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ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของประชากรในกรงุเทพมหานคร 

MOTIVATION OF INFLUENCER EFFECTIVENESS TO  
CONSUMER’S PURCHASING DECISION IN BANGKOK 

                 สุกญัญา  สุระ 

 

บทคดัย่อ 

  งานวจิยัเรื่องแรงจงูใจของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล (อนิฟลูเอนเซอร)์ ทีม่ผีลต่อการ
 ตดัสนิใจซื้อสนิค้าของประชากรในกรุงเทพมหานครมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้ทรง
 อทิธพิล ทางด้านสื่อโซเซียล (อินฟลูเอนเซอร์) ที่มผีลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าของประชากรใน
 กรุงเทพมหานครอนัประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล ปัจจยัความน่าเชื่อถอืของผูท้รงอทิธิ
 พทางด้านสื่อโซเซียล ทัง้ 5 ด้าน และรูปแบบการน าเสนอของผู้ทรงอิทธิพลทางด้านสื่อโซเซียล
 ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัคาดว่าผลจากงานวจิยั
 ครัง้นี้จะเป็ประโยชน์กบับรษิทัที่มคีวามสนใจในเรื่องทางด้านอนิฟลูเอนเซอร์เพื่อตอบสนองความ
 ต้องการของ ผูบ้รโิภคและน ามาวางแผนกลยุทธทางการตลาดนอกจากนี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาโดยการใช้
 วจิยัเชงิปรมิาณกบักลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทีม่คีวามสนใจในเรื่องการตดัสนิใจซื้อ
 สนิค้าจ านวน 400  คนและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลจาก โปรแกรม
 ส าเรจ็รปูและวเิคราะหข์อ้มลูใช ้โปรแกรม SPSS  

  ผลการวิจยัพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล อายุ รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
 ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ ยกเวน้ เพศ และ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่งกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า 
 ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าคนในกรุงเทพมหานคร ใน ทุกเพศ ทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศกึษา ทุกอาชพี 
 ทุกรายได้ ต่างมคีวามคดิเหน็ที่ต้องการตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่มคีุณภาพ ปัจจยัความน่าเชื่อถอืของผู้
 ทรงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล และรปูแบบการน าเสนอมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากร
 ในกรุงเทพมหานคร 

 ค าส าคญั : ผูท้รงอทิธผิลทางดา้นสือ่โซเซยีล / อนิฟลูเอนเซอร ์/ สือ่โซเซยีล 



 

ABSTRACT 

  The objective of this study was to motivation of the Influence effectives to consumer’s 
 purchasing decision in Bangkok with factor demographic, perceived factors of influencers 
 credibility 5  factor and presentation format of influencers. The researcher expects that the 
 results of this research will benefit to companies who are interested influencer, this will benefit 
 entrepreneurs selling and used to plan strategies to maintain. Qualitative research method 
 was employed in this study. 4 0 0  respondents who are living in Bangkok and interested 
 consumer’s purchasing decision in this study and analyzed by SPSS. 

  The results of the research demographic factor with differences in age, monthly 
 income and occupation, effectives to the consumer’s purchase decision in Bangkok. it was 
 found that different demographic factor did not effectives to the consumer’s purchase 
 decision. It can be said that people in Bangkok in every gender, every status, every level of 
 education, every monthly income, and every occupation. Have opinions that they want to buy 
 good quality products. Perceived factors of influencers credibility 5  factor and presentation 
 format of influencers effectives to consumer’s purchasing decision in Bangkok. 
 Keyword: motivation of the Influencer / Influencer / social  

 

      บทน า 

 ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

  ในยุคของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบนัทีส่ามารถท า
 ให้ผู้บริโภคเข้าถึงการรบัรู้และความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือสนิค้าได้ง่ายคือการใช้ผู้พูดแทน  
 แบรนด์ โดยเราจะเรยีกกลุ่มนี้ว่า“ผูท้รงอทิธพิลต่อความคดิและการตดัสนิใจของกลุ่มเป้าหมายหรอื
 อนิฟลูเอนเซอร ์(Influencer) ” ซึ่งการตลาดในปัจจุบนัถอืว่า เป็นเทรนด์ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจาก
 ทัว่โลกโดยเฉพาะในประเทศทีม่กีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ อนิฟลูเอนเซอร ์มบีทบาทอย่างมากในการ
 ท าตลาดแบบดจิติอลมารเ์กต็ติ้ง ( Digital Marketing) และ เราจงึไดเ้หน็อนิฟลูเอนเซอรก์ลุ่มใหม่ ๆ 
 ไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ในปี 2564 การใชจ่้ายดา้นอนิฟลูเอนเซอรใ์นมารเ์กต็ติง้ในไทยเตบิโตขึน้



 ถงึ 40% ในปี 2564 จากสถติปีิ 2563 และมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึ้นในอนาคต (Digital Advertising 
 Association Thailand,2564) เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงช่องทางในการ
 โฆษณา (Advertising Channel) เท่านัน้ แต่อนิฟลูเอนเซอร์ยงัเป็นช่องทางการตลาด (Marketing 
 Channel) ทีจ่ะเชื่อมโยงลูกคา้เขา้กบัแบรนด์นัน่หมายความว่ามูลค่าการลงทุนในอนิฟลูเอนเซอร์จะ
 ยงัคงเตบิโตขึน้ 

  ในดา้นของพฤตกิรรมการใชส้ือ่โซเชยีลมเีดยี ของคนไทยในปี 2565 บอกใหรู้ว้่าคนไทยกว่า 
 56.85 ลา้นคน หรอืคดิเป็น 81.2% ใชง้านโซเชยีลมเีดยีแลว้ ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อน 3.4 % หรอื 1.9 
 ล้านคน และคนไทยก็ใชเ้วลากบัโซเชยีลมเีดยีเฉลีย่วนัละเกอืบ 3 ชัว่โมงซึ่งก็เพิม่ขึ้นจากปีก่อนถงึ 
 6.5% ในขณะเดียวกนั พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของคนไทยในปีที่ผ่านมาบอกให้รู้ว่ากว่า 
 68.3% ของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตที่มอีายุ 16-64 ปี นัน้ซื้อสนิคา้หรอืบรกิารทางออนไลน์เป็นประจ า
 ทุกสปัดาห ์ม ี45.8% ซื้อของกนิของใชท้างออนไลน์เป็นประจ า และม ี16.8% ทีซ่ื้อของมอืสองทาง
 ออนไลน์ ม ี27.2% ทีเ่ปรียบเทยีบราคาสนิคา้ก่อน ตดัสนิใจซื้อทางออนไลน์ และทีน่่าสนใจมากๆม ี
 26.4% ทีใ่ชบ้รกิาร ซือ้ก่อนจ่ายทหีลงัแลว้ในบา้นเราวนัน้ี (Everyday marketing, 2565) 

  ในยุคการตลาดออนไลน์ประกอบกบัผู้บรโิภคมกีารใช้งานอนิเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
 มากขึ้นท าให้ผู้บรโิภคเลอืกฟังผูท้ี่เป็นอนิฟลูเอนเซอร์มากขึ้น  ดงันัน้จงึควรศกึษาการเลอืกอนิฟลู
 เอนเซอรใ์นการท าตลาดเพือ่ใหต้อบโจทยก์ารสือ่สารการตลาดใหม้ากทีสุ่ดและเพือ่ใหเ้กดิการสื่อสาร
 แบบบอกต่อขณะเดยีวกนัปัจจยัในด้านความน่าเชื่อถอืต่ออนิฟลูเอนเซอร์ก็เป็นสิง่ส าคญัที่แบรนด์
 และอนิฟลูเอนเซอรจ์ะต้องศกึษาว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูปั้จจยัดา้นใดบา้งเพื่อคดัเลอืกอนิฟลูเอนเซอร์
 ทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสรา้งความน่าเชื่อถอืได ้

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

  เพื่อศกึษาแรงจูงใจของผู้ทรงอทิธพิลทางด้านสื่อโซเซียล (อนิฟลูเอนเซอร์) ที่มผีลต่อการ
 ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานการวิจยั 

  1. ปัจจยัสว่นบุคคล  
 สมมตฐิานที ่1 : เพศทีต่่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่
 แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่2 : อายุทีต่่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจสนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่  
  แตกต่างกนั  



 สมมตฐิานที ่3 : รายไดท้ีต่่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจสนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่ 
  แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่4 : ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจสนิคา้ของประชากรใน  
  กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมตฐิานที ่5 : อาชพีทีต่่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจสนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่ 
  แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัความน่าเชื่อถอืของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล 
 สมมตฐิานที ่1 : ความเชีย่วชาญของอนิฟลูเอนเซอรม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน 
  กรุงเทพมหานคร 
 สมมตฐิานที ่2 : ความน่าไวว้างใจของอนิฟูลเอนเซอรม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน 
  กรุงเทพมหานคร  
  สมมตฐิานที ่3 : ความน่าดงึดดูใจของอนิฟลูเอนเซอรม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน 
  กรุงเพทพมหานคร 
 สมมตฐิานที ่4 : ความสามารถของอนิฟลูเอนเซอรม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน  
  กรุงเทพมหานคร 
 สมมตฐิานที ่5 : ความเป็นมติรของอนิฟลูเอนเซอรม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน  
   กรุงเทพมหานคร 

 3. รปูแบบการน าเสนอของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล 
  สมมตฐิานที ่1 : โซเซยีลมเีดยีมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร       
  สมมตฐิานที ่2 : บทความมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
  สมมตฐิานที ่3 : รปูภาพหรอือนิโฟกราฟิกมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน  
  กรุงเทพมหานคร 

  สมมตฐิานที ่4 : วดีโีอมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตของงานวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาแรงจงูใจของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล  
 (อนิฟูลเอนเซอร)์ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานครดงันี้     
 
 ขอบเขตของประชากร 
  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ศกึษาจากผูใ้ช้งานอนิเตอรเ์น็ตที่มกีารตดิตามผู้ทรงอิทธพิล
 ทางดา้นสือ่โซเซยีลทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเท่านัน้ 



 
 
        กรอบแนวคิดงานวิจัย 

        ตัวแปรอิสระ 
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    ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.รายได ้
4.ระดบัการศกึษา 
5. อาชพี 

   รปูแบบการน าเสนอของผู้ทรงอิทธิพลทางด้านส่ือโซเซียล 
1.โซเซยีลมเีดยี  
2. บทความ 
3. รปูภาพ/ อนิโฟกราฟิก 
4. วดีโีอ 

  ปัจจยัความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลทางด้านส่ือโซเซียล 
1.ความเชีย่วชาญของอนิฟลูเอนเซอร ์(Expertise) 
2. ความน่าไวว้างใจของอนิฟูลเอนเซอร์ (Trustworthiness) 
3.ความน่าดงึดดูใจของอนิฟูลเอนเซอร์ (Attractiveness) 
4.ความสามารถของอนิฟลูเอนเซอร ์(Qualification) 
5. ความเป็นมติรของอนิฟลูเอนเซอร ์(Safety) 

       

การตดัสินใจซือ้

สินคา้ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร 

 แนวคิดด้านประชากรใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกันดังทฤษฎีกลุ่มสังคม 
(Social Categories Theory) ของ Defleur, & Ball-Rokeach (1989) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของ
มนุษยเ์กี่ยวขอ้ง กบัลกัษณะทางประชากร ซึ่งพฤตกิรรมของมนุษย์เกดิจากแรงกระตุ้นทีท่ าให้เกดิ
ความเชื่อว่าลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัดว้ยดงันัน้ในการศกึษาการ
รบัรู้ความน่าเชื่อถอืของแหล่งสารการรบัรู้ความเสี่ยงของการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
ผูว้จิยัจงึศกึษาความแตกต่างทางลกัษณะประชากรที่มผีลต่อการการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของแหล่ง
สารและการรบัรูค้วาม เสีย่งของการสือ่สารแบบบอกต่อบนอนิเทอรเ์น็ตว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่
อย่างไร (ศริวิรรณเสรรีตัน์,2538)ไดก้ล่าวไวว้่าการศกึษาขอ้มลูดา้นประชากรจะท าใหส้ามารถเขา้ถงึ
และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายไดซ้ึ่งบุคคลทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต์่างกนัจะมี
ลกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Information Credibility)  
 ปกรณ์ สนัตสิุนทรกุล (2558) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูมคีวามส าคญัต่อการท า
การตลาดออนไลน์อย่างมาก เพราะในสือ่ออนไลน์เป็นพืน้ทีอ่สิระเสรทีีทุ่กคนสามารถสรา้งขอ้มลูเอง
ได ้และสามารถเผยแพร่ไปยงัผูบ้รโิภคจ านวนมากเนื้อหาในสือ่ออนไลน์นัน้จงึมทีัง้จรงิและเทจ็สง่ผล
ใหผู้บ้รโิภคมคีวามตระหนกัถงึความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลค่อนขา้งมากนกัการตลาดจงึใหค้วามส าคญั
กบัการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ขอ้มลู 

3. ปัจจยัท่ีสร้างความน่าเช่ือถือของผู้ทรงอิทธิพลทางด้านส่ือโซเซียล 
 4.1 ความเชีย่วชาญของอนิฟลูเอนเซอร ์(Expertise) กล่าวถงึความเชยีวชาญว่าเป็นความ
ถนดัเฉพาะทางของผูส้่งสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 
 4.2  ความน่าไวว้างใจของอนิฟูลเอนเซอร ์(Trustworthiness) คอื การทีแ่หล่งสารมองว่าสิง่
ทีพ่ดูถงึเชื่อถอืไดแ้ละสามารถไวใ้จไดว้่าสิง่ทีพ่ดูเป็นสิง่ทีเ่ขาเชื่อจรงิๆ 
  4.3 ความน่าดงึดดูใจของอนิฟูลเอนเซอร ์(Attractiveness) คอื ลกัษณะทางกายภาพของผู้
มชีื่อเสยีงทน่ีาดงึดดูใจ 
 4.4 ความสามารถของอนิฟลูเอนเซอร(์Qualification)หรอืความสามารถของผูส้ ือ่สาร 
 4.5 ความเป็นมติรของอนิฟลูเอนเซอร ์(Safety) หมายถงึ ลกัษณะบุคลกิภาพของผูส้ ือ่สารที่



ผูฟั้งรบัรู ้
 

4. รปูแบบการน าเสนอของผู้ทรงอิทธิพลทางด้านส่ือโซเซียล(อินฟลูเอนเซอร)์ 
 5.1 Social Media เป็นช่องทางทีส่ามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็มากทีสุ่ดในโลก
ออนไลน์ โดยจะมกีารอพัเดทขา่วสาร ตอบค าถามใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภคกลุ่มอนิ
ฟลูเอนเซอร ์จะท าการสือ่สารผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram เพราะเป็นช่องทางที่
อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นระหว่างกลุ่มเป้าหมายและอนิฟลูเอนเซอร์ 
 5.2 บทความ สรา้งบทความทีม่ปีระโยชน์แก่ผูบ้รโิภค เน้นใหค้วามรู ้เกรด็ เคลด็ลบัต่าง ๆที่
สือ่ถงึแบรนด ์โดยสามารถน าเสนอบทความนี้ผ่านทางโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์วธินีี้ถอืเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีไ่ดผ้ลค่อนขา้งดกีลุ่มอนิฟลูเอนเซอรเ์ลอืกทีจ่ะรวีวิผ่าน
บทความเพราะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การใชง้านจรงิ 
 5.3 รปูภาพ/ Info Graphics เป็นการใชรู้ปภาพทีอ่ธบิายรายละเอยีดขอ้มลูต่าง ๆ ออกมา
เป็นภาพ ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจภาพรวมของเนื้อหาทีเ่ขา้ใจยากหรอืซบัซอ้นไดอ้ย่างงา่ยดายกลุ่ม
อนิฟลูเอนเซอรจ์ะเลอืกใชก้ารรวีวิผ่านทางรูป 
 5.4 วดีโีอ เป็นอกีรปูแบบทีน่่าสนใจผูบ้รโิภคสามารถเขา้ใจในรายละเอยีดต่าง ๆ ไดด้มีี
ภาพเคลื่อนไหว มเีสยีงอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน และงา่ยต่อการเผยแพร่ไปยงัสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ กลุ่ม
ไมโครอนิฟลูเอนเซอรม์กัจะเลอืกใชร้ปูแบบวดีโีอ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 กุลญาดา แจ่มปัญญากุล และพรพรรณ ประจกัษ์เนตร (2564) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านการสือ่สารแบบบอกต่อบนอนิเทอรเ์น็ตและการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของ
อนิฟลูเอนเซอร ์  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา ถงึการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของผูร้บัสารทีม่ตี่ออนิฟลูเอน
เซอร ์ ปัจจยัความน่าเชื่อถอื ของอนิฟลูเอนเซอรท์ีม่คีวามสมัพนัธต์่อการสื่อสารแบบบอกต่อบน
อนิเทอรเ์น็ต (e-WOM) และเพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ผ่านการสือ่สารแบบบอก 
ต่อบนอนิเทอรเ์น็ต โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 427 คน และ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
โปรแกรม SPSS ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืต่ออนิฟลูเอนเซอร ์จ านวน 8 ดา้น มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการสือ่สารแบบบอกต่อบนอนิเทอรเ์น็ต โดยความเอาใจใสข่องอนิฟลูเอน
เซอร ์ (Caring) เป็นปัจจยัทีม่ผีลมากทีสุ่ด รองลงมา 2 อนัดบั ไดแ้ก่ ความสามารถของอนิฟลูเอน
เซอร ์ (Qualification) และความน่าไวว้างใจของอนิฟลูเอนเซอร ์ (Trustworthiness) นอกจากนี้การ
สือ่สาร แบบบอกต่อบนอนิเทอรเ์น็ตยงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

 



 

     วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 ลกัษณะของประชากรการกาหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และ การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง : กลุ่มประชากรทีศ่กึษา การศกึษาครัง้นี้จงึเลอืกกลุ่มประชากร
 ทัง้เพศชายหญงิทีม่อีายุระหว่าง 15-49 ปีทีพ่กัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,247,567 คน 
 (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2565) 
  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายดว้ย การเทยีบตารางส าเรจ็รูปของ Taro Yamane (พชันี เชย 
 จรรยา, 2558) ซึ่งถ้ามจี านวนประชากร มากกว่า 100,000 คน ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% 
 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน และก าหนดความผดิพลาดไม่เกนิ 5% หรอืทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้จะใชแ้บบสอบถามที ่สรา้งจากการทบทวนวรรณกรรมมาปรบั
ใชใ้นแบบสอบถามจานวน 400 ชุดโดยแต่ละชุดจะมแีบบคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม (Screening 
questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 การวเิคระหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis)  : ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะ
ประชากรและขอ้มลูการใชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้วเิคราะหโ์ดย
ใชส้ถติ ิรอ้ยละ (Percentage)  
ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  
 1.)  ค่า t-test โดยใชท้ดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของตวัแปร 2 กลุ่มไดแ้ก่ ตวั
แปรเพศกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2.)  ค่าความแปรปรวนทางเดยีว ( One-way ANOVA) หรอื F-test โดยใชท้ดสอบหาค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ 
รายได ้กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3.) การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพือ่วเิคราะหเ์พือ่หา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร 

ทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการทาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดม้กีารกาหนดแนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire) 
 1) การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้าแบบสอบถามทีเ่รยีบเรยีงแลว้ให้



อาจารยท์ีป่รกึษา ตรวจสอบว่าครอบครอบคลุมจุดประสงคห์รอืไม่ เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามในเนื้อหาความสอดคลอ้งกบัคาถามและแนวคดิทฤษฎี
ทีเ่กีย่วขอ้งจานวน 3 คน จากนัน้รวบรวมขอ้มลูและความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ มาวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งกบัขอ้คาถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัด้วยค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) 

 2) การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถามของผูศ้กึษาไดท้ดสอบเครื่องมอืโดย
นาแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง (Pre-Test) จานวน 40 ชุด คดิเป็น 10% ของ
แบบสอบถาม แลว้จงึนามาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มากกว่าหรอืเท่ากบั มากกว่า 0.7 ถอืไดว้่าแบบสอบถาม
ฉบบัน้ีมคีวามน่าเชื่อถอืซึง่จากเครื่องมอืการวจิยัน้ีไดค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าค่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 
0.858 ซึง่เป็นค่าทีส่ามารถยอมรบัได ้จงึน าเอาแบบสอบถามนี้ไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามแบบออนไลน์ (Online Questionnaires) โดยท าการ
สุม่ตวัอย่างแบบสะดวกจ านวน 400 ชุด ใหก้บักลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ก่อนการเกบ็ 
ขอ้มลูจรงิผูว้จิยัท าการทดสอบความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามแลว้จากนัน้น าลิง้ค์
ของแบบสอบถามโพสตใ์นเวบ็สือ่โซเซยีล  เช่น  Facebook , Twitter เพือ่เกบ็ขอ้มลูโดยม ีระยะเวลา
ในการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่ เดอืนมถิุนายน ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2565 

 

ผลการวิจยั 

  1.) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
 รอ้ยละ 66.00 อายุ 24-32 ปี รอ้ยละ 77.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท รอ้ยละ 32.80 
 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 90.00 อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 79.00 
  2.) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัความน่าเชื่อถอืของผู้ทรงอิทธพิลทางด้านสื่อโซเซียลที่มผีลต่อ
 การตดัสนิใจซื้อสนิค้าของประชากรในกรุงเทพมาหานคร ภาพรวมอยู่ในระดบัมากสุด ( x̅ = 4.26) 
 เมื่อพจิารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยพบว่า 
 ความเชี่ยวชาญของอนิฟลูเอนเซอร์มากที่สุด รองลงมาคอื ความน่าดึงดูดใจของอนิฟลูเอนเซอร์  
 (x̅ = 4.16) ความสามารถของอนิฟลูเอนเซอร์ (x̅ = 3.92) และความเป็นมติรของอินฟลูเอนเซอร์  
 (x̅ = 3.70) ความน่าไวว้างใจของอนิฟลูเอนเซอร ์(x̅ = 3.70) ตามล าดบั  



   3.)  ผลการวเิคราะหร์ูปแบบการน าเสนอของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสื่อโซเซยีลมผีลต่อการ

 ตดัสนิใจซื้อสนิค้าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̅ = 4.57) โดยรูปแบบที่มากที่สุดคอื รูปแบบ
 การน าเสนอดว้ยโซเซียลมเีดยี รองลงมาคอื รูปแบบการน าเสนแบบวดีโีอ (x̅ = 4.35) รูปแบบการ
 น าเสนอ แบบรปูภาพ (x̅ = 4.32) และรปูแบบการน าเสนอแบบบทความ (x̅ = 4.07)   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัสว่นบุคคลทีป่ระกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา  
 และอาชพี ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบว่า  
  กลุ่มตวัอย่างทีม่ ี เพศ และ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั ซึง่มคี่ามากกว่าค่านยัส าคญัที ่
 0.05 มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่
 ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่งัไว ้  
  กลุ่มตวัอย่าง อายุ รายได ้และอาชพี แตกต่างกนั ซึง่มคี่าน้อยกว่านยัส าคญั มกีารตดัสนิใจ
 ซือ้สนิคา้ขอประชากรในกรุงเทพ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 ซึง่สอคลอ้งกบั
 สมมตฐิานทีต่งัไว ้
  สมมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัความน่าเชื่อถอืของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล ปัจจยัความ
 น่าเชื่อถอืของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล ทัง้ 5 ความเชีย่วชาญของอนิฟลูเอนเซอร ์ความน่า
 ไวว้างใจของอนิฟูลเอนเซอร์ ความน่าดงึดดูใจของอนิฟูลเอนเซอร ์ความสามารถของอนิฟลูเอน
 เซอรแ์ละ ความเป็นมติรของอนิฟลูเอนเซอร์ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรใน
 กรุงเทพมหานคร อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 ซึง่สอคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
  สมมติฐานท่ี 3 : รูปแบบการน าเสนอของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีลทัง้ 4 ดา้น 
 รปูแบบบทความ และรูปแบบวดีโีอ สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โซเซียลมีเดีย และ รูปภาพ
 หรืออินโฟกราฟิก ไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมี
 นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 อภิปรายผล 
  การศกึษาวจิยัเพือ่ศกึษาแรงจงูใจของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล (อนิฟลูเอนเซอร)์ ที่
 มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยปัจจยั  ปัจจยั สว่น
 บุคคลปัจจยัความน่าเชื่อถอืของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสื่อโซเซยีลและรปูแบบการน าเสนอของผู้
 ทรงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีล ผลการวเิคราะห ์ 



  ส่วนที ่1 : ปัจจยัส่วนบุคคลมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได ้ระดบั การศกึษา และอาชพีที ่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่าง
 กนั พบว่า เพศ และ  ระดบัการศึกษา : ขดัแย้งกบัการศึกษาของ Epega (2008 ) ที่กล่าวว่าเพศ
 ชายมคีวามสามารถในการรบัรู้ความน่าเชื่อถอื ของแหล่งสารด้านการประชาสมัพธั์ได้มากว่าเพศ
 หญงิ อายุ รายได ้และ อาชพี : ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎสีงัคม (Social Categories Theory ) ของ 
 Defleur, & Ball-Rokeaoh (1996) อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวข้องกับลักษณะทาง
 ประชากรที่เกิดจากแรงกระตุ้น ท าให้เกิดความเชื่อว่า ลักษณะประชากรที่  แตกต่างกันจะมี
 พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั  

  ส่วนที่2: ปัจจัยความน่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลทางด้านสื่อโซเซียลส่งผลต่อการ
 ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย 5  โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
 มากไปน้อยพบว่าปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) : มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
 การศกึษาของ (Berlo et al. ,1969) เรื่องมติใินการประกอบการประเมนิผลการยอมรบัของแหล่ง
 สารโดยศึกษาเกรณฑ์ที่ผู้ร ับสารใช้จริงในการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสารมหาชน  
  ความเชี่ยวชาญ (Expertise) : มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา
 ของ (Whitehead ,1968) เรื่องปัจจยัของความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่อธิบายถึงองค์ประกอบ
 ส าคญัทีสุ่ดของการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของแหล่งสารทีจ่ะแสดงออกใหผู้บ้รโิภครบัรูค้วามน่าเชื่อถอื  
  ความเป็นมติร (Safety) : มผีลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
 แนวคิดของ ( McCroskey & Teven ,1999) ที่ระบุว่าการที่ผู้ส่งสารมีความเข้าใจในความคิด 
 ความรู้สึกความต้องการของคู่สนทนาที่เ ป็นผู้ร ับสารจะท าให้พวกเขารู้สึกถึงความใกล้ชิด  
  ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)  : มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
 การศกึษาของ (Ohanian ,1990) เกี่ยวกบัความน่าเชื่อถอืของการใชผู้้มชีื่อเสยีงทีก่ล่าวว่าความน่า
 ดงึดูดใจที่ผู้บรโิภค สามารถรบัรู้ได้มากที่สุด คอื หน้าตาสวยงาม รูปร่างด ีผวิสวย เช่นกนั เพราะ
 ลกัษณะของความน่าดงึดดู ใจดงักล่าวสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความน่าเชื่อถอืของผูส้ ือ่สารองคก์ร  
  ความสามารถ (Qualification) :  มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
 ของ ( Metzger, Flanagin & Medders ,2010) ทีอ่ธบิายว่าความฉลาดและความเชีย่วชาญของผูส้่ง
 สารเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัผูร้บัสารทีเ่ป็นผูบ้รโิภค ทีใ่ชใ้นการก าหนดความสามารถและอ านาจของ
 ผูส้ง่สาร การทีผู่ส้ง่สารฉลาด มไีหวพรบิ จะสง่ผลใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืได้ 

 



  สว่นที ่ 3 : รปูแบบการน าเสนอของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีลประกอบดว้ยสง่ผลต่อ
 การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย 5  โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่
 จากมากไปน้อย พบว่าปัจจยัดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด อย่างมนียัส า คญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  บทความ สง่ผลต่อการตดัสนิใจสนิคา้พบว่าบทความสรา้งบทความทีม่ปีระโยชน์แก่ผูบ้รโิภค 
 เน้นใหค้วามรูเ้กรด็ เคลด็ลบัต่างๆ ทีส่ ือ่ถงึแบรนด ์ โดยสามารถน าเสนอบทความนี้ผ่านทางโลก
 ออฟไลน์และโลกออนไลน์วธินีี้ถอืเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีไ่ดผ้ลค่อนขา้งดี 
  วดีโีอ  สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้พบว่าเป็นอกีรปูแบบทีน่่าสนใจเมื่อผูบ้รโิภค สามารถ
 เขา้ใจในรายละเอยีดต่างๆไดด้มีภีาพเคลื่อนไหวมเีสยีงอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน 
  รปูภาพ/อนิโฟกราฟิก ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้พบว่าขดัแยง้กบัการศกึษากล่าวคอื 
 รปูภาพ/ Info Graphics เป็นการใชรู้ปภาพที ่อธบิายรายละเอยีดขอ้มลูต่าง ๆ ออกมา เป็นภาพ ซึง่
 ทาใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจภาพรวมของเนื้อหาทีเ่ขา้ใจยากหรอืซบัซอ้นไดอ้ย่างง่ายดาย  
  โซเซยีลมเีดยีไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ซึ่งขดัแยท้ีว่่าคอืโซเซยีลมเีดยีเป็นช่องทางที่
 สามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็มากทีสุ่ดในโลกออนไลน์โดยจะมกีารอพัเดทขา่วสารตอบ
 ค าถามใหค้วามช่วยเหลอืใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภค 

ข้อเสนอแนะ 
 1.) จากการศกึษาพบว่า เพศหญงิมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้มากว่าเพศชาย ดงันัน้การในการ
โฆษณาหรอืสือ่สารผ่าน สือ่ออนไลน์เกีย่วกบัสนิคา้ผลติภณัฑ ์ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั
ความสม ่าเสมอในการสือ่สารกบัผูบ้รโิภคและการเลอืกผูท้ีจ่ะเป็นตวัแทนในการน าเสนอสนิคา้หรอื 
ขอ้มลูผลติภณัฑน์ัน้ๆใหม้คีุณลกัษณะตรงตามสรรพคุณของสนิคา้เพือ่สรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บั 
ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและหญงิไดพ้รอ้มกนั  
 2. ความน่าเชื่อถอืของผูท้รงอทิธพิลทางดา้นสือ่โซเซยีลในดา้นความน่าไวว้างใจของอนิฟูล
เอนเซอร ์(Trustworthiness) มคีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เชื่อว่าการแสดงความ
คดิเหน็ทีม่เีหตุ มผีล และขอ้มลูทนัสมยัเป็นปัจจยัทีส่ าคญั ดงันัน้ในการท าการตลาดแบบปฏสิมัพนัธ์
ในสือ่ออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มลูอย่างสม ่าเสมอสมเหตุสมผลและ
น าเสนอขอ้มลูทีม่ ี ความทนัสมยัเพราะเป็นสิง่ทีส่ามารถท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อถอืในขอ้มลูทีม่ี
การสือ่สารในสือ่ออนไลน์ได ้ 
 3.จากการศกึษาพบว่าการน าเสนอทีด่นีัน้ตอ้งมกีารสือ่สารกบัผูช้มหรอืกจิกรรมทีท่ าให ้ผูช้ม
มสีว่นร่วมดว้ยจงึท าใหผู้ค้นนัน้มคีวามสนใจในการตดัสนิใจซือ้มากขึน้ ซึง่อนิฟลูเอนเซอรน์ัน้จะตอ้ง
มกีารน าเสนอในรปูแบบใหม่ เช่นการจดัการแสดงดนตรสีดเพือ่ใหร้สชาต ิ ใหม่กบัทางผูช้มในช่วง
สถานการณ์ โควดิ-19 และท าใหเ้กดิสว่นรวมกบัทางผูช้มทางบา้นได้ 
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