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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาทศันคติด้านการสื่อสารของผู้บริโภคที่มีความ สมัพนัธ์ต่อการ

ตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่รูจ้กัทางสงัคมออนไลน์โดยตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื 

บุคคลทีท่่องเวบ็ออนไลน์ จาํนวน400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติคิ่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบว่า  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25-34 ปีระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรอีาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน/ ลูกจา้งรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน25,001 - 35,000 บาทสถานภาพโสดถิน่ทีอ่ยู่อาศยัภูมลิําเนากรุงเทพฯและ

ปรมิณฑลและมคีวามถีใ่นการเขา้เพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัผ่านสงัคมออนไลน์ทุกวนั 

 องคป์ระกอบของทศันคตดิา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัดแีละผูท้ีต่อบแบบสอบถามมกีาร

ตดัสนิใจซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง 

 ผูบ้รโิภคที่มเีพศ รายได้ต่อเดอืนอาชพีและความถี่ในการเขา้เพจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าและ

บรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ทศันคติด้านการสื่อสาร อนัประกอบไปด้วย ความชดัเจน ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม เน้ือหาสาระ 

ความต่อเน่ือง ช่องทางขา่วสาร และความสามารถของผูร้บัสาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01มคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

ค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิการสือ่สาร สงัคมออนไลน์ 
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Abstract 

 

 The objective of this research is aimed to study the attitudes of consumers related to 

communication and buying decisions on product and service via micro-celebrity. The sample size for this 

research consisted of four hundred online users, with questionnaires used as a tool for data collection. In 

terms of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of 

variance for differential analysis, Pearson product moment correlation coefficient were all applied during this 

research for testing correlation. 

 The results are as follows:  

 Most respondents are female, aged between twenty five to thirty four years of age,hold a 

bachelor’s degree, work as employees of private company employees, have a monthly income of between 

25,001 – 35,000 baht, single, live in the Bangkok metropolitan area, and visit a micro-celebrity’s online page 

everyday.  

 Overall consumer attitudesto communication were a good level. On the other hand, overall buying 

decisions on products and services via micro-celebrity were at moderate level. 

 Consumers with differences interm of gender, monthly income, occupation, and frequency of visits 

to a micro-celebrity’s online page have different buying decisions on products and services via micro-celebrity 

at a statistically significant level of 0.01. 

 The overall attitudes of consumers regarding on communication in the aspects of clarity, credibility, 

context, continuity and consistency, content, channels,and capability of audience have positively moderate, 

rather low, and very low relationship towards buying decision on product and service via micro-celebrity at 

statistical significant level of 0.01, respectively. 

 

Keywords: Attitude, Communications, Social 

 

บทนํา 

 เริม่แรกนัน้ มนุษยเ์ราหากต้องการคน้หาขอ้มูลกจ็ะเขา้คน้หาผ่านเวป็ไซต์หรอืคน้หาผ่าน Search Engine

นัน้ซึ่งเป็นการนําเสนอขอ้มูลทางเดยีว ไม่สามารถตอบโต้หรอืแสดงความคดิเหน็ได้ หรือที่เรยีกว่า เวลิ์ด ไวด์ เว็ป 

(World Wide Web) หรอื Web 1.0ดว้ยในสงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมทีม่นุษยใ์ชช้วีติอย่างเร่งรบี การสื่อสารดว้ยรูปแบบน้ี 

จงึอาจไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้รบถว้น 

 ดงันัน้ในปจัจุบนัจงึเป็นการเขา้สูยุ่ค Web 2.0 คอื การร่วมสรา้งขอ้มูลในโลกของอนิเทอรเ์น็ตโดยมหีลกัการ

ทํางานของ Web 2.0 ทีเ่ป็นการออกแบบมาเพื่อใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านสามารถมปีฏสิมัพนัธก์นั มกีารแบ่งปนัความรู ้ความ

คดิเหน็ และการแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัได ้(Wikipedia.org: ออนไลน์, วนัทีส่บืคน้ 15 ธนัวาคม 2557) 

 การร่วมมอืกนัในสงัคมออนไลน์ (Social Media) หรอืเครอืข่ายสื่อสงัคมออนไลน์ คอื ช่องทางสื่อทางสงัคม

ออนไลน์ ทีป่ระกอบไดด้ว้ย ผูส้่งสาร ขอ้มูลและผูร้บัสาร ทีท่ําใหม้นุษยส์ามารถสื่อสารและมปีฏสิมัพนัธก์นัได ้ไม่ว่าจะ

เป็นการแสดงความคดิเหน็ เรื่องราว บทความ การสง่ขอ้ความ ประสบการณ์ รปูภาพ คลปิวดิโีอ เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นการ

สื่อสารทางสื่อสงัคมออนไลน์ได้อย่างหลากหลายทศิทาง สามารถโต้ตอบกนัอย่าง real time  ผ่านทางเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ตบนเวบ็ไซส ์หรอืแอปพลเิคชัน่ต่างๆ (Website Application) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) กลูเกิล้ (Google) 

อนิสตาแกรม (Instagram) มายสเปซ (MySpace) ทวสิเตอร ์(Twitter) ไลน์ (Line) ลงิคอ์นิ (LinkedIn) ออกตั (Orkut) ยู
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ทูป (YouTube) เป็นต้น จึงถือเป็นสงัคมเครอืข่ายที่สร้างให้บุคคลต่างๆมปีฏิสมัพนัธ์กนัได้ จากเรื่องราวที่มีความ

คลา้ยคลงึกนัเขา้มารวมกนัเป็นสงัคมใหม่ โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง โดยเป็นบุคคลธรรมดากส็ามารถที่

สรา้งสงัคมเครอืขา่ยใหเ้ป็นทีรู่จ้กัขึน้มาได ้ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ โดยใชก้ารเล่าเรื่องราว สง่ขอ้ความทีบุ่คคลนัน้เป็นผูม้ี

ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถในการเล่าเรื่องราวเพื่อแชร์ข้อความที่น่าสนใจออกไป จนมีผู้ติดตามเพราะ

ความชอบทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอืความรูท้ีบุ่คคลนัน้แบ่งปนัออกมา 

 การใช ้Social Media ในแต่ละประเภท โดย 4 อนัดบัแรกทีม่กีารใชง้านมากทีสุ่ดคอื Facebook, YouTube, 

Twitter, และ Instagram ซึง่ปจัจุบนัประเทศไทยมผีูใ้ช ้Facebook อยู่ 28 ลา้นคน และอยู่ในอนัดบัที ่3 ของอาเซยีน 

โดยผูใ้ช้ Facebook ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 14.4 ลา้นคน อนัดบัทีส่อง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ประมาณ 8.6 แสนคน อนัดบัทีส่าม จงัหวดัชลบุร ีประมาณ 5 แสนคน คนไทยสว่นทีใ่ช ้Facebook สว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ

มากกว่าผู้ชาย อยู่ประมาณหกแสนคน และผู้ใช้ส่วนใหญ่ Active User อยู่ที่ 85.63% และ Inactive User 14.37% 

(it24hrs.com: ออนไลน์, วนัทีส่บืคน้ 15 ธนัวาคม 2557) ดงันัน้การทีผู่ใ้ชเ้ฟสบุคมผีูต้ดิตามมากกส็ามารถสรา้งเพจ 

(Page) ขึน้มาไดเ้พื่อใหผู้ต้ดิตามสามารถเขา้มาพดูคุย แชรค์วามรูร้ะหว่างกนัได ้จงึทาํใหบุ้คคลธรรมดากลายเป็นทีรู่จ้กั

ขึน้ไดใ้นสงัคมสื่อออนไลน์ หรอืทีเ่รยีกว่า Micro-Celebrity (ไมโคร-เซเลปบลติี้) กลุ่มบุคคลกลุ่มน้ีจงึเป็นกลุ่มทีน่ักการ

ตลาดน่าจบัตามองและให้ความสําคญั เน่ืองจากกลุ่มน้ีเมื่อมีแชร์ข้อความบทความ รูปภาพก็จะเกิดการพูดคุยกบั         

แฟนเพจ ซึง่เป็นการปฏสิมัพนัธก์นัไม่ว่าจะเป็นการกดไลค ์การแชร ์รวมถงึการพดูคุย ทกัทายกนั 

 จากขอ้มลูดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึองคป์ระกอบของทศันคตดิา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภค อนั

ประกอบไปดว้ย ความน่าเชื่อถอื ความเหมาะสม เน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง ช่องทางข่าวสาร ความสามารถของผูร้บั

สาร และความชดัเจน รวมถงึลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิารของบุคคล

ธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ Micro-Celebrity (ไมโคร-เซเลปบลติี)้ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการหรอื

องคก์รต่างๆเพื่อจะนําไปวเิคราะห ์ประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกจิของตนเองเพื่อใหเ้กดิประโยชน์และประสทิธภิาพ

สงูสดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ด้านทศันคติด้านการสื่อสารของอนัประกอบไปด้วย ความน่าเชื่อถือ ความ

เหมาะสม เน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง ช่องทางขา่วสาร ความสามารถของผูร้บัสาร และความชดัเจน กบัการตดัสนิใจซือ้

สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) 

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์ โดย

จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

  1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    1) เพศชาย 

    2) เพศหญงิ 

   1.1.2 อายุ 

    1) 15- 24 ปี 

    2) 25 - 34 ปี 

    3) 35 - 44 ปี 
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    4) 45 - 54 ปี 

    5) 55 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4 อาชพี 

    1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 

    2) พนกังานบรษิทัเอกชน/ ลกูจา้ง 

    3) รบัราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    4) พ่อบา้น/ แม่บา้น 

    5) ประกอบกจิการสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ/ คา้ขาย 

    6) อื่นๆ (โปรดระบุ).................. 

   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1) ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

    2) 15,001 – 25,000 บาท 

    3) 25,001 – 35,000 บาท 

    4) 35,001 – 45,000 บาท 

    5) 45,001 – 55,000 บาท 

    6) 55,001 บาทขึน้ไป   

   1.1.6 สถานภาพ 

    1) โสด 

    2) สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 

    3) หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 

   1.1.7 ภูมลิาํเนา 

    1) กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

    2) ภาคกลาง 

    3) ภาคเหนือ 

    4) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

    5) ภาคใต ้

   1.1.8 ความถีใ่นการเขา้เพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ 

    1) ทุกวนั 

    2) 5-6 วนัต่อสปัดาห ์

    3) 3-4 วนัต่อสปัดาห ์

    4) 1-2 วนัต่อสปัดาห ์

  1.2 ทศันคตดิ้านการสื่อสารที่มต่ีอบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์ อนัประกอบไปด้วย 

ความน่าเชื่อถอื เน้ือหาสาระ ความเหมาะสม ความชดัเจนและความต่อเน่ือง 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทาง

สงัคมออนไลน์ 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา อาชพี 

สถานภาพ ภูมลิาํเนาและความถีใ่นการเขา้เพจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็น

ทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 2. ทศันคตดิา้นการสือ่สาร อนัประกอบไปดว้ย ความน่าเชื่อถอื ความเหมาะสม เน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง 

ช่องทางขา่วสาร ความสามารถของผูร้บัสาร และความชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) เป็น

หลกัในการอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา รายได ้สถานภาพและ

ภูมลิาํเนามาใชส้รา้งแบบสอบถามสว่นที ่1  

 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของชฟิแมนและคานิค (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 

107; อา้งองิจาก Schiffman; & Kauk. 1994: 657) เป็นหลกัในการอธบิายความหมายของทศันคต ิคอื ความโน้มเอยีง

ที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัลกัษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิง่ทางด้านทศันคติสิง่หน่ึงซึ่ง

นํามาใชส้รา้งแบบสอบถามสว่นที ่2 

 3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจผูว้จิยัได้นําแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษิตานนท,์  

ศุภร เสรรีตัน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538: 18) ซึง่ทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทางจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ ซึง่เกดิช่วงระยะเวลาหน่ึง กจิกรรมเหล่านัน้ทาํให้

เกดิการซือ้และเกดิการซือ้ตามบุคคลอื่น กระบวนการตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่าํคญั คอื การรบัรู ้การคน้หา

ขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ซึง่นํามาใชส้รา้งแบบสอบถามสว่นที ่3 

 4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุกานดา จิรากร (2552) ศึกษาเรื่อง“การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 

(Celebrity) ในการโฆษณารถยนตท์ีม่ผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” และเชาวว์ตั 

จนัด ีศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางโซเชยีลมเีดยี” โดยทัง้หมด

ศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธเ์กีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ ผูว้จิยัจงึไดนํ้างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวมาประยุกต์การทําวจิยั

ครัง้น้ีทัง้น้ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไม่ไดเ้จาะจงทีท่ศันคตดิา้นการสื่อสารของผู้บรโิภคที่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซื้อ

สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่รูจ้กัทางสงัคมออนไลน์ ผูว้จิยัจงึไดมุ้่งศกึษา “ทศันคตดิา้นการสื่อสารของ

ผู้บริโภคที่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบริการผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จ ักทางสงัคมออนไลน์  

(Micro-Celebrity)” ซึง่แนวคดิทฤษฎแีละและงานวจิยัทัง้หมดขา้งต้น ผูว้จิยันํามาใชป้ระกอบการเรยีบเรยีงภูมหิลงัและ

นําตัวอย่างแบบสอบถามมาเป็นแนวประกอบ การสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการนําไป

วเิคราะหข์อ้มลูทางการวจิยัครัง้น้ี 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื บุคคลทีท่่องเวบ็ออนไลน์ ทัง้เพศชายและหญงิซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่

แน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ บุคคลที่ท่องเว็บออนไลน์ เพศชายและหญิง ซึ่งไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการประมาณค่า
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สดัส่วนประชากรในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชย์บญัชา. 

2545: 26) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คนและเพิม่จาํนวนตวัอย่าง 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั ทศันคตดิา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยแบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอนดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม รายละเอยีด ดงัน้ี 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจาํนวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จํานวน 247 คน คดิเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 

ตามลาํดบั 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจํานวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อายุ 25-34 ปี จาํนวน 284 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.00 รองลงมาคอื 35-44 ปี จํานวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.75 อายุ 

15-24 ปี จํานวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 อายุ 45-54 ปี จํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 และอายุ 55 ปีขึน้ไป 

จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจํานวน 400 คนผูท้ีต่อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.25 รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตร ี

จาํนวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.25 และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามลาํดบั  

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจํานวน 400 คนผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ ลูกจา้ง จํานวน 286 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.50 รองลงมา คอื อาชพีประกอบกจิการ

สว่นตวั/ เจา้ของกจิการ/ คา้ขาย จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 อาชพี นิสติ / นักศกึษา จํานวน 24 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 6.00 อาชพีขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 และอาชพีพ่อบา้น/ แม่บา้น 

จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามลาํดบั  

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ีจํานวน 400 คนผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 - 35,000 บาท จาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 รองลงมา 

คอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 – 

55,000 บาท จาํนวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท จาํนวน 59 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 14.75 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจํานวน 400 คนผูท้ีต่อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 304 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 รองลงมา คอื สถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั จํานวน 

86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 และสถานภาพหมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามลาํดบั 

 ถ่ินท่ีอยู่อาศยั ภมิูลาํเนา ผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจํานวน 400 คนผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มถีิน่ทีอ่ยู่อาศยั ภูมลิําเนากรุงเทพฯ และปรมิณฑล จํานวน 318 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.50 

รองลงมา คอื ภาคกลาง จํานวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

5.00 ภาคใต ้จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และภาคเหนือ จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ตามลาํดบั 

 ความถ่ีในการเข้าเพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัผ่านสงัคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอย่างในการวจิยัน้ีจาํนวน 400 คนผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเขา้เพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กั

ผ่านสงัคมออนไลน์ ทุกวนั จํานวน 318 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.50 รองลงมา คอื 1 – 2 วนัต่อสปัดาห ์จํานวน 117 คน 
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คดิเป็นรอ้ยละ 29.25 3 – 4 วนัต่อสปัดาห ์จํานวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 และ 5 – 6 วนัต่อสปัดาห ์จํานวน 44 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 ตามลาํดบั 

 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัทศันคติดา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภค ได้แก่ ความน่าเชื่อถอื เน้ือหา

สาระ ความเหมาะสม ความชดัเจน ความต่อเน่ือง ช่องทางการสง่สารและความสามารถของผูร้บัสาร รายละเอยีด ดงัน้ี 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผูบ้ริโภค องคป์ระกอบของทศันคตดิา้นการสือ่สารของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมทีศันคตดิา้นการสื่อสารของ

ผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการส่งสาร ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นความเหมาะสม ดา้นความชดัเจน ดา้น

เน้ือหาสาระ และดา้นความสามารถของผูร้บัสาร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 3.69 3.66 3.60 3.53 และ 3.51 สาํหรบั

ดา้นความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 ตามลาํดบั 

  ทศันคติด้านการส่ือสารของผู้บริโภค ด้านความน่าเช่ือถือ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผู้ทีต่อบ

แบบสอบถามมทีศันคตดิา้นการสือ่สารของผูบ้รโิภค ดา้นความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ

ของผูส้่งสารมคีวามน่าเชื่อถอื สนิคา้ที่ผูส้่งสารนําเสนอมคีวามน่าเชื่อถอื ความรู ้ความชํานาญในการใหข้อ้มูล และ

ขอ้มลูดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีนํ่าเสนอมคีวามน่าเชื่อถอื โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 3.25 3.25 และ 3.22 ตามลาํดบั  

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผู้บริโภค ด้านเน้ือหาสาระ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามมทีศันคตดิ้านการสื่อสารของผู้บรโิภค ด้านเน้ือหาสาระอยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ มภีาพประกอบของสนิค้า

ชดัเจน เน้ือหาสาระมขีอ้ความทีไ่ม่สัน้และยาวเกนิไป และเน้ือหาสาระก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.77 3.56 และ 3.43 สาํหรบัเน้ือหาสาระทีนํ่าเสนอครบถ้วน มปีระโยชน์ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.37 ตามลาํดบั 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผู้บริโภค ด้านความเหมาะสม เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามมทีศันคติดา้นการสื่อสารของผู้บรโิภค ดา้นความเหมาะสม อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ มกีารนําเสนอที่

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย มกีารนําเสนอทีเ่หมาะสมกบัระดบัการรบัรูข้องผูร้บัสาร และมกีารใชภ้าษาทีใ่ชเ้หมาะสม 

สภุาพ เขา้ใจง่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 3.64 และ 3.59 ตามลาํดบั 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผู้บริโภค ด้านความชัดเจน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามมทีศันคตดิา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภค ดา้นความชดัเจนอยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ มกีารใชถ้้อยคําทีเ่ขา้ใจง่าย 

ชดัเจน และมกีารใชร้ะดบัภาษาง่ายต่อการเขา้ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และ 3.64 สาํหรบัอยู่ในระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ การถ่ายทอดเน้ือหา ขอ้มลูไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ตามลาํดบั 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผู้บริโภค ด้านความต่อเน่ือง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามมทีศันคตดิ้านการสื่อสารของผูบ้รโิภค ดา้นความต่อเน่ือง อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ สามารถสรา้งการ

จดจาํต่อผูนํ้าเสนอสนิคา้และสนิคา้ได ้มกีารโน้มน้าวผูร้บัสารจนเกดิการเปลีย่นทศันคต ิและมกีารใหข้อ้มลูอย่างต่อเน่ือง 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 3.69 และ 3.64 ตามลาํดบั 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผูบ้ริโภค ด้านช่องทางการส่งสาร เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูท้ีต่อบ

แบบสอบถามมทีศันคตดิา้นการสือ่สารของผูบ้รโิภค ดา้นช่องทางการส่งสาร อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ มคีวามสะดวก

ในการตดิต่อสือ่สาร ช่องทางนําเสนอมคีวามหลากหลาย ช่องทางทีนํ่าเสนอมคีวามทนัสมยัและเขา้ถงึง่าย และสามารถ

รบัรูข้อ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 3.88 3.76 และ 3.50 ตามลาํดบั 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผูบ้ริโภค ด้านความสามารถของผูร้บัสาร เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมทีศันคตดิา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภค ดา้นความสามารถของผูร้บัสาร อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ผูร้บั

สารมคีวามพรอ้มในการรบัสารในดา้นความรูพ้ืน้ฐาน และผูส้่งสารมศีกัยภาพเหมาะสมกบัช่องทางของผูร้บัสาร โดยมี
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ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 และ 3.57 สาํหรบัอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูส้่งสารมศีกัยภาพเหมาะสมกบัเน้ือหาทีนํ่าเสนอ

แก่ผูร้บัสาร โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.38 ตามลาํดบั 

 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นทีรู่้จกัทางสงัคม

ออนไลน์ 

 การตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการผา่นเพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรูจ้กัทางสงัคมออนไลน์ พบว่า  

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสังคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) มีผลต่อการรบัรู้ถึงความ

ต้องการ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) มีผลต่อการค้นคว้าหาข้อมูล

เพ่ิมเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมกีารคน้ควา้หาขอ้มูลเพิม่เติมอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์(Micro-Celebrity) มีผลต่อการนําข้อมูลท่ีได้มา

ประเมินความสาํคญัและประโยชน์ของสินค้าและบริการท่ีได้รบัก่อนการตดัสินใจซ้ือ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมี

การประเมนิทางเลอืกอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าและบริการ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) เป็นผู้แนะนําสินค้าประเภท

เครือ่งสาํอาง ความงาม เครือ่งแต่งกาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมกีาร

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องสาํอาง ความงาม เครื่องแต่งกาย อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) เป็นผู้แนะนําสินค้าประเภท

การท่องเท่ียว ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภท

การท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) เป็นผู้แนะนําสินค้าประเภท

อุปกรณ์เครื่องใช้/ของตกแต่งภายในบ้าน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมี

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช ้ ของตกแต่งภายในบา้น อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.07 

 เพจบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro Celebrity) เป็นผู้แนะนําสินค้าประเภท

อุปกรณ์เทคโนโลยี/Gadget มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมกีาร

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทเทคโนโลย/ีGadget อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 

 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมติฐาน จํานวน 2 ข้อ ประกอบด้วยการทดสอบ

สมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิIndependent Samples t- test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way Analysis of 

Variance: One Way ANOVA) และการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) โดยใชว้ธีกีารทดสอบ ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1  ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์อนัได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดบั

การศึกษา อาชีพ สถานภาพ ภมิูลาํเนาและความถ่ีในการเข้าเพจแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการผา่นบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรูจ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่

รูจ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคม

ออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และ

บรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่

น้อยกว่าเพศหญงิ 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่

รูจ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

ผู้บริโภคที่มอีายุแตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบริการผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์            

ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิาร           

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านบุคคล

ธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่รูจ้กั

ทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้

สนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) 

ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิารมากกว่าผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป โดยมผีลต่างของ

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.49902 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001 - 35,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่

เป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 

0.38118 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่

เป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 

0.45745 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านบุคคล

ธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กั

ทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้

สนิคา้และบรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็น

ทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่้จกัทางสงัคม

ออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และ

บรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนิสติ / นักศกึษา/ ขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ/ พ่อบา้น/ แม่บา้น มกีารตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่้จกัทางสงัคมออนไลน์ ด้านเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่้จกัทางสงัคม

ออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารมากกว่าผู้บริโภคที่มอีาชพีประกอบกจิการ

สว่นตวั/ เจา้ของกจิการ/ คา้ขาย โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.65261 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ ลูกจา้ง มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่

เป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบกจิการส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ/ คา้ขาย โดยมผีลต่าง

ของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.44981 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดา

ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า  

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รูจ้กัทาง

สงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

และบรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 1.7 ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิาํเนาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่

เป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิาํเนาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ 

ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.8 ผู้บรโิภคที่มคีวามถี่ในการเขา้เพจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รูจ้กัทาง

สงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

และบรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 โดยผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจทุกวนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นที่

รูจ้กัทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจ 1 – 2 วนัต่อสปัดาห ์โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 

0.46154 

 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจ 3 – 4 วนัต่อสปัดาห ์มกีารตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านบุคคล

ธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ ดา้นเพจบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ (Micro-Celebrity) ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจ 1 – 2 วนัต่อสปัดาห ์โดยมผีลต่างของ

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.36021  

 

 สมมติฐานท่ี 2  ทัศนคติด้านการส่ือสาร อนัประกอบไปด้วย ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม 

เน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง ช่องทางข่าวสาร ความสามารถของผูร้บัสาร และความชดัเจน มีความสมัพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการผา่นบุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรูจ้กัทางสงัคมออนไลน์ พบว่า 

 ทศันคติด้านการสื่อสาร อนัประกอบไปด้วย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม เน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง 

ช่องทางขา่วสาร ความสามารถของผูร้บัสาร และความชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 โดยทศันคติด้านการสื่อสาร ด้านความชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง และมทีิศทางเดยีวกนั 

ทศันคตดิา้นการสือ่สาร ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความเหมาะสม และดา้นความต่อเน่ือง มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้ง

ตํ่า และมทีศิทาง และทศันคตดิ้านการสื่อสาร ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นช่องทางข่าวสาร และด้านความสามารถของผูร้บั

สาร มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั ทศันคตดิา้นการสื่อสารของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ อภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศกึษา อาชพี สถานภาพ ภูมลิําเนาและความถี่ในการเขา้เพจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 

 1.  เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทาง

สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และ

บรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศหญงิให้ความสาํคญั

และสนใจกับการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ จากบุคคลที่เป็นที่รู้จ ักในสังคมออนไลน์ ทัง้บล็อกเกอร ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ หรอืบุคคลธรรมดาที่คนติดตามใหค้วามสนใจ ซึง่บุคคลเหล่าน้ี สามารถแนะนํา ทดลองสนิคา้ ทําให้เพศ

หญงิมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ สภุาวรรณ ชยัทววีุฒกุิล (2555) เรื่อง พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรวมกลุ่มกนัซือ้

บนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต ์ENSOGO แตกต่างกนั โดยลกูคา้ทีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิารทีม่เีพศหญงิ 

มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ดา้นครัง้ล่าสดุทีส่ ัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

 2.  รายได้ต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคล

ธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ํ่า

กว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์มาก

ทีสุ่ด เน่ืองจากผู้บรโิภครายไดก้ลุ่มดงักล่าว เป็นกลุ่มทีม่รีายได้ค่อนขา้งจํากดั ต้องการการเปรยีบเทยีบราคา ขอ้มูล 

เพื่อหาซื้อสนิค้าหรือบริการที่มีราคาที่คุ้มค่าที่สุดผ่านช่องทางสงัคมออนไลน์ รวมถึงบุคคลผู้มีอทิธิพลที่เป็นบุคคล

ธรรมดาสามารถแนะนําสนิค้าหรือบรกิารได้ดีในราคาย่อมเยาว์ มผีลทําให้มีคนติดตาม เชื่อถือ และให้ความสนใจ 

นอกเหนือจากนัน้คอื ประหยดัเวลาในการหาขอ้มูล จงึทําใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มกีาร

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ณัฐศกัดิ ์วรวิทยานนท์ (2554) เรื่อง ทศันคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสนิค้าและบริการผ่านออนไลน์ พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 20,000 บาท มทีศันคตต่ิอธุรกจิขายสนิคา้และบรกิารผ่านออนไลน์ ก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้ โดยภาพรวม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาํพล นววงศเ์สถยีร (2556) เรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคในรา้นคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท และรายได ้

10,001 – 20,000 บาท มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในรา้นคา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

 3.  อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กั

ทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ นิสติ / 

นกัศกึษา/ ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ/ พ่อบา้น/ แม่บา้น มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่

เป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคอาชพีดงักล่าว มเีวลาทีส่ามารถหาขอ้มลูจากสงัคมออนไลน์ได้

มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ ประกอบกบับุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์นัน้สามารถแนะนําสนิคา้ เสนอสนิคา้
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รวมถงึบอกวธิกีารใชง้าน เปรยีบเทยีบขอ้มูลไดด้ ีจงึทําใหผู้บ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ นิสติ / นักศกึษา/ ขา้ราชการ/ 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ/ พ่อบา้น/ แม่บา้น มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคม

ออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจรงค ์อนิทรวริตัน์ (2557) เรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Y 

ซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า อาชพีรบัราชการ รฐัวสิาหกจิ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล หมายความว่า อาชพีมผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการ

เลอืกประเภทสนิคา้และความถีใ่นการซือ้สนิคา้ 

 4.  ความถ่ีในการเข้าเพจ ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการเข้าเพจแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและ

บรกิารผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รูจ้กัทางสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจทุกวนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคม

ออนไลน์มากที่สุด เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มคีวามถี่ในการเขา้เพจทุกวนั มโีอกาสรบัรู้ เปรยีบเทยีบ ขอ้มูลข่าวสารของ

สนิค้าหรอืบรกิารที่บุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์สื่อสารมาให้ได้บ่อยกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น จึงทําให้

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้เพจทุกวนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคม

ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จรุมาส ชัยถิรสกุล (2554) เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต พบว่า พฤตกิรรมการใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

ด้านความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการซื้อสนิค้าผ่าน

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรตัน์ ทนัมา (2554) เรื่อง อทิธพิลของการสื่อสาร

การตลาดต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้สาํเรจ็รปูของสภุาพสตร ีผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์: กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร 

พบว่า ความถี่ในการใช้เป็นประจําทุกวนั ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 1 – 3 ชัว่โมง/ครัง้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้า

สาํเรจ็รปูของสภุาพสตร ีผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นค่าใชจ้่ายการซือ้เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู (บาท/เดอืน) 

 สมมติฐานท่ี 2  ทศันคติดา้นการสื่อสาร อนัประกอบไปดว้ย ความน่าเชื่อถอื ความเหมาะสม เน้ือหาสาระ 

ความต่อเน่ือง ช่องทางขา่วสาร ความสามารถของผูร้บัสาร และความชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ พบว่า  

 ทศันคตดิ้านการสื่อสาร อนัประกอบไปดว้ย ความชดัเจน ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความต่อเน่ือง 

เน้ือหาสาระ ช่องทางขา่วสาร และความสามารถของผูร้บัสาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จกัทางสงัคมออนไลน์ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ค่อนขา้งตํ่า และตํ่ามาก และมทีศิทาง

เดียวกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เน่ืองจากบุคคลที่นําเสนอ และขอ้มูลด้านผลติภัณฑ์หรือบริการที่

นําเสนอมคีวามน่าเชื่อถอื ขอ้มลูทีนํ่าเสนอครบถว้น เขา้ใจง่าย ประกอบกบัใชภ้าษาทีเ่หมาะสม มกีารใหข้อ้มูลข่าวสาร

อย่างต่อเน่ือง เป็นระยะ และทนัต่อเหตุการณ์ และสามารถตอบโต้กบับุคคลที่ติดตามได้ จึงทําให้ทศันคติด้านการ

สือ่สาร อนัประกอบไปดว้ย ความน่าเชื่อถอื ความเหมาะสม เน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง ช่องทางขา่วสาร ความสามารถ

ของผูร้บัสาร และความชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทาง

สงัคมออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์ (อินสตราแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่าน สงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรใน กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ       

รุ่งนภา เตรยีมอา้ย (2552) เรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชผู้ม้ชีื่อเสยีงชายเป็นผูนํ้าเสนอสนิคา้

ในตราสนิคา้สําหรบัผู้หญงิ พบว่า ทศันคติของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอการใชผู้้มชีื่อเสยีงชายเป็นผู้นําเสนอสนิค้าในตราสนิค้า

สาํหรบัผูห้ญงิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชผู้ม้ชีื่อเสยีงชายเป็นผูนํ้าเสนอสนิคา้ในตราสนิคา้

สาํหรบัผูห้ญงิ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Rogers (1976) ไดใ้หค้วามหมายของการตดิต่อสือ่สารว่าเป็นการถ่ายทอด
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และแลกเปลี่ยนขอ้เทจ็จรงิ ความรู้สกึ ความคดิ หรอืการกระทําต่างๆ โดยมเีจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล 

พฤตกิรรมในทีน้ี่ หมายถงึ การเปลีย่นความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกโดยเปิดเผย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคดา้นอื่นทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทางสงัคมออนไลน์ เช่น ดา้นการสือ่สารการตลาด สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร เครื่องมอื

การตลาดแบบบรูณาการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายมากขึน้ 

 2. ควรมกีารศกึษาปจัจยัตวัแปรต้นอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารผ่านบุคคล

ธรรมดาทีเ่ป็นทีรู่้จกัทางสงัคมออนไลน์ เช่น ความพงึพอใจ การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและประสทิธผิล แรงจูงใจ 

แนวโน้ม พฤตกิรรม เพื่อทีจ่ะสามารถนําขอ้มลูกาํหนดกลยุทธท์างการตลาด  

 3. ควรมีศึกษาปจัจยัการสื่อสารของผู้บริโภคในเชิงลึกแต่ละด้าน เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลมาพัฒนา

ทางดา้นการนําเสนอสนิคา้และบรกิาร การตดิต่อสื่อสาร รวมถงึสามารถกําหนดวางกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิได ้เช่น 

ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความเหมาะสม ดา้นเน้ือหาสาระ ความต่อเน่ือง ดา้นช่องทางข่าวสาร ดา้นความสามารถของ

ผูร้บัสาร และดา้นความชดัเจน 

 4. ควรมีการศึกษาช่องทางที่เป็นที่รู้จกัในสงัคมออนไลน์ช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะนําข้อมูลมา

เปรยีบเทยีบ และเป็นการพยากรณ์แนวโน้มในตลาดออนไลน์ รวมถงึสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้

ต่อไป เช่น นกัแสดง ดารา บุคคลผูม้อีทิธพิล ผูป้ระกาศขา่ว นกัรอ้ง เป็นตน้ 

 5. ควรศึกษางานวิจยัรูปแบบเชงิคุณภาพ โดยผ่านการสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ผู้ประกอบการธุรกิจ 

บุคคลธรรมดารู้จกัในสงัคมออนไลน์ และบุคคลทัว่ไปทีต่ิดตาม เพื่อเป็นการศกึษาขอ้มูลในเชงิลกึ แลกเปลีย่นความรู ้

คาํแนะนํา เพื่อทีจ่ะสามารถกาํหนดกลยุทธท์างการตลาด และสามารถแขง่ขนัในตลาดไดต่้อไปในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ ์เรื่อง “ทศันคตดิา้นการสือ่สารของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร

ผ่านบุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จ ักทางสงัคมออนไลน์” จะสําเร็จไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก          

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาเพื่อใหค้ําปรกึษาและคําแนะนําในการทํา

สารนิพนธ ์ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในการทาํวจิยัเพิม่มากขึน้ จนทาํใหส้ารนิพนธเ์ล่มน้ีผ่านไป

ไดด้ว้ยด ีผูว้จิยักราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

 ผู้วจิยักราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ได้

อนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรุงขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่ายิง่ 

เพื่อใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนําในการจดัทาํสารนิพนธ ์

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูท้ ัง้ในดา้นทฤษฏแีละ

แนวคดิในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และ

บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีช่่วยอาํนวยความสะดวกและประสานงานทุกดา้นตลอดระยะเวลาการศกึษา 

 และผู้วิจยัขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สมัภาษณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์อย่างยิง่สาํหรบัการทาํวจิยัในครัง้น้ี 

 ทา้ยสดุสิง่ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหส้ารนิพนธเ์ล่มน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดน้ัน้ ตอ้งขอขอบคุณกาํลงัใจและความช่วยเหลอื

ทีด่เีป็นอย่างยิง่จากบดิา มารดา พี่ น้อง ทีใ่ห้กนัตลอดระยะเวลาการทําวจิยั รวมทัง้ขอขอบคุณ SWUMBA รุ่นที ่15            
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ทุกคนทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืและคาํปรกึษา โดยเฉพาะ มิง้ กอ้ย โอ๋ และพีอ่ตั ทีค่อยเป็นเพื่อนช่วยคดิหาทางออกใน

การแกป้ญัหาต่าง ๆ ดว้ยดเีสมอมา 

 

เอกสารอ้างอิง 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). หลกัสถติ.ิพมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2538). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 

สกุานดา จริากร. (2552). การใชบุ้คคลทีม่ชีือ่เสยีง (Celebrity) ในการโฆษณารถยนตท์ีม่ผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อ 

        ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

Schiffman, Leon, G. & Kamuk, Leslie, Lazar. (1994). Consumer Behavior.  5th ed. New Jersey: Prentice–Hall. 

 


