทางช่องการสื่อสารยูทูบ 3.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ภ้ าพลักษณ์
ตราสินค้า กับการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคทางช่องการสื่อสารยูทบู
ผูว้ ิจยั ศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจานวน 418 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สนั ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจานวนมากที่สดุ โดยมีอายุระหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนเป็ นส่วนใหญ่ รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรือเทียบเท่า15,000 บาท และรองลงมาอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีการ
รับชมสื่อทางยูทบู อยู่ท่ี 3-4 ชั่วโมง ต่อวัน รับชมสื่อยูทบู ในช่วงเวลา 20.01- 24.00 เนือ้ หาที่รบั ชมผ่าน
สื่อช่องทางอยู่ยทู ูบนัน้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับชมเพื่อความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือสาระ
ความรู ้ และแนะนารีวิวสินค้าตามล าดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ นัน้ ได้มีการรับรู ภ้ าพลักษณ์ท่ี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในส่วนของผูบ้ ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ มีการรับรูค้ วามน่าเชื่อถือของผูท้ รงอิทธิพลบนโลกออนไลน์และพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในส่วนของความสัมพันธ์นนั้ จากการวิเคราะห์

ผลพบว่า การรับ รู ้ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ของผู้ท รงอิ ท ธิ พ ลบนโลกออนไลน์ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การรับรู ้
ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริโภคและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคทางช่องการสื่อสารยูทูบ โดยทัง้ 3 ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
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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

