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แกรมแตกตา่งกนั  3) กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษา อาชีพและรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีการ
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The objectives of this research were 1) to study the use volume of Instagram of 

populations in Bangkok 2) to study the relation between the use volume of Instagram of 

populations in Bangkok and the reliability perception of celebrity 3) to study the relation 

between the reliability perception of celebrity and buying behavior of product from 

celebrity’s Instagram. This research was quantitative research by distributing online 

questionnaires. The samples were 400 female populations with age of 18-34 years old in 

Bangkok. The samples had behaviors of social media use such as Instagram in daily life 

and had been bought the product from Instagram. The data analysis was performed as 

descriptive analysis including mean, percentage, standard deviation and inferential 

analysis including Pearson’s correlation coefficient 

This research selected only the fashion product to be studied including cloth, 

accessory and bag which be sold via Instagram of star and celebrity. Such star and 

celebrity were the shop owner in Instagram as well. The results found that, the area of 

Instagram use; 1) The sample who was different career had the different purpose of 

Instagram use. The area of the reliability perception of celebrity, the sample who was 

different age and education level had the different reliability perception of celebrity. The 

area of buying behavior of product from celebrity’s Instagram; 1) The sample who was 

different age, career and income had the different frequency of buying product from 



(4) 

Instagram and expense 2) The sample who was different education level and income 

had the different reason to buy the product from Instagram 3) The sample who was 

different education level, career and income had the different perception of individual 

which influenced on the decision of buying the product from Instagram. This study also 

found that the use volume of Instagram relate to the reliability perception of celebrity, 

which has positive relation, if the sample had more use volume of Instagram, reliability 

perception of celebrity will be higher. Finally reliability perception of celebrity related to 

celebrity’s consumption behavior of product from Instagram with positive relation. If 

reliability perception of celebrity is higher, it will influence on higher consumption 

behavior of product from celebrity’s Instagram. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันจํานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก  รวมทัง้ประเทศไทยมีสัดส่วนท่ีเพิ่มมากขึน้  

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) รายงาน

ผลสํารวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือว่า ภายในปี พ.ศ. 2557 จํานวนผู้ ใช้

อินเทอร์เน็ตทัว่โลกสงูเกือบถึง 3,000 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ  40 ของประชากรโลกทัง้หมด 

(“คนใช้งานอินเทอร์เ น็ต , ”  2557)   สําหรับประเทศไทยสํานักงานสถิติแห่งชาติ  (2556)  

เปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเพศชายและเพศหญิง  พบว่า สดัส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต

ของเพศชายใกล้เคียงกบัเพศหญิง  โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556  สดัส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต

ของเพศชายเพิ่มขึน้จากร้อยละ 19.8 เป็นร้อยละ 28.8  ส่วนเพศหญิงเพิ่มขึน้จากร้อยละ 20.4 เป็น

ร้อยละ 29.1 โดยส่วนใหญ่ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้ในการดาวน์โหลด  ดหูนงั  ฟังเพลง  ฟังวิทย ุ 

ร้อยละ 73.3  รองลงมาคือ  เล่นเกมส์/ดาวน์โหลดเกมส์  ร้อยละ 70.7 มีการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (Social Network) ได้แก่  (Facebook, Twitter, Hi5, GooglePlus) คิดเป็นร้อยละ  58.6  

และรับสง่อีเมลล์ (E-mail) ประมาณร้อยละ  52.2 

ทัง้นี ้พฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจบุนันีค้อ่นข้างแตกตา่งจากยคุเร่ิมแรก คือ ในยคุ

แรกนัน้จะมีการเน้นท่ีเว็ปท่า (Portal  Site)  แตล่ะเว็ปไซต์พยายามรวบรวมลิง้ค์ไว้ในเว็ปเดียวกนั

ทัง้หมด  ได้แก่  เนือ้หาท่ีมีความหลากหลาย  บริการต่าง ๆ มากมาย  รวมไปถึงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ฟรีท่ีต้องให้บริการและอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้ามาใช้อยู่กบัเว็ปไซต์เพียงเว็ป

เดียวนีใ้ห้นานท่ีสดุ  เว็ปไซต์ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัคือ เว็ปท่า (Portal Site) ได้แก่ www.yahoo.com, 

www.excite.com หรือของไทย ได้แก่  www.sanook.com  หรือ  www.kapook.com  แต่ใน

ปัจจบุนัจะเห็นได้วา่   พฤตกิรรมการใช้เร่ิมเปล่ียนแปลงไป  โดยผู้ ท่ีเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตจะมี 

เป้าหมายในการค้นหาข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ  ท่ีต้องการนัน้อยู่ก่อนแล้ว แทนท่ีจะมา

เสียเวลากับเว็ปท่าต่าง ๆ  หากมีความสนใจเร่ืองใดก็ตรงไปค้นหาเนือ้หาท่ีต้องการได้เลย โดย
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อาศยัเคร่ืองมือค้นหาแทน (Search Engine) และทําการสํารวจผลลพัธ์ท่ีได้หรือจะเรียกว่าเป็น

วฒันธรรม Search and Browse (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2552) เช่น  การค้นหาเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย  

จากเดมิจะต้องเข้าไปยงัเว็ปท่าก่อน  อาทิ  www.sanook.com  แล้วไปยงัหมวดหมู่เคร่ืองแตง่กาย

จึงจะได้สิ่งท่ีต้องการ  แตใ่นปัจจุบนัสามารถค้นหาข้อมลูของเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายได้เลย  โดยไม่

ต้องเข้าไปยงัเว็ปทา่ก่อน 

เม่ือจํานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้  ทําให้องค์กรธุรกิจทัว่โลก เร่ิมปรับตวัในการใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการส่ือสารการตลาด  ธุรกิจการขายสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์นับเป็นธุรกิจท่ีกําลังได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมากทัง้ในและต่างประเทศ  

อาทิเช่น  Amazon (www.amazon.com) เป็นอันดับหนึ่ง  ทัง้ในด้านแบรนด์ค้าปลีก (Retail 

Brand) และบริการลูกค้า (Customer Service)  อะเมซอนได้พฒันาเทคโนโลยีและขยายธุรกิจ

ดิจิทัลไลบราร่ี (Digital Library) สําหรับหนงัสือและภาพยนตร์   ส่งผลให้บริษัทมีรายได้  13.2 

พนัล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ. 2012  และยงัมีการขยายรายการสินค้าไปเกือบทกุประเภท  ครอบคลมุ

ถึงสินค้าประเภทผักและผลไม้สดอีกด้วย (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2555) ส่วนอีกเว็ปไซต์หนึ่งคือ 

eBay (www.eBay.com) ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ท่ีผู้ ขายสินค้าต้องการเอาของมาประมูลบน eBay  

เน่ืองจากมีผู้ ซือ้ท่ีพร้อมรอแข่งขนัเสนอสินค้าจํานวนมาก  ทําให้ราคาท่ีได้นัน้ดีกว่าเว็ปไซต์อ่ืน ๆ  

ในส่วนของผู้ ซือ้ก็ชอบเข้ามาซือ้สินค้า  เน่ืองจากมีสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ให้เลือกจํานวนมาก 

(ภิเษก  ชยันิรันดร์, 2552) 

การขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เร่ิมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้  เน่ืองจากมีการ

แขง่ขนัในโลกออนไลน์ท่ีเพิ่มสงูขึน้  ผนวกกบัการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยท่ี

คนสว่นใหญ่ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึน้อีกด้วย  ในปัจจบุนัสมาร์ทโฟนหรือโทรศพัท์มือถือ

ว่าได้เปล่ียนพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภคไปแล้ว  พบว่าร้อยละ 97  ของชาวจีนใช้สมาร์ท

โฟนในการค้นหาสินค้าและบริการ  และร้อยละ 59  ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟนซือ้สินค้าผ่านมือถือ  

เช่นเดียวกบัชาวญ่ีปุ่ นท่ีผู้ ใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ 100  ค้นหาข้อมูลจากโทรศพัท์มือถือและร้อยละ 

39 ใช้ในการซือ้สินค้าตา่ง ๆ  เน่ืองจากสมาร์ทโฟนช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผู้ ใช้งานอย่าง

มาก  เช่น  การชําระเงินผ่านมือถือ  รวมถึงนวตักรรมดิจิทลัน้องใหม่ประเภทตา่ง ๆ ท่ีกําลงัเข้ามา  

จะเปล่ียนพฤตกิรรมของผู้บริโภคอีกครัง้เชน่กนั (อไุรพร ชลสิริรุ่งสกลุ, 2555) 

จากท่ีผ่านมา  การตลาดได้มีการพฒันาไปเร่ือย ๆ  ธุรกิจประเภทต่าง ๆ  จึงต้องมีการ

ปรับตวัเองให้ก้าวทนัยคุทนัสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป  ในปัจจบุนัลกูค้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ตา่ง ๆ มากขึน้และสามารถโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารได้  โดยท่ีการตลาด 2.0 ซึ่งเกิดขึน้ใน
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ยคุข้อมูลสารสนเทศ มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแรงขบัเคล่ือนเหมือนอย่างในปัจจบุนั เน่ืองจาก

ผู้บริโภคมีความรอบรู้และสามารถจะเปรียบเทียบข้อเสนอของสินค้าท่ีมีลกัษณะคล้าย ๆ กนัได้ไม่

ยาก   ผู้บริโภคสามารถประเมินและกําหนดคณุคา่ของสินค้า  นอกจากนีแ้ตล่ะคนยงัมีรสนิยมและ

ความช่ืนชอบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกันมาก (คอตเลอร์, การตะจายา, และเซเตียวาน, 2554)  ซึ่ง

การตลาดยุคนี ้ ลูกค้าเป็นผู้ สร้างข้อมูลขึน้มาเอง  เพ่ือให้ลูกค้ารายอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสอ่าน  ใน

ปัจจบุนัสงัคมของเรากําลงัก้าวเข้าสู่การตลาดยคุ 3.0  หรือยคุการตลาดท่ีขบัเคล่ือนด้านคา่นิยม 

(The Value-driven Era) แทนท่ีจะมองกลุ่มเป้าหมายเป็นเพียงผู้บริโภคธรรมดา ๆ  ยงัต้องมอง

ผู้ บริโภคในฐานะมนุษย์อย่างสมบูรณ์ท่ีประกอบด้วยความคิด (Mind) จิตใจ (Heart) และจิต

วิญญาณ (Spirit)  ทกุวนันีผู้้บริโภคมองหาสิ่งท่ีบรรเทาความกงัวลได้มากกว่า  โดยท่ีการตลาด 3.0 

ยงัคงมีเป้าหมายท่ีจะทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจเช่นเดียวกบัการตลาด 2.0 (คอตเลอร์, การตะจายา, 

และเซเตียวาน, 2554)  ซึ่งจะมีความต่างกันตรงพนัธกิจ  วิสัยทศัน์และค่านิยมท่ีอาจจะย่ิงใหญ่

กวา่  เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคทัง้หลาย  

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามามี

บทบาทกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) จึง

กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อการส่ือสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ต  ทําให้

สามารถแลกเปล่ียน  แบง่ปันข้อมลู  ตามประโยชน์  กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซึ่งกนัและ

กนัได้ (เอมิกา เหมมินทร์, 2556)  ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media)  นบัว่าเป็นแรงขบัเคล่ือนใน

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ให้ผู้คนได้รับรู้และยงัสามารถกระจายข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ได้

อย่างทั่วถึงอีกด้วย  นบัวนัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ย่ิงมีบทบาทมากขึน้  และจะเป็น

รูปแบบของการส่ือสารการตลาดในอนาคตอีกด้วย  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีใช้ต้นทุนต่ํา  และไม่เอน

เอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง  (คอตเลอร์, การตะจายา, และเซเตียวาน, 2554)  มีการนําส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการแสดงความคิดเห็นมากขึน้ ผู้บริโภคยงัสามารถโน้มน้าว

ความคดิและความรู้สึกของผู้บริโภครายอ่ืนให้คล้อยตามได้  อาจจะด้วยการเล่าเร่ือง  แสดงความ

คดิเห็นหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ตา่ง ๆ  ซึง่กนัและกนั 

“อินสตาแกรม” (Instagram)  เป็นแอพพลิเคชั่น (Application) บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Network)  แอพพลิเคชัน่ (Application) สําหรับการแชร์รูปภาพท่ีกําลงัได้รับ

ความนิยมในยุคปัจจุบนั  ผู้ ใช้สามารถแชร์รูปภาพ  ข้อความ  และคลิปวิดีโอเพ่ือส่ือสารไปยงัผู้ ท่ี

ตดิตามได้  อินสตาแกรม (Instagram) จึงมีจดุเดน่เร่ืองการมีฟิลเตอร์ (Filter) ตกแตง่รูปท่ีสวยงาม

หลากหลาย  สามารถเช่ือมโยงการโพสภาพผา่นทัง้เฟสบุ๊ค (Facebook),  ทวิตเตอร์ (Twitter),  ทมั
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เบอร์ (Tumblr) และฟลิคเกอร์ (Flicker)  ส่วนตวัแอพพลิเคชัน่ออกแบบสวยงาม  เรียบง่าย  ทําให้

ได้รับความนิยมในระยะเวลาอนัรวดเร็ว (วรวิสุทธ์ิ  ภิญโญยาง, 2556)   ส่วนทางด้านเอิร์ส แกซ

เซอร์ (แกซเซอร์, 2556) สถิติอตัราการเติบโตการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ในปี พ.ศ. 

2555-2556  ของประเทศไทย พบว่า  อินสตาแกรม (Instagram) ถือเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างรวดเร็วมากท่ีสุดจาก 2.4 แสนคน ในปี พ.ศ. 2555 

กลายเป็น 6.2 แสนคน  ในปี พ.ศ. 2556  คิดเป็นร้อยละ 163 รองลงมาได้แก่ ยทูปู (YouTube) ท่ี

เติบโตขึน้ถึงร้อยละ 125 และทวิตเตอร์ (Twitter) ท่ีมีอตัราการเติบโตเกินคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 54  

และเฟสบุ๊ค (Facebook) ท่ีมีการเติบโตร้อยละ  28  โดยในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา  ผู้ ใช้อินสตา 

แกรม (Instagram) คนไทยแชร์ภาพ มากถึง  36,443,398  ภาพ  และวีดีโอมากถึง  1,370,272  

วีดีโอ  สําหรับช่วงเวลาท่ีอพัโหลดภาพขึน้อินตสาแกรม  (Instagram) มากท่ีสุด  คือ  5  ทุ่ม,  

ช่วงเวลาท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) อัพโหลดภาพขึน้อินสตาแกรม (Instagram) มากท่ีสุด  

คือ 3 ทุ่ม และกลุ่มท่ีมีผู้ติดตามจํานวนมาก อพัโหลดช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า (ภาวธุ  พงษ์

วิทยภาน,ุ 2557) 

จากการจดัอนัดบัแบรนด์ชัน้นําระดบัโลกบนอินสตาแกรม (Instagram) ของ  Jeffbullas  

พบว่า  อนัดบั 1 ได้แก่  Nike  อปุกรณ์กีฬาตา่ง ๆ สําหรับผู้ ท่ีช่ืนชอบเสือ้ผ้า  รองเท้า  และอปุกรณ์

กีฬา  มีผู้ติดตาม (followers)  1,494,058 คน   รองลงมาคือ  สถานีโทรทศัน์สําหรับวยัรุ่น  MTV  

(Music  Television) มีผู้ติดตาม (Followers) 1,310,632  คน    ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ  Starbucks 

กาแฟย่ีห้อดงั  มีผู้ติดตาม (Followers)  1,245,858  คน  และอนัดบัท่ี 4  คือ Burberry  เป็น 

แบรนด์แฟชัน่เก่าสไตล์องักฤษ  มีผู้ติดตาม (Followers)   510,000 คน (Bullas, 2012)  จะเห็นได้

วา่ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  ท่ีใช้ภาพถ่าย

ในการส่ือสารไปยงัผู้บริโภค  อาศยัข้อมูลใหม่ ๆ ความเคล่ือนไหวล่าสุดและเหตกุารณ์สําคญั ๆ 

ของสินค้านัน้ ๆ  ตัวอย่างเช่น Starbucks ถือว่าเป็นแบรนด์ของกาแฟย่ีห้อดังท่ีมีผู้ ติดตาม 

(Followers) ในอินสตาแกรม (Instagram) ถึง  1,245,858  คน  โดยจะมีการโชว์ภาพกาแฟรสชาติ

ใหม่ ๆ  กิจกรรมและโปรโมชัน่  ซึ่งภาพของกาแฟย่อมดงึดดูใจให้แฟนคลบัผู้ รักกาแฟต้องตามไป

ด่ืมกันถึงร้าน  นับว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดความรักในกาแฟอีกด้วย (ภิเษก   

ชยันิรันดร์, 2552) 
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ภาพท่ี 1.1  ตวัอยา่งรูปภาพผลิตภณัฑ์ของสตาร์บคั (Starbucks) 

แหล่งท่ีมา:  WEBSTA Instagram Web View, 2557. 

 

เน่ืองจากแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม (Instagram) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ  

การดําเนินการส่ือสารการตลาดบนอินสตาแกรม ( Instagram)  ในประเทศไทย  จึงเกิด

ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีอินสตาแกรม (Instagram) ได้กลายเป็นช่องทางหนึ่งในการดําเนินการส่ือสาร

การตลาด  จากเดมิท่ีตราสินค้าหลายรายท่ีเป็นผู้ นําตลาดประสบความสําเร็จจากการใช้บคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง (Celebrity) ท่ีมีความเหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  มาเป็นผู้ นําเสนอ

สินค้า (นวีทิพย์ ตัง้จิตปิยะนนท์, 2550)   
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จากผลสํารวจของ MarketingOops (@Tukko, 2556)  ได้เผยถึงพฤติกรรมของการใช้

แอพพลิ เคชั่นอินสตาแกรม ( Instagram)  สําหรับถ่ายภาพและตกแต่งภาพ  นับว่าเ ป็น

แอพพลิเคชัน่ยอดฮิตของคนไทย  โดยมีทัง้บคุคลทัว่ไปและเหล่าบคุคลท่ีมีช่ือเสียงได้หนัมาใช้เป็น

ประจําทุกวัน  ทําให้ทราบว่า  คนไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตทัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และผ่าน

โทรศพัท์มือถือ  โดยท่ีคนไทยรู้จกัและใช้งานอินสตาแกรม (Instagram)  ร้อยละ  52,  ส่วนรู้จกัแต่

ไมใ่ช้  ร้อยละ  43  และไมรู้่จกัเลย  ร้อยละ  5 (ดงัภาพท่ี 1.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2  การรู้จกัและการใช้อินสตาแกรม 

แหล่งท่ีมา:  @Tukko, 2556. 

 

จากจํานวนผู้ ติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของดาราหรือบุคคลท่ีมี ช่ือเสียง  

ประมาณ  7  ใน  10  คน  ส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศหญิง  มีช่วงอาย ุ 18-34  ปี  และใน

ขณะเดียวกันก็มีจํานวนผู้ติดตามอินสตาแกรม (Instagram) จําพวกร้านค้าต่าง ๆ  ท่ีมีการขาย

สินค้าและบริการ  ซึ่งจะเป็นประชากรท่ีมีอายุ  24  ปีขึน้ไป  โดย MarketingOops (@Tukko 

2556) ยงัได้อ้างถึงพฤติกรรมและทศันคติตอ่การใช้อินสตาแกรมของประชากร ดงันี ้  อนัดบัแรก 

คือ  การบอกต่อเพ่ือนเก่ียวกับข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดในอินสตาแกรม (Instagram) 

จํานวนร้อยละ  76  รองลงมา  คือ  การติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของสินค้าและบริการ  

ร้อยละ  74,  การร่วมกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ร้อยละ  71,  การ

ติดตามอินสตาแกรม (Instagram) ของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  ร้อยละ  68  และสุดท้าย
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อินสตาแกรม (Instagram) นบัเป็นแหล่งข้อมลูในการตดัสินใจซือ้สินค้า  ร้อยละ  63  (ดงัภาพท่ี 

1.3) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3  พฤตกิรรมและทศันคติตอ่การใช้อินสตาแกรม  

แหล่งท่ีมา:  @ Tukko, 2556 

 

ซึง่บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเองได้อาศยัพืน้ท่ีบนอินสตาแกรม (Instagram) ในการขายสินค้าหรือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านของตวัเอง  (วิภา วดี, 2557)  เน่ืองจากดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity)  จะมีคนติดตามอินสตาแกรมเป็นจํานวนมาก  สามารถถ่ายรูปคู่กับสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการโฆษณาแล้วแชร์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) เ พ่ือเป็นการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์สินค้านัน้ไปพร้อม ๆ กนั  และจะมีคนเห็นสินค้าท่ีต้องการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

เป็นจํานวนมาก (ชตุสินัต์ เกิดวิบลูย์เวช, 2556)  ซึ่งการท่ีถ่ายรูปคูก่บัดารา-นกัแสดงหรือบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง (Celebrity)  ย่อมมีคนให้ความสนใจมากกว่าปกติ  และย่ิงดารา-นกัแสดงหรือบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง (Celebrity) หันมาใช้อินสตาแกรม (Instagram) มากขึน้จนกลายเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารของตนเอง จงึเกิดกระแสความนิยมได้ง่ายมาก 
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ภาพท่ี 1.4  อินสตาแกรมดาราท่ีมีคนฝากร้าน 

แหล่งท่ีมา:  Zocial Inc, 2557 

 

ปัจจุบันธุรกิจการขายของบนอินสตาแกรม (Instagram) ของเหล่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity)  ตา่งได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมาก  อาทิเช่น  แพนเค้ก เขมนิจ 

จามิกรณ์  นอกจากจะมีร้านเท็ดดีเ้ฮ้าส์  ท่ีขายตุ๊กตาหมีแล้ว  ยงัเปิดธุรกิจเสือ้ผ้าเป็นของตวัเองท่ี

ขายในอินสตาแกรม (Instagram)   จนมียอดสั่งซือ้จํานวนมาก  ทางด้านนักแสดงหนุ่มอย่าง  

ธีร์  วณิชนนัทธาดา ได้หนัมาเปิดค้าขายกระเป๋าหนงัในอินสตาแกรม (Instagram) เช่นกัน  มีให้

เลือกหลากหลายสี  หลากหลายแบบ  แถมยงัเอาตวัเองเป็นพรีเซนเตอร์ในการนําเสนอสินค้าได้

เองอีกตา่งหาก เป็นต้น (“ฮิตสดุ ๆ ดาราผดุขายสินค้า,” 2555) 
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ภาพท่ี 1.5  ตวัอย่างธุรกิจขายของบนอินสตาแกรมของดารา 

 

สําหรับในปัจจบุนันีก้ารค้าขายผ่านเครือข่ายสงัคม (Social Network) เร่ิมเป็นช่องทางท่ี

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่างการขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม 

(Instagram)  โดยดารา-นกัแสดงหรือบุคคลผู้ ท่ีมีช่ือเสียงชาวไทยเป็นผู้ ขายและผู้ นําเสนอสินค้า

ด้วยตวัเอง  โดยมีสินค้าประเภทสินค้าแฟนชัน่ ได้แก่  เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบัและกระเป๋า  จํานวน   

26  ร้าน 0

1 ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี  1.1 

  

                                                           
1  โดยท่ี 1k = 1,000  และ 10k = 10,000  ดงันัน้จะเลอืกร้านท่ีมีผู้ติดตาม  50k ขึน้ไป 
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ตารางท่ี 1.1  ร้านสินค้าแฟชัน่ในอินสตาแกรมท่ีดาราหรือนกัแสดงเป็นผู้ขายสินค้าแฟชัน่ 

 

ช่ือร้านและผลิตภัณฑ์ท่ีขาย เจ้าของร้าน 
จาํนวน

ผู้ตดิตาม 

1. Babyrosebypancake – กระเป๋า เขมนิจ  จามิกรณ์  (แพนเค้ก) 146k 

2. Kwankaobrand – เสือ้ผ้า ขวญัข้าว เศวตวิมล (แพง) 145k 

3. Misstarbydavika – หมวก/ผ้าพนัคอ ดาวิกา โฮร์เน ่ (ใหม)่ 138k 

4. Janesuda_Brand – เสือ้ผ้า เจนสดุา ปานโต (เจน) 129k 

5. Secretbymayfuang – เสือ้ผ้า/หมวก เฟ่ืองอารมณ์ กําเนิดพลอย (เมย์) 104k 

6. Psmaterial – เสือ้ผ้า/เคร่ืองประดบั ชวพร เลาหพงศ์ชนะ  (พลอย) 97k 

7. Imbrand – เคร่ืองประดบั    ราศี  บาเล็นซิเอก้า  (มาร์กี)้ 87k 

8. Shop_twinklestars – เสือ้ผ้า นฤมาส  ยคุล  (หญิงแม้น) 61k 

9.Virithipa_apparel – เสือ้ผ้า วิริฒิพา  ภกัดีประสงค์ (วุ้นเส้น) 57.4k 

10. Fourshop – เสือ้ผ้า/หมวก/กระเป๋า สกลรัตน์  วรอไุร  (โฟร์) 57k 

11. Everythingbypanward – เสือ้ผ้า    พรทิพย์  สะกิดใจ  (เอ)๋ 55k 

12. Worra_worra – หมวก วรนชุ  ภิรมย์ภกัดี  (นุน่) 57k 

13. Brandnew_ig – เสือ้ผ้า นภสัสร  ภธูรใจ  (นิว) 42k 

14. Blendermarket – เสือ้ผ้า/หมวก วรัทยา  นิลคหูา  (จุย๋) 29k 

15. Msandmrs – เคร่ืองประดบั ไอรดา ศริิวฒุิ (ไอด้า) 29k 

16.Cafealive – กระเป๋า/เคร่ืองประดบั ศริิน  หอวงั (คริส หอวงั) 23.4k 

17. Tadabrand – กระเป๋า ธีร์  วณิชนนัทธาดา  (ธีร์) 21k 

18. Aliceswondercloset - เสือ้ผ้า/

เคร่ืองประดบั 

ณฐัฐาวีรนชุ  ทองมี  (จ๋า) 18k 

19.Jetsetbrand – เสือ้ผ้า ซอนญ่า สิงหะ (แคท) 17.8k 

20. Kannyabrand – เสือ้ผ้า กญัญาพชัญ์ ธนนัต์ชยักานต์ 

(หญิง) 

10k 

21. PBM_Store – เสือ้ผ้า ราณี  แคมเปน  (เบลล่า) 35198 

22. MSANDMRS – เสือ้ผ้า ไอรดา  ศิริวฒุิ  (ไอด้า) 20535 

23. Rati_bags – กระเป๋า คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์  (ยิปซี) 17008 

 



11 

ตารางท่ี 1.1  (ตอ่) 

 

ช่ือร้านและผลิตภัณฑ์ท่ีขาย เจ้าของร้าน 
จาํนวน

ผู้ตดิตาม 

24. Primmyprimmy – กระเป๋า พรีมรตา  เดชอดุม  (จ๊ะจ๋า) 9433 

25. Naughtychickygirls – เสือ้ผ้า ภารดี อยูผ่าสกุ  (เปิล้) 6963 

26. Sugarsourofficial – เสือ้ผ้า ปทิตตา อธัยาตมวิทยา (นิว) 613 

 

การขายสินค้าแฟชัน่ออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) สําหรับดารา-นกัแสดง

หรือบคุคลผู้ มีช่ือเสียงมีข้อได้เปรียบตรงท่ีสามารถใช้ตวัเองเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้านัน้ ๆ  ได้เลย  

และยงัสามารถแชร์รูปภาพและสินค้าได้บอ่ยตามต้องการเพ่ือให้ผู้ ท่ีติดตามสนใจซือ้ขายสินค้าได้

ทันทีทันใด (ศรีกัญญา  มงคลศิริ, 2547)  ซึ่งในทุกวันนีอ้ัตราผู้ ใช้อินสตาแกรม (Instagram) 

เพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะบรรดาบคุคลผู้ ท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) และตราสินค้าตา่ง ๆ ท่ี

นิยมใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารกับแฟนคลับและผู้ สนใจทั่วไป (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย และธิดา ตัน

พงศธร, 2555)  แนวทางของสินค้าแฟชัน่ในสงัคมยคุปัจจบุนัก็มาจากการสวมใส่เสือ้ผ้าของดารา-

นกัแสดงหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  ทัง้ในบทบาทของการแสดงหรือแม้กระทัง่การสวมใส่

เสือ้ผ้าในชีวิตประจําวันก็ตาม  ด้วยความท่ีดารา-นักแสดงบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) จะ

เกาะติดกระแสแฟชั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ทําให้ธุรกิจการขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของดารา-

นักแสดงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  การเป็นดารา-นักแสดหรืองบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity) ก็เป็นตวัการันตีสินค้าท่ีขายว่ามีคณุภาพได้อีกทางหนึ่ง  และยงัเป็นส่วนช่วยส่งเสริม

ให้ธุรกิจสามารถเตบิโตไปได้ไกลอีกด้วย 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาเร่ืองเก่ียวกับดารา-นักแสดงหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  เปิด

ร้านขายของบนอินสตาแกรม (Instagram)   ยังไม่มีผู้ ท่ีทําการศึกษาเร่ืองนีโ้ดยตรง  ซึ่งมีเพียง

การศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคม (Social 

Network) ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือการใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในการ

โฆษณาเพียงเท่านัน้  อาทิเช่น งานวิจัยเร่ือง “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมและ

พฒันาการเรียนรู้ทางสงัคม (กรณีศึกษา: การใช้ Facebook.com ของนกัศึกษามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์)” เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook.com) มีบทบาทสําคญัในชีวิตประจําวนัของ

วยัรุ่นไทยเป็นอย่างมาก โดยการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook.com) มีแนวโน้มจะส่งผล

ตอ่การยอมรับในสงัคมและการผสมผสานทางวฒันธรรม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในการหาช่องทาง
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ใหม่ ๆ ในการออกแบบกิจกรรมท่ีสนบัสนนุและส่งเสริมด้านการศกึษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ของเดก็วยัรุ่นไทยและทนัตอ่สภาวะสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ตอ่มาเป็นเร่ือง “ผลกระทบจากการใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ท่ีเป็นผู้ นําเสนอสินค้า

หลากหลายตราสินค้าในงานโฆษณา” เป็นการศกึษาแนวทางการส่ือสารการตลาดโดยใช้บคุคลท่ี

มีช่ือเสียง (Celebrity) เน่ืองจากมีความสามารถในการเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ง่าย ทําให้งาน

โฆษณาติดอยู่ในความทรงจําและอยากติดตามเร่ืองราวนัน้ต่อไป อีกทัง้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity) ยงัสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือในระดบัท่ีสูงให้แก่ตราสินค้าได้อีกด้วย  โดยไม่

เจาะจงกว่าจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) เฉพาะวงการบนัเทิงเท่านัน้ และยังมีงานวิจัย

เร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการสัง่ซือ้และกระจายสินค้าของธุรกิจ

ขายสินค้าออนไลน์”  ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทําให้ระบบการผลิต

สามารถผลิตสินค้าได้จํานวนมาก มีราคาถกูลง สินค้ามีคณุภาพ และประกอบกบัการติดตอ่ส่ือสาร

ท่ีสะดวกส่งผลให้ธุรกิจพฒันาก้าวหน้าขึน้  ผู้ประกอบธุรกิจได้หนัมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ

จดัการดูแลระบบการสั่งซือ้และการกระจายสินค้าในสงัคม ทําให้ง่ายและรวดเร็วขึน้โดยการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย   ส่วนงานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีได้จาก

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีจํานวนมากและเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และในส่วนของด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมท

ตนเอง โปรโมทสินค้าหรือองค์กร  ในปัจจบุนัเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมในการนํามาใช้ใน

ด้านธุรกิจมากขึน้  มีประโยชน์ในด้านการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและรวดเร็ว อีกทัง้

ผู้บริโภคยงัสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ไปพร้อมกับการหา

ข้อมลูจากเว็ปไซต์บริษัทโดยตรง ซึง่เป็นตวัชว่ยในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคได้อย่างมาก ย่ิงการ

นําบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาโฆษณาและนําเสนอสินค้าจะทําให้ผู้ บริโภคสามารถติดตามความ

เคล่ือนไหวได้ง่ายย่ิงขึน้   อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาเร่ืองอินสตา

แกรม (Instagram) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชัน่ออนไลน์

ยงัไม่ได้มีการศึกษาถึงเร่ืองนีโ้ดยตรง  จึงนบัเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะนําไปสู่การ

พัฒนาทฤษฎีหรือการต่อยอดทฤษฎีเดิมให้กว้างขึน้อีก  ด้วยเหตุนี ทํ้าให้ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคญัและเกิดความสนใจในการศกึษาเร่ืองดงักล่าว  เพ่ือศกึษาถึงอิทธิพลของอินสตาแกรม 

(Instagram) และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์  โดยทําการศึกษาสินค้าแฟชั่น  3  
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ประเภท  คือ  1) เสือ้ผ้า  2) เคร่ืองประดบั  และ  3) กระเป๋า  เน่ืองจากการเข้ามาของแอพพลิเคชัน่

อินสตาแกรม (Instagram) ทําให้วงการบนัเทิงเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 

 

1.2 ปัญหานําวิจัย 
 

1)  ปริมาณการใช้อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

2)  ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครกบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) เป็นอยา่งไร 

3)  ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) กับ

พฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1)  เพ่ือศกึษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) 

3)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity) กบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
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1.4 กรอบการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1.5 สมมุตฐิานการวิจัย 
 

1)  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) 

แตกตา่งกนั 

2)  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity) แตกตา่งกนั 

3)  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงแตกตา่งกนั 

4)  ปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากร  มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) 

5)  การรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้

สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

  

ลกัษณะทางประชากร 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

(Instagram) 

การรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคล

ท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity) 

พฤตกิรรมการซือ้สินค้าจาก 
อินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

 

1)  มุง่ศกึษาประชากรเพศหญิง  ชว่งอายตุัง้แต ่ 18-34 ปี  ในกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจาก

เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีให้ความสนใจและตดิตามกระแสแฟชัน่ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสงัคม

ยคุปัจจบุนั 

2)  การศกึษาวิจยันีมุ้ง่ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ท่ีได้รับ

จากการใช้สินค้า และพฤติกรรมการซือ้สินค้าของประชากรเพศหญิงท่ีมีผลต่อการเปิดร้านโดย

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ซึ่งเป็นผู้ นําเสนอสินค้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม 

(Instagram)  โดยทําการเลือกสินค้าแฟชัน่  3  ประเภท  คือ  1) เสือ้ผ้า  2) เคร่ืองประดบั  และ  3) 

กระเป๋า 

3)  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู  คือ 15 กมุภาพนัธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดย

ใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  เพ่ือทราบถึงปรากฏการณ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 

Media) อย่างอินสตาแกรม (Instagram) ในการดําเนินการส่ือสารการตลาด  และเป็นการขยาย

พลงัอํานาจการอธิบายทฤษฎีจากส่ือเดมิแบบดัง้เดมิไปสูส่ื่อใหม ่

2)  เพ่ือให้ทราบถึงการดําเนินการส่ือสารการตลาดผ่านบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  (Celebrity)   

รวมถึงพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านทางอินสตาแกรม ( Instagram)  เม่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity)  เป็นผู้ นําเสนอสินค้าด้วยตวัเอง  ด้วยการใช้ภาพลกัษณ์ของการมีช่ือเสียงเป็นตวัแทน

ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้า  ซึง่ทําให้สามารถเพิ่มองค์ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดการใช้บคุคล

ท่ีมีช่ือเสียงสง่เสริมสินค้า (Celebrity  Endorser) ได้ 
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1.8 นิยามศัพท์ 

 

อินสตาแกรม (Instagram)  หมายถึง  แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศพัท์มือถือรุ่น

ต่างๆ  นับเป็นแอพพลิเคชั่นสําหรับถ่ายภาพหรือนํารูปมาตกแต่งภาพให้สวยงามในรูปแบบท่ี

ผู้ใช้งานต้องการ  และอพัโหลดรูปภาพเพ่ือแชร์ไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น 

Facebook, Twitter, Foursquare, และ Tumblr 

ลกัษณะทางประชากร หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลเพศหญิง  อายุ  18-34 ปี  และ

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงตวับุคคลนัน้ ๆ ได้แก่  อาย ุ สถานภาพทางสงัคม  

การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือนซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมและการซือ้

สินค้าของผู้บริโภค 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม  หมายถึง  ความถ่ีและระยะเวลาในการใช้อินสตาแกรม  โดย

การแชร์รูปภาพ  การแสดงความช่ืนชอบ (Like)  การแสดงความคิดเห็น (Comment)  และการใส ่ 

#Hastags ช่ือร้าน จากร้านค้าบนอินสตาแกรมของบคุคลผู้ มีช่ือเสียงเอง และจากผู้บริโภคท่ีได้ซือ้

สินค้าจากร้านนัน้ ๆ ไป   อย่างเช่น ผู้ ท่ีซือ้สินค้าจากร้านค้าร้านหนึ่งไป  และมีการแชร์รูปภาพ

สินค้าท่ีตนเองสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีซือ้  มีการตดิ #Hastags ช่ือร้าน  เพ่ือให้บคุคลอ่ืนได้รับรู้อีกด้วย 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  หมายถึง  ระดบัการรับรู้ว่า

บคุคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัในสงัคม มีความโดดเด่น  สามารถเป็นต้นแบบให้กบัผู้ ท่ีติดตามได้  มีอิทธิพลท่ี

จะทําให้เกิดความเช่ือถือในการโฆษณาสินค้าในด้านตา่ง ๆ ได้แก่  การใช้ผู้ เช่ียวชาญ (Expertise)  

การใช้ความนา่เช่ือถือ (Trustworthiness) ความดงึดดูใจ (Attractive) ความคล้ายคลึง (Similarity)  

และความเคารพ (Respect) 

พฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง  ประเภทสินค้า

แฟชั่น  ความถ่ีในการซือ้ผ่านอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้  

คา่ใช้จา่ยในการซือ้และเหตผุลท่ีจะซือ้ 

สินค้าแฟชัน่ (Fashion)  หมายถึง  สินค้าท่ีมีรูปแบบเป็นท่ีนิยมและยอมรับในช่วงเวลาใด

ช่วงเวลาหนึ่ง  เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคช่ืนชอบและบ่งบอกความเป็นตวัเอง  มีการเปล่ียนแปลงไปตาม

สมยันิยม  จารีตประเพณี  วฒันธรรมหรือ  ตามดารา-นกัแสดง ตามละครและตามซีร่ีย์ท่ีกําลงัโดง่

ดงัอยูใ่นขณะนัน้   ซึง่ในการวิจยัครัง้นีจ้ะหมายถึง สินค้า 3 ประเภท  ได้แก่  เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั

และกระเป๋า 



บทที่ 2 

 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

การศกึษาวิจยัเร่ือง  อิทธิพลของอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียงตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้า

แฟชัน่  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  ซึง่ผู้ วิจยัได้นําทฤษฎี  แนวคิดท่ีเก่ียวข้องมาทําการศกึษาเพ่ือเป็น

แนวทางในการวิจยั  โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากร 

2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) 

2.4  แนวคิดกลยทุธ์การตลาดโดยใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity Marketing) 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 

2.6  แนวคิดเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 

MarketingOops  ได้อธิบายเก่ียวกบั Social Media ว่าหมายถึง  สงัคมออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้

เป็นผู้ ส่ือสาร  หรือเขียนเล่าเนือ้หา  เร่ืองราว  ประสบการณ์  บทความ  รูปภาพ  และวิดีโอ  ท่ีผู้ ใช้

เขียนขึน้เอง  ทําขึน้เอง  หรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ  แล้วนํามาแบง่ปันให้กบัผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในเครือข่ายของ

ตนผ่านทางเว็บไซต์  Social Media  ท่ีให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจบุนัการส่ือสารแบบนีจ้ะทํา

ผา่นทาง Internet  และทางโทรศพัท์มือถือเทา่นัน้ (@Tukko, 2552) 

Thumbsup (2554) ได้อธิบายเก่ียวกบั Social Media ว่าหมายถึง การใช้บริการ Web-

based และเทคโนโลยีทางด้าน Mobile ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารไปสู่การปฏิสมัพนัธ์

โต้ตอบกนัมากขึน้ 

SEO (2554) ได้อธิบายเก่ียวกับ Social Media ว่าหมายถึง ส่ือในสงัคมออนไลน์ท่ีใน

ปัจจุบันนิยมใช้งานกันมากและมีการใช้งานในรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Interactive) ซึ่ง
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ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึง Social Media ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ ใช้งาน

สามารถเข้ามาแบ่งปันความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารตา่ง ๆ  ให้แก่กนัได้อย่างอิสระและสามารถโต้ตอบ

แสดงความคดิเห็นกนัได้อยา่งทนัทีทนัใด 

ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ได้อธิบายเก่ียวกบั Social Media ว่าหมายถึง ส่ือท่ีแพร่กระจาย

ด้วยปฏิสมัพนัธ์เชิงสงัคม โดยเกิดจากการแบง่ปันเนือ้หา  ทัง้นี ้Social Media อาจอยู่ในรูปแบบ

ของเนือ้หา  รูปภาพ  เสียงหรือวิดีโอ  มีการเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทาง

เดียว  เม่ือมีสภาพเป็นส่ือสงัคมจะมีรูปแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผู้ เข้าร่วมได้หลาย ๆ คน   และ

ยงัเป็นส่ือท่ีเปล่ียนจากผู้บริโภคเนือ้หาเป็นผู้ผลิตเนือ้หา 

จากคําอธิบายของหลายท่าน  พอจะสรุปได้ว่า  Social Media  เป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมี

การใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต มีรูปแบบการใช้งานในรูปแบบการส่ือสารสองทาง โดยมีผู้ ใช้เป็นผู้

ส่ือสาร เลา่เร่ืองราว ประสบการณ์ เนือ้หา บทความ เพลง รูปภาพและวิดีโอ เพ่ือแบง่ปันให้กบัผู้ อ่ืน

ท่ีอยูใ่นเครือขา่ยเดียวกนัได้รับรู้เชน่กนั ในขณะท่ีคนอ่ืนสามารถแลกเปล่ียนหรือเสนอความคิดเห็น

ของตนได้ด้วย ซึ่งจะมีปฏิสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ท่ีให้บริการในโลกออนไลน์ การใช้งานผ่าน Social  

Media ประเภทต่าง ๆ สามารถทําได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเครือข่ายสังคม (Social Media) 

นบัเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถชว่ยให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได้ 

จากคําจํากัดความของคําว่า ส่ือออนไลน์  ก็คือ ส่ือของสังคม ท่ีมีการเปิดโอกาสให้

เผยแพร่ นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่บคุคลอ่ืน ๆ ได้รับรู้ เน่ืองจากเป็นแหล่งแห่งการแบง่ปันและ

แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จากการพบปะพดูคยุแบบเห็นหน้าเห็นตา แบบตวัตอ่

ตวักบัคูส่นทนา การเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์ ได้กลบักลายมาเป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นตวั

ช่วยในการส่ือสารเสมือนโลกแห่งความจริงมากขึน้ ก่อให้เกิดการส่ือสารในยุคไร้พรมแดน 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) จึงกลายเป็นตวัเช่ือมตอ่การส่ือสารระหว่างบคุคลในโลก

อินเตอร์เน็ต  

 

2.1.1 องค์ประกอบของส่ือสังคมออนไลน์ 

จากคํานิยามท่ีได้กล่าวมา สามารถแยกองค์ประกอบได้ 3 ประเภท (ภิเษก ชยันิรันดร์, 

2553) ดงันี ้

1) เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายด้วยปฏิสมัพนัธ์เชิงสงัคม 

เม่ือมีเร่ืองราวหรือสิ่งท่ีน่าสนใจเกิดขึน้ ก็จะเกิดประเด็นในการพบปะพดูคยุกนัจน

เกิดเป็น Talk of the town แตเ่ม่ือสิ่งนีม้าอยูใ่นโลกสงัคมออนไลน์ การแพร่กระจายข้อมลูข่าวสารก็
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จะง่ายขึน้ โดยเร่ิมจากการแบง่ปันเนือ้หา (Content Sharing) จากใครก็ได้  ทัง้นีส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) อาจจะอยูใ่นรูปของเนือ้หา, รูปภาพ, เสียง หรือวิดีโอก็ได้ 

2) เป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดมิ ท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-to-

Many) 

เป็นรูปแบบการสนทนาท่ีผู้ เข้าร่วมสนทนาสามารถมีหลาย ๆ คนในวงสนทนาได้ 

(Many-to-Many)  เม่ือมีสภาพเป็นส่ือสงัคม สิ่งสําคญัประการหนึ่งคือ การสนทนาท่ีเกิดขึน้จะเป็น

การรวมกลุ่มคุยเร่ืองท่ีสนใจร่วมกันหรือวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ

ร่วมกัน ซึ่งเร่ืองท่ีสนใจจะเป็นเร่ืองเดียวกัน แม้กระทัง่ตวัผู้ผลิตเนือ้หาเองก็มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมใน

การสนทนาได้เช่นกัน แต่อาจจะเป็นรูปแบบของการเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น หรือเข้าไปแก้ไข

เนือ้หาท่ีไมถ่กูต้องนัน้ด้วยตนเอง 

3) เป็นส่ือท่ีเปล่ียนผู้คนจากผู้บริโภคเนือ้หาเป็นผู้ผลิตเนือ้หา 

จากคนในสงัคมท่ีไม่มีปากมีเสียงอะไรมากมาย เน่ืองจากการท่ีเป็นเพียงฝ่ายผู้ รับ

ส่ือเท่านัน้ ขณะท่ีส่ืออย่างโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารอย่างมาก จนเรียกได้ว่า สามารถชีช้ะตาใครต่อใครได้ หรือสินค้าหรือบริการนัน้จะรุ่งหรือ

จะดบัไปก็ขึน้อยูก่บัส่ือเหลา่นีแ้ทบทัง้สิน้ แตเ่ม่ือมีส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาก็ทําให้

ใคร ๆ ก็สามารถผลิตเนือ้หาและกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ รับสารได้อย่างเสรี โดยท่ีไม่ต้อง

อาศยัต้นทนุเลย หากผู้ใดสามารถผลิตเนือ้หาจนเป็นท่ียอมรับจากคนในสงัคมก็จะกลายเป็นผู้ทรง

อิทธิพล (Influencer) ย่ิงถ้าเป็นผู้ ท่ีขายสินค้าออนไลน์ก็สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ติดตามตดัสินใจซือ้

สินค้าของตนได้ 

ในปัจจบุนัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) มีความสําคญัตอ่กระบวนการซือ้สินค้าหรือ

บริการ เม่ือผู้บริโภคได้ซือ้สินค้าหรือบริการแล้ว ก็จะมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็น ข้อมลูในส่วนนี ้

นบัวา่มีประโยชน์อยา่งมากในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการจากร้านนีห้รือตราสินค้านี ้

 

2.1.2 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

1) Blog 

ลดรูปมาจากคําว่า Weblog ซึ่งเป็นระบบจดัการเนือ้หา (Content Management 

System) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทําให้ผู้ ใช้สามารถเขียนบทความท่ีเรียกว่า “โพสต์” แล้วทําการเผยแพร่

โดยง่าย โดยท่ีไม่ต้องเร่ิมจากการเรียนภาษา HTML ท่ีเป็นภาษาเก่ียวกบัการจดัการเว็บไซต์ ส่วน

การเรียงเนือ้หาจะเรียงจากเนือ้หาใหม่ล่าสดุลดหลัน่ลงไป ในปัจจบุนัมีบล็อกเพิ่มเป็นจํานวนมาก
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เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีความสามารถสามารถเผยแพร่ความรู้ด้วยการเขียนได้อย่างเสรีและไม่มีขีดจํากัด ซึ่ง

เป็นอีกทางท่ีสามารถเพิ่มเนือ้หาในโลกออนไลน์เป็นจํานวนมหาศาล นอกจากนัน้ยงัเป็นการเปิด

โอกาสให้คนอ่ืน ๆ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย บล็อกอาจจะแยกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

บริษัทจดัทําบล็อก (Corporate Blog) เพ่ือใช้ในการติดตอ่ส่ือสารกับลกูค้า และบล็อกท่ีเขียนจาก 

Blogger อิสระ สําหรับผู้ ท่ีมีความสามารถในการเขียนเร่ืองท่ีตนถนดั เพ่ือให้บคุคลอ่ืนได้ติดตาม

เร่ืองราวนัน้ 

2) Twitter และ Microblog อ่ืน ๆ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกท่ีจํากัดตวัอักษรในการพิมพ์ข้อความเพ่ือโพสต์ในละ

ครัง้เพียง 140 ตวัอกัษร โดยเร่ิมจากการท่ี Twitter เป็นผู้ เร่ิมออกแบบให้ผู้ ใช้งานเขียนเร่ืองราวว่า 

“คณุกําลงัทําอะไรอยู่ในขณะนี”้ (What are you doing?) และก็มีการนํามาใช้ในเชิงธุรกิจมากขึน้  

ไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อ การสร้างแบรนด์  การเพิ่มยอดขาย หรือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กับ

ลกูค้า เป็นต้น  นอกจากนีย้งัมีการนํามาใช้ในการประชาสมัพนัธ์ในด้านตา่ง ๆ  อีกด้วย ซึ่ง Twitter 

ได้รับความนิยมอย่างมากและรวดเร็ว จนทําให้เว็บไซต์ประเภท Social Network อ่ืน ๆ ต้องมีการ

เพิ่มลกูเลน่หรือเพิ่มฟีเจอร์ตา่ง ๆ ให้ผู้ใช้งาน โดยการนํา Microblog มาเป็นสว่นหนึง่นัน่เอง 

3) Social Network 

เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงบคุคลตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั จนกลายเป็นสงัคม  เร่ิมจากการ

ท่ีผู้ ใช้งานเร่ิมสร้างตวัตนในส่วนของ “Profile” จะประกอบด้วยเนือ้หาท่ีเป็นข้อมูลส่วนตวั (Info),  

รูป  (Photo), วิดีโอ (Video), การจดบันทึก (Note) และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้Social 

Network ยงัมีสว่นของการ Invite Friend และ Find Friend  เพ่ือการสร้างปฏิสมัพนัธ์  โดยเว็บไซต์

ท่ีมีลกัษณะของ Social Network มีมายมาย เช่น Facebook, MySpace, Linkedin, Hi5, Plaxo 

เป็นต้น 

4) Media Sharing 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้มีการอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเพ่ือแบ่งปันให้กับ

บุคคลอ่ืน ๆ ได้รับชม เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งไม่ต้องใช้ต้นทุนจํานวนมหาศาลในการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เช่น การขายเสือ้ผ้าบนเว็บไซต์ประเภท Media Sharing  เช่น Instagram 

หรือ YouTube เน้นการดีไซน์ท่ีสวยงาม หรูหราก็เพียงแคถ่่ายรูปแล้วนําขึน้เว็บไซต์เพ่ือให้ลกูค้าได้

ตดิตามและรับชม ก็สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํามาหากินได้แล้ว 

 

 



21 

5) Social News and Bookmarking 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยงไปยงับทความหรือเนือ้หาในอินเตอร์เน็ต  โดยผู้ ใช้เป็นผู้ส่ง

สารและเปิดโอกาสให้คะแนนและทําการโหวตได้ เปรียบเสมือนมหาชนในการช่วยกลัน่กรองว่า 

บทความหรือเนือ้หาใดท่ีมีความน่าสนใจมากท่ีสดุ สําหรับ  Social Bookmarking  มีไว้สําหรับทํา

การ Bookmark เนือ้หาหรือเว็บไซต์ท่ีช่ืนชอบ โดยการทําผา่นระบบออนไลน์ได้เลย และเนือ้หาท่ีทํา 

Bookmark นีส้ามารถแบง่ปันให้บคุคลอ่ืน ๆ ได้รับชมได้ด้วย ซึ่งมีการใช้เคร่ืองมือประเภทนีใ้นการ

บอกตอ่และเป็นการเพิ่มจํานวนคนท่ีเข้ามาชมเว็บไซต์ 

6) Online Forum 

เป็นรูปแบบของ Social Media ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ เป็นท่ีท่ีผู้คนจะเข้ามาพดูคยุในหวัข้อ

สนทนาท่ีสนใจ เช่น เร่ืองเพลง หนัง ดนตรี กีฬา สุขภาพ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย ผู้คนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้ แสดงข้อมูลข่าวสารท่ีตนรู้ให้แก่คนอ่ืน ๆ 

ตลอดจนการแนะนําสินค้าและบริการตา่ง ๆ โดยท่ีช่องทางนีบ้างครัง้อาจจะมีการวิจารณ์เก่ียวกับ

ตัวสินค้าและบริการ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ ผลิตเองสามารถทําความเข้าใจ แก้ปัญหาสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

ตลอดจนสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าได้ด้วย 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากร 

 

ปราโมทย์ ประสาทกุล (2543) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการศึกษาเก่ียวกับประชากร

มนษุย์  คําว่า “ประชากร” หมายถึง กลุ่มรวมของหน่วยย่อย ซึ่งอาจเป็นคน สตัว์  สิ่งของก็ได้  แต่

สําหรับวิชาประชากรศาสตร์จะจํากัดความสนใจเฉพาะกลุ่มรวมของมนุษย์และคนเท่านัน้  

ประชากรศาสตร์จะสนใจพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล  ไม่ได้สนใจพฤติกรรมส่วนตวัหรือของแต่ละ

บคุคล 

โดยสามารถสรุปได้วา่  ประชากรศาสตร์  หมายถึง  การศกึษาเก่ียวกบัประชากรมนษุย์ใน

ท่ีใดท่ีหนึ่งหรือระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง   ในด้านขนาด  โครงสร้าง  การกระจายตวั  และการ

เปล่ียนแปลงประชากร  เพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู ่

นกัวิชาการหลายท่านอธิบายแนวคิดลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

รายได้ และอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ คา่นิยม และพฤติกรรมการบริโภค

สินค้า  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1) เพศ (Sex) 

ปรมะ  สตะเวทิน (2540) อธิบายไว้ว่า  โดยปกติเพศของแตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกัน  

เช่นผู้ชายกบัผู้หญิงจะมีความแตกตา่งด้านความคิด  คา่นิยม  และทศันคติ   George E. Belch 

and  Michael A. Belch (2004) ได้อธิบายไว้ว่า  เพศเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมากเก่ียวกบัพฤติกรรม

ในการบริโภค  เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต้อทัศนคติ  การรับรู้  และการตดัสินใจในการ

เลือกสินค้าแตกตา่งกนั นอกจากนี ้ลกัษณะท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีสดุของประชากร  คือ  “โครงสร้างเพศ”  

โดยแบง่ออกเป็นสองเพศ  คือ ชาย และ หญิง  เน่ืองจากมีผลตอ่อตัราการเกิด  อตัราการตายและ

อตัราการสมรถ  โดยอตัราส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงจะแตกตา่งไปตามวยั  เช่น  แรกเกิด

พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง  พอวยักลางคนทัง้ 2 เพศจะมีอตัราเท่า ๆ กนั  และวยัชราเพศ

หญิงจะมากกวา่เพศชาย 

2) อาย ุ(Age) 

สนัทดั เสริมศรี (2539) ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีความสนใจในการ

ซือ้สินค้าและบริการแตกตา่งกัน  สินค้าและบริการประเภทเดียวกนัไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้

ทกุกลุม่  ปรมะ สตะเวทิน (2540) อธิบายไว้ว่า  อายเุป็นปัจจยัท่ีทําให้ผู้บริโภคมีความแตกตา่งกนั

ทัง้ด้านความคดิและพฤตกิรรม  โดยท่ีคนอายนุ้อยจะมีคดิได้อยา่งเสรี  แตก่ลบักนัคนท่ีมีอายมุากก็

จะมีขบวนการคิดแบบอนุรักษ์นิยม  อีกทัง้อายุท่ีแตกต่างกันยงัสามารถชกัจูงให้ทําสิ่งต่าง ๆ ได้

แตกตา่งกนัด้วย   อีกทัง้ยงัมี  George E. Belch and Michael A. Belch (2004) ได้อธิบายไว้ว่า  

ผู้บริโภคท่ีมีอายนุ้อยหรือมีชว่งอายอุยูใ่นวยัรุ่น  มกัจะมีพฤติกรรมในการช่ืนชอบสิ่งท่ีมีความแปลก

ใหม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าประเภทแฟชั่น   ดังนัน้อายุนับเป็นลักษณะท่ีมีความสําคญัใน

การศกึษาประชากรศาสตร์  แตล่ะช่วงอายมีุผลตอ่องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น การศกึษา การเกิด การ

ตาย เป็นต้น  โดยมีอัตราส่วนภาระพึ่งพิงหรืออัตราส่วนภาระเลีย้งดู (Dependency Ratio)  

คํานวณโดยแบ่งประชากรออกเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่  ประชากรวยัเด็ก  คือ  ประชากรอายุต่ํากว่า  

15  ปี   ประชากรวยัแรงงาน  คือ  อายตุัง้แต ่ 15-59  ปี  และประชากรวยัชรา  คือ  อายตุัง้แต ่60  

ปีขึน้ไป (ทศันีย์ ทองสวา่ง, 2544) 

3) การศกึษา (Education) 

ปรมะ  สตะเวทิน (2540) ได้กล่าวว่า  ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนัจะมีระดบัความรู้สึก

นึกคิด  รสนิยม  คา่นิยมและความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป  ในยคุท่ีตา่งกนัทําให้ระดบัการศึกษา

ต่างกันด้วย  คนท่ีมีการศึกษาท่ีสูงจะมีความได้เปรียบมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ํา  และยงัมี  

George E. Belch and Michael A. Belch (2004) ได้อธิบายไว้ว่า  ระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ส่งผล
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ทําให้พฤติกรรมการซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพดี  เป็นผลมาจากการท่ีระดบัการศึกษาสงูสามารถสร้าง

รายได้ท่ีอยูใ่นระดบัสงูมากกวา่การศกึษาระดบัต่ํา 

4) รายได้ (Income) 

สันทัด เสริมศรี (2539) ได้กล่าวไว้ว่า  รายได้นับเป็นตัวแปรสําคัญ  เน่ืองจากรายได้

เปรียบเสมือนเคร่ืองวดัการเลือกซือ้สินค้าหรือบริการ  อีกทัง้ยงัแสดงถึงอํานาจในการซือ้สินค้าได้

อีกด้วย  แต่ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรายได้ ก็จะนําไปรวมกับปัจจัยด้านอ่ืน  ๆ ด้วย   

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2528)  เช่ือว่า  ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจย่อมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

การซือ้สินค้าหรือบริการของคน  สดุท้ายปรมะ  สตะเวทิน (2540) ได้กล่าวว่า  รายได้สามารถเป็น

ตวักําหนดความต้องการในการซือ้สินค้าหรือบริการ  ความคิด  ตลอดจนพฤติกรรมของคนเราได้  

ซึ่งนกัการตลาดส่วนใหญ่จะสนใจแนวโน้มด้านรายได้ส่วนบุคคล  เน่ืองจากรายได้มีผลตอ่อํานาจ

ซือ้  คนท่ีมีรายได้ต่ําจะมุ่งซือ้แตส่ินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ  และมีความอ่อนไหวในด้านราคา

เป็นอย่างมาก  ส่วนคนท่ีมีรายได้สูงจะมุ่งซือ้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี  โดยเน้นท่ีภาพพจน์ของตรา

สินค้าเป็นหลกั (อจัฉรา นพวิญ�วูงศ์, 2550) 

5) อาชีพ (Occupation)  

ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้กล่าวว่า คนท่ีมีแนวคิดต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมต่อสิ่ง 

ตา่ง ๆ แตกต่างไปด้วย  เช่น  คนท่ีทําธุรกิจจะคํานึงถึงรายได้ และสถานภาพในสงัคมมากกว่าสิ่ง

อ่ืนใด  ส่วนคนท่ีทําอาชีพรับราชการจะมีความคิดเห็น ค่านิยม  ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างไป

จากอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย  และ George E. Belch and  Michael A. Belch (2004)  ได้กล่าวไว้ว่า 

อาชีพของคนแต่ละคนจะสร้างความต้องการและพฤติกรรมในการซือ้สินค้าและบริการท่ีแตกตา่ง

กันออกไป  อาทิเช่นสินค้าประเภทแฟชั่นอาจจะเหมาะกับพนกังานบริษัทมากกว่ารับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น 

เน่ืองจากอาชีพและรายได้ของประเทศท่ีพฒันาแล้ว  กําลงัแรงงานจะเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะและ

มีอตัราภาระพึ่งพิงต่ํา  ทําให้ประชากรมีเงินเหลือในการใช้จ่ายและเก็บ  ส่วนประเทศด้อยพฒันา

หรือกําลงัพฒันา ประชากรสว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ประชากรวยัแรงงานยงัต้องเลีย้งดผูู้ ท่ีอยู่

ในภาวะพึง่พิงจํานวนมาก  มีรายได้เฉล่ียต่ํามาก (ปราโมทย์  ประสาทกลุ, 2543)   สําหรับการวิจยั

ครัง้นีจ้ะต้องศกึษาด้านรายได้ของผู้บริโภคด้วยเช่นกนั  เน่ืองจากถ้าประเทศมีเศรษฐกิจท่ีดี  การ

ซือ้สินค้าก็จะเป็นไปอย่างคล่องตวั  แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี  การซือ้สินค้าจะหยุดชะงักและจะมีการ

ซือ้เฉพาะสินค้าท่ีจําเป็นเท่านัน้  อีกทัง้ยงัทําให้ทราบว่า อาชีพใดท่ีมีซือ้สินค้าผ่านทางอินสตาแก

รมมากท่ีสดุและรองไปตามลําดบั 
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2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

 

Bandura (1977) ได้ให้ความหมายวา่ มนษุย์เรียนรู้ผา่นการสงัเกตพฤติกรรม ทศันคติและ

ผลลพัธ์ของพฤตกิรรมเหลา่นัน้จากผู้ อ่ืน พฤตกิรรมของมนษุย์สว่นมากได้เรียนรู้จากการสงัเกตจาก

ต้นแบบ เพ่ือเอาเป็นแบบอยา่งในการคดิและการแสดงออกพฤติกรรมใหม่ ๆ ซึ่งข้อมลูท่ีได้จากการ

สงัเกตนัน้ จะถกูเก็บบนัทกึไว้ในความทรงจําและสามารถเป็นตวัชีนํ้าในการนํามาเป็นแนวทางการ

แสดงออกครัง้ตอ่ ๆ ไป 

Abbott (2007 อ้างถึงใน เกศริน แสงจนัทร์เรือง, 2555)  ให้ความหมายว่า ทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางสงัคมเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัย

เก่ียวกับกระบวนการรับรู้ท่ีส่งอิทธิพลไปยงัการเรียนรู้และการแสดงออกพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ง

การเกิดขึน้ของการเรียนรู้นัน้ได้เน้นไปท่ีบริบทของสงัคมเป็นหลกั และเป็นการเรียนรู้จากผู้ อ่ืนโดย

การสงัเกต ลอกเลียนแบบจากตวัต้นแบบ 

โดยสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory)  หมายถึง 

การท่ีมนุษย์มีการสังเกต เลียนแบบและการเรียนรู้พฤติกรรมจากบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง  ซึ่งลกัษณะการเลียนแบบของบคุคลเกิดจากแรงจงูใจท่ีจะมีการ

ลอกเลียนแบบให้เหมือนตามแบบอย่างท่ีได้จากการสงัเกต หรือการแสดงว่าตนเองมีพฤติกรรม

เหมือนตวัแบบ ซึ่งจะทําให้เกิดความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้กับการลอกเลียนแบบจากสิ่งนัน้ ๆ โดยท่ี

คนเรามกัจะมีการเลียนแบบจากผู้ ใกล้ชิด คนรัก คนท่ีมอบความอบอุ่น หรืออาจจะเลียนแบบจาก

คนแปลกหน้าท่ีมีพฤติกรรมท่ีทําให้เกิดความสนใจก็เป็นไปได้ การเรียนรู้นีส้ามารถเกิดขึน้ได้จาก

สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีพบได้ในชีวิตประจําวนั เช่น การแต่งตวั การออกเสียง การเล่นกีฬา

ประเภทตา่ง ๆ การขายสินค้า เป็นต้น  

 

2.3.1  ท่ีมาของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 

การก่อตวัของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) เกิดขึน้จากปัจจยั 5 

ประการ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ดงันี ้

1) ยคุสมยัของโทรทศัน์และกระบวนทศัน์เร่ืองผลกระทบอนัจํากดัของส่ือ 

ในชว่งทศวรรษ 1960 นบัเป็นยคุท่ีโทรทศัน์กําลงัแผข่ยายและแพร่หลายเป็นท่ีนิยม

เป็นอยา่งมาก จนเกิดคําถามและเป็นท่ีถกเถียงมากมายในเร่ือง “ส่ือมวลชนมีอิทธิพลอนัทรงพลงั” 

เน่ืองจากโทรทศัน์มีอิทธิพลท่ีทําให้ประชาชนคนธรรมดายากท่ีจะปฏิเสธได้ โดยมีลกัษณะเนือ้หาท่ี

สร้างความวิตกกงัวลในหมูป่ระชาชนทัว่ไป คือ อิทธิพลจากเนือ้หาสาระท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรงท่ี
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เห็นได้จากจอโทรทัศน์ท่ีมีต่อเด็กและเยาวชน  แต่ในอีกด้านของวงการวิชาการนัน้ งานวิจัยท่ี

สนับสนุนกระบวนทัศน์ในเร่ืองผลกระทบอันจํากัดของส่ือ ซึ่งกําลังได้รับการยืนยันและเป็นท่ี

ยอมรับกันในหมู่ของนกัวิชาการ อย่างไรก็ตามประชาชนคนทัว่ไปก็ยากท่ีจะยอมรับผลการวิจยัท่ี

ขดัแย้งกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัได้ 

นอกจากนัน้ ยงัมีข้อสรุปจากหลายท่านในงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีสรุปว่า โทรทศัน์เป็น

เพียงปัจจยัเสริม (Contributing Factor) เท่านัน้ แต่ไม่ใช่สาเหตหุลกั (Basic Cause) ของการ

แสดงพฤตกิรรมอนัก้าวร้าวหรือพฤติกรรมการตอ่ต้านสงัคมแบบตา่ง ๆ 

2) สถานภาพของวิธีการวิจยั 

ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 นัน้ ได้มีการพยายามนําเอาวิธีการวิจยัท่ีได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน และเป็นวิธีการวิจัยท่ีได้ผลลัพธ์ท่ีแน่นอนมาใช้ โดยมีการนําวิธีการวิจัยเชิง

ทดลองมาใช้เป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการทดลองนัน้มีข้อดีและข้อด้อยในตวัของมนัเองอยู่แล้ว ข้อดี

ของวิธีการนี ้คือ สามารถควบคมุตวัแปรท่ีไม่เก่ียวข้อง ตวัแปรแทรกซ้อนหรือตวัแปรท่ีไม่ต้องการ

วัดได้ และข้อด้อย คือ การทดลองนัน้ ผู้ ศึกษาจะมองเห็นแต่ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ี

ทําการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็นการมองข้ามตวัแปรอ่ืนท่ีสําคญัไปเสีย โดยในทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สงัคม (Social Learning Theory) ได้นําเอาวิธีการทดลองมาใช้อยา่งแพร่หลาย 

3) ข้อเสนอเร่ืองผลท่ีเกิดขึน้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ในสงัคมได้มีการตัง้คําถามขึน้มาใหม่ว่า อิทธิพลของส่ือมวลชน

นัน้จะมีรูปแบบใด และบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนคืออะไร สําหรับจุดยืนของทฤษฎีนีคื้อ การ

มองอิทธิพลท่ีเกิดขึน้ในระยะยาว (Longterm-Effect) ท่ีได้เกิดขึน้จากส่ือมวลชน และได้มีการ

พิจารณาบทบาทของส่ือมวลชนในฐานะตวัแทนแห่งการเรียนรู้ (Agent of Socialization) ท่ีมี

หน้าท่ีอบรมบม่เพาะสิ่งตา่ง ๆ ให้แก่สมาชิกในสงัคม 

4) การแสวงหาคําอธิบายใหมใ่นเร่ืองผลของส่ือ 

นอกจากคําอธิบายในเร่ืองผลกระทบระยะยาวและเร่ืองตวัแปรแทรกระหว่างตวัส่ือ

กับปฏิกิริยาของผู้ รับสารแล้ว ยังมีคําอธิบายเร่ืองผลกระทบและบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนใน

รูปแบบอ่ืน ๆ เชน่ งานของ Maccoby (1954) ท่ีอธิบายไว้ว่า ส่ือมวลชนเป็นตวัจดัหาประสบการณ์

ท่ีเป็นอิสระจากการถูกควบคุมในแบบท่ีเด็กต้องเผชิญหรือพบเจอในชีวิตประจําวันและโลกแห่ง

ความจริง โดยท่ีส่ือ (เช่น โทรทศัน์, การ์ตนู) ได้เปิดโอกาสให้แก่เด็ก ๆ ทดลองหาวิธีแก้ปัญหาได้

หลากหลายวิธี โดยท่ีไม่มีบทลงโทษใด ๆ หรือไม่ต้องเส่ียงตอ่การเจ็บตวั เสมือนโลกแห่งความจริง
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ของเด็ก ๆ เหล่านัน้  ซึ่งก็คือ การท่ีส่ือมวลชนจะทําหน้าท่ีเป็น “ห้องทดลองในจินตนาการ” ของ 

เดก็ ๆ และส่ือมวลชนยงัทําหน้าท่ีเป็นสว่นหนึง่ของเนือ้หาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 

5) การวิจารณ์กระบวนทศัน์ใหม ่

การเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ เช่น กระบวนทศัน์เร่ืองผลกระทบอนัจํากดัของส่ือท่ีมี

การตัง้คําถามเก่ียวกับแนวคิดเร่ืองพลงัอนัมหาศาลของส่ือ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สงัคมได้มีการตัง้คําถามและวิจารณ์กระบวนทศัน์เร่ืองผลกระทบอนัจํากดัของส่ือไว้ว่า ยงัมีจดุอ่อน

อยู่หลายประการ เช่น เป็นกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งวัดแต่ผลในระดับจุลภาค ระดับปัจเจกชน และ

ผลกระทบระยะสัน้อยู่อย่างเดิม เน่ืองจากกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเกิดขึน้นีเ้กิดจากทฤษฎีด้านความ

เข้าใจทางจิตวิทยา (Cognitive Paradigm) จึงได้มีการออกแบบการวิจัยท่ีมุ่งแต่ความ

เปล่ียนแปลงด้านความเข้าใจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัเท่านัน้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) ของ Albert Bandura ได้เกิดขึน้

ในชว่งทศวรรษท่ี 1960 นบัเป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลอย่างมากตอ่การเรียนรู้และการพฒันา โดยมีการ

อธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์จากการตอบสนองของตวัแปรต่าง ๆ หรือการบูรณาการ

ปฏิสมัพนัธ์อย่างตอ่เน่ืองระหว่างการรับรู้ พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกนั หากมองทฤษฎี

การเรียนรู้ทางสงัคมในด้านการส่ือสารมวลชน นบัเป็นการศกึษาเร่ืองผลกระทบทางด้านส่ือ เช่น 

เร่ืองความรุนแรงและเร่ืองเพศในส่ือต่าง ๆ การโน้มน้าวใจ เป็นต้น นอกจากนัน้คนเราสามารถ

สร้างรูปแบบพฤติกรรมการรับรู้จากส่ือท่ีเห็น เหมือนกบัว่าการได้เรียนรู้การเต้น การร้องเพลง การ

แสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัได้จากการมองเห็น การสงัเกตบคุคลรอบข้าง

กระทําสิ่งนัน้ ๆ แต่หากพฤติกรรมท่ีเกิดจากการสงัเกตไม่มีคณุคา่พอ ก็จะไม่เกิดความสนใจหรือ

การเลียนแบบในพฤติกรรมเหล่านัน้มาสู่ตนเอง ดงันัน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจึงขึน้อยู่กับ

กระบวนการตดัสินใจ (Judgement Process) ซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองจะขึน้อยู่กับมาตรฐานส่วน

บุคคลในการตอบสนองสังคมต่อพฤติกรรมนัน้และจากการสังเกตตัวแบบ จะส่งผลไปยังการ

ถ่ายทอดพฤตกิรรมในลําดบัตอ่ไป 

 

2.3.2  รูปแบบการเรียนรู้ของสังคม 

อลัเบิร์ต แบนดรูา (Bandura, 1976  อ้างถึงใน  สิทธิรัตน์  น้อยสง่า, 2544) ได้มีการแบ่ง

การเรียนรู้ของสงัคมของมนษุย์ ออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้
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1) การเรียนรู้จากการกระทํา (Learning by Rresponse Consequences) เป็น 

รูปแบบพืน้ฐานของการเรียนรู้ มีท่ีมาจากประสบการณ์ตรง มีการลงมือปฏิบตัิจริงในกิจกรรมอย่าง

ใดอยา่งหนึง่ โดยจะมีการพิจารณาผลจากพฤตกิรรมวา่ จะถกูนํามาใช้ตอ่ไป ลบทิง้หรือเลิกไป  

2) การเรียนรู้จากการสงัเกต (Observational Learning หรือ Social Learning) 

เกิดจากการท่ีบุคคลสงัเกตการกระทําของผู้ อ่ืนแล้วพยายามลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีสนใจนัน้ 

การเรียนรู้สว่นใหญ่ของคนเราเกิดขึน้จากตวัแบบหรือแบบอย่าง โดยสงัเกตพฤติกรรมจากตวัแบบ 

จะมีความแตกต่างจากการเรียนรู้จากการกระทําตรงท่ีต้องอาศยัการลองถูกลองผิดครัง้แล้วครัง้

เหลา่ ซึง่การเรียนรู้จากการสงัเกตนัน้จะเรียนรู้ผา่นตวัแบบเพียงคนเดียว ตวัแบบเพียงคนเดียวนีจ้ะ

มีการถ่ายทอดทัง้ความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกไปพร้อม ๆ กนั การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จะเกิด

ในสภาพแวดล้อมของการดําเนินชีวิตประจําวนัในสงัคม 

สว่นใหญ่คนเราเกิดการเรียนรู้จากการสงัเกตจากต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ-แม่ ครู-

อาจารย์ เพ่ือน คนรอบตวั รวมทัง้การได้ยินและการมองเห็นสิ่งตา่ง ๆ โดยท่ีพฤติกรรมมนษุย์ส่วน

ใหญ่มักเกิดจากการเรียนรู้ด้วยการสังเกต (Observation Learning) การเลียนแบบ (Imitation) 

และการลอกเลียนแบบจากต้นแบบ (Modeling) จากการเลียนแบบนีจ้ะทําให้เกิดการสร้างรูปแบบ

และกฎของพฤตกิรรมขึน้ และจะมีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติตนตอ่ไป 

 

2.3.3  กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต 

กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต เป็นการเรียนรู้จากการสงัเกตตวัแบบการกระทําหรือ

พฤติกรรม เสมือนมีการสงัเกตและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ มาเป็นแบบอย่าง 

นําไปสูก่ระบวนความคดิและพฤติกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม แบง่ออกเป็น 

4 ประการ ดงันี ้

1) กระบวนการความใสใ่จ (Attentional Process) 

การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ หากบคุคลนัน้ไม่มีความสนใจหรือใส่ใจพฤติกรรม

ท่ีจะเรียนรู้ต่อตวัแบบท่ีตนเองสงัเกต แต่ความสนใจท่ีเกิดขึน้จะนําไปสู่พฤติกรรมท่ีจะทําตามตวั

แบบหรือพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งจากตวัแบบนัน้ โดยท่ีความสนใจหรือใส่ใจจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์

ในอดีตและสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีเหมาะกบัการสงัเกต งานวิจยันีไ้ด้มุ่งศกึษากระบวนการความ

ใส่ใจในเร่ืองการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) โดยผู้ มีช่ือเสียง อาทิเช่น 

การใช้เวลาในแตล่ะวนัในการติดตามความเคล่ือนไหวการแสดงสินค้าของร้านขายสินค้าออนไลน์

ผา่นทางอินสตาแกรม การซือ้และการสะสมสินค้าท่ีมีความช่ืนชอบ 
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2) กระบวนการจดจํา (Retention Process) 

จากการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ บุคคลจะต้องมีการบนัทึกการจดจําสิ่งท่ีตนสงัเกตไว้ใน

ระยะเวลายาว เพ่ือสร้างความทรงจําใน 2 ลกัษณะ คือ ภาพในใจ (Imaginary) และคําพูดหรือ

ถ้อยคํา (Verbal) ซึ่งจะช่วยให้สามารถจดจําพฤติกรรมได้ง่ายและนานขึน้ จนบุคคลท่ีสังเกต

สามารถลอกเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบนัน้ได้ ถ้ามีการสงัเกตสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ซํา้ 

ๆ จะทําให้สามารถจดจําได้ดีย่ิงขึน้ เช่น การฟังเพลง ถ้ามีการใส่ใจในเนือ้ร้องของเพลงนัน้ ก็จะ

ชอบเพลงนัน้และสามารถจดจําเนือ้ร้องจนกระทัง่ร้องตามได้ 

3) กระบวนการเลียนแบบ (Reproduction Process) 

กระบวนการแสดงพฤติกรรม โดยนําสิ่งท่ีได้บนัทึกไว้ในความทรงจํามาเป็นตัว

แสดงออกถึงพฤตกิรรมการเลียนแบบจากต้นแบบ บคุคลสามารถแปรสภาพของภาพพจน์หรือสิ่งท่ี

จดจําไว้ เข้ารหัสเป็นคําพูด และแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นการกระทําท่ีเหมือนตวัแบบ ซึ่งจะ

ดําเนินพฤติกรรมนัน้ต่อไปหากได้รับการตอบสนองในทางท่ีพึงพอใจ หรือในทางกลบักันก็จะไม่

แสดงพฤตกิรรมนัน้อีก หากแสดงพฤตกิรรมแล้วไมไ่ด้รับการตอบสนองอนัเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยใน

งานวิจยันีมุ้่งศึกษากายลอกเลียนแบบบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ในด้านการแตง่กาย หรือการใช้สินค้า 

เน่ืองจากการขายสินค้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมโดยบุคคลผู้ มีช่ือเสียงนี ้สามารถใช้บุคคลผู้ มี

ช่ือเสียงเป็นผู้ นําเสนอสินค้าได้เลย ซึง่นบัเป็นสิ่งท่ีดงึดดูความสนใจเป็นอยา่งมาก 

4) กระบวนการจงูใจ (Motivation Process) 

การได้รับคําชมเชยหรือได้รับรางวลั จะเกิดเป็นแรงจงูใจประการสําคญัท่ีทําให้เกิด

การลอกเลียนแบบ จะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีได้รับการตอบสนองอนัเป็นท่ีน่าพึงพอใจออกมา

เท่านัน้ การเลียนแบบพฤติกรรมจากบคุคลท่ีเป็นต้นแบบย่อมสร้างความคาดหวงัท่ีจะได้รับความ

พึงพอใจมากขึน้ หากบุคคลมีการสงัเกตถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ จะมีความรู้สึกถึงความ

อยากท่ีจะเลียนแบบสิ่งนัน้เพิ่มมากขึน้ด้วยเช่นกัน ความคาดหวังเป็นการจูงใจให้เกิดการ

ลอกเลียนแบบพฤตกิรรมนัน้ตอ่ไป 

การเรียนรู้สว่นใหญ่ของคนเราเกิดขึน้จากการสงัเกต โดยการสงัเกตพฤติกรรมจาก

ตวัแบบ ซึ่งตวัแบบเพียงคนเดียว อย่างเดียวหรือสิ่งเดียวสามารถถ่ายทอดทัง้ความคิด และการ

แสดงออกไปพร้อม ๆ กนัได้  โดยท่ีตวัแบบจะทําหน้าท่ีในการสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้และ

เสริมสิ่งท่ีดีอยูแ่ล้วให้ดีขึน้  อีกทัง้ทําหน้าท่ียบัยัง้หากพฤตกิรรมนัน้ไมพ่งึประสงค์ 

การเรียนรู้ทางสงัคมของเยาวชนไทยจากต้นแบบในด้านความบนัเทิง หรือบคุคลท่ี

มีช่ือเสียงในแวววงบนัเทิงของไทยนัน้ มีความน่าสนใจตอ่การศกึษาวิจยัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมี
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การลอกเลียนแบบแนวทางการแต่งตวั การใช้สินค้า เช่น เคร่ืองประดบั กระเป๋า หมวก รองเท้า 

เป็นต้น จากบคุคลท่ีมีช่ือเสียงไมว่า่จะเป็นการสงัเกตเห็นในชีวิตประจําวนั หรือในละครก็ตาม ล้วน

ทําให้เกิดการเลียนแบบจากต้นแบบด้วยกนัทัง้สิน้ ผู้ศกึษาได้นําทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมมาเป็น

แนวทางในการอธิบายการเรียนรู้ทางสงัคมของเยาวชนไทยท่ีได้รับผลกระทบจากบคุคลผู้ มีช่ือเสียง

ในวงการบนัเทิงไทย สามารถสร้างความเข้าใจในเร่ืองพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงสิ่งตา่ง ๆ ท่ี

เกิดขึน้รอบตวัได้ 

Bandura (1971 อ้างถึงใน Baran & Davis 2012) กล่าวว่า การเรียนรู้ทางสงัคมจากการ

ใช้ส่ือมวลชนเกิดขึน้ได้ 3 แนวทาง คือ 

1) Observational  Learning  ผู้บริโภครับเอาพฤติกรรมใหมจ่ากการดโูทรทศัน์  

พวกเรารู้วิธียิงปืนแม้จะไมเ่คยใช้จริงจากส่ือ 

2) Inhibitory Effect  การดตู้นแบบถกูทําโทษจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

จะทําให้ผู้สงัเกตลดการแสดงพฤติกรรมแบบท่ีถูกทําโทษ  เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าถูกทําโทษไป

ด้วย  งานวิจยัเชิงทดลองท่ีให้กลุ่มตวัอย่างดวิูดีโอและภาพยนตร์ท่ีผู้แสดงถกูทําโทษจากการแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าว สามารถยบัยัง้พฤติกรรมก้าวร้าวหรือตอ่ต้านสงัคมของผู้สงัเกตได้  หรืออีกนบั

หนึ่งคือจะช่วยลดแรงจูงใจของผู้ ท่ีต้องการจะเลียนแบบให้น้อยลง เช่น การท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ

ข่าวของผู้ ท่ีเสียชีวิตจากการเมาแล้วขบัซํา้ ๆ ติดต่อกัน ทําให้จํานวนผู้ขับข่ีด่ืมสุราในขณะขับรถ

น้อยลง 

3) Disinhibitory Effect การให้รางวลัเม่ือต้นแบบได้แสดงพฤติกรรมท่ีสงัคมห้าม

ปราม  ก็อาจจะทําให้ผู้ชมเลียนแบบพฤตกิรรมท่ีสวนกระแสสงัคมให้มากขึน้ เช่น การให้นางเอกใน

ละครสวมบทบาทเป็นผู้หญิงปากกล้า ไม่เกรงกลวัใคร อาจทําให้วยัรุ่นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็น

พฤตกิรรมท่ีเก่งกาจ จนเกิดการนําไปปฏิบตัติามในท่ีสดุ 

Vicarious Reinforcement  ความคาดหวงัท่ีจะเห็นแรงเสริมเม่ือเห็นผู้ อ่ืนได้  อีกนยัหนึ่ง

คือแรงเสริมท่ีเกิดจากการสงัเกตไม่ใช่จากประสบการณ์โดยตรง ตวัแปรนีเ้ป็นตวัแปรหลกัท่ีสําคญั

ของการเรียนรู้ทางสงัคมผ่านส่ือมวลชน แม้ว่าการเรียนรู้จากการสงัเกต (Observation Learning) 

อาจจะเกิดได้จากประสบการณ์จริง อยา่ไรก็ดีไมว่า่ผู้สงัเกตจะแสดงพฤติกรรมท่ีได้เรียนรู้มาหรือไม่

ก็ตาม ผู้สงัเกตจะผา่นขัน้ตอนท่ีเรียกว่า Reinforcement  Contigencies (เง่ือนไขการเสริมแรง) ว่า

เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ตวัอย่างคือ เม่ือผู้สงัเกตดทีูวีท่ีให้รางวลัหรือทําโทษในการแสดงพฤติกรรม

ต่าง ๆ พวกเขาจะเลือกพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ไว้ใน Behavior Hierarchy  คือ การจดัลําดบัไว้ว่า 

พฤติกรรมไหนควรจะแสดงออกมา พฤติกรรมท่ีได้รับการลงโทษจะอยู่ในลําดบัท่ีต่ํากว่า ดงันัน้
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บคุคลไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์การได้รับรางวลัจริง แต่บุคคลนัน้จะต้องมีประสบการณ์แบบ

จริงๆ ผ่านการใช้ส่ือมวลชน ดงันัน้หลายครัง้ท่ีบคุคลไม่สนใจกบัพฤติกรรมท่ีได้รับผลทางลบ เช่น 

การว่ิงไปในบ้านท่ีกําลงัไฟไหม้ เพราะว่าบคุคลเห็นแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมจริง ๆ ว่าควรจะ

จดัลําดบัพฤติกรรมแบบไหน เลือกแสดงพฤติกรรมแบบไหน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านัน้เรียกว่า Social 

Prompting of previous learned behavior  นัน่คือ บคุคลจะแสดงพฤติกรรมจากการเรียนรู้มา

ก่อนวา่สิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ีสงัคมยอมรับได้หรือไม ่

 

2.4  แนวคิดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity Marketing) 

 

เน่ืองจากดารา-นักแสดง นับเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ ท่ี

ติดตาม หรือผู้ ชมได้ โดยการเช่ือมโยงสินค้าเข้ากับบุคคลท่ีมีช่ือเสียงซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของ

กลุ่มเป้าหมาย เม่ือผู้ ท่ีติดตามหรือผู้ ชมได้เห็นการโฆษณาก็จะเกิดการจดจําสินค้าท่ีบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงนําเสนอ จากนัน้ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 

การใช้สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ อีกทัง้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิพลท่ีสามารถทําให้ผู้ชมหรือผู้ติดตาม

คล้อยตามให้เกิดการซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ได้ 

ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ได้ให้นิยามคําว่า บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) หมายถึง 

บุคคลท่ีรู้จัก เพราะเขาเหล่านัน้เป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียง และการท่ีคน ๆ หนึ่งจะมีช่ือเสียงได้นัน้ เขา

เหล่านัน้จะต้องเป็นบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือไม่ก็ต้องเป็นทายาทของ

บคุคลท่ีประสบความสําเร็จ บคุคลธรรมดาท่ีไม่เคยประสบความสําเร็จในเร่ืองใดมาก่อนหรือไม่ได้

เป็นทายาทดงักล่าวจะไม่สามารถเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากการเป็นผู้

ประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงแล้ว บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะต้องมีตวัตนและมีชีวิตในลักษณะท่ี

ประชาชนจบัต้องได้ (Tangible) จากคําอธิบายนีทํ้าให้ขยายความตอ่ได้ว่า ตวัละครหลายตวัท่ีโดด

เดน่บนแผน่ฟิล์มหรือในจอแก้วหากไร้ซึง่ชีวิตในลกัษณะดําเนินไปและเปล่ียนได้แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็น

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง เชน่ ตวัการ์ตนูตา่ง ๆ ตวัละครในการ์ตนูหรือภาพยนตร์ เป็นต้น 

จากความหมายและคํานิยามท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity) หมายถึง  บุคคลท่ีเป็นท่ี รู้จัก มีความโด่งดังและมีตัวตนอยู่จ ริง มีการประสบ

ความสําเร็จในวิชาชีพท่ีตนได้กระทําอยู่ เช่น การแสดงละครหรือภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี การเมือง 

ศาสนา  เป็นต้น โดยความมีช่ือเสียงของบุคคลเหล่านีจ้ะทําให้บุคคลเหล่านีเ้ป็นท่ีรู้จักและมี

ช่ือเสียงในสงัคม บคุคลท่ีมีช่ือเสียงอาจจะมีช่ือเสียงในวงแคบ ๆ หรือมีช่ือเสียงตอ่สาธารณชนทัว่
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โลกก็เป็นได้ โดยทั่วไปแล้วบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไป มีการติดตามความ

เคล่ือนไหว การดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการทํากิจกรรมต่าง ๆ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงอาจจะมี

คณุสมบตัิด้วยกัน 4 ประการ คือ รูปลักษณ์ภายนอก (Looks) ความสามารถพิเศษหรือทกัษะ

พิเศษ (Talents) ภาพพจน์ส่วนบคุคล (Personal Image) และสถานะทางการเงินหรือสถานะทาง

สงัคม (Status) 

 

2.4.1  ประเภทของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) สามารถแบง่ประเภทออกเป็น 7 ประเภท ดงันี ้

1) Actor, Actress หมายถึง กลุ่มดารานกัแสดง โดยท่ีนกัแสดงจะประกอบไปด้วย 

นกัแสดงชาย หญิง เด็ก หรือผู้ ใหญ่ จะสงัเกตเห็นได้ว่า บคุคลท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มนีจ้ะโลดแล่นอยู่บน

จอแก้ว จอภาพยนตร์จนมีผู้คนจดจําได้ ถ้าเป็นนกัแสดงรุ่นเก่าท่ีมีช่ือเสียงมานมนานจะมีการดแูล

ภาพลกัษณ์ของตนเองเป็นอยา่งดี ไมค่อ่ยจะมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย ส่วนดารานกัแสดงรุ่นตอ่ ๆ 

มาจะมีผู้ดแูลเป็นผู้จดัการสว่นตวัเข้ามาจดัการควิตา่ง ๆ ของตวัดารานกัแสดงแทน ซึ่งภาพลกัษณ์

เหล่านีน้บัเป็นตวัแปรในการคดัเลือกคนดงั (Celeb) ให้มาเป็น Brand Endorser ได้ เช่น เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าฟิลิปส์ได้ดงึนกัแสดงอย่าง ชมพู่ อารยา มาเป็น Brand Endorser เพ่ือรุกตลาดสินค้าเคร่ือง

จดัแตง่ทรงผมและเคร่ืองเป่าผม  

2) Singers หมายถึง กลุม่คนท่ีต้องการเข้ามาเป็นศิลปิน โดยมีความหลากหลาย 

ในการเข้าสู่การเป็นศิลปิน มาจากการประกวดในเวทีตา่ง ๆ หรือไต่เต้าจากเวทีเล็กมาสู่เวทีใหญ่

ด้วยความสามารถส่วนตวั อย่างการประกวดจากเวทีล่าฝันตา่ง ๆ เช่น The Star ค้นฟ้าคว้าดาว, 

Academy Fantasia ฯลฯ  มีการสงักดัค่ายเพ่ือเป็นศิลปินเต็มตวั โดยมีข้อแตกตา่งระหว่างกลุ่ม

ศิลปิน (Singer-Celeb) และกลุ่มดารานกัแสดง (Actor-Celeb) คือ กลุ่มศิลปิน (Singer-Celeb) 

จะมีค่ายสงักดัท่ีแน่นอนและชดัเจน มีทีมงานคอยดรูายละเอียดหรือภาพลกัษณ์ต่าง ๆ เม่ือเข้าสู่

วงการ มีโดยจะการกําหนดและพฒันาภาพลกัษณ์ให้มีความชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เพ่ือการแสดงความเดน่ชดัตอ่สาธารณชน 

3) Singer-Actor, Actress หรือ Actor, Actress-Singer หมายถึง บคุคลท่ีประสบ 

ความสําเร็จด้านการมีช่ือเสียงมากกวา่หนึง่อยา่ง โดยบางคนอาจจะเร่ิมจากการเป็นนกัร้องมาก่อน 

หรือบางคนอาจจะเร่ิมจากการเป็นนกัแสดงมาก่อนตอนเข้าสู่วงการใหม่ ๆ บุคคลท่ีมีโอกาสได้

แสดงความสามารถทัง้สองวงการ ก็จะประสบความสําเร็จด้านช่ือเสียงทัง้สองวงการ แต่หากไม่

ประสบความสําเร็จในบทบาททัง้สองก็มกัจะกลบัไปยืนจดุเดิม คือ การกลบัทํางานบทบาทเดียว 
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โดยมีข้อสงัเกตของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีประสบความสําเร็จในสองบทบาทใกล้เคียงกนั มกัจะเป็น

คนรุ่นใหมจ่ะได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถอยา่งจริงจงั  

4) Sport Figures หมายถึง บคุคลท่ีมีความสามารถด้านกีฬา ประสบความสําเร็จ 

ในการแข่งขนัด้านกีฬาระดบัสากล นําช่ือเสียงมาสู่ตนเองและประเทศชาติท่ีตนถือสญัชาติ เช่น 

ภารดร ศรีชาพนัธ์ เป็นนกักีฬาเทนนิส ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  โดยบคุคลท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มนีจ้ะมีช่วง

อายุท่ีมีช่ือเสียงผนัแปรตามช่วงเวลาแห่งชยัชนะในกีฬาท่ีถนดั ความแพ้-ชนะทางด้านกีฬาท่ีตน

แข่งขนัจะเป็นองค์ประกอบสําคญัของการเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น นกักีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง

ของประเทศไทย ก็กลายมาเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเน่ืองจากการการพาทีมวอลเล่ย์บอลของไทยไปสู่

ระดบัสากล 

5) New Anchors & Mc บคุคลกลุ่มนีมี้หน้าท่ีการงานท่ีจะต้องปรากฏตวัตามหน้า 

จอโทรทัศน์อยู่บ่อย ๆ โดยจะมีช่ือเสียงอย่างมาก เน่ืองจากผู้คนมีความคุ้นเคย นานวนัเข้าจะ

กลายเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงจากการได้รับความสนใจจนเป็นท่ีรู้จกั มีภาพลกัษณ์เฉพาะตวั มีความ

โดดเด่น มีรูปร่างหน้าตาดี จึงเป็นท่ีสนใจของแบรนด์สินค้าหลากหลายแบรนด์ไม่ได้น้อยไปกว่า

กลุม่อ่ืน ๆ 

6) Beauty บคุคลกลุม่นีจ้ะเป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจากการผา่นเวทีประกวดในหลาย ๆ เวที 

มาแล้ว เช่น เวทีประกวดนางงาม ไม่ว่าจะได้รางวลัอันดบัท่ีหนึ่ง หรือลําดบัอ่ืน ๆ จะเป็นหนทาง

ไปสู่การเป็นบุคคลผู้ มีช่ือเสียงเช่นกัน ยังสามารถเข้าสู่วงการอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เช่น วงการของ

นักร้อง วงการนักแสดง โดยความมีช่ือเสียงก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืน ถ้าหากหมดสมัยท่ีครองตําแหน่ง 

ความมีช่ือเสียงก็จะหมดไปด้วย 

7) High-So  บุคคลกลุ่มนีจ้ะเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงตวัจริง  เน่ืองจากการมีทรัพย์  

มีรูปร่างหน้าตา มีช่ือเสียงในแวดวงอยู่ก่อนแล้ว แตเ่พิ่งได้รับความนิยมตามส่ือตา่ง ๆ เน่ืองจากใน

อดีตบคุคลกลุม่นีม้กัจะเก็บตวัไม่คอ่ยจะเป็นข่าว มีการรู้จกักนัโดยเฉพาะในวงสงัคมเท่านัน้ แตใ่น

ปัจจบุนัได้มีการเปิดตวัของกลุม่ลกูหลานไฮโซให้ได้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ ความมีช่ือเสียงของคนกลุ่มนี ้

จะติดตวัมาตัง้แต่เกิดเพราะมีชาติตระกูล นามสกุล และธุรกิจท่ีครอบครัวได้สืบทอดกันมาอย่าง

ตอ่เน่ือง 

โดยท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ทุกกลุ่มจะมีลกัษณะเหมือนกัน คือ ความมีช่ือเสียง

และการประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดท่ีสร้างความจดจําหรือจุดสนใจให้แก่

ประชาชน บคุคลท่ีมีช่ือเสียงจะมีหลากหลายระดบัขึน้อยู่กบัความโดง่ดงัของช่ือเสียงและการได้รับ

ความนิยมในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ด้วย 
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2.4.2  ลักษณะสาํคัญของบุคคลผู้มีช่ือเสียง (Celebrity) 

ในปัจจบุนัการตลาดเร่ิมให้ความสําคญักับการใช้ผู้ นําเสนอสินค้ามากขึน้ โดยเฉพาะการ

เลือกใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ในการนําเสนอสินค้า ด้วยสาเหตสํุาคญั นัน่คือ บุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง (Celebrity) จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการโฆษณานําเสนอสินค้าหรือบริการ 

โดยมีลกัษณะสําคญั ดงันี ้

1) บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นํากระแส 

โดยท่ีบคุคลท่ีมีช่ือเสียงจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในฐานะผู้ นํากระแส (Trend Setters) 

ในด้านต่าง ๆ ของสังคม สังเกตได้จากการแต่งกาย การใช้สินค้าหรือบริการ การดําเนินชีวิต 

ประจําวนั หรือการทํากิจกรรมตา่ง ๆ เน่ืองจากการท่ีมีผู้บริโภคเฝ้าติดตามความเคล่ือนไหวของ

บุคคลผู้ มีช่ือเสียงเป็นประจําอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว และจะมีแนวทางในการกระทําตามบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเหลา่นัน้ทนัที  

2) บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําทางความคิด 

เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะเป็นผู้ นําทางความคิด (Opinion Leaders) การกระทําใด ๆ 

ก็ตามท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้กระทํา จะมีอิทธิพลอย่างมากสําหรับผู้ บริโภค และจะก่อให้เกิด

พฤตกิรรมเลียนแบบ ซึ่งบคุคลท่ีมีช่ือเสียงจึงเหมาะแก่การเป็นผู้ นําความคิดในด้านท่ีดี เช่น ดารา-

นกัแสดงรณรงค์ให้มีการร่วมบริจาคหมอนให้แก่เด็กกําพร้าในโครงการ Goodnitehug  โดยการ

ถ่ายรูปคู่กับหมอนแล้วแชร์ในอินสตาแกรม (Instagram)  ซึ่งกิจกรรมนีไ้ด้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก 

3) บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนความใฝ่ฝันของตวัผู้บริโภค 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนความใฝ่ฝันของตัวผู้ บริโภคผ่าน

ตวัตนของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเอง โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคปรารถนาท่ีจะมีวิถีชีวิตท่ีสวยงาม ร่ํารวย 

หรูหรา สะดวกสบาย มีช่ือเสียงมีเกียรติยศ ซึ่งผู้บริโภคก็จะจินตนาการหรือสมมติให้ตวัเองเป็น

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงคนนัน้ท่ีตนช่ืนชอบ พฤติกรรมการแสดออกของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงจึงมีอิทธิพลตอ่

ความคดิและการกระทําของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จะเห็นจากการท่ีบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาโฆษณา

สินค้าหรือบริการแล้วรับรองการันตี สินค้าหรือบริการนัน้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมาก 

กล่าวโดยสรุป คือ การท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) มาเป็นตวัแทนในการนําเสนอ

สินค้าหรือบริการตา่ง ๆ จะทําให้ผู้บริโภคมีการติดตามเร่ืองราวและความเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึน้ของ

เหล่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่านีต้ลอดเวลา  ซึ่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะทําให้เกิดแรงจูงใจท่ีสําคญัใน

การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา การติดตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนช่ืนชอบนัน้ ทําให้เกิด
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แนวโน้มท่ีจะลอกเลียนแบบพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การใช้สินค้าหรือบริการ ฯลฯ  

นบัว่าเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีจะดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค และทําให้เกิดการตดัสินใจซือ้

สินค้าและบริการตา่ง ๆ  

 

2.4.3  แนวคิดเก่ียวกับการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่งเสริมสินค้า (Celebrity Endorser) 

คําว่า  Celebrity Endorser  ประกอบด้วยคํา  2  คํา  คือ  Celebrity และ  Endorser  ซึ่ง 

Celebrity  หมายถึง  บคุคลท่ีมีช่ือเสียง โดยมีคณุสมบตัิ  4  ประการ  ได้แก่ ความสามารถและ

ทักษะ  รูปลักษณ์ภายนอก  สถานะทางสังคมและการเงิน  และภาพพจน์ส่วนบุคคล  ส่วน 

Endorser  หมายถึง  การรองรับ  การเห็นพ้องด้วย 

Celebrity Endorser  หมายถึง  บุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้มีการใช้ภาพลักษณ์ของการมี

ช่ือเสียงเป็นตวัแทนหรือเป็นผู้ รองรับสินค้านัน้ ๆ ในการโฆษณา  เสมือนการเป็นตวัแทนของสินค้า

นัน้  การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณา  จะประสบความสําเร็จจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีผู้  

ช่ืนชอบเป็นจํานวนมาก  โดยผู้ ซือ้จะสามารถซือ้สินค้าจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนช่ืนชอบอยู่ใน

โฆษณาตวันัน้  โดยไมคํ่านงึความเก่ียวพนัระหวา่งตนกบัสินค้าชนิดนัน้เลย 

 

2.4.4  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) 

ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ขอบเขตท่ีผู้ รับข่าวสารมีความเห็นว่า แหล่งท่ีมาของ

ข้อมูลมีความเก่ียวข้อง มีทกัษะท่ีเก่ียวข้องหรือประสบการณ์ท่ีน่าเช่ือถือและเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมี

อคต ิสามารถให้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ โดยแบง่ออกเป็น 5 ประการ ดงันี ้

1) การใช้ผู้ เช่ียวชาญ (Expertise) 

เน่ืองจากทศันคตแิละความคิดเห็น  จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเช่ือของ

บุคคลนัน้ ๆ จึงต้องใช้ผู้ ส่ือสารท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง อย่างบริษัทต่าง ๆ ก็ต้องจดัฝึกอบรมให้แก่

พนกังานเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยเพิ่มความรู้สึกของลกูค้าให้มีความเช่ือว่า พนกังานมีความเช่ียวชาญ

ในสินค้าตัวนัน้จริง ๆ การเลือกผู้ ให้ข้อมูลจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้และความ

เช่ียวชาญในสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะการใช้บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความ

เช่ียวชาญ จะมีความสําคญัอย่างมากกบัการซือ้สินค้า การใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงจะได้ผลสงูสดุเม่ือ

มีความรู้ มีประสบการณ์และมีพืน้ความรู้พอท่ีจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าท่ีโฆษณา 

2) การใช้ความนา่เช่ือถือ (Trustworthiness) 

นอกจากความเช่ียวชาญแล้ว ยังอาศยัความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลอีกด้วย 

มกัจะพบวา่การใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในการสร้างภาพลกัษณ์จะต้องเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความ
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น่าเช่ือถือได้ โดยอาจจะมีการจดัการกับปัญหาด้านความน่าเช่ือถือด้วยการใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น 

การให้ข่าว ซึ่งผู้ประกาศข่าวมกัจะสร้างความน่าเช่ือถือและโน้มน้าวใจได้มากกว่า เน่ืองจากเป็น

บคุคลท่ีไมมี่อคตแิละมีความนา่เช่ือถือสงู  

3) ความดงึดดูใจ (Attractive) 

จะประกอบไปด้วยความคล้าย ความคุ้นเคยและความช่ืนชอบ  ความคล้ายคือการ

มีลักษณะระหว่างผู้ ส่ง แหล่งข้อมูลและผู้ รับ  ความคุ้นเคยคือการมีความรู้เก่ียวกับสินค้า และ

ความช่ืนชอบอาจเป็นผลมาจากลกัษณะทางกายภาพ พฤติกรรมหรือลกัษณะอ่ืน ๆ ของผู้ส่งสาร  

อาจจะเป็นความประทบัใจในเร่ืองรูปร่างหน้าตา ความสามารถหรือบคุลิกภาพก็ได้ ความดงึดดูใจ

จะนําไปสูก่ารโน้มน้าวใจผา่นกระบวนการท่ีเรียกว่า กระบวนจําแนก (Identification) ซึ่งผู้ รับสารมี

แรงจงูใจในลกัษณะความสมัพนัธ์กบัแหล่งข้อมลูและรับเอาความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ความช่ืน

ชอบ หรือพฤตกิรรมตา่ง ๆ มาเป็นของตนเอง  

4) ความเหมือน (Similarity) 

หมายถึง ความคล้ายคลึงระหว่างผู้ นําเสนอสินค้า (Presenter) กบักลุ่มเป้าหมาย

ของตราสินค้า  บุคคลทัว่ไปมีโอกาสได้รับการโน้มน้าวใจโดยข้อความท่ีถกูส่งผ่านบุคคลท่ีมีความ

คล้ายคลึงกับตนเอง หากผู้ส่งสารและผู้ รับสารมีความต้องการท่ีเหมือนกัน เป้าหมายเดียวกัน 

ผลประโยชน์ร่วมกันหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีคล้ายกัน ก็จะเกิดการยอมรับในการทําความ

เข้าใจได้ดีขึน้และง่ายขึน้  ซึง่เป็นวิธีท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในการส่ือสารการตลาด 

5) ความเคารพ (Respect) 

หมายถึงความเคารพต่อความสําเร็จของบุคคลนัน้ ทําให้เกิดความช่ืนชอบและ

นํามาเป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเอง ดงันัน้จึงเลือกพรีเซนเตอร์ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของบคุคลทัว่ไป จงึจะประสบความสําเร็จ 

การเลือกใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) มาเป็นผู้ นําเสนอสินค้าจําเป็นท่ีจะต้องทราบ

ข้อมลูของสินค้าท่ีจะนําเสนอนัน้ เข้าใจลกัษณะ ประโยชน์ของสินค้าให้ครบถ้วน ภาพลกัษณ์ของ

สินค้า  รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้านัน้ ๆ ด้วย  โดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) จะต้องมี

ความน่าเช่ือถือ สามารถจงูใจ และโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซือ้สินค้าท่ีนําเสนอได้ อีก

ทัง้จะต้องมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัสินค้านัน้ เป็นท่ีรู้จกัประกอบกบัการมีช่ือเสียง จนทําให้ประสบ

ความสําเร็จเก่ียวกบัสินค้า 
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2.4.5  ผลกระทบของการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) มาเป็นผู้ นําเสนอสินค้าหรือบริการ นับเป็นกลยุทธ์

หนึ่งท่ีนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) นัน้ก่อให้เกิดผลดี

และผลเสียหลายประการ ดงันี ้

1) ผลดีของการใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) 

(1)  กระตุ้นความสนใจได้สงู (Attention Increasing) จากการท่ีผู้บริโภคมีความ 

สนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การท่ีมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาโฆษณาสินค้าหรือบริการ ทําให้เกิดความ

ตัง้ใจด ูสนใจตดิตามและจดจําสิ่งนัน้ ๆ  

(2)  สร้างความน่าเช่ือถือได้สงู (Creditability Building) สินค้าหรือบริการจะต้อง 

มีคณุภาพและเป็นท่ีนา่เช่ือถือสําหรับผู้บริโภค  

(3)  การปรับปรุงภาพลกัษณ์ของสินค้าให้ดีขึน้ (Image Polishing) สําหรับสินค้า 

ท่ีมีภาพลกัษณ์เก่าหรือไม่ทนัสมยั มกัจะนําบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาช่วยโฆษณาเพ่ือปรับภาพลกัษณ์

เดิม เสมือนการถ่ายโอนภาพลักษณ์จากตวับุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาสู่แบรนด์ และยงัทําให้ภาพรวม

ของสินค้าดดีูขึน้ จนทําให้เกิดความรู้สกึวา่ราคาของสินค้าคุ้มคา่แก่การซือ้ 

(4)  แนะนําตราผลิตภณัฑ์ใหม ่(Brand Introduction) สินค้าใหม่ท่ีออกมาจะต้อง 

ทําการโฆษณาให้เป็นท่ีรู้จักในผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทําให้นิยมใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมารองรับ

สินค้านัน้ ซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นใบเบกิทางให้ผู้บริโภครู้จกัสินค้าและตราย่ีห้อมากขึน้ 

(5)  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตราผลิตภณัฑ์ได้ (Brand Strengthening) เป็น

การให้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้ใช้สินค้าในท่ีสาธารณะอยู่ตลอดเวลา เม่ือผู้บริโภคสงัเกตเห็นการใช้

สินค้าของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่า บคุคลผู้ มีช่ือเสียงชอบสินค้าและใช้

สินค้านัน้อยา่งแท้จริง  

(6)  การสร้างภาพลกัษณ์ในตราสินค้าได้เหมือนกนัทัว่โลก (Underpin Global 

Campaign) กรณีท่ีเป็นแคมเปญเหมือนกนัทัว่โลก การใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงจึงใช้เพียงคนเดียวหรือ

ชดุเดียวในการนําเสนอสินค้าหรือเป็นตวัแทนของสินค้านัน้ จะช่วยสร้างความมัน่ใจว่าภาพลกัษณ์

ของสินค้าเหมือนกนัทัว่โลก  

2) ผลเสียของการใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) 

(1)  บุคคลท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นกว่าตวัสินค้า  (Overshadowing the Brand)

การโฆษณาบางชิน้อาจทําให้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงโดดเดน่กว่าตวัสินค้า ทําให้ผู้บริโภคให้ความสนใจ
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ในบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าตัวสินค้า ตัวสินค้าจะถูกบดบังลงไปได้ ลักษณะเช่นนีเ้รียกว่า 

Vampire Effect  

(2)  การขดัแย้งกบัความเป็นจริง (Conflict Truths) เน่ืองจากการท่ีบคุคลที่มี

ช่ือเสียงไม่ได้เป็นผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์นัน้อย่างแท้จริง ถ้าหากมีผู้ อ่ืนมาเห็นก็จะเกิดความเสียหายกับ 

แบรนด์ ทําให้เกิดความไมน่า่เช่ือถือขึน้ได้ 

(3)  ความเส่ียงในการตดิตามของส่ือ (Media Coverage Risk) หากการเลือกใช้ 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นบุคคลท่ีมีความโดดเด่น เป็นท่ีรู้จักเดิมอยู่แล้ว โอกาสท่ีส่ือจะเจาะลึก

เบือ้งหลังการดําเนินชีวิตก็มีโอกาสสูง หากเป็นช่วงท่ีมีแคมเปญออกมา ก็จะทําให้ผู้บริโภคเกิด

ความสนใจในตวับคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าแทน และหากตวัผู้ มีช่ือเสียงท่ีเป็นตวัแทน

นัน้มีช่ือเสียงในทางเสียหายมาก ๆ จะสง่ผลให้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์นัน้เสียไปด้วย 

(4)  การเป็นผู้ นําเสนอสินค้าให้หลายแบรนด์เกินไป (Overexposure) การท่ี

บคุคลผู้ มีช่ือเสียงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ทําให้แบรนด์ตา่ง ๆ มีความต้องการในตวับคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงคนนีใ้นการทําหน้าท่ีรับรองสินค้า (Endorse) ให้แก่แบรนด์ ถ้าหากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

รับรองหลายแบรนด์เกินไป จะทําให้เกิดความสบัสนในภาพลกัษณ์ของสินค้า ส่งผลให้แคมเปญ

นัน้ไมป่ระสบความสําเร็จเทา่ท่ีควร 

(5)  การกระทําของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีผลตอ่ภาพลกัษณ์ (Celebrity’s Sudden 

Change in Image) บคุคลท่ีมีช่ือเสียงนบัเป็นบคุคลสาธารณะ ภาพลกัษณ์ตา่ง ๆ ย่อมก่อให้เกิด

ความอ่อนไหวตอ่การเปล่ียนแปลงได้ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ต่อตวับุคคลท่ีมีช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วยทนัที และยงัทําให้เกิดผลกระทบตอ่แบรนด์ด้วย 

 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 

 

Hanna  และ  Wozniak (2001 อ้างถึงใน  นิชาพนัธ์ ตนัติเกียรติ, 2556)  ได้ให้นิยามของ

การรับรู้ไว้  หมายถึง  กระบวนการเลือก  จดัระเบียบ  และตีความรู้สึกท่ีได้รับทางประสามสมัผสั

ให้ออกมาเป็นความหมาย  โดยแตล่ะบุคคลจะมีกรอบในการอ้างอิงท่ีใช้ในการตีความหมาย  ทํา

ให้แตล่ะบคุคลมีการรับรู้เก่ียวกบัสิ่งเร้าท่ีแตกตา่งกนั  แม้จะเป็นบคุคลเดียวกนัก็ยงัสามารถรับรู้สิ่ง

เร้าเดียวกนัแตกตา่งกนัออกไปเม่ือระยะเวลาเปล่ียนแปลงไป 

Solomon (1999)  ได้ให้นิยามของการรับรู้ไว้  หมายถึง  กระบวนการทางความรู้สึกตา่ง ๆ  

ท่ีมีขัน้ตอนเร่ิมจากการคดัสรร  จดัระเบียบ  และตีความให้ความหมายเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
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เติมศกัดิ์ คทวณิช (2546) ได้ให้ความหมายของการรับรู้  หมายถึง  กระบวนการในการ

แปลความหมายท่ีเกิดขึน้ภายหลังร่างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้า  ซึ่งการรับรู้เป็นพืน้ฐานของการ

เรียนรู้ท่ีสําคญัของบุคคล  และในการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลจะขึน้อยู่กับการรับรู้

สภาพแวดล้อมและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมนัน้ 

กมลวฒัน์ ยะสารวรรณ (2547)  ได้ให้ความหมายของการรับรู้  หมายถึง  ขบวนการแปล

ความหมายของสิ่งเร้าท่ีมากระทบประสาทสมัผสัของเราและแปลความหมายอย่างไรนัน้  ขึน้อยู่

กบัประสบการณ์ในอดีตของแตล่ะบคุคล 

จากความหมายและคํานิยามท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้  หมายถึง  

กระบวนการแปลความหมายของบคุคลแตล่ะคนจากสิ่งท่ีเกิดขึน้รอบ ๆ ตวัเรา  โดยสามารถสมัผสั

ได้จากการสมัผสั  การมอง  การได้ยิน  ความรู้สึก  การได้กลิ่น  ซึ่งอาศยัประสบการณ์เดิมในการ

แปลความหมายของสิ่งนัน้ ๆ ในงานวิจยันีเ้ป็นการรับรู้ถึงข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสินค้าแฟชัน่ผ่าน

อินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในการนําเสนอสินค้าของร้านตนเอง 

 

2.5.1  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ 

ในการรับรู้ของบคุคลแตล่ะคนจะต้องอาศยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้  เพ่ือนํามาใช้ใน

การแปลความหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  ปัจจัยส่วนบุคคล  และปัจจยัจาก

คณุลกัษณะของสิ่งเร้า  ดงันี ้

1) ปัจจยัสว่นบคุคล   

(1)  อวยัวะในการรับรู้ (Sensory Organ) ถ้าอวยัวะมีความสมบรูณ์ก็จะมี การ

รับรู้ได้ดี  หากบคุคลใดท่ีมีความผิดปกตขิองอวยัวะก็จะสง่ผลตอ่การรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

(2)  ประสบการณ์เดิม (Previous Experience) ประสบการณ์เดิมจะช่วยใน

การรับรู้และการแปลความหมายของสิ่งเร้าท่ีได้สมัผสั  นอกจากนีป้ระสบการณ์เดิมยงัส่งผลต่อ

ทศันคตท่ีิจะเกิดขึน้กบัสิ่งเร้านัน้ ๆ ด้วย 

(3)  ความต้องการท่ีจะรับรู้ (Need) บคุคลแตล่ะคนจะมีการเลือกรับรู้ท่ีแตกตา่ง 

กนัไป ซึง่สว่นใหญ่จะเลือกรับรู้ในสิ่งท่ีตนต้องการและให้ความสนใจ 

(4)  ความใส่ใจ (Attention) และการเลือก (Selection) โดยการเลือกท่ีจะรับรู้ 

กรณีท่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีสิ่งเร้าจํานวนมาก  เชน่  ภาพ กลิ่น และเสียง 

(5)  สภาวะทางอารมณ์ (Emotion)  เชน่  ดีใจ  เสียใจ  เครียด  หงุดหงิด ส่งผล 

ตอ่การรับรู้ท่ีมากขึน้หรือน้อยลง 
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(6)  ความคาดหวงั (Expectancy) เป็นความหวงัท่ีเกิดขึน้ตอ่สิ่งเร้าท่ีจะรับรู้ใน

สถานการณ์นัน้ ๆ   

(7)  สติปัญญา (Intelligence) ถ้ามีสติปัญญาท่ีดี ก็จะทําให้การรับรู้เป็นไปได้

อยา่งลกึซึง้ 

2) ปัจจยัจากคณุลกัษณะของสิ่งเร้า 

(1)  ขนาดของสิ่งเร้า (Size) เป็นสิ่งท่ีสามารถดงึดดูความสนใจได้ ถ้าสิ่งเร้ามี

ขนาดใหญ่จะเกิดการรับรู้ได้ดีกว่าสิ่งท่ีมีขนาดเล็ก  เช่น  ข่าว  ถ้ามีการใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่ในการ

พาดหวัขา่ว  ผู้คนจะเกิดความสนใจและต่ืนตวัตอ่ขา่วนัน้มากขึน้ 

(2)  ความเข้มของสิ่งเร้า (Intensity) สว่นใหญ่คนเราจะรับรู้สิ่งเร้าท่ีมีความเข้ม

มากได้ดีกวา่ความเข้มน้อย ความเข้มของสิ่งเร้า ได้แก่ สีของวตัถ ุความเข้มของเสียง   

(3)  การเคล่ือนไหว (Movement) การเคล่ือนไหวของสิ่งเร้า จะทําให้เกิดความ 

สนใจและมีการรับรู้ถึงสิ่งเร้านัน้มากขึน้  เชน่  ภาพเคล่ือนไหว  คลิปวีดโิอ 

(4)  การกระทําซํา้ (Repetition)  เม่ือสิ่งเร้ามีการเกิดขึน้ซํา้ ๆ หรือบอ่ยครัง้  จะ

ทําให้เกิดการรับรู้ได้ดีกว่า  เช่น  ความถ่ีในการโฆษณา  จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสนใจและ

จดจําตอ่สิ่งนัน้ได้ดี 

(5)  สี (Color) สีสนัท่ีมีความฉดูฉาดจะสามารถดงึดดูความสนใจ อีกทัง้ยงัมีผล 

ตอ่อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลด้วย  แตท่ัง้นีก็้ขึน้อยู่กบัทศันคติและคา่นิยมของแตล่ะบุคคล

วา่จะมีความชอบสีออ่นหรือสีเข้มมากกวา่กนั   

 

2.5.2  กระบวนการรับรู้ (Perceptual  Process) 

กระบวนการรับรู้ของบคุคล เร่ิมต้นจากการท่ีอวยัวะ  ได้แก่  ห ู ตา  จมกู  ปากและผิวหนงั    

ได้สมัผสักบัสิ่งเร้าท่ีผ่านเข้ามาจากการกระตุ้น  ส่งผลมายงัสมองเพ่ือตีความและแปลความหมาย  

ทําการรับรู้และตอบสนองเป็นพฤติกรรม   โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมและความรู้เดิมท่ีมี

มา  เพ่ือตอบสนองตอ่สิ่งเร้าเหลา่นัน้  (ดงัภาพท่ี 2.1) 
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ภาพท่ี 2.1  กระบวนการรับรู้ 

 

2.6  แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 

ศภุร เสรีรัตน์ (2540)  ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤตกิรรมผู้บริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมของ

บคุคลท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบคุคลต้อง

มีการตดัสินใจทัง้ก่อนและหลงัการกระทําดงักลา่ว 

วราภรณ์ ศริิปิตภุมูิ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ 

ท่ีบุคคลจะทําการตัดสินใจว่า จะซือ้สินค้าและบริการอะไร หรือไม่ อย่างไร ถ้าซือ้จะซือ้ท่ีไหน 

เม่ือไร มีวิธีการซือ้และการใช้สินค้าและบริการนัน้อยา่งไร 

ชชูยั  สมิทธิไกร (2554)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง  การกระทํา

ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช้ (Use)  และการ

กําจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ

ปรารถนาของตน  พฤตกิรรมเหลา่นีส้ามารถอธิบาย ได้ดงันี ้

การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้ บริโภคในการ

ตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ โดยครอบคลมุพฤติกรรมตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารตระหนกัถึงความต้องการ  

การค้นหาข้อมลู  การประเมินทางเลือกตา่ง ๆ และการตดัสินใจซือ้ 

การซือ้ หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่สินค้าและบริการท่ีผู้บริโภคต้องการ  ตัง้แต ่

การเลือกแหลง่ท่ีจะซือ้ และวิธีจา่ยเงินคา่สินค้าและบริการ 

การใช้  หมายถึง  การท่ีผู้บริโภคนําสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามท่ีมุง่หวงั หรือการรับบริการ

จากองค์การธุรกิจ 

สิ่งเร้า อวยัวะรับรู้ สมองตีความและ

แปลความหมาย 

รับรู้ พฤตกิรรม การตอบสนอง 

กระตุ้น 
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การกําจดัสว่นท่ีเหลือ  หมายถึง  การนําสว่นท่ีเหลือของผลิตภณัฑ์ไปกําจดัทิง้ โดยอาจจะ

กระทําในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การทิง้ในถงัขยะ การนํากลบัมาใช้ใหม ่หรือการนําไปผลิตใหม ่

 

2.6.1  บทบาทของผู้บริโภค 

ผู้บริโภคท่ีเป็นบุคคล (Personal Consumer)  ได้แก่ ผู้ ซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ในลกัษณะตา่ง ๆ  ผู้บริโภคท่ีเป็นบคุคลประกอบด้วยผู้ มีบทบาทในการซือ้ ได้แก่ 

1)  ผู้ ริเร่ิม (Initiators) คือ ผู้ ท่ีมีความคดิในการซือ้สินค้าหรือบริการอยา่งใดอยา่ง

หนึง่เป็นคนแรก มีการรับรู้ถึงความจําเป็นหรือความต้องการ 

2)  ผู้ มีอิทธิพล (Influencers) คือ ผู้ให้คําแนะนําหรือมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้

สินค้าหรือบริการ  ไมว่า่การแสดงออกนัน้จะตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม  

3)  ผู้ตดัสินใจ (Deciders) คือ  เป็นผู้ ท่ีตดัสินใจหรือมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้

สินค้าหรือบริการ  ไมว่า่จะซือ้หรือไม ่ซือ้อะไร ซือ้อยา่งไร และซือ้ท่ีไหน 

4)  ผู้ ซือ้ (Buyers) คือ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ ซือ้ โดยท่ีตนเองอาจจะไมไ่ด้เป็นผู้ใช้ก็ได้ 

5)  ผู้ใช้ (Users) คือ ผู้ใช้สินค้าหรือบริการนัน้โดยตรง  

 

2.6.2  กรอบแนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

การกระทําของบคุคลสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม

ภายใน  ดงันี ้

1)  พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) 

หมายถึง การกระทําท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ โดยมีการแสดงออกใน

รูปแบบวจันภาษา (Verbal) และแบบอวจันภาษา (Nonverbal) เช่น การพูด การเดิน การนัง่ การ

หวัเราะ การซือ้สินค้า เป็นต้น 

2)  พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) 

หมายถึง การกระทําท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล บคุคลอ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น 

ความรู้สึก ทัศนคติ ความเช่ือ ความคิด  แต่สามารถวัดพฤติกรรมแบบนีไ้ด้จากแบบวดัหรือ

แบบทดสอบ 

ทัง้พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ 

พฤติกรรมภายนอกจะเป็นสิ่งสะท้อนให้ทราบถึงพฤติกรรมภายในของบุคคลนัน้ เช่น เม่ือเห็นคน

หวัเราะ อาจจะสนันิษฐานได้วา่ คนนัน้กําลงัมีความสขุ ดงันัน้การท่ีจะเข้าใจพฤติกรรมภายในของ

บคุคลนัน้ได้จะต้องอนมุาน (Infer) จากพฤติกรรมภายนอกท่ีบุคคลนัน้แสดงออกมา  แต่บางครัง้
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การแปลความหมายอาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้  จึงควรสังเกต

พฤตกิรรมภายนอกหลาย ๆ แบบทัง้แบบวจันภาษาและอวจันภาษาควบคูก่นัไป 

 

2.6.3  การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค  

เป็นการศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้และพฤตกิรรมการบริโภคของผู้บิโภค ไม่ว่าจะเป็น

บคุคล กลุม่บคุคล หรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ การบริโภค การ

เลือกบริการ เพ่ือนําไปพฒันาสินค้าหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง

พอใจของผู้บริโภคได้ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย คําถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรม

ผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H  ซึ่งประกอบไปด้วย Who?,  What?,  Where?,  When?, Why?, 

Whom?, และ How?  มีเกณฑ์ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2.1  พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

คาํถาม 6W  1H คาํตอบที่ต้องการ กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 

1.ใครอยูใ่นตลาด

เป้าหมาย (Who is the 

target market?) 

ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย 

1.ประชากรศาสตร์ 

2.ภมูิศาสตร์ 

3.จิตวิทยา 

4.พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4P’s) ประกอบด้วย 

1.กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ 

2.กลยทุธ์ด้านราคา 

3.กลยทุธ์ด้านการจดัจําหนา่ย 

4.กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการตลาด 

เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึง

พอใจของกลุม่เป้าหมายได้ 

2.ผู้บริโภคซือ้อะไร (What 

does the consumer 

buy?) 

สิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ คือ สิ่งท่ี

ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์  

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น คุณ ส ม บัติ ห รื อ

องค์ประกอบของผลติภณัฑ์นัน้ๆ  

กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ ประกอบไปด้วย 

1.ผลติภณัฑ์หลกั 

2.รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ 

3.ผลติภณัฑ์ควบ 

4.ผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

5.ศกัยภาพผลติภณัฑ์ 

3.ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้ บริโภค

ตดัสินใจซือ้ 

กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย โดยการท่ีจะ

นําผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย และมีการ

ใช้คนกลางอย่างไร 



43 

ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 

 

คาํถาม 6W  1H คาํตอบที่ต้องการ กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 

4.ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด 

(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ และความถ่ีใน

การบริโภค เช่น ช่วงเวลา 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การ

ทําการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับ

โอกาสในการซือ้ 

5.ทําไมผู้บริโภคจึงซือ้ 

(Why does the 

consumer buy?) 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ ซึ่งจะต้อง

ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ

พฤติกรรมการซือ้คือ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ 

1.กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ 

2.กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 1.ปัจจยัภายใน 

2.ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 

3.ปัจจยัเฉพาะบคุคล  

ประกอบด้วย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

การขายโดยพนกังานขายและการสง่เสริมการ

ขาย 

3.กลยทุธ์ด้านราคา 

4.กลยทุธ์ด้านการจดัจําหนา่ย  

6.ใครมีสว่นในการ

ตดัสนิใจซือ้ (Who 

participates in the 

buying?) 

บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ่ม ต่ า ง  ๆ  ท่ี มี

อิ ท ธิ พ ล ใ น ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซื ้อ  

ประกอบด้วย 

1.ผู้ ริเร่ิม 

2.ผู้มีอิทธิพล 

3.ผู้ตดัสนิใจ 

4.ผู้ซือ้ 

5.ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ท่ีใช้  คือ กลยุทธ์การโฆษณาการ

สง่เสริมการขาย โดยใช้กลุม่ผู้ ท่ีมีอิทธิพล 

7.ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 

(How does the 

consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสินใน ประกอบ

ไปด้วย 

1.การรับรู้ปัญหา 

2.การค้นหาข้อมลู 

3.การประเมินผลทางเลอืก 

4.การตดัสนิใจซือ้ 

5.ความรู้สกึภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากท่ีสดุ คือ กลยทุธ์การสง่เสริม

การตลาด ประกอบไปด้วยการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย 

และการส่งเสริมการขาย หรือการตลาด

ทางตรง  เช่น  พนักงานขายจะกําหน ด

วตัถุประสงค์ในการขายให้สอดคล้องกบัการ

ตดัสนิใจซือ้ 

 

2.6.4  แบบจาํลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 

เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับกระบวนการบริโภคสินค้า เพ่ือให้ง่ายต่อความ

เข้าใจเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะนํามากําหนดพฤติกรรมผู้ บริโภค จึงนิยมแสดงความสัมพันธ์
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ระหว่างปัจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมผู้ บริโภคกับกระบวนการในการบริโภคสินค้าหรือบริการใน

ลกัษณะของแบบจําลอง  ดงันี ้

1) แบบจําลองสิ่งกระตุ้นและการตอบสนอง (Stimulus-response Model) 

ปัจจยัท่ีกําหนดพฤตกิรรมผู้บริโภคในรูปแบบของการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า (Stimuli)  

โดยจะมีปัจจัยนําเข้า ปัจจัยคัน่กลาง และผลลัพธ์   โดยท่ีปัจจัยนําเข้าคือ สิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยคัน่กลางคือ กระบวนการภายในท่ีผู้บริโภคสังเกตได้ยาก มักเรียกว่า 

“กลอ่งดํา” (Black Box) และผลลพัธ์คือการตอบสนองตอ่ผู้บริโภค  แบบจําลองสิ่งกระตุ้นและการ

ตอบสนองนีน้ับเป็นแบบจําลองท่ีเรียบง่าย และทําให้เข้าใจกระบวนการของอิทธิพลท่ีมีต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภค ตัง้แตปั่จจยัท่ีมีอิทธิพล ไปสู่กระบวนการตดัสินใจ เพ่ือนําไปสู่พฤติกรรมท่ีเป็น

ผลลพัธ์เชิงตอบสนอง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  แบบจําลองสิ่งกระตุ้นและการตอบสนอง 

 

2) แบบจําลองกลอ่งดํา (Black Box Model) 

แบบจําลองกล่องดําของ Meldrum และ McDonald (2007 อ้างถึงใน วุฒิ สุข

เจริญ, 2555) เป็นการนําปัจจยัตา่ง ๆ มาบรรจใุนแบบจําลอง  โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1  ปัจจยัภายนอก (External Factor) คือ ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นสิ่งเร้าหรือสิ่ง

กระตุ้นทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีตา่ง ๆ 

กฎหมาย การเมือง  สงัคมและวฒันธรรม  รวมไปถึงส่วนประสมทางการตลาด (สินค้า ราคา ช่อง

ทางการจดัจําหนา่ย การสง่เสริมการตลาด) 

ส่วนท่ี 2  กล่องดําของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box)  เม่ือผู้บริโภคเกิดความต้องการ  

จะทําให้เกิดกระบวนการซือ้ กล่องดํานีป้ระกอบด้วย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้ 

ปัจจยัท่ีเป็นสิ่งเร้า 

(Stimulus variables) 

ปัจจยัคัน่กลาง 

(Intervening variables) 

การตอบสนอง 

(Response variables) 

ปัจจยันําเข้า (Inputs) กลอ่งดํา (black box) ผลลพัธ์  (Outputs) 
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ได้แก่ บุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมส่วนบคุคล ปัจจยัดงักล่าวจะทําให้เกิดการค้นหาข้อมลู การ

ประเมินทางเลือก ความประสงค์ในการซือ้ กิจกรรมในการซือ้ และการรับรู้หลงัการซือ้ 

ส่วนท่ี 3  ผลลพัธ์ (Outcomes)  จากกระบวนการภายในกล่องดํา ทําให้เกิดผล

ลัพธ์ท่ีเป็นพฤติกรรมในการซือ้  ได้แก่ การเลือกรูปแบบสินค้า ตราสินค้า ร้านจําหน่ายสินค้า 

รูปแบบการชําระเงิน และชว่งเวลา 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  แบบจําลองกล่องดํา 

ปัจจยัภายนอก 

(External  Factors) 

กลอ่งดําของผู้ซือ้ 

(Buyer’s  black box) 

ผลลพัธ์ 

(Outcomes) 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

(Economic condition) 
 
เทคโนโลยีใหม ่

(New  technology) 
 
สือ่ตา่งๆ 

(Media) 
 
กฎหมายและการเมือง 

(Law and politics) 
 
สงัคมและวฒันธรรม 

(Social culture) 
 
สว่นประสมการตลาด 

(Marketing Mix) 

- สนิค้า 

(Product) 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางการจดั

จําหนา่ย 
(Place) 

- การสง่เสริม

 

 

บคุลกิภาพ (Characteristics) 

- วฒันธรรม 

- บริบททางสงัคม 

- คา่นิยมครอบครัว 

- รูปแบบทางจิตวิทยา 
 
สภาพแวดล้อมสว่นบคุคล 

(Personal  Circumstances) 

- ตําแหนง่ทางสงัคมและ

เศรษฐกิจ (Social-

economic position) 

- ช่วงอาย ุ(Lifecycle  stage) 

- รูปแบบการดําเนินชีวิต 

(Lifestyle) 

- การเข้าถงึความไว้วางใจ 

(Access to credit) 
 
กระบวนการตดัสนิใจ  

(Decision  Process) 

- การตระหนกัถึงความ

ต้องการ 

- การค้นหาข้อมลู 

- การประเมิน 

  

  

  

รูปแบบสนิค้า 

(Product  Form) 
 
ตราสนิค้า (Brand) 
 
ร้านค้ายอ่ยจําหนา่ย

สนิค้า  

(Retail  Outlet) 
 
คณุคา่ 

(Value) 
 
รูปแบบการชําระเงิน 

(Form  of  

Payment) 
 
ช่วงเวลาซือ้ 

(Timing of  

Purchase) 
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2.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ตุล อัคนิบุตร (2556) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์

นกัร้องเกาหลีตอ่ทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศกึษาทศันคตขิองวยัรุ่นหญิงท่ีมีตอ่การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้า และ

ความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงท่ีมีตอ่การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้า โดย

ทําการเลือกศึกษาจากตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าอย่างชดัเจนในช่วงท่ีผ่าน

มา จากทัง้ 3 ตราสินค้าได้แก่  1) ผลิตภณัฑ์ทเวล์ฟ พลสั  2) ผลิตภณัฑ์เอเวอเซ้นส์  3) ผลิตภณัฑ์ 

สก๊อต เพียวเร่ โดยศกึษากบักลุม่เป้าหมายวยัรุ่นหญิง อายตุัง้แต ่18-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง เชน่ ลกัษณะประชากร การเปิดรับโฆษณา ทศันคติ และความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงตอ่

ตราสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือหาอิทธิพล

ระหว่างการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลตอ่ทศันคติของวยัรุ่น

หญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรี

เซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซน

เตอร์ และทศันคตขิองวยัรุ่นหญิงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้

นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์  โดยผลการวิจัยพบว่า 1) การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นักร้องเกาหลี

เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็น 

พรีเซนเตอร์  2) การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ

ซือ้ของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์  3) ทัศนคติของวัยรุ่นหญิงมี

อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์   

ธวัชชัย ทิพย์ชุน (2548) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บัตรของ

ผู้ใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัชลบรีุ” มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการใช้บตัรของผู้ ใช้บริการ

บตัรเครดิต เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตมีทศันคติตอ่บตัร

เครดิตอยู่ในระดบัปานกลาง มีทศันคติด้านการยอมรับอยู่ในระดบัสงู มีทศันคติด้านความสะดวก

ความจําเป็นและทศันคตด้ิานความฟุ่ มเฟือยอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีผู้ ใช้บริการบตัรเครดิต

มีพฤติกรรมการใช้จ่ายบตัรเครดิตอยู่ในระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมการใช้เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการด้านร่างกายสงูสดุ รองลงมาคือด้านจิตใจและด้านสงัคม ส่วนปัจจยัด้านอาย ุอาชีพ ระดบั

การศึกษา สถานภาพและรายได้ก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตด้วย 

ในขณะท่ีปัจจัยด้านเพศไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ปัญหาท่ี

ผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตพบมากท่ีสุด คือ แถบแม่เหล็กบนบตัรเสีย การคิดค่าธรรมเนียมและการ

ปฏิเสธจากร้านค้าในการรับบตัรเครดิต  

กลุธิดา วรรณยศ (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของรูปแบบการนําเสนอสินค้า

ออนไลน์ ประเภทสินค้า และเพศของผู้ ซือ้ ท่ีมีตอ่การรับรู้คณุภาพเว็บไซต์ ความตัง้ใจซือ้และความ

ตัง้ใจกลบัมายงัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบการนําเสนอ

สินค้าออนไลน์ซึ่งถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการนําเสนอสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจบุนั อนัได้แก่ ภาพนิ่งท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ วิดีโอไม่ประกอบคําบรรยาย 

ประสบการณ์เสมือนจริงและมลัติมีเดียประกอบคําอธิบายฟังก์ชัน่การใช้งาน เพ่ือให้ผลท่ีได้จาก

การวิจัยสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้โดยสอดคล้องกับสินค้าท่ี มีขายบนเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั ประเภทสินค้าท่ีนํามาใช้ในงานวิจยันีป้ระกอบไปด้วย สินค้าแบบค้นหา

และสินค้าแบบใช้ประสบการณ์ โดยมีตวัแทนสินค้าแบบค้นหา คือ หนงัสือแนะนําการท่องเท่ียว 

และตวัแทนสินค้าแบบใช้ประสบการณ์ คือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง

ในห้องปฏิบตักิาร มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 10 เว็บไซต์  ซึ่ง

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีนา่จะมีความเก่ียวข้องหรือส่งผลกระทบกบั  1) การรับรู้คณุภาพเว็บไซต์ 

อนัประกอบด้วยการับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสนุกสนาน และการรับรู้ความ

เส่ียง  2) ความตัง้ใจซือ้ และ  3) ความตัง้ใจกลบัมายงัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

เกศริน แสงจนัทร์เรือง (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางสงัคม (กรณีศึกษา: การใช้ Facebook.com ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้เครือข่าย

สังคมออนไล น์  ( Facebook.com)  กับผลลัพ ธ์ ด้านการ เ รียน รู้ทางสังคม ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ 

(Learning Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านสงัคม (Social Learning Theory) ของ 

Bandura โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีมีการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook.com) จํานวน 400 

คน และนําข้อมลูไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS ซึ่งผลการวิจยัพบว่า คา่ทางสถิติ

ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทดสอบความเหมาะสมของลักษณะแบบจําลองความสัมพันธ์ของการใช้
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์กับผลลพัธ์การเรียนรู้ทางสงัคม มีลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงซึ่ง

สามารถใช้อธิบายแนวโน้มความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัได้ โดยการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Facebook.com) มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการยอมรับทางสงัคมและการผสมผสานทางวฒันธรรม

ในสดัส่วนท่ีเท่า ๆ กนั และจะมีผลต่อการเรียนรู้ทางสงัคมในทกุ ๆ ด้านด้วยนํา้หนกัท่ีไม่แตกต่าง

กนัมากนกั โดยการยอมรับทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ทางสังคมของนักศึกษาโดยตรงเท่านัน้ แต่ยัง

สามารถช่วยให้นักศึกษาได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนในสังคม และช่วยให้นกัศึกษาสามารถ

ปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัได้ ซึ่งการยอมรับทางสงัคมและการปรับตวัให้เข้ากบั

วฒันธรรมนัน้ถือได้ว่า มีบทบาทสําคญัต่อการปรับปรุงผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ทางสงัคม แต่การ

ส่งผลจะมากหรือน้อยก็ยงัขึน้อยู่กบัลกัษณะบริบทของกลุ่มประชากรท่ีทําการสํารวจไม่ว่าจะเป็น

ลกัษณะประชากรศาสตร์ วฒันธรรม เป็นต้น 

ดารณี สงัข์เจริญ (2552) ได้ทําการศกึษาเร่ือง “บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นคณุคา่ขา่ว

เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตลาดของเคร่ืองสําอาง” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศกึษาวิธีการและคณุคา่ข่าว รวมถึงผลด้านการเผยแพร่ข่าวของการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือเสริม

คุณค่าข่าวในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดของเคร่ืองสําอางท่ีมียอดขายสูงสุด 3 

อนัดบัแรก ได้แก่ ชิเชโด้ (Shiseido), เอสเต ลอเดอร์ (Estee Lauder), และลงัโคม (Lancome) 

งานวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมลู 2 วิธี คือ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) ผู้จดัการผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตลาด 

และนักประชาสัมพันธ์ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานจํานวน 7 คน และการวิเคราะห์เอกสาร 

(Document Research) จากข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) และข่าวตดัประจําวนั (News 

Clipping)  โดยผลการวิจยัพบว่า วิธีการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือเสริมคณุค่าข่าวในกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดของเคร่ืองสําอาง เร่ิมจากการพิจารณาถึงตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย จากนัน้จะเลือกบุคคลท่ีมีช่ือเสียงให้สอดคล้องกับ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวมา นอกจากนีพ้บว่า การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเช่ือมโยงกับ

ผลิตภณัฑ์จะสามารถดงึดดูให้ผู้ ส่ือขา่วมาร่วมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ ชว่ยสร้างกระแสขา่ว และสร้างสีสนั

ให้กบังานกิจกรรมได้ และยงัสามารถขยายผลการลงข่าวโดยใช้ความเด่นดงัของบุคคลสร้างเป็น

ขา่วเผยแพร่ในหน้าขา่วได้หลากหลาย ในด้านผลของการใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในฐานะส่ือบคุคลตอ่

ผลิตภณัฑ์พบว่า จะช่วยดงึดดูความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ช่วยการจดจําได้โดยง่าย 

และง่ายต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ รวมทัง้เกิดการส่ือสารท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สําหรับ
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ลกัษณะของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตลาดของเคร่ืองสําอางพบว่า มีทัง้

นกัแสดงและบุคคลท่ีได้รับการกล่าวถึงในสงัคมชัน้สูง (Hi-Society People) ส่วนในด้านคณุค่า

ขา่ว (News Value) ท่ีเผยแพร่ มีการปรากฏของคณุคา่ข่าวท่ีเดน่ชดั 2 ลกัษณะ คือ ความก้าวหน้า 

(Progress) เชิงนวตักรรมของเคร่ืองสําอาง และความเดน่ (Prominence) ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม สําหรับผลด้านการเผยแพร่ข่าวพบว่า ข่าวท่ีเผยแพร่มีข้อความหลัก (Key 

Message) ปรากฏในข่าวตามท่ีต้องการ มีเนือ้หาข่าวท่ีกล่าวถึงทัง้ตัวบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและ

ผลิตภัณฑ์ มีทิศทางการนําเสนอข่าวเป็นบวกทัง้หมด ผลการวิจยัยงัพบอีกว่า คณุค่าข่าวท่ีได้รับ

การเผยแพร่นัน้ปรากฏใน 2 ลกัษณะคือ ความก้าวหน้าและความเดน่ซึ่งสอดคล้องกบัคณุคา่ขา่ว

ในข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีส่งให้ผู้ ส่ือข่าว มีการลงรูปภาพประกอบในปริมาณค่อนข้างมาก และมี

มลูคา่ของขา่วเม่ือเทียบอตัราโฆษณาสงูเชน่กนั 

ภสัสรนนัท์  เอนกธรรมกลุ (2553)  ได้ทําการศกึษาเร่ือง “ผลกระทบจากการใช้บคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง (Celebrity) ท่ีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าหลากหลายตราสินค้าในงานโฆษณา”  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการนําเสนอโฆษณาโดยเลือกใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงซึ่งมี

ลกัษณะเป็น Multiple  Product  Endorser  มาเป็นตวัแทนในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

สินค้าในทศันคติของผู้บริโภค  และศึกษาแนวทางในการดําเนินกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดย

การเลือกใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในการนําเสนอสินค้าอย่างถกูต้องและเหมาะสม  ซึ่งเป็นการวิจยัเชิง

คณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผู้ ให้

ข้อมลูจํานวน 8 คน  ผลการศกึษาพบว่า  ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้  Multiple  Product  

Endorser  คือ  ผู้บริโภคจะเกิดความเบ่ือหน่ายต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นผู้ นําเสนอสินค้า 

เน่ืองมาจากการพบเห็นจากโฆษณาหลายสินค้าและตามส่ือบอ่ยครัง้ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคลดความ

สนใจในการดูโฆษณาลง  และทําให้การระลึกถึงตราสินค้าลดลงตามไปด้วย  นอกจากนีก้ารท่ี

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงรับงานโฆษณาจํานวนมากเกินไป  จนสินค้าบางอย่างไม่มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับตวับุคคลท่ีมีช่ือเสียง  ทําให้ผู้บริโภคมองว่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําเสนอสินค้า

เพียงเพราะผลตอบแทนท่ีได้รับ  ไม่ได้มีความช่ืนชอบสินค้าเหล่านัน้จริง จึงขาดความเช่ือถือในตวั

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และทําให้ความช่ืนชอบท่ีเคยมีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียงลดลง และส่งผลให้ความ

ตัง้ใจซือ้สินค้าลดลงตามไปด้วย  อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวไม่ได้ส่งผลตอ่ตราสินค้าทกุตรา

สินค้า และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงทกุรายเสมอไป โดยเฉพาะบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ

ของผู้บริโภค  เน่ืองจากผู้บริโภคจะมองข้ามความเป็น  Multiple  Product  Endorser  ไป  จึงเป็น
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เหตใุห้นกัการตลาดยงัคงนิยมเลือก เป็น Multiple  Product  Celebrity  มาใช้ในงานโฆษณา

นัน่เอง 



บทที่ 3 

 

วธีิการวจิัย 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียงตอ่พฤติกรรมการบริโภค

สินค้าแฟชัน่ออนไลน์” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ทําการสํารวจโดยการ

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจยั ซึ่งผู้ศกึษาได้

กําหนดวิธีการศกึษาไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.4  การจดัทําข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1) ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรเพศหญิง  อายตุัง้แต ่18-34  ปี  ท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง

อินสตาแกรม (Instagram)  ซึง่ไมท่ราบจํานวนท่ีแนน่อน 

2) กลุม่ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้ในการวิจยั  โดยการนําประชากรไปกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ด้วยการเทียบตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane (ศิริลกัษณ์ สวุรรณวงศ์, 2538) 0

1  ก็จะได้จํานวน

กลุ่มตวัอย่าง 400 คน  โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพศเป็นหญิง อาย ุ18-34 ปี  มีการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์อย่างอินสตาแกรม (Instagram)  อยู่แล้วและเคยซือ้สินค้าผ่านทางอินสตาแกรม 

(Instagram) ด้วย 

 

                                                           
1
 ตาราง Taro Yamane ในภาคผนวก 
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3) วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 

ผู้ วิจัยได้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างให้ได้จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์  

ซึ่งทําการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านการส่งต่อภายในเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social 

Network) เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอยา่งตามจํานวนท่ีต้องการ   โดยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่ม

ตวัอยา่งของผู้ ท่ีใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Media) นัน่คือ อินสตาแกรม (Instagram) 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผู้

ศกึษาได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นคําถามปลายปิด (Close-ended Questions) 

ขึน้ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ประกอบด้วยคําถาม 4  สว่น ดงันี ้

ตอนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม  คําถามในส่วนนีจ้ะเป็นลักษณะ

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงข้อเดียว  ใช้สําหรับรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็น

ลกัษณะทางประชากรโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  มีลกัษณะคําถามท่ีมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)  

โดยใช้สถิต ิ Anova  ในการทดสอบ 

ตอนท่ี 2  ข้อมลูเก่ียวกบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม  (Instagram)  บคุคลท่ีมีชื่อเสียง  

(Celebrity)  เป็นการวดัปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram)   มีลักษณะคําถามเป็นแบบ 

Likert  Scale  ใช้ระดบัการวดัข้อมลู  ดงันี ้

(1) ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม (Instagram)  จํานวน 1 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์การ

ให้คะแนน ดงันี ้

ทกุวนั 5 คะแนน 

3-4 วนัตอ่สปัดาห์ 4 คะแนน 

1-2 วนัตอ่สปัดาห์ 3 คะแนน 

สปัดาห์ละครัง้ 2 คะแนน 

2-3  ครัง้ตอ่เดือน 1 คะแนน 
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(2) วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรม (Instagram)  จํานวน 1 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์

การให้คะแนน ดงันี ้

ทกุวนั 5 คะแนน 

3-4 วนัตอ่สปัดาห์ 4 คะแนน 

1-2 วนัตอ่สปัดาห์ 3 คะแนน 

สปัดาห์ละครัง้ 2 คะแนน 

2-3 ครัง้ตอ่เดือน 1 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้นําคะแนนจากการกําหนดดงักลา่วมาประเมินคา่  เพ่ือ

แปลความหมายของคา่เฉล่ีย  โดยใช้สตูรอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ 

จํานวนชัน้ 

=  5-1 

5 

=  0.8 

จากนัน้ได้กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียสําหรับการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกบัปริมาณ

การใช้อินสตาแกรม ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย ระดบัการประเมิน 

4.21-5.00 มากท่ีสดุ 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 น้อย 

1.00-1.80 น้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3  ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ท่ีได้รับ

จากการใช้สินค้า  โดยมีคําถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นในการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงผา่นอินสตาแกรม โดยแบง่เป็นด้านการใช้ผู้ เช่ียวชาญ  ด้านความนา่เช่ือถือ  ด้านความ

ดงึดดูใจ  ด้านความคล้ายคลงึและด้านความเคารพ/การยอมรับ  มีลกัษณะคําถามเป็นแบบ Likert  

Scale  5  ระดบั  ดงันี ้

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
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เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 1 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้นําคะแนนจากการกําหนดดงักลา่วมาประเมินคา่  เพ่ือ

แปลความหมายของคา่เฉล่ีย  โดยใช้สตูรอนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ 

จํานวนชัน้ 

=   5-1 

5 

=  0.8 

จากนัน้ได้กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียสําหรับการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความคดิเห็น 

4.21-5.00 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

3.41-4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00-1.80 เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 4  ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม  คําถามสว่นนีจ้ะมี

ลกัษณะคําถามแบบการวดัผลแบบ  Likert  Scale  ดงันี ้

(1) ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จํานวน 

1 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ทกุวนั 5 คะแนน 

3-4 วนัตอ่สปัดาห์ 4 คะแนน 

1-2 วนัตอ่สปัดาห์ 3 คะแนน 

สปัดาห์ละครัง้ 2 คะแนน 

2-3 ครัง้ตอ่เดือน 1 คะแนน 

(2) คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  

จํานวน 1 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

คา่ใช้จา่ยมากกว่า 4,000 บาท 5 คะแนน 

คา่ใช้จา่ย  3,001-4,000 บาท 4 คะแนน 
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คา่ใช้จา่ย  2,001-3,000 บาท 3 คะแนน 

คา่ใช้จา่ย  1,001-2,000 บาท 2 คะแนน 

คา่ใช้จา่ยต่ํากวา่ 1,001 บาท 1 คะแนน 

(3) เหตผุลในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จํานวน 

1 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 1 คะแนน 

(4) การรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม  

จํานวน 1 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 1 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้นําคะแนนจากการกําหนดดงักลา่วมาประเมินคา่  เพ่ือ

แปลความหมายของคา่เฉล่ีย  โดยใช้สตูรอนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ 

จํานวนชัน้ 

=   5-1 

5 

=  0.8 

จากนัน้ได้กําหนดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียสําหรับการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย ระดบัการประเมิน 

4.21-5.00 มากท่ีสดุ 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 
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1.81-2.60 น้อย 

1.00-1.80 น้อยท่ีสดุ 

 

3.3  การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

 

เน่ืองจากการวิจยัครัง้นี ้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้ วิจยัจึงมีการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงันี ้

1) ความเท่ียงตรง (Validity) 

ความเท่ียงตรง หมายถึง การท่ีเคร่ืองมือวดัผลนัน้สามารถวดัคณุลกัษณะท่ีต้องการได้ตรง

และครบถ้วนในสิ่งท่ีศึกษา หรือตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั สําหรับงานวิจยัในครัง้นีจ้ะใช้

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  โดยการพฒันาแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด

ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมและแนวคิดบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  นอกจากนีย้งัมีอาจารย์ท่ีปรึกษา

งานวิจยัและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความถูกต้องและตรวจสอบเนือ้หาและแบบสอบถาม 

ความชดัเจนของประเดน็คําถามในแบบสอบถาม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 

ทัง้นีเ้พ่ือความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามในแบบสอบถามกับวตัถุประสงค์ในงานวิจัย  

จึงได้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3  ท่านตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อ  ด้วยวิธีการ

หาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม(IOC)  เพ่ือให้ได้คําถามท่ีครอบคลุมเนือ้หาและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้   โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

(1)  คําถามท่ีมีคา่ IOC  ตัง้แต ่0.50-1.00  มีคา่ความเท่ียงตรงใช้ได้ 

(2)  คําถามท่ีมีคา่ IOC  ต่ํากวา่ 0.50  จะต้องมีการปรับปรุงอีกและยงัใช้ไมไ่ด้ 

 

ตารางท่ี 3.1  ผลการวิเคราะห์คา่ความเท่ียงตรง (IOC)  

 

ข้อคาํถาม ค่าความเท่ียงตรง 

ด้านปริมาณการใช้อินสตาแกรม 1 

ด้านการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

0.792 

ด้านพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม 0.917 

รวม 0.903 
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2) ความเช่ือมัน่  (Reliability) 

ความเช่ือมัน่ หมายถึง  การท่ีเคร่ืองมือวดัผลได้แน่นอนหรือความคงท่ีในการวดั  โดยทํา

การเก็บแบบสอบถามจํานวน 30 ชดุก่อน  เพ่ือทําการทดสอบ Pre-test 

ทําการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ(Pre-test)   

α  =  k - 1          ∑Vi 

 

 

เม่ือ  α = ความนา่เช่ือถือได้ 

k = จํานวนข้อ 

Vi = ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

Vt = ความแปรปรวนของคะแนนทกุข้อ 

ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาแล้วนําไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน  30  

ชดุกบักลุ่มตวัอย่าง  เพ่ือตรวจสอบว่าคําถามสามารถส่ือความหมายและตรงกบัความต้องการใน

การส่ือสาร  จากนัน้จึงนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีค่า

มากกวา่ 0.700 

 

ตารางท่ี 3.2  ผลการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)  

 

ข้อคาํถาม ค่าความเช่ือม่ัน 

ด้านปริมาณการใช้อินสตาแกรม 0.839 

ด้านการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 0.885 

ด้านพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม 0.786 

รวม 0.837 

 

3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ศกึษาได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์  

(Online)  ให้กบักลุม่ตวัอยา่งตามเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก

k - 1 Vt 
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จํานวน 400 ชดุ ได้กลบัคืนมาและสมบรูณ์ทัง้ 400 ชดุ โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู ตัง้แต่

วนัท่ี 15  กมุภาพนัธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  รวมเวลา 45 วนั  ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือ

นํามาวิเคราะห์และดําเนินการ ดงันี ้

1) ทําแผนหรือตารางเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2) ทําการสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้าเว็ปไซต์ http://doc.google.com เพ่ือการ

สร้างแบบสอบถามและทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ 

3) เก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมด 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สําหรับการวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เม่ือนําแบบ 

สอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows  เพ่ือ

คํานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สําหรับการวิจยัและนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

สว่นท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1)  ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ตอ่เดือน  วิเคราะห์โดยใช้สถิตร้ิอยละ (Percentage)   

2)  ข้อมลูปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) บคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) 

ใช้สถิตร้ิอยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3)  ข้อมลูการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ได้รับจากการ

ใช้สินค้า วิเคราะห์โดยใช้สถิตร้ิอยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  หากผลลพัธ์ท่ีได้อยูใ่นปริมาณมาก แสดงวา่ มีการรับรู้ 

4)  ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ

(Percentage)  คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สว่นท่ี  2  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 

เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ืออ้างอิงตวัเลขทางสถิติไปสู่กลุ่มประชากร เป็นการวิเคราะห์

โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Movement Correlation 

Coefficient)  เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กนัของตวัแปร 



บทที่ 4 

 

ผลการวจิัย 

 

การศกึษาวิจยัเร่ือง  “อิทธิพลของอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียงตอ่พฤติกรรมการบริโภค

สินค้าแฟชัน่ออนไลน์”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  ทําการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง  ซึ่งเป็น

ผู้ ท่ีมีการใช้ส่ือสงัคมอยา่งอินสตาแกรม (Instagram)  ในการซือ้สินค้าแฟชัน่  จํานวน  400  คน   

สําหรับการศกึษาครัง้นีมี้สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  เพ่ือความสะดวกในการ

นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  และเพ่ือส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกนั  ผู้ วิจยัจงึได้กําหนด

สญัลกัษณ์และความหมาย  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

x̄  แทน คา่เฉล่ีย 

S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

F แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาใน F-distribution 

r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson  Product  Moment 

Correlation  Coefficient) 

P แทน ความนา่จะเป็นสําหรับบอกนยัสําคญัทางสถิติ 

Sig. แทน ระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิติ 

SS แทน ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum  of  Squares) 

MS แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean  of  

Square) 

df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree  of  freedom) 
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สําหรับการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจยั 

สามารถแบง่ออกเป็น  5  สว่น  ดงันี ้

4.1  ผลการศกึษาด้านลกัษณะประชากรของกลุม่ตวัอย่าง 

4.2  ผลการศกึษาด้านการใช้งานอินสตาแกรม (Instagram) 

4.3  ผลการศกึษาด้านการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

4.4  ผลการศกึษาด้านพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม (Instagram) 

4.5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

4.1  ผลการศึกษาด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ผลการวิจยัและวิเคราะห์ทางด้านลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง  ประกอบด้วยอาย ุ 

สถานภาพ  ระดบัการศกึษาสงูสดุ  อาชีพและรายได้ตอ่เดือน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จาํนวน ร้อยละ 

18-21  ปี 58 14.50 

22-25  ปี 236 59.00 

26-29  ปี 69 17.30 

30-34  ปี 37 9.30 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.1  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจํานวนทัง้สิน้  400  คน  สามารถสรุปได้

ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ 22-25  ปี  จํานวน  236  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.00  

รองลงมา คือ  กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ26-29  ปี  จํานวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.30  

และกลุม่ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นชว่งอาย ุ 18-21  ปี  จํานวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.50  สดุท้ายกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นชว่งอาย ุ 30-34  ปี  จํานวน  37  คน  คดิเป็นร้อยละ  9.30  ตามลําดบั 

  



61 

 
 

ภาพท่ี 4.1  แสดงลกัษณะประชากรด้านอาย ุ 

 

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

โสด 371 92.80 

สมรส 29 7.30 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.2  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน  371  

คน  คิดเป็นร้อยละ  92.80  และสถานภาพสมรส  จํานวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.30  

ตามลําดบั 

  

14.5% 

59% 

17.3% 
9.3% 

18-21  ปี 

22-25  ปี 

26-29  ปี 

30-34  ปี 
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ภาพท่ี 4.2  แสดงลกัษณะประชากรด้านสถานภาพ 

 

ตารางท่ี 4.3  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 18 4.50 

ปริญญาตรี 278 69.50 

สงูกวา่ปริญญาตรี 104 26.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.3  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี  

จํานวน  278  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.50  รองลงมาคือ  ระดบัการศกึษาท่ีสงูกว่าปริญญาตรี 

จํานวน  104  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00  และสดุท้ายเป็นระดบัการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี  

จํานวน  18  คน  คดิเป็นร้อยละ  4.50  ตามลําดบั 

  

92.8% 

7.3% โสด 

สมรส 
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ภาพท่ี 4.3  แสดงลกัษณะประชากรด้านระดบัการศกึษาสงูสดุ 

 

ตารางท่ี 4.4  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 215 53.80 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 10.50 

พนกังานบริษัท 83 20.80 

เจ้าของกิจการ/รับจ้างทัว่ไป 60 15.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.4  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/

นกัศกึษา  จํานวน  215  คน  คดิเป็นร้อยละ  53.80  รองลงมา คือ พนกังานบริษัท  จํานวน 83 คน  

คดิเป็นร้อยละ 20.80   เจ้าของกิจการ/รับจ้างทัว่ไป  จํานวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.00  และรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 42  คน  คดิเป็นร้อยละ 10.50  ตามลําดบั 

  

4.5% 

69.5% 

26% 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงลกัษณะประชากรด้านอาชีพ 

 

ตารางท่ี 4.5  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 57 14.30 

10,001-20,000 บาท 193 48.30 

20,001-30,000 บาท 116 29.00 

มากกวา่  30,001  บาท 34 8.50 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.5  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี  

10,001-20,000  บาท  จํานวน  193  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.30  รองลงมาคือ  รายได้ตอ่เดือน  

20,001-30,000 บาท  จํานวน  116  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.00   รายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 

บาท  จํานวน  57  คน  คดิเป็น  14.30  และรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,001  บาท จํานวน  34 คน  

คดิเป็นร้อยละ 8.50  ตามลําดบั 

  

53.8% 

10.5% 

20.8% 

15% นกัเรียน/นกัศกึษา 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษัท 

เจ้าของกิจการ/รับจ้างทัว่ไป 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงลกัษณะประชากรด้านรายได้ตอ่เดือน 

 
4.2  ผลการศึกษาด้านปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) 
 

ตารางท่ี 4.6  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามการติดตามบญัชีร้านค้าบน 

อินสตาแกรมของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ช่ือร้านค้าดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จาํนวน ร้อยละ 

Babyrosebypancake – แพนเค้ก  เขมนิจ  

จามิกรณ์ 

265 17.47 

Misstarbydavika – ใหม ่ ดาวิกา โฮร์เน ่  178 11.74 

Imbrand – มาร์กี ้ ราศี  บาเล็นซิเอก้า   161 10.62 

Psmaterial – พลอย  ชวพร เลาหพงศ์ชนะ   156 10.28 

Virithipa_apparel – วุ้นเส้น  วิริฒิพา  ภกัดี

ประสงค์ 

139 9.16 

Shop_twinklestars – หญิงแม้น  นฤมาส  

ยคุล   

128 8.44 

Janesuda_Brand – เจน  เจนสดุา ปานโต 103 6.79 

 

14.3% 

48.3% 

29% 

8.5% 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

มากกวา่  30,001  บาท 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ่) 

 

ช่ือร้านค้าดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จาํนวน ร้อยละ 

Secretbymayfuang – เมย์  เฟ่ืองอารมณ์ 

กําเนิดพลอย 

102 6.72 

Kwankaobrand – แพง  ขวญัข้าว เศวตวิมล 85 5.60 

Fourshop – โฟร์  สกลรัตน์  วรอไุร   81 5.34 

Worra_worra – นุน่  วรนชุ  ภิรมย์ภกัดี   75 4.94 

Everythingbypanward – เอ ๋ พรทิพย์  สะกิด

ใจ   

44 2.90 

รวม  100 

 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีการติดตามบญัชีร้านค้าบน

อินสตาแกรมของแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ (Babyrosebypancake) จํานวน  265  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  17.47  รองลงมาคือ  มีการติดตามบญัชีร้านค้าบนอินสตาแกรมของใหม่ ดาวิกา โฮร์เน ่

(Misstarbydavika) จํานวน 178 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.74   ร้านค้าบนอินสตาแกรมของมาร์กี ้

ราศี บาเล็นซิเอก้า (Imbrand)  จํานวน 161  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.62   และลําดบัสดุท้ายของ

การติดตามบัญชีร้านค้าบนอินสตาแกรมของเอ๋  พรทิพย์ สะกิดใจ (Everythingbypanward) 

จํานวน 44 คน  คดิเป็นร้อยละ 2.90  ตามลําดบั 
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ภาพท่ี 4.6  แสดงข้อมลูด้านการติดตามบญัชีร้านค้าบนอินสตาแกรมของดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

 

ตารางท่ี 4.7  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามชว่งเวลาการใช้งานอินสตาแกรม

ในการตดิตามบญัชีของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ช่วงเวลาในการตดิตาม จาํนวน ร้อยละ 

08.00 – 10.59 น. 25 6.30 

11.00 – 13.59 น. 28 7.00 

14.00 – 16. 59 น. 14 3.50 

17.00 – 19.59 น. 56 14.00 

20.00 – 22.59 น. 201 50.30 

23.00 – 01.59 น. 73 18.30 

02.00 – 04.59 น. 2 0.50 

05.00 – 07.59 น. 1 0.30 

รวม 400 100 

 

17.47 

5.6 

11.74 

6.79 6.72 

10.28 10.62 

8.44 
9.16 

5.34 
2.9 

4.94 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
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จากตารางท่ี 4.7  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีการใช้งานอินสตาแกรม  สําหรับการ

ติดตามบญัชีของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในช่วงเวลา 20.00 – 22.59 น. มากท่ีสดุ  จํานวน  

201 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.30  รองลงมาคือ ช่วงเวลา 23.00 – 01.59 น. จํานวน 73 คน  คิดเป็น

ร้อยละ  18.30   ช่วงเวลา 17.00 – 19.59 น. จํานวน  56 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.00  และอนัดบั

สดุท้ายชว่งเวลา 05.00 – 07.59 น. จํานวน 1 คน  คดิเป็นร้อยละ 0.30  ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7  แสดงข้อมลูด้านชว่งเวลาการใช้งานอินสตาแกรมในการติดตามบญัชีของดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ตารางท่ี 4.8  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามชว่งเวลาการใช้งานอินสตาแกรม

ในการตดิตามบญัชีร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ช่วงเวลาในการตดิตาม จาํนวน ร้อยละ 

08.00 – 10.59 น. 22 5.50 

11.00 – 13.59 น. 17 4.30 

14.00 – 16. 59 น. 14 3.50 

17.00 – 19.59 น. 56 14.00 

20.00 – 22.59 น. 208 52.30 

23.00 – 01.59 น. 81 20.30 

6.3% 7% 
3.5% 

14% 

50.3% 

18.3% 
0.5% 

0.3% 08.00–10.59 น. 

11.00–13.59 น. 

14.00–16. 59 น. 

17.00–19.59 น. 

20.00 – 22.59 น. 

23.00 – 01.59 น. 

02.00 – 04.59 น. 

05.00 – 07.59 น. 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 

 

ช่วงเวลาในการตดิตาม จาํนวน ร้อยละ 

02.00 – 04.59 น. 1 0.30 

05.00 – 07.59 น. 1 0.30 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.8  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีการใช้งานอินสตาแกรม  สําหรับการ

ติดตามบญัชีร้านค้าของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในช่วงเวลา 20.00 – 22.59 น. มากท่ีสุด  

จํานวน  208 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.30  รองลงมาคือ ช่วงเวลา 23.00 – 01.59 น. จํานวน 81 คน  

คิดเป็นร้อยละ  20.30  ช่วงเวลา 17.00 – 19.59 น. จํานวน  56 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.00  และ

อนัดบัสดุท้ายคือช่วงเวลา 05.00 – 07.59 น. มีจํานวนเท่าๆ กนั คือ จํานวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 

0.30  ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8  แสดงข้อมลูด้านชว่งเวลาการใช้งานอินสตาแกรมในการติดตามบญัชีร้านค้าของดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

5.5% 4.3% 
3.5% 

14% 

52.3% 

20.3% 
0.3% 0.3% 08.00 – 10.59 น. 

11.00 – 13.59 น. 

14.00 – 16. 59 น. 

17.00 – 19.59 น. 

20.00 – 22.59 น. 

23.00 – 01.59 น. 

02.00 – 04.59 น. 

05.00 – 07.59 น. 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม  เพ่ือ

ตดิตามบญัชีของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ความถ่ีในการใช้ 

อินสตาแกรม 

ระดับความถ่ี 

x̄  S.D. แปลผล 

ความถ่ีในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้าและ

บริการของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.96 1.29 มาก 

ความถ่ีในการแสดงความช่ืนชอบ (Like) ของบญัชี

ร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

3.70 1.44 มาก 

ความถ่ีในการร่วมกิจกรรมทางการตลาดผา่นอินสตา

แกรมของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.60 1.53 มาก 

ความถ่ีในการติดตามอินสตาแกรมของดาราและบคุคล

ท่ีมีช่ือเสียง 

3.54 1.35 มาก 

ความถ่ีในการหาข้อมลูในการตดัสินใจซือ้สินค้าของ

ร้านค้าดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.48 1.31 มาก 

ความถ่ีในการแบง่ปันรูปภาพหรือข้อมลู (Share) ของ

บญัชีร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

3.44 1.45 มาก 

ความถ่ีในการแสดงความคิดเห็น (Comment) บญัชี

ร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

2.92 1.48 ปานกลาง 

ความถ่ีในการใส่ข้อความ #hastags ช่ือร้านค้าของ

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

2.71 1.53 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.99 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.9  พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งมีความถ่ีในการตดิตามอินสตาแกรมของสินค้าและ

บริการของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 3.96  รองลงมาคือ ความถ่ีในการแสดง

ความช่ืนชอบ (Like) ของบญัชีร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง มีคา่เฉล่ีย 3.70   ความถ่ีใน

การร่วมกิจกรรมทางการตลาดผ่านอินสตาแกรมของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง มีคา่เฉล่ีย  3.60  

และอันดับสุดท้ายคือความถ่ีในการใส่ข้อความ #hastags ช่ือร้านค้าของดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง มีคา่เฉล่ีย  2.71  ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรม 

 

วัตถุประสงค์ 

ในการใช้อินสตาแกรม 

ระดับวัตถุประสงค์ 

x̄  S.D. แปลผล 

เพ่ือรับรู้ขา่วสารตา่งๆ ของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีตนเองช่ืนชอบบนอินสตาแกรม 
4.19 0.96 มาก 

เพ่ือตดิตามความเคล่ือนไหวของกระแสแฟชัน่ท่ีดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงสวมใส ่
4.00 0.95 มาก 

เพ่ือตดิตามร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงบน

อินสตาแกรม 
3.81 1.06 มาก 

เพ่ือหาข้อมลูในการตดัสินใจซือ้สินค้าแฟชัน่ เชน่ 

เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั  กระเป๋า 
3.69 1.32 มาก 

เพ่ือแชร์รูปภาพของตนเอง 3.57 1.23 มาก 

เพ่ือตดิตามหรือร่วมกิจกรรมทางการตลาดของร้านค้า

ออนไลน์ผา่นทางอินสตาแกรมของดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

3.53 1.24 มาก 

เพ่ือรีวิวสินค้าท่ีซือ้จากร้านค้าออนไลน์ทางอินสตาแก

รมของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
3.21 1.45 ปานกลาง 

รวม 3.71 5.58 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับรู้ข่าวสารตา่ง ๆ ของดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนเองช่ืนชอบบนอินสตาแกรมมากท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ีย  4.19   รองลงมาคือ  

เพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวของกระแสแฟชั่นท่ีดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงสวมใส่  มีค่าเฉล่ีย 

4.00  เพ่ือติดตามร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงบนอินสตาแกรม  มีคา่เฉล่ีย  3.81    เพ่ือ

หาข้อมูลในการตดัสินใจซือ้สินค้าแฟชัน่ เช่น เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั  กระเป๋า  มีค่าเฉล่ีย  3.69  

เพ่ือแชร์รูปภาพของตนเอง  มีคา่เฉล่ีย  3.57  เพ่ือติดตามหรือร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ

ร้านค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรมของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีคา่เฉล่ีย  3.53  และเพ่ือ

รีวิวสินค้าท่ีซือ้จากร้านค้าออนไลน์ทางอินสตาแกรมของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีค่าเฉล่ีย  

3.21  ตามลําดบั 
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4.3  ผลการศึกษาด้านการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลที่มีช่ือเสียงจากอินสตา

แกรม 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเช่ือถือ  ด้านการ 

ใช้ผู้ เช่ียวชาญ 

 

การรับรู้ด้านการใช้ผู้เช่ียวชาญ 
ระดับการรับรู้ 

x̄  S.D. แปลผล 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นํากระแสแฟชัน่ในสงัคม เชน่ 

การใช้สินค้า  การแตง่กายหรือการดําเนินชีวิต 

4.23 0.75 มากท่ีสดุ 

การนําเสนอสินค้าของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ทําให้

ผู้บริโภคสามารถจดจําได้รวดเร็วขึน้  ง่ายขึน้และนาน

ขึน้   

4.07 1.07 มาก 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเป็นต้นแบบในการใช้สินค้า 4.03 1.12 มาก 

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงขายสินค้าท่ีมีลกัษณะ

สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ของสินค้าของตนเอง  ทําให้

สามารถส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายได้โดยตรง 

3.96 0.70 มาก 

การเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงชว่ยให้สินค้าของตนเองแจ้ง

เกิดในตลาดได้อยา่งรวดเร็ว  และตดิตลาดในเวลาอนั

สัน้   

3.90 1.02 มาก 

รวม 4.04 0.75 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.11  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือด้านการใช้ผู้ เช่ียวชาญ  

ส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ืองบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นํากระแสแฟชัน่ในสงัคม เช่น การใช้สินค้า  การ

แตง่กายหรือการดําเนินชีวิต  มีคา่เฉล่ีย  4.23   รองลงมาคือ  การนําเสนอสินค้าของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง  ทําให้ผู้บริโภคสามารถจดจําได้รวดเร็วขึน้  ง่ายขึน้และนานขึน้  มีคา่เฉล่ีย  4.07  บคุคลท่ี

มีช่ือเสียงสามารถเป็นต้นแบบในการใช้สินค้า  มีคา่เฉล่ีย  4.03   ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงขาย

สินค้าท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสินค้าของตนเอง  ทําให้สามารถส่ือสารไปยัง
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กลุม่เป้าหมายได้โดยตรง  มีคา่เฉล่ีย  3.96  และการเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงช่วยให้สินค้าของตนเอง

แจ้งเกิดในตลาดได้อยา่งรวดเร็ว  และตดิตลาดในเวลาอนัสัน้   มีคา่เฉล่ีย  3.90  ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเช่ือถือ  ด้านการใช้

ความนา่เช่ือถือ 

 

การรับรู้ด้านการใช้ความน่าเช่ือถือ 
ระดับการรับรู้ 

x̄  S.D. แปลผล 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ มีประสบการณ์การใช้สินค้า

โดยตรง และอยูใ่นวงการแฟชัน่  ทําให้เป็นแหลง่ข้อมลู

ท่ีดีได้ 

4.15 0.95 มาก 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําความคดิทางด้านแฟชัน่   จงึ

ทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากผู้บริโภค 

4.14 0.98 มาก 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถทําให้สินค้าเป็นท่ียอมรับของ

ผู้บริโภค โดยการยืนยนัวา่ สินค้านีดี้จริงๆ คุ้มคา่กบัเงิน

ท่ีเสียไป 

4.03 0.93 มาก 

รวม 4.11 0.71 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.12  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือด้านการใช้ความ

น่าเช่ือถือ  ส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ืองบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ มีประสบการณ์การใช้สินค้าโดยตรง 

และอยู่ในวงการแฟชัน่  ทําให้เป็นแหล่งข้อมลูท่ีดีได้  มีค่าเฉล่ีย  4.15   รองลงมาคือ  บคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นผู้ นําความคิดทางด้านแฟชั่น  จึงทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากผู้ บริโภค  มี

ค่าเฉล่ีย  4.14  และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถทําให้สินค้าเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค โดยการ

ยืนยนัวา่ สินค้านีดี้จริง ๆ คุ้มคา่กบัเงินท่ีเสียไป  มีคา่เฉล่ีย  4.03 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเช่ือถือ  ด้านความ

ดงึดดูใจ 

 

การรับรู้ด้านความดงึดูดใจ 
ระดับการรับรู้ 

x̄  S.D. แปลผล 

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีรูปลกัษณ์ท่ีดี  ทําให้มี

ความนา่ดงึดดูใจเม่ือใช้สินค้า 

4.57 0.68 มากท่ีสดุ 

การนําเสนอสินค้าด้วยบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ทําให้ตวั

สินค้าเกิดความนา่สนใจ 

4.09 0.88 มาก 

เม่ือผู้บริโภคมีความสนใจบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นทนุเดมิ

อยูแ่ล้ว  การได้เห็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงนําเสนอสินค้า  

ทําให้เกิดการติดตามและตัง้ใจดอูย่างสนใจ 

4.04 0.72 มาก 

เม่ือดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีการใช้สินค้าด้วย

ตวัเอง  ทําให้สินค้ามีความน่าดงึดดูใจเพิ่มขึน้ 

4.02 1.05 มาก 

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นตวักระตุ้นการซือ้สินค้า  

เน่ืองจากบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีแฟนคลบัท่ีช่ืนชอบ

ตดิตามมากมาย จงึเกิดการนํามาเป็นแบบอยา่งและ

พยายามเลียนแบบพฤตกิรรมอยูเ่สมอ 

3.99 0.77 มาก 

รวม 4.14 0.62 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.13  พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือด้านความดงึดดูใจ  ส่วน

ใหญ่รับรู้เร่ืองดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีรูปลกัษณ์ท่ีดี  ทําให้มีความน่าดงึดดูใจเม่ือใช้สินค้า  มี

คา่เฉล่ีย  4.57  รองลงมาคือ  การนําเสนอสินค้าด้วยบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ทําให้ตวัสินค้าเกิดความ

นา่สนใจ  มีคา่เฉล่ีย  4.09  เม่ือผู้บริโภคมีความสนใจบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว  การได้

เห็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนําเสนอสินค้า  ทําให้เกิดการติดตามและตัง้ใจดอูย่างสนใจ  มีค่าเฉล่ีย  

4.04   เม่ือดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีการใช้สินค้าด้วยตวัเอง  ทําให้สินค้ามีความน่าดงึดดูใจ

เพิ่มขึน้  มีคา่เฉล่ีย  4.02  และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นตวักระตุ้นการซือ้สินค้า  เน่ืองจากบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงมีแฟนคลับท่ีช่ืนชอบติดตามมากมาย จึงเกิดการนํามาเป็นแบบอย่างและพยายาม

เลียนแบบพฤตกิรรมอยูเ่สมอ  มีคา่เฉล่ีย  3.99  ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเช่ือถือ  ด้านความ

คล้ายคลงึ 

 

การรับรู้ด้านความคล้ายคลึง 
ระดับการรับรู้ 

x̄  S.D. แปลผล 

การเสนอภาพตวัอยา่งสินค้าของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มี

ความคล้ายคลงึกบัความช่ืนชอบของผู้บริโภค 

4.13 0.80 มาก 

สินค้าแฟชัน่ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความคล้ายคลงึกบั

ความช่ืนชอบของผู้บริโภค 

3.98 0.83 มาก 

สินค้าท่ีขายผา่นอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

สามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะเม่ือใช้สินค้าแล้วจะรู้สกึดดีู

เหมือนบคุคลท่ีมีช่ือเสียงคนนัน้ๆ 

3.74 0.96 มาก 

สินค้าท่ีขายผา่นอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

สามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีอายุ

ใกล้เคียงกนั 

3.68 0.98 มาก 

ลกัษณะการนําเสนอสินค้าของบคุคลผู้ มีช่ือเสียง

คล้ายคลงึและใกล้เคียงกบัความชอบของผู้บริโภค 

3.66 0.91 มาก 

สินค้าท่ีขายผา่นอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

สามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความ

สนใจด้านแฟชัน่เหมือนกนั 

3.46 1.04 มาก 

รวม 3.78 0.58 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.14  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือด้านความคล้ายคลึง  

ส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ืองการเสนอภาพตวัอย่างสินค้าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีความคล้ายคลึงกับ

ความช่ืนชอบของผู้บริโภค  มีคา่เฉล่ีย  4.13   รองลงมาคือ  สินค้าแฟชัน่ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมี

ความคล้ายคลึงกบัความช่ืนชอบของผู้บริโภค  มีคา่เฉล่ีย  3.98   สินค้าท่ีขายผ่านอินสตาแกรม

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะเม่ือใช้สินค้าแล้วจะรู้สกึดดีูเหมือนบคุคลท่ีมีช่ือเสียงคน

นัน้ๆ  มีคา่เฉล่ีย  3.74   สินค้าท่ีขายผ่านอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีอายใุกล้เคียงกนั  มีคา่เฉล่ีย  3.68  ลกัษณะการนําเสนอสินค้าของบคุคลผู้ มี
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ช่ือเสียงคล้ายคลงึและใกล้เคียงกบัความชอบของผู้บริโภค  มีคา่เฉล่ีย  3.66  และสินค้าท่ีขายผ่าน

อินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความสนใจด้านแฟชัน่

เหมือนกนั  มีคา่เฉล่ีย  3.46  ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 4.15  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความน่าเช่ือถือ  ด้านความ

เคารพและยอมรับ 

 

การรับรู้ด้านความเคารพ/ยอมรับ 
ระดับการรับรู้ 

x̄  S.D. แปลผล 

ความช่ืนชอบในบคุลิกภาพของดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงในการนําเสนอสินค้า 

4.36 0.67 มากท่ีสดุ 

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีผู้ตดิตาม (follows) ใน

อินสตาแกรมจํานวนมาก   

4.31 0.78 มากท่ีสดุ 

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นต้นแบบในการดําเนิน

ชีวิตของผู้บริโภคได้ 

4.31 0.88 มากท่ีสดุ 

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 4.29 0.67 มากท่ีสดุ 

รวม 4.32 0.52 มากท่ีสดุ 

 

จากตารางท่ี 4.15  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือด้านความเคารพและ

การยอมรับ  สว่นใหญ่มีการรับรู้เร่ืองความช่ืนชอบในบคุลิกภาพของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงใน

การนําเสนอสินค้า  มีคา่เฉล่ีย  4.36   รองลงมาคือ  ดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีผู้ติดตาม 

(follows) ในอินสตาแกรมจํานวนมากและดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นต้นแบบในการดําเนิน

ชีวิตของผู้บริโภคได้  มีคา่เฉล่ียเท่าๆ กนั  คือ  4.31  และดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ

ของผู้บริโภค  มีคา่เฉล่ีย  4.29  ตามลําดบั 
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4.4  ผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม(Instagram) 
 

ตารางท่ี 4.16  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามประเภทของสินค้าแฟชัน่ 

 

ประเภทสินค้า จาํนวน ร้อยละ 

เสือ้ผ้า 226 56.50 

กระเป๋า 134 33.50 

เคร่ืองประดบั 40 10.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี  4.16  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือ้สินค้า

แฟชัน่ประเภทเสือ้ผ้า จํานวน 226 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.60  รองลงมาคือ  กระเป๋า  จํานวน 134 

คน  คดิเป็นร้อยละ 33.50  ลําดบัสดุท้ายคือ เคร่ืองประดบั  จํานวน 40 คน  คดิเป็นร้อยละ 10.00 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9  แสดงข้อมลูของประเภทสินค้าแฟชัน่ 

  

56.5% 

10% 

33.5% 

เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กระเป๋า 



78 

ตารางท่ี 4.17  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามพฤตกิรรมการซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ช่ือร้านของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จาํนวน ร้อยละ 

Misstarbydavika – ใหม ่ ดาวิกา โฮร์เน ่  130 32.50 

Babyrosebypancake – แพนเค้ก  เขมนิจ  จามิกรณ์ 57 14.30 

Psmaterial – พลอย  ชวพร เลาหพงศ์ชนะ   45 11.30 

Imbrand – มาร์กี ้ ราศี  บาเล็นซิเอก้า   36 9.00 

Virithipa_apparel – วุ้นเส้น  วิริฒิพา  ภกัดีประสงค์ 35 8.80 

Fourshop – โฟร์  สกลรัตน์  วรอไุร   26 6.50 

Janesuda_Brand – เจน  เจนสดุา ปานโต 24 6.00 

Kwankaobrand – แพง  ขวญัข้าว เศวตวิมล 14 3.50 

Shop_twinklestars – หญิงแม้น  นฤมาส  ยคุล   9 2.30 

Secretbymayfuang – เมย์  เฟ่ืองอารมณ์ กําเนิดพลอย 8 2.00 

Everythingbypanward – เอ ๋ พรทิพย์  สะกิดใจ   8 2.00 

Worra_worra – นุน่  วรนชุ  ภิรมย์ภกัดี   8 2.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.17  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมร้านค้าของใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ (Misstarbydavika) จํานวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ  

32.50  รองลงมาคือ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ (Babyrosebypancake) จํานวน 57 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 14.30  พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ  (Psmaterial) จํานวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.30 

และร้านของเมย์ เฟ่ืองอารมณ์ กําเนิดพลอย (Secretbymayfuang)  เอ๋  พรทิพย์ สะกิดใจ 

(Everythingbypanward) นุ่น วรนชุ ภิรมย์ภกัดี (Worra_worra)  มีจํานวนร้านละ  8  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 2.00  เทา่ ๆ กนั 
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ภาพท่ี 4.10  แสดงข้อมลูร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ตารางท่ี 4.18  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ความถ่ีในการซือ้สินค้า จาํนวน ร้อยละ 

ทกุวนั 184 46.00 

3-4 วนัตอ่สปัดาห์ 46   11.50 

1-2 วนัตอ่สปัดาห์ 102 25.50 

สปัดาห์ละครัง้ 57 14.30 

2-3  ครัง้ตอ่เดือน 11 2.80 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.18  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแก

รมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ ทุกวัน  จํานวน 184 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.00  

รองลงมาคือ  การซือ้สินค้า  1-2  วนัตอ่สปัดาห์  จํานวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.50  การซือ้

สินค้าสปัดาห์ละครัง้  จํานวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.30  การซือ้สินค้า  3-4 วนัต่อสปัดาห์  

14.3 

3.5 

32.5 

6 
2 

11.3 
9 

2.3 

8.8 
6.5 

2 2 

0

5

10

15

20

25

30

35



80 

จํานวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.50  และการซือ้สินค้า 2-3 เดือนตอ่ครัง้  จํานวน 11  คน  คิด

เป็นร้อยละ  2.80  ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11  แสดงข้อมลูความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ตารางท่ี 4.19  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามคา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้า จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า  1,000  บาท 98 24.50 

1,001-2,000  บาท 79 19.80 

2,001-3,000  บาท 83 20.80 

3,001-4,000  บาท 112 28.00 

มากกวา่  4,001  บาท 28 7.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.19  พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งเพศหญิง  มีคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตา

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ  คือ  3,001-4,000  บาท  จํานวน 112 คน  คิดเป็นร้อย

ละ  28.00  รองลงมาคือ  คา่ใช้จ่ายต่ํากว่า  1,000  บาท  จํานวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.50  
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1-2 วนัตอ่สปัดาห์ 

สปัดาห์ละครัง้ 

2-3  ครัง้ตอ่เดือน 
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คา่ใช้จ่าย 2,001-3,000  บาท  จํานวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.80  ค่าใช้จ่าย  1,001-2,000  

บาท  จํานวน  79  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.80  และคา่ใช้จ่ายมากกว่า  4,001  บาท  จํานวน  28  

คน  คดิเป็นร้อยละ  7.00  ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12  แสดงข้อมลูคา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม 

 

ตารางท่ี 4.20  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตผุลในการซือ้สินค้าผา่น 

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

เหตุผลในการซือ้สินค้า 
ระดับเหตุผล 

x̄  S.D. แปลผล 

ซือ้เพราะกระแสนิยมท่ีมีตอ่ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 3.92 1.06 มาก 

ซือ้เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความเป็นผู้ นํา

ด้านแฟชัน่กวา่ร้านอ่ืน ๆ 
3.85 1.13 มาก 

ซือ้เพราะเช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้าท่ีขายโดยร้าน

ของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
3.63 0.96 มาก 

ซือ้เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําทาง

ความคดิ  เป็นต้นแบบท่ีอยากจะเลียนแบบ 

3.62 0.95 มาก 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 

 

เหตุผลในการซือ้สินค้า 
ระดับเหตุผล 

x̄  S.D. แปลผล 

ซือ้เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงรับรองวา่ สินค้า

นัน้ดีจริง 

3.61 0.97 มาก 

ซือ้เพราะอยากมีรูปลกัษณ์เหมือนดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

3.45 1.05 มาก 

ซือ้เพราะช่ืนชอบบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีนําเสนอสินค้า   3.38 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.77 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.20  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่    มีเหตผุลในการซือ้สินค้าผ่านอินสตา

แกรมเพราะกระแสนิยมท่ีมีตอ่ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีคา่เฉล่ีย  3.92   รองลงมาคือ  ซือ้

เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความเป็นผู้ นําด้านแฟชัน่กว่าร้านอ่ืน ๆ  มีคา่เฉล่ีย  3.85   ซือ้

เพราะเช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้าท่ีขายโดยร้านของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีคา่เฉล่ีย  3.63   

ซือ้เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําทางความคิด  เป็นต้นแบบท่ีอยากจะเลียนแบบ  มี

คา่เฉล่ีย  3.62  ซือ้เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงรับรองว่า สินค้านัน้ดีจริง  มีคา่เฉล่ีย  3.61  

ซือ้เพราะอยากมีรูปลกัษณ์เหมือนดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีคา่เฉล่ีย  3.45  และซือ้เพราะช่ืน

ชอบบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีนําเสนอสินค้า  มีคา่เฉล่ีย  3.38  ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลใน

การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม 

 

การรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพล 
ระดับการรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพล 

x̄  S.D. แปลผล 

ตวัเอง 4.60 0.64 มากท่ีสดุ 

เพ่ือน 4.08 1.09 มาก 

ดารานกัแสดง 3.83 1.10 มาก 

ศลิปิน/นกัร้อง 3.82 1.13 มาก 

บคุคลท่ีมีสงัคมชัน้สงู 3.60 1.40 มาก 

คนรัก/แฟน 3.32 1.06 ปานกลาง 

ญาตพ่ีิน้อง 3.04 1.09 ปานกลาง 

นกักีฬา 2.89 1.13 ปานกลาง 

นกัการเมือง 2.19 1.11 น้อย 

รวม 3.49 0.72 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.21  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้า

ผ่านอินสตาแกรมจากตวัเองมากท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ีย  4.60   รองลงมา  คือ  ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน  

มีคา่เฉล่ีย  4.08  ดารานกัแสดง  มีคา่เฉล่ีย  3.83  ศิลปินหรือนกัร้อง  มีคา่เฉล่ีย  3.82  บคุคลท่ีมี

สงัคมชัน้สูง  มีคา่เฉล่ีย  3.60  คนรักหรือแฟน  มีคา่เฉล่ีย  3.32  ญาติพ่ีน้อง  มีคา่เฉล่ีย  3.04  

นกักีฬา  มีคา่เฉล่ีย  2.89  และสดุท้าย คือ นกัการเมือง  มีคา่เฉล่ีย  2.19  ตามลําดบั 
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4.5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

4.5.1  สมมตฐิานท่ี 1  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีปริมาณการใช้อินสตา

แกรม (Instagram) แตกต่างกัน 

1) ด้านอาย ุ 

อายท่ีุแตกตา่งกนั  มีผลตอ่ปริมาณการใช้อินสตาแกรมท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.22  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

 

อายุกับ

ปริมาณการ

ใช้อนิสตา 

แกรม 

18-21  ปี 

(N=58) 

22-25  ปี 

(N=236) 

26-29  ปี 

(N=69) 

30-34  ปี 

(N=37) 
F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีในการ

ใช้อินสตา- 

แกรม 

3.52 0.72 3.31 1.06 3.52 0.89 3.75 0.81 2.78 0.04 

วตัถปุระสงค์

ในการใช้

อินสตาแกรม 

4.02 0.76 3.57 0.95 3.82 0.72 4.05 0.71 7.12 0.00 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.22   การเปรียบเทียบอายกุบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม  พบวา่  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 

ยกเว้นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  มีวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมท่ี

แตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบั

วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรม  จําแนกตามอาย ุ

 

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

18-21  ปี 3.52  0.005*   

22-25  ปี 3.31    0.017* 

26-29  ปี 3.52     

30-34  ปี 3.75  \   

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.23  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 18-21  ปี  มีระดับ

วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ22-25  ปี   และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

อาย ุ30-34  ปี  มีระดบัวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ22-25  ปี    

2) ด้านระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่ปริมาณการใช้อินสตาแกรมท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.24  แสดงความแตกตา่งระหวา่งระดบัการศกึษากบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

 

ระดับการศึกษา

กับปริมาณการ

ใช้อินสตาแกรม 

ตํ่ากว่าปริญญา

ตรี(N=18) 

ปริญญาตรี

(N=278) 

สูงกว่าปริญญา

ตรี(N=104) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีในการใช้

อินสตาแกรม 

3.85 0.38 3.39 1.01 3.41 1.03 1.83 0.162 

วตัถปุระสงค์ใน

การใช้อินสตา- 

แกรม 

4.01 0.37 3.69 0.91 3.74 0.90 1.15 0.317 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.24   การเปรียบเทียบระดบัการศกึษากบัปริมาณการใช้อินสตาแก

รม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมและ

วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 

3) ด้านอาชีพ 

อาชีพท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่ปริมาณการใช้อินสตาแกรมท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.25  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

 

อาชีพกับ

ปริมาณ

การใช้

อนิสตา 

แกรม 

นักเรียน/

นักศึกษา

(N=58) 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ

(N=236) 

พนักงาน

บริษัท(N=69) 

รับจ้าง/ 

เจ้าของ

กจิการ 

(N=37) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีใน

การใช้

อินสตา- 

แกรม 

3.51 0.94 3.00 1.09 3.07 0.94 3.86 0.97 11.02 0.00 

วตัถปุระสงค์

ในการใช้

อินสตาแก

รม 

3.70 0.90 3.46 0.95 3.70 0.91 4.01 0.69 3.83 0.01 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.25  การเปรียบเทียบอาชีพกบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม  พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมและวัตถุประสงค์ในการใช้

อินสตา-  แกรมท่ีแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05  
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ตารางท่ี 4.26  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัความถ่ีใน

การใช้อินสตาแกรม  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ x̄  
นักเรียน/

นักศึกษา 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

รับจ้าง/

เจ้าของ

กิจการ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 3.51  0.021* 0.007*  

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.00    0.000* 

พนกังานบริษัท 3.07    0.000* 

รับจ้าง/เจ้าของ

กิจการ 

3.86     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.26  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู่

ของความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม  ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา   มีระดบัความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และพนกังานบริษัท  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ มีระดบั

ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      และกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ  มีระดับความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท   
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ตารางท่ี 4.27  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบั

วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรม  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ x̄  
นักเรียน/

นักศึกษา 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

รับจ้าง/

เจ้าของ

กิจการ 

นกัเรียน/

นกัศกึษา 

3.70     

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.46    0.012* 

พนกังานบริษัท 3.70     

รับจ้าง/เจ้าของ

กิจการ 

4.01     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.27  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู่

ของวตัถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรม  ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ   มีระดบัวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    
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4) รายได้ตอ่เดือน 

รายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่ปริมาณการใช้อินสตาแกรมท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.28  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้ตอ่เดือนกบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

 

รายได้ต่อ

เดือนกับ

ปริมาณ

การใช้

อนิสตา 

แกรม 

ตํ่ากว่า  

10,000 บาท 

(N=57) 

10,001-20,000 

บาท 

(N=193) 

20,001-

30,000 บาท 

(N=116) 

มากกว่า 

30,001  บาท 

(N=34) 
F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีใน

การใช้

อินสตา- 

แกรม 

3.36 1.00 3.51 0.97 3.28 0.99 3.46 1.17 1.39 0.246 

วตัถปุระสงค์

ในการใช้

อินสตาแก

รม 

3.79 0.94 3.74 0.86 3.65 0.92 3.66 0.91 0.42 0.737 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.28  การเปรียบเทียบรายได้ตอ่เดือนกบัปริมาณ  การใช้อินสตาแก

รม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมและ

วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 
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4.5.2  สมมตฐิานท่ี 2  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) แตกต่างกัน 

1) ด้านอาย ุ

อายท่ีุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่ง

กนั 

 

ตารางท่ี 4.29  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

อายุกับการ

รับรู้ความ

น่าเช่ือถือ

ของบุคคลที่

มีช่ือเสียง 

18-21  ปี 

(N=58) 

22-25  ปี 

(N=236) 

26-29  ปี 

(N=69) 

30-34  ปี 

(N=37) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

4.16 0.46 4.00 0.51 4.16 0.47 4.25 0.34 4.62 0.003 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.29 การเปรียบเทียบอายกุบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง  พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05   

  



91 

ตารางท่ี 4.30  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามอาย ุ

 

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

18-21  ปี 4.16     

22-25  ปี 4.00    0.04* 

26-29  ปี 4.16     

30-34  ปี 4.25     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.30  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ30-34  ปี  มีระดบัการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงแตกตา่งจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาย ุ22-25  ปี 

2) ด้านระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่การรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.31  แสดงความแตกตา่งระหวา่งระดบัการศกึษากบัปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

 

ระดับการศึกษา

กับปริมาณการ

ใช้อินสตาแกรม 

ตํ่ากว่าปริญญา

ตรี(N=18) 

ปริญญาตรี

(N=278) 

สูงกว่าปริญญา

ตรี(N=104) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้ความ

นา่เช่ือถือของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

4.01 0.65 4.03 0.49 4.20 0.44 4.31 0.14 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  
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จากตารางท่ี 4.31  การเปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการรับรู้ความ

นา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 

 

ตารางท่ี 4.32  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัการรับรู้

ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดับการศึกษา x̄  
ตํ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 4.01    

ปริญญาตรี 4.03   0.017* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 4.20    

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.32  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญา

ตรีมีระดบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี 
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3) ด้านอาชีพ 

อาชีพท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่การรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี

แตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.33  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

 

อาชีพกับ

ปริมาณการ

ใช้อนิสตา 

แกรม 

นักเรียน/

นักศึกษา

(N=58) 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ

(N=236) 

พนักงาน

บริษัท

(N=69) 

รับจ้าง/ 

เจ้าของ

กจิการ 

(N=37) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

4.05 0.49 3.98 0.63 4.09 0.38 4.21 0.52 2.30 0.077 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.33  การเปรียบเทียบอาชีพกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

4) ด้านรายได้ตอ่เดือน 

รายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.34  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้ตอ่เดือนกบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ี

มีช่ือเสียง 

 

รายได้ต่อ

เดือนกับ

ปริมาณการ

ใช้อนิสตา 

แกรม 

ตํ่ากว่า  

10,000 

บาท 

(N=58) 

10,001-

20,000 บาท 

(N=236) 

20,001-

30,000 

บาท 

(N=69) 

มากกว่า 

30,001 บาท 

(N=37) 
F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้

ความ

น่าเช่ือถือ

ของบคุคลท่ี

มีช่ือเสียง 

4.00 0.55 4.12 0.47 4.06 0.42 3.98 0.68 1.40 0.24 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.34  การเปรียบเทียบรายได้ตอ่เดือนกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 

 

4.5.3  สมมตฐิานท่ี 3  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซือ้

สินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกัน 

1) ด้านอาย ุ

อายท่ีุแตกตา่งกนั  มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

อายุกับพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจาก 

อินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

18-21  ปี  

(N=58) 

22-25  ปี 

(N=236) 

26-29  ปี 

(N=69) 

30-34  ปี 

(N=37) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคล

ท่ีมีช่ือเสียง 

2.74 1.18 1.87 1.21 2.38 1.15 2.73 0.96 13.2

3 

0.000 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

2.74 1.45 2.66 1.26 3.16 1.32 2.41 1.01 3.64 0.13 

เหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.71 0.70 3.57 0.78 3.65 0.78 3.92 0.80 2.51 0.06 

การรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้า

ผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.57 0.65 3.43 0.76 3.58 0.67 3.51 0.68 1.04 0.37 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.35  การเปรียบเทียบอายกุบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแก

รมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  มีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงและคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05   

ยกเว้นเหตุผลในการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงและการรับรู้บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ี

มีช่ือเสียงไมแ่ตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 

 

ตารางท่ี 4.36  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัความถ่ีใน

การซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามอาย ุ

 

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

18-21  ปี 2.74  0.000*   

22-25  ปี 1.87   0.020* 0.001* 

26-29  ปี 2.38     

30-34  ปี 2.73     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.36  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาย ุ18-21  ปี  มีระดบัความถ่ีใน

การซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ22-25  ปี   

และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ30-34  ปี  มีระดบัความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาย ุ22-25  ปีกบัอาย ุ 26-29  ปี    
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ตารางท่ี 4.37  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัคา่ใช้จ่าย

ในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง จําแนกตามอาย ุ

 

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

18-21  ปี 2.74     

22-25  ปี 2.66   0.043*  

26-29  ปี 3.16  0.043*  0.040* 

30-34  ปี 2.41   0.040*  

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.37  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ26-29  ปี  มีระดบัคา่ใช้จ่าย

ในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ22-25  

ปี   และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ26-29  ปี  มีระดบัคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาย ุ 30-34 ปี 

2) ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรม

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงความแตกตา่งระหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ระดับการศึกษากับพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจาก 

อินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

ตํ่ากว่าปริญญา

ตรี(N=18) 

ปริญญาตรี

(N=278) 

สูงกว่า

ปริญญาตรี

(N=104) 
F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

2.61 1.24 2.09 1.15 2.27 1.40 2.04 0.131 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคล

ท่ีมีช่ือเสียง 

2.50 1.43 2.69 1.23 2.88 1.42 1.16 0.315 

เหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.85 0.72 3.64 0.80 3.59 0.72 0.85 0.427 

การรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.65 0.37 3.54 0.74 3.32 0.70 3.99 0.019 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  



99 

จากตารางท่ี 4.38  การเปรียบเทียบอายกุบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแก

รมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน  มีการรับรู้ของ

บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่ง

กนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05   

ยกเว้นความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง   

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง   และเหตุผลในการ

ตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราไมแ่ตกตา่งกนั  

 

ตารางท่ี 4.39  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัการรับรู้

บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง  จําแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดับการศึกษา x̄  
ตํ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 3.65    

ปริญญาตรี 3.54   0.031* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.32  0.031*  

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.39  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มี

ระดับการรับรู้บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 

3) ด้านอาชีพ 

อาชีพท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ี

มีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.40   แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
 

อาชีพกับพฤตกิรรมการซือ้สินค้า

ผ่านอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

นักเรียน/

นักศึกษา(N=58) 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ(N=236) 

พนักงานบริษัท

(N=69) 

รับจ้าง/เจ้าของ

กิจการ(N=37) 
F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D.   

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแก

รมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

2.07 1.26 2.29 1.07 1.98 1.10 2.67 1.27 4.68 0.00

3 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตา

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

2.80 1.27 2.36 1.21 2.25 0.97 3.43 1.47 11.9

5 

0.00

0 

เหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

3.70 0.63 3.53 0.99 3.44 0.89 3.75 0.87 2.94 0.03

3 

การรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.60 0.72 3.28 0.63 3.25 0.64 3.56 0.80 6.24 0.00

0 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.40  การเปรียบเทียบอาชีพกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านอินสตา

แกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั  มีความถ่ีในการซือ้สินค้า

ผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง   ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  และการรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแก

รมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ  0.05 

ยกเว้นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน   มีเหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมดาราไมแ่ตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.41  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัความถ่ีใน

การซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ x̄  
นักเรียน/

นักศึกษา 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

รับจ้าง/

เจ้าของ

กิจการ 

นกัเรียน/

นกัศกึษา 
2.07    0.011* 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
2.29     

พนกังานบริษัท 1.98    0.011* 

รับจ้าง/เจ้าของ

กิจการ 
2.67     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.41  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ  มี

ระดบัความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี

มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ   มีระดบัความถ่ีใน

การซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนกังาน

บริษัท 
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ตารางท่ี 4.42  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัคา่ใช้จา่ย

ในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ x̄  
นักเรียน/

นักศึกษา 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

รับจ้าง/

เจ้าของ

กิจการ 

นกัเรียน/

นกัศกึษา 

2.80   0.010* 0.007* 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

2.36    0.000* 

พนกังานบริษัท 2.25    0.000* 

รับจ้าง/เจ้าของ

กิจการ 

3.43     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.42  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  มีระดบั

คา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี

อาชีพพนกังานบริษัทกบัรับจ้าง/เจ้าของกิจการ    กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ  มี

ระดบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ   มีระดับ

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี

อาชีพพนกังานบริษัท 
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ตารางท่ี 4.43  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัการรับรู้

บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ x̄  
นักเรียน/

นักศึกษา 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัท 

รับจ้าง/

เจ้าของ

กิจการ 

นกัเรียน/

นกัศกึษา 

3.60   0.003*  

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.28     

พนกังานบริษัท 3.25     

รับจ้าง/เจ้าของ

กิจการ 

3.56     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.43  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีระดบั

การรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท 

4) ด้านรายได้ตอ่เดือน 

รายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั  มีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.44  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้ตอ่เดือนกบัพฤตกิรรมการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

รายได้ต่อเดือนกับพฤตกิรรมการ

ซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมของ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท

(N=58) 

10,001-20,000 

บาท(N=236) 

20,001-30,000 

บาท(N=69) 

มากกว่า 30,001 

บาท(N=37) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตา

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

2.21 1.29 1.95 1.28 2.41 1.09 2.44 1.11 4.29 0.005 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

1.89 1.06 2.62 1.22 3.07 1.25 3.62 1.33 18.56 0.000 

เหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

3.25 0.94 3.75 0.69 3.60 0.77 3.76 0.72 6.92 0.000 

การรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

3.04 0.75 3.57 0.73 3.52 0.60 3.65 0.79 9.37 0.000 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  



105 

จากตารางท่ี 4.44  การเปรียบเทียบรายได้ตอ่เดือนกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม 

การซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกัน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

ท่ี  0.05 

 

ตารางท่ี 4.45  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัความถ่ีใน

การซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามรายได้ตอ่

เดือน 

 

รายได้ต่อ

เดือน 
x̄  

ตํ่ากว่า 

10,000 

บาท 

10,001-

20,000  บาท 

20,001-

30,000  

บาท 

มากกว่า 

30,001  

บาท 

ต่ํากว่า 10,000 

บาท 

2.21     

10,001-20,000  

บาท 

1.95   0.015*  

20,001-30,000  

บาท 

2.41     

มากกวา่ 

30,001  บาท 

2.44     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.45  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือน  20,001-30,000  

บาท    มีระดบัความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000  บาท 
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ตารางท่ี 4.46  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัคา่ใช้จา่ย

ในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตามรายได้

ตอ่เดือน 

 

รายได้ต่อ

เดือน 
x̄  

ตํ่ากว่า 

10,000 

บาท 

10,001-

20,000  บาท 

20,001-

30,000  

บาท 

มากกว่า 

30,001  

บาท 

ต่ํากว่า 10,000 

บาท 
1.89  0.001* 0.000* 0.000* 

10,001-20,000  

บาท 
2.62   0.021* 0.000* 

20,001-30,000  

บาท 
3.07     

มากกวา่ 

30,001  บาท 
3.62     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.46  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,001 

บาท  มีระดบัคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาท  รายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้

ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,001 บาท  มีระดบัคา่ใช้จ่ายในการซือ้

สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 

10,001-20,000 บาทและรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.47  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัเหตผุลใน

การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จําแนกตาม

รายได้ตอ่เดือน 

 

รายได้ต่อ

เดือน 
x̄  

ตํ่ากว่า 

10,000 

บาท 

10,001-

20,000  บาท 

20,001-

30,000  

บาท 

มากกว่า 

30,001  

บาท 

ต่ํากว่า 10,000 

บาท 

3.25  0.000* 0.039* 0.021* 

10,001-20,000  

บาท 

3.75     

20,001-30,000  

บาท 

3.60     

มากกวา่ 

30,001  บาท 

3.76     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.47  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,001 

บาท  มีระดับเหตุผลในการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาท    รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 

บาทและรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.48  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่(Post  Hoc) ของคา่เฉล่ียของระดบัการรับรู้

บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง  จําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

 

รายได้ต่อ

เดือน 
x̄  

ตํ่ากว่า 

10,000 

บาท 

10,001-

20,000  บาท 

20,001-

30,000  

บาท 

มากกว่า 

30,001  

บาท 

ต่ํากว่า 10,000 

บาท 

3.04  0.000* 0.001* 0.001* 

10,001-20,000  

บาท 

3.57     

20,001-30,000  

บาท 

3.52     

มากกวา่ 

30,001  บาท 

3.65     

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.48  เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ 

ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,001 

บาท  มีระดบัการรับรู้บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคล

ท่ีมีช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาท  รายได้ตอ่เดือน 10,001-

20,000 บาทและรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 
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4.5.4  สมมตฐิานท่ี 4  ปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากร  มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  

 

ตารางท่ี 4.49  ผลของปริมาณการใช้อินสตาแกรมมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

การรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียง 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม 
วัตถุประสงค์ในการใช้ 

อินสตาแกรม 

N r Sig. N r Sig. 

ด้านการใช้ผู้ เช่ียวชาญ 400 0.37** 0.000 400 0.50** 0.000 

ด้านความน่าเช่ือถือ 400 0.52** 0.000 400 0.54** 0.000 

ด้านความดงึดดูใจ 400 0.16** 0.001 400 0.39** 0.000 

ด้านความคล้ายคลงึ 400 0.27** 0.000 400 0.40** 0.000 

ด้านความเคารพ/

ยอมรับ 
400 0.35** 0.000 400 0.38** 0.000 

 

หมายเหตุ:  **p < 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.49  การทดสอบคา่สหสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้อินสตาแกรม

กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  ด้วยสถิติทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

(Pearson’s  Correlation  Coefficient)  พบว่า  ความถ่ีรวมในการใช้อินสตาแกรมมีความสมัพนัธ์

กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงไปในทิศทางบวก  โดยมีความสมัพนัธ์ด้านการใช้

ผู้ เช่ียวชาญท่ีระดบัความสัมพนัธ์  0.37   ด้านความน่าเช่ือถือท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.52   ด้าน

ความดงึดดูใจท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.16  ด้านความคล้ายคลึงท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.27  และ

ด้านความเคารพ/การยอมรับท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.35   อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

และวัตถุประสงค์รวมในการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไปในทิศทางบวก  โดยมีความสมัพนัธ์การใช้ผู้ เช่ียวชาญท่ีระดบั

ความสมัพนัธ์ 0.50   ด้านความน่าเช่ือถือท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.54  ด้านความดงึดดูใจท่ีระดบั
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ความสมัพนัธ์  0.39  ด้านความคล้ายคลึงท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.40  และด้านความเคารพ/การ

ยอมรับท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.38   อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

4.5.5  สมมตฐิานท่ี 5  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity)  

มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

 

ตารางท่ี 4.50  ผลของการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงกบัพฤตกิรรมการซือ้สินค้า

จากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

พฤตกิรรมการซือ้สินค้าจาก 

อินสตาแกรมของ 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

N r Sig. 

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

400 0.18** 0.000 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

400 0.25** 0.000 

เหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตา 

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

400 0.40** 0.000 

การรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ

ซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

400 0.32** 0.000 

 

หมายเหตุ:  **p < 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.50  การทดสอบคา่สหสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซือ้สินค้าจาก

อินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ด้วยสถิติ

ทดสอบคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson’s  Correlation  Coefficient)  พบว่า  ความถ่ีรวมใน

การใช้อินสตาแกรมมีความสมัพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไปในทิศ

ทางบวก  ท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.18  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   คา่ใช้จ่ายรวมใน
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การใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไปในทิศ

ทางบวก  ท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.25  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   เหตผุลในการ

ตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงไปในทิศทางบวก  ท่ีระดบัความสมัพนัธ์  0.40  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01   และการรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไปในทิศทางบวก  ท่ีระดับ

ความสมัพนัธ์  0.32  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 



บทที่ 5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง  อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลท่ีมีช่ือเสียงตอ่พฤติกรรมการบริโภคสินค้า

แฟชัน่ออนไลน์  (Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer  purchasing 

behavior toward  online fashion shopping)  ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาตามวตัถปุระสงค์หลกั  ดงันี ้

1)  เพ่ือศกึษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) 

3)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity) กบัพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1)  ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ตวัอย่างเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ 22-25  ปี  

ร้อยละ  59.00   มีสถานภาพโสด  ร้อยละ  92.80   มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  

69.50  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา  ร้อยละ  53.80  และมีรายได้ตอ่เดือนอยู่ท่ี  

10,001-20,000  บาท  ร้อยละ  48.30   

2)  ปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

กลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงส่วนใหญ่การติดตามบญัชีร้านค้าบนอินสตาแกรมของแพน

เค้ก  เขมนิจ  จามิกรณ์  (Babyrosebypancake)  ร้อยละ  17.47     มีช่วงช่วงเวลาการใช้งาน

อินสตาแกรมในการติดตามบญัชีของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง คือ ช่วง  20.00 – 22.59 น. ร้อย

ละ 50.30   และมีชว่งเวลาการใช้งานอินสตาแกรมในการติดตามบญัชีร้านค้าของดาราและบคุคล
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ท่ีมีช่ือเสียง  คือ  ช่วง  20.00 – 22.59 น.  ร้อยละ  52.30   มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมเพ่ือใช้

ในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้าและบริการ  ของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีค่าเฉล่ีย  

3.96   มีวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมเพ่ือรับรู้ขา่วสารตา่ง ๆ ของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีตนเองช่ืนชอบบนอินสตาแกรม  มีคา่เฉล่ีย  4.19 

3)  การรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงจากอินสตาแกรม 

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงผ่าน

อินสตาแกรมด้านการใช้ผู้ เช่ียวชาญ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึ่งส่วนมากเป็นเร่ืองบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นผู้ นํากระแสแฟชัน่ในสังคม เช่น การใช้สินค้า  การแต่งกายหรือการดําเนินชีวิต มี

คา่เฉล่ีย  4.23   รองลงมาคือ  การนําเสนอสินค้าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  ทําให้ผู้บริโภคสามารถ

จดจําได้รวดเร็วขึน้ ง่ายขึน้และนานขึน้  มีคา่เฉล่ีย  4.07   และลําดบัสดุท้ายคือ  การเป็นบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงช่วยให้สินค้าของตนเองแจ้งเกิดในตลาดได้อย่างรวดเร็ว  และติดตลาดในเวลาอนัสัน้  มี

คา่เฉล่ีย  3.90 

กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรมด้าน

การใช้ความน่าเช่ือถือ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ส่วนมากเป็นเร่ืองบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ มี

ประสบการณ์การใช้สินค้าโดยตรง และอยูใ่นวงการแฟชัน่  ทําให้เป็นแหล่งข้อมลูท่ีดีได้  มีคา่เฉล่ีย  

4.15  รองลงมาคือ  บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําความคิดทางด้านแฟชัน่   จึงทําให้เกิดพฤติกรรม

เลียนแบบจากผู้บริโภค  มีคา่เฉล่ีย  4.14  และลําดบัสดุท้าย  คือ  บคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถทําให้

สินค้าเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค โดยการยืนยนัวา่ สินค้านีดี้จริง ๆ คุ้มคา่กบัเงินท่ีเสียไป  มีคา่เฉล่ีย  

4.03 

กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรมด้าน

ดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ส่วนมากเป็นเร่ืองดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีรูปลกัษณ์ท่ีดี  

ทําให้มีความน่าดึงดดูใจเม่ือใช้สินค้า  มีค่าเฉล่ีย  4.57   รองลงมาคือ  การนําเสนอสินค้าด้วย

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง  ทําให้ตวัสินค้าเกิดความน่าสนใจ  มีค่าเฉล่ีย  4.09  และลําดบัสุดท้ายคือ 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นตวักระตุ้นการซือ้สินค้า  เน่ืองจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีแฟนคลบัท่ีช่ืนชอบ

ติดตามมากมาย จึงเกิดการนํามาเป็นแบบอย่างและพยายามเลียนแบบพฤติกรรมอยู่เสมอ  มี

คา่เฉล่ีย  3.99 

กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรมด้าน

ความคล้ายคลึง  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ส่วนมากเป็นเร่ืองการเสนอภาพตวัอย่างสินค้าของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีความคล้ายคลึงกบัความช่ืนชอบของผู้บริโภค มีคา่เฉล่ีย  4.13   รองลงมาคือ  
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สินค้าแฟชัน่ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความคล้ายคลงึกบัความช่ืนชอบของผู้บริโภค  มีคา่เฉล่ีย 3.98  

และลําดบัสดุท้ายคือ  สินค้าท่ีขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความสนใจด้านแฟชัน่เหมือนกนั  มีคา่เฉล่ีย  3.46 

กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรมด้าน

เคารพและยอมรับ  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส่วนมากเป็นเร่ืองความช่ืนชอบในบุคลิกภาพ

ของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการนําเสนอสินค้า มีคา่เฉล่ีย  4.36  รองลงมาคือ  ดาราและ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีผู้ ติดตาม (follows) ในอินสตาแกรมจํานวนมากและดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคได้  มีค่าเฉล่ีย  4.31 เท่า ๆ กัน  และลําดบั

สดุท้ายคือ  ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค มีคา่เฉล่ีย  4.29 

4)  พฤตกิรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทเสือ้ผ้า  ร้อยละ  56.5 

รองลงมาคือ กระเป๋า  ร้อยละ 33.50  สดุท้ายคือ เคร่ืองประดบั  ร้อยละ  10.0  มีพฤติกรรมการซือ้

สินค้าจากอินสตาแกรมร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  คือ  มีการซือ้สินค้าจาก

ร้านของใหม่  ดาวิกา โฮร์เน่ (Misstarbydavika) ร้อยละ 32.50  มีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง คือ ทกุวนั  ร้อยละ 46.00   มีคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้า

ผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงอยู่ท่ี  3,001-4,000 บาท  ร้อยละ  28.00  มีเหตผุล

ในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  คือ  ซือ้เพราะกระแสนิยมท่ีมีต่อ

ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  มีคา่เฉล่ีย  3.92  รองลงมาคือซือ้เพราะดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมี

ความเป็นผู้ นําด้านแฟชัน่กว่าร้านอ่ืน ๆ มีคา่เฉล่ีย  3.85   และมีการรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่

การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมมากท่ีสดุ คือ  ตวัเอง  มีคา่เฉล่ีย  4.60 

 

5.1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  คือ  ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีปริมาณการใช้อินสตาแกรม

(Instagram) แตกตา่งกนั 

1)  ด้านความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกัน  มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมแตกตา่งกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า  นกัเรียน/นกัศึกษามีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างจากรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และพนกังานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนกังานบริษัทมีความถ่ีใน
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การใช้อินสตาแกรมแตกต่างจากผู้ รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  ในขณะท่ีอายุ  ระดบัการศึกษาและ

รายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั  มีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมไมแ่ตกตา่งกนั 

2)  ด้านวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรม  พบวา่  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีมีอาย ุ 

และอาชีพต่างกันมีวตัถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคูพ่บวา่  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีมีอาย ุ 18-21  ปีและอาย ุ 22-

25  ปี  และผู้ ท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกบัผู้ รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  มีวตัถปุระสงค์ในการใช้

อินสตาแกรมแตกต่างกัน   ในขณะท่ีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มี

วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ี

มีช่ือเสียง (Celebrity) แตกตา่งกนั 

1)  การรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ี

มีอายุ  และระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เม่ือพิจารณา

เป็นรายคูพ่บว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีมีอาย ุ 22-25 ปีและอาย ุ30-34 ปี  และผู้ ท่ีมีการศกึษา

ระดบัปริญญาตรีและสงูกว่าปริญญาตรี  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงแตกตา่ง

กัน   ในขณะท่ีอาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 3  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจาก

อินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงแตกตา่งกนั 

1)  ด้านความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ี

มีอาย ุ อาชีพและรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั  มีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกตา่ง

กนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคูพ่บว่าอาย ุ 18-21 ปีและอาย ุ

22-25 ปี   อาย ุ 22-25 ปีและอาย ุ26-29 ปี  อาย ุ 22-25 ปีและอาย ุ30-34 ปี  และผู้ ท่ีมีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศกึษาและผู้ รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  พนกังานบริษัทและผู้ รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  และผู้

ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  มีความถ่ีใน

การซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมแตกตา่งกนั  ในขณะท่ีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั  มีความถ่ีในการ

ซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมไมแ่ตกตา่งกนั 

2)  ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม  พบวา่  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง

ท่ีมีอายุ  อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม

แตกตา่งกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคูพ่บว่าอาย ุ22-25 ปี
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และอายุ 26-29 ปี   อายุ 26-29 ปีและอายุ 30-34 ปี   และผู้ ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาและ

พนักงานบริษัท  นักเรียน/นักศึกษาและผู้ รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและผู้

รับจ้าง/เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัทและผู้ รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  และผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ํา

กว่า 10,000 บาทและรายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000   รายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาทและ

รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท   รายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน

มากกว่า 30,001 บาท  รายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000 บาท  มี

คา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกตา่งกนั  ในขณะท่ีระดบัการศกึษาแตกต่างกัน  มี

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมไมแ่ตกตา่งกนั 

3)  ด้านเหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม พบว่า  กลุ่มตวัอย่าง

เพศหญิงท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีเหตุผลในการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม

แตกตา่งกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคูพ่บว่ารายได้ตอ่เดือน

ต่ํากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 

บาทและรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท  รายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาทและรายได้ตอ่

เดือนมากกว่า 30,001 บาท  มีเหตุผลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  

ในขณะท่ีอาย ุ ระดบัการศกึษาและอาชีพท่ีตา่งกนั  มีเหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตา

แกรมไมแ่ตกตา่งกนั 

4)  ด้านการรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม 

พบวา่  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษา  อาชีพและรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั  มีบคุคล

ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมต่างกัน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าระดบัการศึกษาปริญญาตรีและระดบัการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี   ผู้ ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาและพนกังานบริษัท   และผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 

10,000 บาทและรายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท   รายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาทและ

รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท   รายได้ตอ่เดือนต่ํากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน

มากกวา่ 30,001 บาท  มีบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมท่ีแตกตา่งกนั   

ในขณะท่ีอายท่ีุตา่งกนับคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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สมมติฐานท่ี 4  ปริมาณการใช้อินสตาแกรม(Instagram) ของประชากร  มีความสมัพนัธ์

กบัการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity) 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรมของประชากรกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง  มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิท่ีระดบั 0.01  โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก และ

มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์(r) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 5.1  ผลการทดสอบปริมาณการใช้อินสตาแกรมกบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

 

การรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียง 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม 
วัตถุประสงค์ในการใช้ 

อินสตาแกรม 

N r Sig. N r Sig. 

ด้านการใช้ผู้ เช่ียวชาญ 400 0.366** 0.000 400 0.503** 0.000 

ด้านความน่าเช่ือถือ 400 0.515** 0.000 400 0.544** 0.000 

ด้านความดงึดดูใจ 400 0.164** 0.001 400 0.391** 0.000 

ด้านความคล้ายคลงึ 400 0.267** 0.000 400 0.395** 0.000 

ด้านความเคารพ/

ยอมรับ 
400 0.346** 0.000 400 0.380** 0.000 

 

หมายเหตุ:  มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

สมมติฐานท่ี 5  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity)  ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงกบัพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตา

แกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  โดยมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวก และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์(r) ดงั

ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5.2  ผลการทดสอบการรับรู้ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงกบัพฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  

 

พฤตกิรรมการบริโภคสินค้าจาก 

อินสตาแกรมของ 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของ 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

N r Sig. 

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตา 

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
400 0.177** 0.000 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตา 

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
400 0.253** 0.000 

เหตผุลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตา 

แกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
400 0.396** 0.000 

บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่น

อินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
400 0.318** 0.000 

 

หมายเหตุ:  มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของอินสตาแกรมต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่น

ออนไลน์”  (Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer  purchasing 

behavior toward online fashion shopping)  สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  ผู้ ใช้สามารถแชร์

รูปภาพ  ข้อความและคลิปวิดีโอเพ่ือส่ือสารไปยังผู้ ติดตามได้  โดยเฉพาะดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงตา่งหนัมาใช้อินสตาแกรมเพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารไปยงัแฟนคลบัและผู้ติดตามของ

ตนเองมากขึน้  นอกจากนีด้าราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงได้หนัมาใช้ประโยชน์จากอินสตาแกรมด้วย

การเปิดร้านขายของกนัมากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั  อาหารหรือขนม  เป็นต้น  ซึ่ง

ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเร่ืองอิทธิพลของอินสตาแกรมตอ่พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชัน่ออนไลน์   

พบว่าส่วนใหญ่แล้ว  ผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ 18-34 ปี  ส่วนใหญ่มีระดบั
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การศึกษาอยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี  ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  และมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000  บาท   

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณการใช้อินสตาแกรมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการติดตามบญัชีร้านค้า

บนอินสตาแกรมของแพนเค้ก เขมนิจ  จามิกรณ์(Babyrosebypancake) เป็นจํานวนมากท่ีสดุ   มี

ช่วงเวลาการใช้งานอินสตาแกรมในการติดตามบัญชีของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  และ

ช่วงเวลาในการติดตามบญัชีร้านค้าของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง คือ ช่วงเวลา 20.00 – 22.59 

น.  โดยมีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมเพ่ือใช้ในการติดตามอินสตาแกรมของสินค้าและบริการ

ของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  และมีวตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรมเพ่ือรับรู้ข่าวสารตา่ง ๆ 

ของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนเองช่ืนชอบบนอินสตาแกรม 

ดงันัน้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญั ท่ีเป็นช่องทางในการ

ส่ือสารข้อมลูของสินค้าแฟชัน่จากบคุคลท่ีมีช่ือเสียงไปยงัผู้บริโภคกลุม่ตวัอย่าง เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม  ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ด้านการใช้

ผู้ เช่ียวชาญ   ด้านการใช้ความน่าเช่ือถือ  ด้านความดงึดดูใจ  ด้านความคล้ายคลึงและด้านความ

เคารพ/การยอมรับ  ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเปิดร้านเป็นของตวัเองจึงมีการใช้ตวัเองเป็นผู้

นําเสนอสินค้าเหล่านัน้เอง  อีกทัง้ความมีช่ือเสียง  การมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  และการเป็นผู้ นํากระแส

ด้านแฟชั่นเป็นทุนเดิมแล้วด้วย  ทําให้ดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถสร้างการรับรู้ความ

นา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรมส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้า

แฟชัน่ออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม  สอดคล้องกบัแนวคิดกลยทุธ์การตลาดโดยใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

โดยสุมาลี สว่าง (อ้างถึงในสิตานัน สิทธิกิจ, 2548) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นบุคคลท่ี

เป็นท่ีรู้จัก เพราะความมีช่ือเสียงในความสําเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  มีผู้บริโภคคอยเฝ้าติดตาม

จํานวนมากทําให้สามารถสร้างการรับรู้ท่ีแตกต่างกันออกไปได้  สามารถเป็นผู้ นําทางความคิด  

หรือเป็นกระจกสะท้อนความใฝ่ฝัน ซึง่ความนา่เช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถปรับให้มาเป็น

สว่นหนึง่ในความคดิของคนแตล่ะคนได้   

โดยพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างจะเป็นสินค้าประเภท

เสือ้ผ้า  และมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านอินสตาแกรมร้านค้าของของใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่

(Misstarbydavika)มากท่ีสุด  มีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง คือ ทกุวนั  มีคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงอยู่ท่ี 

3,001-4,000 บาท   ผู้บริโภคมีเหตผุลในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมี
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ช่ือเสียงเน่ืองจากซือ้เพราะกระแสนิยมท่ีมีตอ่ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  และในการซือ้สินค้าแต่

ละครัง้จะมีการรับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมนัน่คือ  ตวัเอง 

จากการท่ีดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหนัมาเปิดร้านค้าบนอินสตาแกรมด้วยตวัเองทําให้

เกิดกระแสนิยมมากขึน้  เน่ืองจากการใช้ตวัเองเป็นผู้ นําเสนอสินค้าได้โดยตรง และยังสามารถ

สร้างการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากช่ือเสียงท่ีตนมีได้อีกด้วย  ทําให้การขายสินค้าผ่านอินสตาแกรม

ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ 

เม่ือเทียบกบัผลการศกึษาในแตล่ะสมมตฐิาน 

 

5.2.1  สมมตฐิานท่ี 1  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีปริมาณการใช้อินสตา

แกรม(Instagram) แตกต่างกัน  

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกันมีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน  

สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ วรกิจโภคาธร (2529) ท่ีได้อธิบายไว้ว่า ฐานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจ  ซึ่งรวมถึงอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  ดงันัน้ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า  กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพตา่งกนัจงึมีความถ่ีในการปริมาณการใช้อินสตาแกรมแตกตา่งกนั 

นอกจากนีผ้ลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายแุละอาชีพแตกตา่งกนั  มีวตัถปุระสงค์ใน

การใช้อินสตาแกรมแตกตา่งกนั  และสอดคล้องกบัแนวคิดของสนัทดั เสริมศรี (2539) ท่ีอธิบายไว้

วา่  ผู้บริโภคท่ีมีอายตุา่งกนัจะมีความสนใจในเร่ืองของการซือ้สินค้าและบริการแตกตา่งกนั  อีกทัง้

สินค้าและบริการเพียงแบบเดียวไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม   สอดคล้องกับงานวิจัย

ของชฎาภรณ์  สวนแสน (2556) เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของกลุ่มผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่ืออินเตอร์เน็ตสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบทัง้ข้อความ  รูปภาพ 

กราฟฟิก  ภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น  ดงันัน้พฤติกรรมการเปิดรับของคนเราสามารถเปล่ียนแปลงไป

ได้ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัขึน้  รวดเร็วและสะดวก  ลกัษณะประชากรก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือก

เปิดรับข้อมลูแตล่ะอยา่ง  ซึง่ช่วงอายแุละอาชีพของแตล่ะคนจะแตกตา่งกนัออกไป  การใช้อินสตา

แกรมในกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีความแตกตา่งด้วยเช่นกนั  อาทิกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอาย ุ30-34 ปี

และมีอาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการมีปริมาณการใช้อินสตาแกรมมากกวา่ช่วงอายแุละอาชีพอ่ืน ๆ   
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5.2.2  สมมตฐิานท่ี 2  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) แตกต่างกัน  

พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุและระดบัการศึกษาแตกต่างกัน  มีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกัน  โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ  30-34  ปี  มีการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) มากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง  22-25  ปี  ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2541)  ท่ีกล่าวว่า  อายุเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้

ผู้บริโภคมีความแตกตา่งกนั  อีกทัง้ลกัษณะประชากรท่ีตา่งกนั  จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีตา่งกนั

ด้วย 

นอกจากนีผ้ลการวิจัยพบว่า  ผู้ ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าผู้ ท่ีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ดังท่ีปรมะ สตะ

เวทิน (2541)  อธิบายไว้ว่า  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความรู้สึกนึกคิด  รสนิยม  

คา่นิยมและความต้องการท่ีแตกตา่งกนัออกไป  สอดคล้องกบังานวิจยัของสมุาลี สว่าง (2548) ได้

กล่าวว่า บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นบคุคลท่ีเป็นท่ีรู้จกั  เพราะความมีช่ือเสียงในความสําเร็จในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง  มีผู้บริโภคคอยเฝ้าติดตามจํานวนมากทําให้สามารถสร้างการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัออกไป

ได้  สามารถเป็นผู้ นําทางความคิด  หรือเป็นกระจกสะท้อนความใฝ่ฝัน ซึ่งความน่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถปรับให้มาเป็นสว่นหนึง่ในความคดิของคนแตล่ะคนได้ 

ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มกัให้ความสําคญักับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีได้รับจาก

ผู้ เช่ียวชาญเป็นอย่างมาก  เพราะเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้รับเป็นข้อมูลจากตัวเราเองหรือจาก

ผู้ เช่ียวชาญเป็นข้อมูลท่ีไม่ได้สร้างขึน้  จึงมีความยินดีท่ีจะเปิดรับและเช่ือถือโดยปราศจากอคต ิ 

ผู้บริโภคแตล่ะคนจงึมีการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัออกไป  อาจจะโดยการทดลองใช้สินค้าด้วยตวัเอง การ

ฟังหรือดบูล็อกเกอร์  หรือการอ่านความคิดเห็นตามโลกอินเตอร์เน็ตก่อนการตดัสินใจซือ้  เป็นต้น  

ซึง่บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของสินค้า  สามารถเป็นผู้ นําทางความคิดในด้านท่ีดี

ให้แก่สินค้านัน้ ๆ  และสามารถเช่ือมโยงความคิดของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้านัน้ ๆ ได้  

ส่งผลให้ผู้บริโภคแตล่ะคนเกิดการรับรู้ความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัออกไป  และการกระทําใด ๆ 

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงย่อมมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทัง้สิน้เน่ืองจากการใช้ตวัเองเป็นผู้ นําเสนอสินค้า

จนผู้บริโภคเกิดพฤตกิรรมการซือ้ได้ 
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5.2.3  สมมตฐิานท่ี 3  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการบริโภค

สินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกัน 

พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ  อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความถ่ีในการซือ้

สินค้าผา่นอินสตาแกรมและคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกตา่งกนั  กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีเหตุผลในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม

แตกต่างกัน  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา  อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีการ

รับรู้ของบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมแตกตา่งกนั   

จากผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 18-21 ปี  และระดบัการศึกษาต่ํากว่า

ปริญญาตรี  มีความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมมากท่ีสุดและยงัมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งมี

เหตุผลในการซือ้เพราะกระแสนิยมท่ีมีต่อดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  หรือซือ้เพราะดาราและ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความเป็นผู้ นําด้านแฟชั่นมากกว่าร้านอ่ืน ๆ  จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี ้

ตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ  สอดคล้องกับแนวคิดของ George E. 

Belch and  Michael A. Belch (2004) ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้บริโภคท่ีมีอายนุ้อยหรือมีอายอุยู่ในช่วง

วยัรุ่นมกัจะชอบสิ่งแปลกใหม ่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสินค้าแฟชัน่  สอดคล้องกบังานวิจยัของศภุร เสรี

รัตน์ (2540)  กลา่ววา่ พฤติกรรมของบคุคลท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่าน

กระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบคุคลต้องมีการตดัสินใจทัง้ก่อนและหลงัการกระทํา  การซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมต้องอาศยักระบวนการในการตดัสินใจเลือกซือ้  ครอบคลมุพฤติกรรมด้านตา่ง ๆ  ไม่

วา่จะเป็นตอบสนองความต้องการ  ค้นหาข้อมลู  หาทางเลือกและตดัสินใจซือ้    

เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน

ออกไป  โดยท่ีชว่งอายตุา่งกนัอาจมีพฤตกิรรมการบริโภคท่ีตา่งกนัด้วย  บางช่วงอายนุิยมซือ้เสือ้ผ้า  

บางช่วงอายุซือ้เคร่ืองประดับ เป็นต้น  หรือช่วงอายุท่ีมากขึน้มีค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่าน

อินสตาแกรมท่ีมากขึน้ตามระดบัรายได้ต่อเดือน เน่ืองจากการมีระดบัรายได้ท่ีมากส่งผลให้มี

คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ด้วย  เช่นเดียวกบัอาชีพท่ีแตกตา่งกนั  ทําให้พฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าแตกตา่งกนัด้วย  เชน่  นกัเรียน/นกัศกึษามีพฤติกรรมในการซือ้เคร่ืองประดบัน้อย อีก

ทัง้ยงัมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมน้อยเช่นกนั  อีกทัง้ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

เปรียบเสมือนสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลกับผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่าง  ซึ่งมีการกระตุ้นให้เกิดการซือ้สินค้า  ไม่

ว่าจะเป็นค่านิยมทางด้านแฟชัน่  รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป  ความไว้ใจท่ีผู้บริโภค

จะซือ้สินค้าจากร้านค้าบนอินสตาแกรมของดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   
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5.2.4  สมมตฐิานท่ี 4  ปริมาณการใช้อินสตาแกรม(Instagram) ของประชากร  มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity)   

พบวา่  ปริมาณการใช้อินสตาแกรมมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ี

มีช่ือเสียง(Celebrity)  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

หมายความว่า ถ้ากลุ่มตวัอย่างมีปริมาณการใช้อินสตาแกรมมากเท่าใด  การรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงก็จะเพิ่มมากขึน้ด้วย  เพราะบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นํากระแสในสงัคม  

ผู้ บริโภคจึงมักจะสังเกตความเคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนแปลงไปของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและมีการ

เลียนแบบการแต่งกาย  รวมทัง้การใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ด้วย (ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล, 

2553) 

จากความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมของกลุ่มตวัอย่าง  มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในด้านความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  ส่วนวัตถุประสงค์ในการใช้

อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในด้านความ

น่าเช่ือถือมากท่ีสุดเช่นกัน   สอดคล้องกับงานวิจยัของ Stephen(อ้างถึงใน สิทธิรัตน์  น้อยสง่า, 

2544)  ได้กล่าวไว้ว่า  บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบวฒันธรรมตา่ง ๆ จากการติดตอ่สมัพนัธ์กนั

มากกวา่  ด้วยเหตนีุถ้้าบคุคลได้มีสว่นเข้าไปเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมใดอยู่เป็นประจําแล้ว  ความคิด

และรูปแบบชีวิตจะมีการเลียนแบบจากบคุคลเหล่านัน้มากกว่าบคุคลอ่ืน ๆ  ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนั

เพียงเล็กน้อย  ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าจากความเช่ือท่ีว่าการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับต้นแบบ  โดยผู้

เลียนแบบจะให้ความน่าเช่ือถือมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ  เช่นเดียวกับดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี

ผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างมกัพบเห็นและมีปฏิสมัพนัธ์เป็นประจําทุกวันจากกิจวตัรประจําวนั  ทําให้

ผู้บริโภคจะกระทําตวัและเกิดพฤตกิรรมการเลียนแบบดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่านัน้ท่ีตนเอง

มีความช่ืนชอบ  โดยหวงัวา่พฤตกิรรมการเลียนแบบนัน้จะส่งผลให้ตวัผู้บริโภคเองมีความคล้ายกบั

เหล่าดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนัน้ ๆ  เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้พฤติกรรม

การใช้อินสตาแกรมเป็นประจํา  ทําให้ปริมาณการใช้อินสตาแกรมในชีวิตประจําวนัมีจํานวนมาก

เป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว  

 

5.2.5  สมมตฐิานท่ี 5  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity)  

ส่งผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

พบว่า  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity)  มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 
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และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  หมายความว่า  ถ้ากลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเพิ่มมากขึน้เทา่ใด  จะส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรม

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากขึน้เท่านัน้  ทัง้นีเ้พราะบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเปรียบเสมือนกระจกท่ีสะท้อน

ความใฝ่ฝันของผู้บริโภค  ส่วนใหญ่ผู้บริโภคปรารถนาท่ีจะมีวิถีชีวิตท่ีสวยงามแบบเดียวกับดารา

และบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  จึงจินตนาการหรือสมมติให้ตวัเองกลายเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงคนนัน้ท่ีตน

ช่ืนชอบ  ดงันัน้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจึงมีอิทธิพลต่อความคิดและการ

กระทําของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  เม่ือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงโฆษณาสินค้าก็จะมีผู้บริโภคซือ้ตามเป็น

จํานวนมาก (สิตานนั สิทธิกิจ, 2548) 

โดยเหตุผลในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากท่ีสุด  แสดงว่าผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความน่าเช่ือถือของ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในด้านนีม้ากกวา่พฤติกรรมการซือ้สินค้าจากอินสตาแกรมของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

ในด้านอ่ืน ๆ   สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสรนันท์  เอนกธรรมกุล(2553)  ท่ีได้อธิบายไว้ว่า  

ความน่าดึงดูดใจของผู้ นําเสนอสินค้าจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจผู้ บริโภคให้ผู้ บริโภคเกิด

พฤตกิรรมการบริโภคสินค้าได้  โดยผ่านกระบวนการ Identification ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีผู้บริโภค

พยายามหาความสมัพนัธ์กับผู้ นําเสนอสินค้า  และนําความชอบ  ทศันคติ  และพฤติกรรมต่าง ๆ  

มาประยกุต์ใช้กบัตนเอง   เน่ืองจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัการท่ีดาราและบคุคลท่ี

มีช่ือเสียงเป็นผู้ นําเสนอสินค้าด้วยตัวเองผ่านอินสตาแกรม   เพ่ือทําให้ผู้ บริโภคเกิดกระบวน

ความคิดและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า  โดยการนําเสนอสินค้าของดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

จะต้องทําให้ผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างเกิดการรับรู้เชิงบวกเสียก่อน  ซึ่งการท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้

นําเสนอสินค้าและผู้ บริโภคเกิดการยอมรับได้นัน้  เน่ืองมาจากความมีช่ือเสียง  ความโด่งดัง  

ความมีหน้ามีตาในสงัคมหรือวงการ  จึงทําให้เกิดประสิทธิภาพตอ่พฤติกรรมการบริโภคตามมาได้   

แตถ้่าหากผู้บริโภคเกิดการรับรู้เชิงลบแล้วจะส่งผลตอ่บคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าและ

สินค้าตวัท่ีนําเสนอในทางท่ีไมดี่ตามมาด้วยเชน่กนั  พฤตกิรรมการบริโภคสินค้าก็จะยตุลิง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1)  การใช้ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นผู้ นําเสนอสินค้า (Presenter) ประเภทแฟชัน่  

สามารถส่ือสารไปยงัผู้บริโภคได้โดยตรง เน่ืองจากผู้บริโภคมีความช่ืนชอบในตวับคุคลท่ีมีช่ือเสียง  

อาจทําให้อยากเลียนแบบ และอยากใช้สินค้าท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําเสนอด้วยตวัเอง  ซึ่งทํา
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ให้โฆษณานัน้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงันัน้ นกัส่ือสารการตลาดควรให้ดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงโพสต์รูปท่ีตนเองใช้สินค้าแฟชั่นลงในอินสตาแกรม เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกว่าดาราและผู้ มี

ช่ือเสียงใช้สินค้าในชีวิตประจําวนั  

2) นกัส่ือสารการตลาดสามารถให้ดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงโฆษณาแฝงสินค้า (Tie in) 

ด้วยการพดูแทรกเก่ียวกบัสินค้าผ่านคลิปวิดีโอ  การตัง้สินค้าไว้ใกล้ ๆ และถ่ายรูปติดสินค้า  แล้ว

โพสต์ผ่านอินสตาแกรม  เน่ืองจากดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีผู้ติดตามเป็นจํานวน  ทําให้เกิด

การรับรู้  จดจําและคุ้นเคยกบัสินค้า  จนเกิดพฤตกิรรมการซือ้สินค้าตามมาได้ 

3) การเลือกดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นผู้ นําเสนอสินค้า  นัน่หมายความว่าจะต้อง

มีเร่ืองของงบประมาณเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  การตดัสินใจเลือกดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงขึน้อยู่

กับความนิยม หากมีงบประมาณน้อย และไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในอัตราท่ีสูงมาก  ควร

ประชาสัมพันธ์ด้วยการเลือกใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีผู้ ติดตามเป็นจํานวนมากอย่างเน็ตไอดอล 

(Net Idol) เพ่ือสร้างกระแสความนิยมบนส่ือสงัคมออนไลน์ หากมีงบประมาณมากควรตดัสินใจ

เลือกดาราท่ีมีความโดง่ดงัท่ีมีจํานวนแฟนคลบัจํานวนมากเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากเลียนแบบ

และซือ้สินค้าในท่ีสดุ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 

1)  เน่ืองจากการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitive Research)  ดงันัน้ใน

งานวิจยัในอนาคตอาจจะมีการทําวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย  อาจจะมี

การใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของดาราและบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงในการนําเสนอสินค้าด้วยตนเองและใช้วิธีการใดในการส่ือสารไปยงัผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

ให้ประสบความสําเร็จในเวลาอนัรวดเร็ว  เพ่ือให้สินค้าท่ีต้องการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ตรงกลุม่   ซึง่อาจจะทําให้ได้ข้อมลูเชิงลกึมากขึน้ 

2) การขายสินค้าผา่นอินสตาแกรมโดยดาราและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีเป็นจํานวนมาก  และ

ในปัจจุบนัประเภทของสินค้าไม่ได้มีแค่สินค้าแฟชั่นเท่านัน้  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือผลิตภัณฑ์

เก่ียวกบัความงาม  ดงันัน้จึงสามารถทําการศึกษาเปรียบเทียบสินค้าในหลาย ๆ ประเภทได้  เพ่ือ

ศกึษาให้เห็นถึงความแตกต่างของการรับรู้ความน่าเช่ือถือของผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภค

สินค้าได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

ตารางสาํเร็จรูป  Taro Yamane 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

 
ตารางสําเร็จของ Taro Yamane  แสดงจํานวนตวัอย่าง  ท่ีจําแนกตามระดบัความ

คลาดเคล่ือนในการประมาณคา่ 

 

จํานวนประชากร 

(N) 

จํานวนตวัอยา่ง (n)  ท่ีระดบัความคลาดเคลือ่น (e) 

±1 % ±2 % ±3 % ±4 % ±5 % ±10 % 

500 * * * * 222 83 

1000 * * * 385 286 91 

1500 * * 638 441 316 94 

2000 * * 714 476 333 95 

2500 * 1250 769 500 345 96 

3000 * 1364 811 517 353 97 

3500 * 1458 843 530 359 97 

4000 * 1538 870 541 364 98 

4500 * 1607 891 549 367 98 

5000 * 1667 909 556 370 98 

6000 * 1765 938 566 375 98 

7000 * 1842 959 574 378 99 

8000 * 1905 976 580 381 99 

9000 * 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 

15000 6000 2143 1034 600 390 99 

20000 6667 2222 1053 606 392 100 

25000 7143 2273 1064 610 394 100 

50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

∞ 10000 2500 1111 625 400 100 

 

แหล่งที่มา:  ศิริลกัษณ์ สวุรรณวงศ์, 2538.  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 



แบบสอบถาม 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของอินสตาแกรมบคุคลท่ีมีช่ือเสียงตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้า

แฟชัน่ออนไลน์”  เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ปริมาณการใช้อินสตาแกรม, การรับรู้ความน่าเช่ือถือ

ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง, และพฤติกรรมการซือ้สินค้า   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ของ

การศกึษาระดบัปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ ภาควิชานวตักรรมนิเทศ

ศาสตร์การตลาด สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  หรือเตมิข้อความลงในชอ่งวา่งให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ของทา่น  

1. อาย ุ   

  18-21  ปี      22-25  ปี   

  26-29  ปี     30-34  ปี  

2. สถานภาพ    

  โสด     สมรส 
  

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  

  มธัยมศกึษา    อนปุริญญา หรือเทียบเทา่  

  ปริญญาตรี     สงูกวา่ปริญญาตรี  

4. อาชีพ   

  นกัเรียน/นกัศกึษา    รับราชการ   

  รัฐวิสาหกิจ     พนกังานบริษัท  

  รับจ้างทัว่ไป    เจ้าของกิจการ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............................. 

5. รายได้ตอ่เดือน  

  ต่ํากวา่ 10,000  บาท   10,001-20,000  บาท  

  20,001-30,000  บาท   30,001-40,000 บาท  

  40,001-50,000  บาท   มากกว่า  50,001 บาท  
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ตอนท่ี 2  การใช้งานอินสตาแกรม (Instagram)  

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หรือเตมิข้อความลงในช่องวา่งให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของทา่น 

1. ทา่นได้มีการติดตาม account  ร้านค้าบนอินสตาแกรม (Instagram)  ของดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงคนใดบ้าง  (เฉพาะสินค้าแฟชัน่) 

   Babyrosebypancake – แพนเค้ก  เขมนิจ  จามิกรณ์ 

  Kwankaobrand – แพง  ขวญัข้าว เศวตวิมล 

  Misstarbydavika – ใหม ่ ดาวิกา โฮร์เน ่  

  Janesuda_Brand – เจน  เจนสดุา ปานโต 

  Secretbymayfuang – เมย์  เฟ่ืองอารมณ์ กําเนิดพลอย 

  Psmaterial – พลอย  ชวพร เลาหพงศ์ชนะ   

  Imbrand – มาร์กี ้ ราศี  บาเล็นซิเอก้า   

  Shop_twinklestars – หญิงแม้น  นฤมาส  ยคุล   

  Virithipa_apparel – วุ้นเส้น  วิริฒิพา  ภกัดีประสงค์ 

  Fourshop – โฟร์  สกลรัตน์  วรอไุร   

  Everythingbypanward – เอ ๋ พรทิพย์  สะกิดใจ   

  Worra_worra – นุน่  วรนชุ  ภิรมย์ภกัดี   

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................. 

2.ทา่นใช้งานอินสตาแกรม (Instagram)  เพ่ือติดตาม account ของดาราและบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียงในชว่งเวลาใด 

  08.00 – 10.59 น.    11.00 – 13.59 น. 

  14.00 – 16. 59 น.    17.00 – 19.59 น. 

  20.00 – 22.59 น.    23.00 – 01.59 น. 

  02.00 – 04.59 น.    05.00 – 07.59 น. 

3.ทา่นใช้งานอินสตาแกรม (Instagram)  เพ่ือติดตาม account  ร้านค้าของดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในชว่งเวลาใด 

  08.00 – 10.59 น.    11.00 – 13.59 น. 

  14.00 – 16. 59 น.    17.00 – 19.59 น. 

  20.00 – 22.59 น.    23.00 – 01.59 น. 

  02.00 – 04.59 น.    05.00 – 07.59 น. 
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4. ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม (Instagram) เพ่ือติดตาม  account  ของดาราและ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม ทุกวัน 
3-4 วันต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วัน

ต่อ

สัปดาห์ 

สัปดาห์

ละครัง้ 

2-3 ครัง้

ต่อเดือน 

1. ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร แ บ่ ง ปั น

รูปภาพหรือข้อมูล (Share) 

ของ account  ร้านค้าของ

ดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

     

2. ความถ่ีในการแสดงความ

ช่ื น ช อ บ  ( Like)  ข อ ง 

account ร้านค้าของดารา

หรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

     

3. ความถ่ีในการแสดงความ

คิ ด เ ห็ น  ( Comment) 

account ร้านค้าของดารา

หรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

     

4. ความถ่ีในการใส่ข้อความ 

#hastags ช่ื อ ร้ า น ค้ า ข อ ง

ดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง   

     

5. ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

อินสตาแกรมของดาราหรือ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

     

6. ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

อินสตาแกรมของสินค้าและ

บริการ  ของดาราหรือบคุคล

ท่ีมีช่ือเสียง 
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ความถ่ีในการใช้อินสตาแกรม ทุกวัน 
3-4 วันต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วัน

ต่อ

สัปดาห์ 

สัปดาห์

ละครัง้ 

2-3 ครัง้

ต่อเดือน 

7. ความถ่ีในการร่วมกิจกรรม

ทางการตลาดผ่านอินสตา

แกรมของดาราหรือบุคคลท่ี

มีช่ือเสียง 

     

8. ความถ่ีในการหาข้อมูลใน

การตัดสินใจซือ้สินค้าของ

ร้านค้าดาราหรือบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง 

     

 

 

 

5.วตัถปุระสงค์ในการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของท่านเป็นอยา่งไร 

วัตถุประสงค์ในการใช้ 

อินสตาแกรม 
ทุกวัน 

3-4 วันต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วันต่อ

สัปดาห์ 

สัปดาห์

ละครัง้ 

2-3 ครัง้

ต่อเดือน 

1. เพ่ือรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของ

ดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีตนเองช่ืนชอบบนอินสตา-
แกรม  

     

2. เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ค ว า ม

เคล่ือนไหวของกระแสแฟชัน่

ท่ี ด า ร า ห รื อ บุ ค ค ล ท่ี มี

ช่ือเสียงสวมใส ่

     

3. เพ่ือตดิตามร้านค้าของดารา

หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงบน

อินสตาแกรม 
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วัตถุประสงค์ในการใช้ 

อินสตาแกรม 
ทุกวัน 

3-4 วันต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วันต่อ

สัปดาห์ 

สัปดาห์

ละครัง้ 

2-3 ครัง้

ต่อเดือน 

4. เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ห รื อ ร่ ว ม

กิจกรรมทางการตลาดของ

ร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง

อินสตาแกรมของดาราหรือ

บคุคลท่ีมี- 

     

5. เ พ่ื อ ห า ข้ อ มู ล ใ น ก า ร

ตัดสินใจซื อ้สิน ค้าแฟชั่น 

เช่น เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดับ  

กระเป๋า 

     

6. เ พ่ื อ รี วิ ว สิ น ค้ า ท่ี ซื อ้ จ า ก

ร้านค้าออนไลน์ทางอินสตา

แกรมของดาราหรือบุคคลท่ี

มีช่ือเสียง  

     

7. เพ่ือแชร์รูปภาพของตนเอง      

 

ตอนท่ี 3  การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงผา่นอินสตาแกรม 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง 1 

คําตอบ  ดงันี ้

 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านการใช้ผู้เช่ียวชาญ 

1.บคุคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถเป็นต้นแบบในการ

ใช้สินค้า 

     

2.บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นํากระแสแฟชั่นใน

สงัคม เชน่ การใช้สินค้า  การแตง่กายหรือการ- 
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การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ดําเนินชีวิต      

3.การเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงช่วยให้สินค้าของ

ตนเองแจ้งเกิดในตลาดได้อยา่งรวดเร็ว  และติด

ตลาดในเวลาอนัสัน้ 

     

4.การนําเสนอสินค้าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  ทํา

ให้ผู้บริโภคสามารถจดจําได้รวดเร็วขึน้  ง่ายขึน้

และนานขึน้   

     

5.ดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงขายสินค้าท่ีมี

ลักษณะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสินค้า

ของ ตนเอง   ทํา ใ ห้สาม ารถ ส่ือสารไ ปยัง

กลุม่เป้าหมายได้โดยตรง 

     

ด้านการใช้ความน่าเช่ือถือ 

6.บุคคลท่ีมีช่ือเสียงสามารถทําให้สินค้าเป็นท่ี

ยอมรับของผู้บริโภค โดยการยืนยนัว่า สินค้านี ้

ดีจริงๆ คุ้มคา่กบัเงินท่ีเสียไป 

     

7.บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ มีประสบการณ์การใช้

สินค้าโดยตรง และอยู่ในวงการแฟชั่น  ทําให้

เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีดีได้  

     

8.บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ นําความคดิทางด้าน

แฟชัน่   จงึทําให้เกิดพฤตกิรรมเลียนแบบจาก

ผู้บริโภค 

     

ด้านความดงึดูดใจ 

9.การนําเสนอสินค้าด้วยบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ทํา

ให้ตวัสินค้าเกิดความนา่สนใจ  

     

10.ดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีรูปลักษณ์ท่ีดี  

ทําให้มีความนา่ดงึดดูใจเม่ือใช้สินค้า 
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การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

11.เม่ือดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีการใช้

สินค้าด้วยตวัเอง  ทําให้สินค้ามีความน่าดึงดดู

ใจเพิ่มขึน้ 

     

12.บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นตัวกระตุ้ นการซือ้

สินค้า  เน่ืองจากบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีแฟนคลบัท่ี

ช่ืนชอบติดตามมากมาย จึงเกิดการนํามาเป็น

แบบอยา่งและพยายามเลียนแบบพฤติกรรมอยู่

เสมอ 

     

13.เม่ือผู้บริโภคมีความสนใจบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

เป็นทุนเดิมอยู่แ ล้ว  การไ ด้เห็นบุคคลท่ี มี

ช่ือเสียงนําเสนอสินค้า  ทําให้เกิดการติดตาม

และตัง้ใจดอูยา่งสนใจ 

     

ด้านความคล้ายคลึง 

14.สินค้าแฟชั่นของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความ

คล้ายคลงึกบัความช่ืนชอบของผู้บริโภค 

     

15.สินค้าท่ีขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงสามารถเช่ือมั่นได้  เพราะบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงมีอายใุกล้เคียงกนั 

     

16.สินค้าท่ีขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงสามารถเช่ือมั่นได้  เพราะบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงมีความสนใจด้านแฟชัน่เหมือนกนั 

     

17.สินค้าท่ีขายผ่านอินสตาแกรมบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงสามารถเช่ือมัน่ได้  เพราะเม่ือใช้สินค้า

แล้วจะรู้สกึดดีูเหมือนบคุคลท่ีมีช่ือเสียงคนนัน้ๆ 
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การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

18.ลักษณะการนําเสนอสินค้าของบุคคลผู้ มี

ช่ือเสียงคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับความชอบ

ของผู้บริโภค 

     

19.การเสนอภาพตวัอย่างสินค้าของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง  มีความคล้ายคลึงกับความช่ืนชอบ

ของผู้บริโภค 

     

ด้านความเคารพ/การยอมรับ 

20.ดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ

ของผู้บริโภค 

     

21.ดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีผู้ ติดตาม 

(follows) ในอินสตาแกรมจํานวนมาก   

     

22.ความช่ืนชอบในบุคลิกภาพของดาราหรือ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในการนําเสนอสินค้า 

     

23.ดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นต้นแบบใน

การดําเนินชีวิตของผู้บริโภคได้ 

     

 

ตอนท่ี 4  พฤติกรรมซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม(Instagram) 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง 1 

คําตอบ  ดงันี ้

1. ทา่นมีพฤติกรรมการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมประเภทใดมากท่ีสดุ 

  เสือ้ผ้า     เคร่ืองประดบั 

  กระเป๋า     อ่ืนๆ ..................... 

2. ทา่นมีพฤติกรรมการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมร้านค้าของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ร้านใดมาก

ท่ีสดุ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

  Babyrosebypancake – แพนเค้ก  เขมนิจ  จามิกรณ์ 

  Kwankaobrand – แพง  ขวญัข้าว เศวตวิมล 
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  Misstarbydavika – ใหม ่ ดาวิกา โฮร์เน ่  

  Janesuda_Brand – เจน  เจนสดุา ปานโต 

  Secretbymayfuang – เมย์  เฟ่ืองอารมณ์ กําเนิดพลอย 

  Psmaterial – พลอย  ชวพร เลาหพงศ์ชนะ   

  Imbrand – มาร์กี ้ ราศี  บาเล็นซิเอก้า   

  Shop_twinklestars – หญิงแม้น  นฤมาส  ยคุล   

  Virithipa_apparel – วุ้นเส้น  วิริฒิพา  ภกัดีประสงค์ 

  Fourshop – โฟร์  สกลรัตน์  วรอไุร   

  Everythingbypanward – เอ ๋ พรทิพย์  สะกิดใจ   

  Worra_worra – นุน่  วรนชุ  ภิรมย์ภกัดี   

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................. 

 

3. ความถ่ีในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงของทา่น 

ความถ่ีในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม ทุกวัน 

3-4 วัน

ต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วัน

ต่อ

สัปดาห์ 

สัปดาห์

ละครัง้ 

2-3 ครัง้

ต่อเดือน 

1. ความถ่ีในการซือ้สินค้าแฟชัน่      

 

4. คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรมดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงของทา่น 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้า 

มากกว่า 

4,000 

บาท 

3,001-

4,000 

บาท 

2,001-

3,000 

บาท 

1,001-

2,000 

บาท 

ตํ่ากว่า 

1,001 

บาท 

1. คา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าแฟชัน่      
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5. เหตผุลในการซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงของทา่น 

เหตุผลในการซือ้สินค้า 

ระดับความคิดเหน็ 

มากท่ีสุด 

 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ซือ้เพราะดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

มีความเป็นผู้ นําด้านแฟชัน่กวา่ร้าน

อ่ืนๆ  

     

2. ซือ้เพราะช่ืนชอบบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี

นําเสนอสินค้า   

     

3. ซือ้เพราะดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

เป็นผู้ นําทางความคิด  เป็นต้นแบบท่ี

อยากจะเลียนแบบ 

     

4. ซือ้เพราะดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง

รับรองว่า สินค้านัน้ดีจริง 

     

5. ซือ้เพราะกระแสนิยมท่ีมีตอ่ดาราหรือ

บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 

     

6. ซือ้เพราะอยากมีรูปลกัษณ์เหมือน

ดาราหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

     

7. ซือ้เพราะเช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้า

ท่ีขายโดยร้านของดาราหรือบคุคลท่ีมี

ช่ือเสียง  
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6. การรับรู้ของบคุคลท่ีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นอินสตาแกรม 

การรับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจซือ้ 

ระดับความคิดเหน็ 

มากท่ีสุด 

 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ตวัเอง      

2. เพ่ือน      

3. คนรัก/แฟน      

4. ญาตพ่ีิน้อง      

5. ดารานกัแสดง      

6. ศลิปิน/นกัร้อง      

7. นกักีฬา      

8. นกัการเมือง      

9. บคุคลท่ีมีสงัคมชัน้สงู      

 

**ขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม** 
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