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ดิจิทลั ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาดเชิงเนื้อหาและการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย โดยผลการวิจยั ในครั้ง
นี้สามารถใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานและการจัดการในร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ และเป็ น
แนวทางในการจัดการกระบวนการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อเพิ่มความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้อย่างมี
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This research aimed to develop a causal relationship model of celebrity endorser, store
image, and digital marketing affecting to consumer buying decision at multi-brand sneaker store and to
validate consistency of a causal model with the empirical data. It was a quantitative research. The
research instrument was an online questionnaire with using a 6-point rating scales. The samples of this
study were 400 consumers who had ever used the services from multi-brand sneaker store in Bangkok.
The samples were selected by two–stage samplings, quota and purposive sampling technique. Data were
analyzed using basic statistics, Pearson’s product moment correlation and using AMOS to validate the
causal model.
The results indicated that the developed causal relationship model was consistent with the
empirical data as demonstrated by the following goodness of fit indices: p-value = 0.43, CFI = 1.00, GFI
= 0.98, RMR = 0.07 and NFI = 0.99. In addition, the digital marketing had the positive effect on
consumer buying decision at multi-brand sneaker store, and the effect level was 0.54. On the other hand,
the celebrity endorser and store image had the negative effects on consumer buying decision at multibrand sneaker store, and the effect levels were 0.11 and 0.08, respectively. Moreover, the variables in
model could explain the variance of consumer buying decision at multi-brand sneaker store at 44
percent. From this study, the entrepreneurs of multi-brand sneaker store can apply the results of this
study for planning the digital marketing strategies, especially the content marketing and affiliate
marketing. The results of this study can also be used as a guideline for multi-brand sneaker store
operation and management, as well as a guideline for managing the marketing communication process
in order to achieve the competitive advantages effectively.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
รองเท้าสนีกเกอร์ หรื อ Sneaker นั้นคือรองเท้าประเภท “รองเท้าผ้าใบ” ชนิดหนึ่งที่ใช้กนั
ในทัว่ ไป เพียงแต่ในอดีตเป็ นรองเท้าที่ใช้สาหรับการเล่นกีฬาเท่านั้น วัสดุในการผลิตทามาจากยาง
เน้น ช่วยให้นัก กีฬ าสามารถควบคุมการหยุด และจังหวะในการเล่นได้ดี ไป แต่ปั จจุบันได้มี การ
ออกแบบให้ท ันสมัยและเข้ากับ กระแสของแฟชั่น ยิ่ง ขึ้น โดยวัส ดุ ที่ ใช้ท าพื้ น รองเท้าสนี ก เกอร์
เปลี่ยนไปเช่นกัน วัสดุที่ใช้ผลิตไม่ได้ใช้เพียงแค่ยาง แต่ยงั ใช้หนังแท้ หนังเทียม และผ้าถักเป็ นวัสดุ
ในการผลิต จุดเด่นสาคัญอย่างหนึ่งของรองเท้าสนีกเกอร์ คือ มีน้ าหนักเบากว่ารองเท้าผ้าใบชนิดอื่น
ทาให้สามารถสวมใส่ สบายและสามารถใส่ ไปได้ในทุก ๆ ที่ นอกจากนี้ รองเท้าสนี กเกอร์ ยงั ใช้ใน
การสวมใส่ เพื่ อความสวยงามตามความนิ ย มชมชอบของบุ คคล มี ก ารออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่านการ
โฆษณาจากผูม้ ีชื่อเสี ยง โดยการเป็ นตัวแทนสิ นค้า (Brand Ambassador) ด้วยสามารถเอื้ออานวยต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั สามารถรับรู ้ถึงการโฆษณานั้นผ่าน
ช่องทางสื่ อต่าง ๆ โดยเฉพาะในทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (Digital Marketing) ทั้งอัตราการ
จาหน่ายรองเท้าผ้าใบจากปี ค.ศ.2019 นั้นมีอตั ราที่สูงขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 6.5 และมีแนวโน้มว่าจะสู ง
มากขึ้นถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ ราวล้านล้านบาทไทยในปี ค.ศ.2024 จากการคาดคะเน
ถึงกระแสตอบรับของผูบ้ ริ โภคและความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง (The Express Wire,
2019) ดังแสดงในภาพที่ 1 สถิ ติน้ ี แสดงมูลค่าของตลาดรองเท้าผ้าใบทัว่ โลกตั้งแต่ปีค.ศ.2017 ถึง
ค.ศ.2024 โดยในปี ค.ศ.2017 ตลาดรองเท้าผ้าใบมีมูลค่าประมาณ 62.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า
การตลาดในแต่ละปี มี แนวโน้มเติ บโตขึ้นเรื่ อย ๆ และคาดว่าจะมี มูลค่ าถึ ง 97.8 พันล้านดอลลาร์
สหรั ฐ ในปี ค.ศ.2024 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความนิ ย มของตลาดรองเท้ า สนี ก เกอร์ ท้ ั ง ในไทยและ
ต่างประเทศในอีก 4 ปี ข้างหน้า คู่กบั การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่
ปี นี้ ส่ งผลให้การทาการตลาดยุคใหม่มีวิธีการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้หลากหลายและหลาก
ช่องทางมากกว่าเดิมเช่นกัน

14

มูลค่าตลาด หน่วยล้านดอลลาร์ สหรัฐ

120000
100000
80000
62534.5

66911.92

71959.75

76607.45

81969.97

87707.87

93847.42

97825.2

60000
40000
20000
0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ภาพที่ 1 มูลค่าของตลาดรองเท้าผ้าใบทัว่ โลกตั้งแต่ปีค.ศ.2017 ถึงปี ค.ศ.2024 (Statista, 2020)
หากกล่ าวถึ ง ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้า สนี ก เกอร์ ในประเทศไทย มี
ผลการวิจยั ของ ธันวาพล จันทร์ จีน (2559) พบว่าผูค้ นส่ ว นใหญ่เห็ นด้วยว่าภาพลัก ษณ์ ของผูใ้ ช้
รองเท้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมและบุคลิกภาพตราสิ นค้าด้านความโก้
หรู ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬา (พัชริ ตา สุ ภาพันธ์, 2557) รวมถึงงานวิจยั ในสองแบรนด์
รองเท้ากีฬาที่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย อย่างแบรนด์ Adidas พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่สุดคือปั จจัยด้านตราสิ นค้า (วรรณภรณ์ สิ นาเจริ ญ, 2558) และแบรนด์ NIKE พบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมีเพียงปั จจัยเดียว ได้แก่ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ แสดงให้
เห็ นว่าภาพลักษณ์และรู ปแบบภายนอกของสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่ สุด (ศร
สวรรค์ สิ ริวฒั นเศรษฐ์, 2558) การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทาให้ทางแบรนด์กีฬาและผูค้ า้ ปลีกให้ความ
สนใจในการทาการตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะในสิ นค้าประเภทรองเท้ากีฬา ที่ พ บการปลอมแปลง
สิ นค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขายที่ปลอดภัย จึง ได้เกิดร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ที่ขายสิ นค้าลิขสิ ทธิ์
แท้จ ากแบรนด์ กี ฬ าต่ า ง ๆ เป็ นร้ านที่ จาหน่ ายสิ น ค้าแบบมัล ติ แ บรนด์ (Multi-Brand Store) ซึ่ ง
รวบรวมสิ นค้าที่มีลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากหลากหลายแบรนด์มารวมไว้ภายในร้าน
เดียวกัน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ ริ โภคมากในการเลือกซื้ อสิ นค้า มีสินค้าหลากหลายมาก
ขึ้น และเป็ นการประหยัดต่อเวลามากขึ้น นอกจากผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อและบริ โภคผลิตภัณฑ์
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หลายแบรนด์ภายในร้านค้าเดียวกันแล้ว การดาเนินธุรกิจแบบมัลติแบรนด์ยงั เป็ นการลดต้นทุนทาง
ธุรกรรม (Transactions Cost) ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่ออุปสงค์ของการบริ โภครองเท้าสนี กเกอร์ น้ นั เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้
ให้ อุป ทานก็ ได้ป รั บ ขยับ ขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ นมากไปด้วย กล่าวอี ก นัยหนึ่ งคื อผูข้ ายก็ม ากขึ้น ไปตาม
จานวนของผูซ้ ้ื อนั่นเอง ทั้งนี้ จึงทาให้ผูข้ ายรองเท้าสนี กเกอร์ และเจ้าของร้านค้ามัลติแบรนด์ น้ ัน
ต้องหากลวิธีและยุทธศาสตร์ในการขายให้มีความเป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค โดยมีผลงานวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการร้านรองเท้าสนีกเกอร์ มกั
ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่
นามาวางจาหน่าย ทั้งการจัดวางให้มีความหลากหลาย และมีสินค้าให้เลือกตามความต้องการลูกค้า
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย (ณัชพล ฉ่ าไพโรจน์ , 2561) และการออกสิ นค้าแบบคอลเลคชันพิเศษ (Special
Collection) ที่มีเฉพาะของทางร้าน โดยเฉพาะความนิ ยมของรองเท้ารุ่ นที่มีจานวนจากัด (Limited
Edition) คือ การที่แบรนด์รองเท้าร่ วมมือกันออกแบบกับองค์กรหรื อผูม้ ี ชื่อเสี ยง เช่น ดารา นักร้อง
นักกีฬา หรื อแบรนด์สินค้าอื่น ๆ ซึ่งหากรองเท้ารุ่ นใดถูกจาหน่ายหมดไป ก็ส่งผลให้ราคารองเท้ารุ่ น
นั้นสู งขึ้นมาก เนื่ องจากเป็ นรุ่ นหายาก เกิ ดการนามาขายต่อในมูลค่าที่ สูง เป็ นการสร้ างมู ลค่าต่อ
สิ นค้า จนผูบ้ ริ โภคหลายคนนอกจากจะต้องการสะสมรองเท้าแล้ว ก็ยงั เลือกเก็บเป็ นทรัพย์สินอย่าง
หนึ่ งด้วย หรื อการปรับเปลี่ยนการตกแต่งร้านให้มีความทันสมัย และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตั ว เช่ น
รู ปแบบการตกแต่งแบบสตรี ท (Street) หรื อมินิมอล (Minimal) ที่กาลังเป็ นกระแสและนิ ยมในหมู่
วันรุ่ น ปั จจุบ ัน เป็ นอย่างมาก ถือเป็ นอี กหนึ่ งในวิธีการดึงดูดผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มผ่านการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของสนี กเกอร์ ทั้งการทาการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ของร้านรองเท้าสนี ก
เกอร์แบบมัลติแบรนด์ ได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับธุ รกิจนี้ โดยมีสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) เป็ นหนึ่ งในช่องทางที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคส าหรับเครื่ องแต่งกายและ
รองเท้า ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Line
และ Pantip การรับรู้ต่อการแนะนาสิ นค้าจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง การทาการตลาดทาง
อิ น เทอร์ เน็ ต (Internet) น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ส าหรั บ แฟชั่ น ส่ ง ผลให้ ทุ ก วัน นี้
อินเทอร์ เน็ตมีผลกระทบอย่างมากต่อแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย ผูบ้ ริ โภคที่สามารถเข้าถึง
อิ นเทอร์ เน็ ตสามารถติ ดตามข่าวสารและการเปลี่ ยนแปลงของแฟชั่นในชี วิตประจาวันได้อย่าง
ง่ายดาย รวมถึงการรับรู้กิจกรรมการส่ งเสริ มการขายของร้านค้า เป็ นผลให้ผคู ้ า้ ปลีกเครื่ องแต่งกาย
และรองเท้าจานวนมากก าลังพัฒ นาแพลตฟอร์ มอี คอมเมิ ร์ซ (E-Commerce) ของตนเองหรื อใช้
ประโยชน์จากตลาดออนไลน์ที่มีอยูเ่ ช่น JD, Lazada หรื อ Shopee
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กล่าวได้วา่ ด้วยกระแสความนิยมของรองเท้าสนีกเกอร์ในช่วง 5 ปี นี้ ทาให้ตลาดรองเท้า
สนี กเกอร์ ในประเทศไทยได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่ อง และสิ่ งที่ เป็ นปั จจัยสาคัญของความนิ ยม
รองเท้าสนี ก เกอร์ คื อภาพลัก ษณ์ ข องสิ นค้า โดยเฉพาะตราสิ นค้าที่ มี ชื่ อเสี ย ง ทั้งในปั จจุ บ ัน การ
เติบโตของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น จึงเกิดกลวิธีการทาการตลาดสมัยใหม่มากมาย ด้วย
เหตุน้ ี จึงเป็ นที่มาของการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้า
สนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาในมิติของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ ผูท้ ี่กาลังริ เริ่ มธุ รกิจ หรื อผูท้ ี่สนใจในการ
กาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การ
รวมถึงการแนะนาร้านค้าต่อบุคคลอื่น และเพิ่มพูนความจงรักภักดีของลูกค้าในอนาคต

1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 ปั จจัยอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์มีความแตกต่าง
กันอย่างไร
1.2.2 รู ปแบบของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า
และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนี ก
เกอร์แบบมัลติแบรนด์เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อพัฒนาโมเดลความสั มพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติ
แบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์
1.3.2 เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลสมมติ ฐานที่ พ ัฒ นาขึ้ น กับ ข้อมู ล เชิ ง
ประจักษ์
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1.4 สมมติฐานงานวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั แบ่งตามโมเดลที่ทาการศึกษาดังนี้
1.4.1 สมมติฐานที่ 1 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า (Celebrity Endorser) ที่ มี
องค์ป ระกอบด้า นความเชี่ ย วชาญ (Expertise) ความไว้ว างใจ (Trustworthiness) ความดึ ง ดู ด ใจ
(Attractive) ความเคารพ (Respect) และความเหมือน (Similarity) ของบุคคล มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์
1.4.2 สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ร้านค้า (Store Image) ที่มีองค์ประกอบด้านคุณภาพการ
บริ การ (Service) การคัดเลือกสิ นค้า (Product Selection) บรรยากาศในร้านค้า (Store Decoration)
และความสะดวกสบาย (Convenience) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบ
รนด์
1.4.3 สมมติฐานที่ 3 การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (Digital Marketing) ที่มีองค์ประกอบ
ด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคม (Social Media Marketing) การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing)
การตลาดผ่านระบบค้น หา (Search Engine Marketing) การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย (Affiliate
Marketing) การตลาดผ่านอีเมล (E-mail Marketing) และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR)
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์
1.4.4 สมมติ ฐ านที่ 4 โมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องอิ ท ธิ พ ลของผู ้มี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity Endorser) ภาพลัก ษณ์ ร้านค้า (Store Image) และการตลาดผ่านช่ องทางดิจิทัล (Digital
Marketing) ที่ ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติ แบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

1.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั ขอเสนอโมเดลการวัด
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ กาหนดให้ อิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทลั เป็ นตัวแปรต้น การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนีกเกอร์ของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์
เป็ นตัวแปรตาม ได้ดงั นี้
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ความเชี่ยวชาญ (EXPERT)
ความเคารพ (RESPECT)
ความน่าเชื่อถือ (TRUST)

บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
(CELEB)

ความดึงดูดใจ (ATTRACT)
ความเหมือน (SIMILAR)

เลือกซื้อเป็ นตัวเลือกแรก
(FIRST CHOICE)

การบริ การ (SERVICE)
การเลือกสิ นค้า (PRODUCT)

ภาพลักษณ์ร้านค้า
(STORE IMAGE)

บรรยากาศร้าน (DECORATE)

การตัดสิ นใจซื้อ
(BUYING)

การซื้อซ้ าในอนาคต
(REPEAT)
การแนะนาบอกต่อ
(WORD OF MOUTH)

ความสะดวก (COMFORT)
การตลาดผ่านสื่ อสังคม (SOCIAL)
การตลาดเชิงเนื้อหา (CONTENT)
การตลาดผ่านระบบค้นหา (SEM)
การตลาดดิจิทลั
(DIGITAL)

การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย
(AFFILIATE)
การตลาดผ่านอีเมล (E-MAIL)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
(ONLINE PR)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.6.1 ท าให้ ไ ด้ท ราบถึ ง ปั จ จัย ความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องอิ ท ธิ พ ลของผู ้มี ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์วา่ เป็ นอย่างไร
1.6.2 ทาให้ได้ทราบถึงความสอดคล้องของโมเดลสมมติ ฐานที่ พฒ
ั นาขึ้นกับ ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์วา่ เป็ นอย่างไร
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1.6.3 นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์และสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์แบบมัลติแบรนด์ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างธุรกิจ สามารถนาผลงานวิจยั
ที่ได้ไปใช้สาหรับปรับปรุ งการขาย และบริ การเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ ง

1.7 ขอบเขตการศึกษา
1.7.1 ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา ผู ้วิ จัย เน้ น ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
ตัดสิ นใจ ของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงผูท้ ี่ทาการ
ฝากซื้ อรายบุคคล ร้านค้าที่จาหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์และร้านค้าโซนกีฬาในห้างสรรพสิ นค้า
ที่แม้จะจัดจาหน่ ายรองเท้าสนี กเกอร์ หลากหลายแบรนด์ แต่ร้านค้าโซนกีฬาห้างสรรพสิ นค้าเป็ น
ร้านค้าขนาดใหญ่ที่ รวบรวมสิ นค้าหลากหลายชนิ ดไว้ด้วยกัน และผูว้ ิจยั ได้ทาการศึก ษาตัวแปร
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรแฝง การตัดสิ น ใจซื้ อ (Buying Decision) วัดจากพฤติ ก รรมหลังการซื้ อ คื อ
การเลือกร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ (First Choice) การกลับมาซื้ อ
ซ้ า (Repeat Purchase) และการแนะนาบอกต่อ (Word of Mouth)
ตัวแปรแฝง การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า (Celebrity Endorser) วัดจากตัว
แปรสังเกตได้ ได้แก่ ความเชี่ ยวชาญ (Expertise) ความไว้วางใจ (Trustworthiness) ความดึงดูดใจ
(Attractive) ความเคารพ (Respect) และความเหมือน (Similarity)
ตัวแปรแฝง ภาพลักษณ์ร้านค้า (Store image) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ คุณภาพ
การบริ การ (Service) การคั ด เลื อ กสิ นค้ า (Product Selection) บรรยากาศภายในร้ า น (Store
Decoration) และความสะดวกสบาย (Convenience)
ตัวแปรแฝง การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (Digital Marketing) วัดจากตัวแปรสังเกตได้
ได้แก่ การตลาดผ่านสื่ อสังคม (Social Media Marketing) การตลาดเชิงเนื้ อหา (Content Marketing)
การตลาดผ่านระบบค้นหา (Search Engine Marketing) การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย (Affiliate
Marketing) การตลาดผ่านอีเมล (E-Mail Marketing) และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR)
1.7.2 ขอบเขตด้า นประชากร (Population) ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม เป้ าหมายในการศึ ก ษาครั้ งนี้
ได้แก่ ผูท้ ี่เคยซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในร้านค้าแบบมัลติแบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.7.3 ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน คือ ระหว่างมีนาคม
2563 ถึงพฤษภาคม 2563
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1.8 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.8.1 ผู ้บ ริ โภค หมายถึ ง ผู ้ที่ เคยซื้ อรองเท้ า สนี ก เกอร์ ใ นร้ า นค้ า มั ล ติ แ บรนด์ เขต
กรุ งเทพมหานคร
1.8.2 รองเท้า สนี ก เกอร์ (Sneaker) หมายถึ ง รองเท้าผ้าใบ ที่ มี ก ารพัฒ นาการมาจาก
รองเท้ากีฬ า โดยมี ก ารดัดแปลงรู ป ทรงเพื่ อให้มี ความทันสมัย และสามารถสวมใส่ ในกิ จกรรม
ประจาวันได้มากขึ้น
1.8.3 ร้ า นค้า มัล ติ แ บรนด์ (Multi-Brand Store) หมายถึ ง ร้ า นค้า ที่ ท าการขายสิ น ค้า
หลากหลายแบรนด์ภายใต้ร้านค้าเดียวกัน
1.8.4 การตั ด สิ นใจซื้ อ (Buying Decision) หมายถึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ งในขั้ น ตอนของ
กระบวนการตัดสิ นใจ จากการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา ข้อมูลพบเจอ และความรู้สึก นามาประกอบ
เป็ นเหตุผลหรื อความพึงพอใจในการเลือกซื้ อสิ นค้านั้น อันเป็ นผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ าใน
อนาคต (Kotler, 2003)
1.8.4 ผูม้ ีชื่อเสี ยง (Celebrity) หมายถึง บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงโด่งดัง จากคุณสมบัติช้ นั เลิศ 4
ประการ คื อ ความสามารถและทัก ษะพิ เศษ (Talents) รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอก (Looks) สถานะทาง
การเงินและสถานะทางสังคม (Status) และภาพพจน์ส่วนบุคคล (Personal Image) ทาให้เป็ นที่รู้จกั
ของกลุ่มตลาดเป้ าหมาย (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) โดยผูม้ ีชื่อเสี ยงมีองค์ประกอบ ดังนี้
ความเชี่ ยวชาญ (Expertise) หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ได้รับการยอมรับว่ามี
ความเชี่ยวชาญ มีความสาคัญอย่างมากกับการซื้ อสิ นค้า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงจะได้ผลสูงสุ ดเมื่อ
มีความรู ้มีประสบการณ์ และมีพ้ืนความรู ้พอที่จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่โฆษณา (ณัฏฐ์หทัย เจิม
แป้ น, 2558)
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) หมายถึง บุคคลที่มีมีความน่าเชื่อถือสามารถจูง
ใจ และโน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ ความน่าเชื่อถือผูน้ าเสนอนั้น
มีความสาคัญต่อการโน้มน้าวผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ หรื อตราสิ นค้านั้น และอาจจะส่ งผล
ต่อการตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Erdem & Swait, 2004 และ Goldsmith, 2000)
ความดึงดูดใจ (Attractive) หมายถึง การมีรูปร่ าง หน้าตาที่น่าดึงดูดใจของผูน้ าเสนอ
สิ นค้า รวมไปถึ งทั้งด้านทัก ษะ ความสามารถ การมี บุ ค ลิ กภาพที่ ดี มี ค วามเป็ นนัก กี ฬ า (Shimp,
2003)
ความเหมือน (Similarity) หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเสี ยงควรมีความคล้ายคลึงใกล้ชิดกัน
กับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายในด้านต่าง ๆ และมีความสาคัญอย่างมาก เพราะผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติที่ดี
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ขึ้นเมื่อเขาสามารถเปรี ยบเทียบกับผูน้ าเสนอสิ นค้าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันได้ (Shimp, 2003) เช่น
วิถีชีวิต บุคลิกลักษณะ วิถีชีวิต เพศ เชื้อชาติ เป็ นต้น
ความเคารพ (Respect) หมายถึง ความชื่ นชอบ ชื่ นชม ที่มี ต่อความสาเร็ จของบุคคล
นั้น ๆหรื อการเป็ นที่ยอมรับ และนามาเป็ นต้นแบบเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตของตนเอง
ส่ วนมากเกิดจากการได้รับ ความนิ ยมชมชอบที่เกิดจากพฤติก รรมและหน้าตาเป็ นองค์ประกอบ
(Bryne, Whitehead & Breen, 2003 และ Skärfstad & Bergström, 2004)
1.8.5 ภาพลักษณ์ ร้านค้า (Store Image) หมายถึง ลักษณะของร้านค้าที่ถูก ตีความหมาย
ด้วยมุมมองจากผูบ้ ริ โภค โดยภาพลักษณ์ร้านค้าเป็ นตัวบ่งบอกบุคลิกภาพของร้านค้า ที่สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างประสบการณ์ และดึงดูดผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อ (Martineau, 1958)
โดยภาพลักษณ์ร้านค้ามีองค์ประกอบ ดังนี้
คุณภาพการบริ ก าร (Service) หมายถึง กิจกรรมการขายที่ จะถูกวัดจากตัวพนักงาน
เป็ นหลัก คุณภาพการบริ การของแต่ละร้านค้าเป็ นคุณลักษณะเฉพาะ ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของลู ก ค้า และเป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ างความแตกต่ า งในการแข่ ง ขัน ระหว่ า งร้ า นค้า อื่ น ๆ (Reichheld &
Sassers, 1990)
การคัดเลือกสิ นค้า (Product Selection) หมายถึง การเลือกจาหน่ายสิ นค้าโดยคานึงถึง
ราคา คุณภาพ ความหลากหลายและความทันสมัยของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญ เป็ นสิ่ งดึงดูด
ให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อสิ นค้าจากร้านค้า (Visser, 2006)
บรรยากาศในร้านค้า (Store Decoration) หมายถึง องค์ประกอบในร้านค้าเช่น แสงไฟ
การตกแต่ง การจัดวาง อุณหภูมิ ความสะอาด เสี ยงเพลงที่เปิ ดในร้าน รวมไปถึงกลิ่นที่เกิดขึ้น โดย
ทุก ๆองค์ป ระกอบ จะเป็ นตัวกระตุ ้นจิ ตใต้ส านึ กของผูบ้ ริ โภคทั้งทางตรงและทางอ้อม (Bitner,
1992)
ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง สิ่ งอานวยความสะดวกของร้านค้า เช่น
ทาเลของสถานที่ต้ งั ที่จอดรถ ช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ด (Yue & George, 2006)
1.8.6 การตลาดผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล (Digital Marketing) หมายถึ ง การท าการตลาด
รู ปแบบหนึ่งโดยโปรโมทสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางสื่ อดิจิทลั และสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมกับ
ผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ทางสื่ อ ดิ จิ ท ั ล มี อ งค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ (VTAC
Ecommerce [VTAC], 2018)
การตลาดผ่ า นสื่ อ สั งคม (Social Media Marketing) หมายถึ ง การท าการตลาดบน
สังคมออนไลน์ สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย รวดเร็ วทันใจ และช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในหมู่มากได้ (VTAC, 2018)
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การตลาดเชิ ง เนื้ อ หา (Content Marketing) หมายถึ ง การตลาดผ่ า นการสร้ า งและ
แจกจ่ายเนื้ อหาที่มี “คุณค่า” และตรงประเด็นให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การสร้าง
ความน่าสนใจและการจดจาให้กบั ผูบ้ ริ โภค (Content Marketing Institute [CMI], 2014)
การตลาดผ่านระบบค้นหา (Search Engine Marketing) หมายถึง การครองหน้าแรก
(Search Engine Optimization) ท าให้เว็บ ไซต์ป รากฏติ ด อัน ดับ ต้น ๆ ในการแสดงผลการค้น หา
สาหรับคาหลักบางคา มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้เว็บไซต์เลื่อนขึ้นไปติดอันดับต้น ๆ ได้ เป็ นวิธีที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุดในการดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้จานวนมาก (Sezgin, 2009 อ้างถึงใน Yalçin
& Köse, 2010)
การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย (Affiliate Marketing) หมายถึง การทาการตลาดบน
อินเตอร์ เน็ตรู ปแบบใหม่ โดยอาศัยตัวแทนโฆษณา, เซลล์แมน, ตัวแทนจาหน่าย, คนเชียร์ สินค้า,
รวมถึงผูร้ ี วิวสิ นค้า โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
ๆ (VTAC, 2018)
การตลาดผ่านอีเมล (E-Mail Marketing) หมายถึง การตลาดผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็ น
การแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน่ หรื อส่ วนลดพิเศษแก่สมาชิกหรื อลูกค้าของบริ ษทั ตลอดจนเป็ นการนา
ผูใ้ ช้ E-Mail ไปยังเว็บไซต์ของบริ ษทั (VTAC, 2018)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง โดย
นาเสนอข่าวสารได้ท้ งั ข้อความ ภาพ เสี ยง วิดีโอ กราฟิ ก ผ่านทางบล็อกและเว็บไซต์ คล้ายกับการ
ประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม แต่ทาในพื้นที่ออนไลน์ เชื่ อมโยงเครื อข่ายทัว่ โลกเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างรวดเร็ว (VTAC, 2018)
1.8.7 สนี ก เกอร์ เฮด (Sneakerhead) หมายถึ ง บุ ค คลที่ ชื่ น ชอบรองเท้ามาก ๆ และไม่
จาเป็ นต้องมีรองเท้าจานวนหลายคู่ แต่เป็ นบุคคลที่ชอบศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับรองเท้าแต่ละคู่
อย่างแท้จริ ง (Sneaker Party Thailand, 2017)
1.8.8 แบรนด์ (Brand) หมายถึ ง ตราสิ น ค้า สร้ างออกมาในรู ป แบบสั ญ ลัก ษณ์ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของสิ่ งนั้น ๆ บ้างเป็ นชื่อ บ้างเป็ นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนของสิ่ งนั้น
1.8.9 อินเทอร์ เน็ต (Internet) หมายถึง เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ (Computer) ขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) ทัว่ โลกเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อให้เกิดการสื่ อสาร และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่ วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครื อข่ ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน (พุทธ
รักษ์ มูลเมือง, 2557)
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1.8.10 สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Media) หมายถึง สื่ อซึ่ งใช้ในการเข้าถึ งเนื้ อหา ที่
เกิดจากการวิวฒั นาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่ อสาร
โทรคมนาคม (Aresel, 2012)
1.8.11 เว็บไซต์ (Website) หมายถึง สื่ อนาเสนอข้อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อคือการ
รวบรวม หน้าเว็บ เพจหลายหน้า ซึ่ งเชื่ อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ ลิงก์ ซึ่ งต้องเปิ ดด้วยโปรแกรม
เฉพาะทางที่เรี ยกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ (สมาคมผูด้ ูแลเว็บไทย, 2561)
1.8.12 สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media Online) หมายถึ ง สื่ ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ น
สื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้
สื่ อ เหล่ า นี้ เป็ นของบริ ษ ัท ต่ า ง ๆ ให้ บ ริ ก ารผ่ านเว็บ ไซต์ ข องตน เช่ น Facebook, Hi5, Twitter,
Wikipedia ฯลฯ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
1.8.13 ไลฟ์ สด (Live) หมายถึง การแพร่ กระจายเสี ยงทางสถานีวิทยุหรื อสถานีโทรทัศน์
โดยไม่มีการบันทึกเทปไว้ก่อน หรื อหากเป็ นเรื่ องของการแสดง ก็เป็ นการแสดงต่อหน้าผูช้ ม มิใช่
การแสดงที่บนั ทึกเทปไว้ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552)
1.8.14 บล็อก (Blog) หมายถึง เว็บไซต์ประเภทหนึ่ งที่ใช้เพื่อบันทึกหรื อเขียนเรื่ องราว
ต่างๆ สร้างได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง นอกจากเขียนเรื่ องราว แล้วยังสามารถใส่ ภาพ ทาลิงก์ ไปยังแหล่ง
อื่ นๆ แนบไฟล์ และลูกเล่นอื่นๆ ผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนสามารถโต้ตอบโดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้าย
เรื่ องนั้น ๆ ได้ มี การจัดหมวดหมู่ เรื่ องที่ เขียน และใส่ คาค้น (tag) การเรี ยงล าดับของเรื่ องจะเรี ย ง
ตามลาดับ เวลาที่ เขียนเนื้ อหา (ส านักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ [สวทช.],
2557)
บล็อกเกอร์ (Blogger) หมายถึง คนเขียนบล็อกหรื อเจ้าของบล็อกนั้น ๆ
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จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ การใช้บุคคลที่ มีชื่ อเสี ยง
ส่ งเสริ มการค้า ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการสรุ ปตัวแปร
และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ตอ้ งการใช้ในงานวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ตัวแปร
การตัดสินใจ
ซื้อ

นิยามปฏิบัติการ
1. ผูบ้ ริ โภคศึกษาหาข้อมูลรองเท้าสนีกเกอร์จากแหล่ง
ข่าวสารที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้วก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
2. ผูบ้ ริ โภคศึกษาหาข้อมูลรองเท้าสนีกเกอร์จากแหล่งจาก
สื่ อมวลชนต่าง ๆ และข่าวสารที่ได้ ณ จุดขายสิ นค้า หรื อ
จากพนักงานขายก่อนตัดสิ นใจซื้อ
3. หลังจากผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อแล้ว ผูบ้ ริ โภคมีความ
พึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การ จึงเกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ า
การใช้ บุคคลที่ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง อันเป็ นผลมาจากความสามารถและ
ทักษะพิเศษ รู ปลักษณ์ภายนอก สถานะทางการเงินและ
มีชื่อเสียง
สถานะทางสังคม หรื อภาพพจน์ส่วนบุคคลที่เป็ นที่รู้จกั ของ
ส่ งเสริม
กลุ่มตลาดเป้ าหมาย
การค้า
ความเชี่ยวชาญ
1. พนักงานที่ให้คาแนะนา มีความเชี่ยวชาญในสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นจริ ง
2. การใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและที่เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่ม
ตลาดเป้ าหมาย มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
3. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่ความรู้มีประสบการณ์ต่อ
สิ นค้านั้นจริ ง มีผลสูงสุ ดต่อสิ นค้าที่โฆษณา

อ้างอิง
Kotler (2003)

ภัสสรนันท์
อเนกธรรมกุล
(2553)
ณัฏฐ์หทัย เจิม
แป้ น (2558)
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ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (ต่อ)
ตัวแปร
การใช้ บุคคลที่
มีชื่อเสียง
ส่ งเสริม
การค้า (ต่อ)

นิยามปฏิบัติการ
ความเคารพ
1. ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีลกั ษณะน่าเคารพ ได้รับความนิยมชมชอบ
ที่เกิดจากพฤติกรรม สามารถจูงใจ และโน้มน้าวใจให้
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายซื้อสิ นค้าที่นาเสนอได้
2. ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีลกั ษณะน่าเคารพ ได้รับความนิยมชมชอบ
ที่เกิดจากหน้าตา สามารถจูงใจ และโน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายซื้อสิ นค้าที่นาเสนอได้
3. ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงและประสบความสาเร็จในวงการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นค้าใดนั้น ก่อให้ความเคารพนับถือตามมา
ความไว้วางใจ
1. ผูบ้ ริ โภคเชื่อใจที่จะซื้อสิ นค้า ตามการแนวโน้มของ
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ
2. ความน่าเชื่อถือในภาพพจน์ส่วนบุคคล สามารถโน้มน้าว
ผูบ้ ริ โภคให้ซ้ือสิ นค้าและบริ การ หรื อตราสิ นค้านั้น
3. ผูบ้ ริ โภคเกิดการตั้งใจซื้อสิ นค้าจากการโฆษณาโดยผูท้ ี่มี
ความน่าเชื่อถือ
ความดึงดูดใจ
1. ผูบ้ ริ โภคประทับใจในเรื่ องรู ปร่ างหน้าตา ของผูม้ ีชื่อเสี ยง
2. ทักษะ ความสามารถของผูม้ ีชื่อเสี ยง สามารถดึงดูด
ผูบ้ ริ โภคในสนใจได้
3. บุคลิกภาพที่ดีของผูม้ ีชื่อเสี ยง สามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคใน
สนใจได้

อ้างอิง
Bryne,
Whitehead, and
Breen (2003)
และ Skärfstad
and Bergström
(2004)

Erdem and
Swait (2004)
และ Goldsmith
(2000)

Shimp (2003)
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ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (ต่อ)
ตัวแปร
การใช้ บุคคลที่
มีชื่อเสียง
ส่ งเสริม
การค้า (ต่อ)

ภาพลักษณ์
ร้ านค้า

นิยามปฏิบัติการ
ความเหมือน
1. การเปรี ยบเทียบความคล้ายของผูบ้ ริ โภคและผูน้ าเสนอ
สิ นค้า ก่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อตามมา
2. ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติที่ดีข้ ึนเมื่อเกิดความคล้ายคลึงกับผู ้
นาเสนอสิ นค้า
3. ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อผูน้ าเสนอสิ นค้า จะช่วยเพิม่
คุณค่าของตราสิ นค้ามากขึ้น
ภาพลักษณ์ร้านค้าเป็ นตัวบ่งบอกบุคลิกภาพของร้านค้าการ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างประสบการณ์ และ
ดึงดูดผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อ
คุณภาพการบริการ
1. ลักษณะการให้บริ การของพนักงาน ส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า
2. คุณภาพการบริ การของแต่ละร้านค้าเป็ นคุณ
ลักษณะเฉพาะ เป็ นสิ่ งที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน
ระหว่างร้านค้าอื่น ๆ
3. พนักงานจะต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้เกี่ยวกับ
สิ นค้า เพื่ออธิบายรายละเอียดของสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้
สินค้า
1. ความหลากหลาย และความทันสมัยของสิ นค้า เป็ นที่
ดึงดูดให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อสิ นค้าจากร้านค้า
2. ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับราคาและคุณภาพของ
สิ นค้าในการตัดสิ นใจ
3. การคัดเลือกสิ นค้าหลากหลายแบรนด์มาอยู่ร้านค้า
เดียวกัน อาจทาให้ภาพลักษณ์ของร้านค้าถูกบิดเบือนไป
ด้วยแบรนด์สินค้าที่มีความแตกต่างกัน

อ้างอิง
Shimp (2003)

Martineau
(1958)

Reichheld and
Sassers (1990)

Yue and
George (2006)
Visser (2006)

Moore (1995)
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ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (ต่อ)
ตัวแปร
ภาพลักษณ์
ร้ านค้า (ต่อ)

นิยามปฏิบัติการ
บรรยากาศภายในร้ าน
1. แสงไฟ การตกแต่ง เป็ นตัวกระตุน้ จิตใต้สานึกของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. อุณหภูมิ ความสะอาด เสี ยงเพลงที่เปิ ดในร้าน รวมไปถึง
กลิ่นที่เกิดขึ้น เป็ นตัวกระตุน้ จิตใต้สานึกของผูบ้ ริ โภคทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
3. องค์ประกอบเหล่านั้นต้องถูกจัดวางให้อยูใ่ นความพอดี
หากมีองค์ประกอบใดที่มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ความสะดวกสบาย
1. ทาเลของสถานที่ต้ งั เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเลือก
ร้านค้าของผูบ้ ริ โภค
2. ที่จอดรถ เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเลือกร้านค้าของ
ผูบ้ ริ โภค
3. ช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ด เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเลือก
ร้านค้าของผูบ้ ริ โภค
การตลาดผ่าน การโปรโมทสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางสื่ อดิจิทลั และ
ช่ องทางดิจิทัล สามารถสร้างการมีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ โภค เพื่อเพิ่มยอดขาย
โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทางสื่ อดิจิทลั
การตลาดผ่านสื่อสังคม
1. การตลาดในแพลตฟอร์ม E-Commerce สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายและรวดเร็ว
2. การตลาดในสื่ อออนไลน์ สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรง
ตามกลุ่มเป้ าหมายและรวดเร็ ว
3. การสร้างการรับรู้บนสื่ อสังคมช่วยผลักดันให้เว็บไซต์
เป็ นที่รู้จกั

อ้างอิง
Bitner (1992)

Yue and
George (2006)

VTAC (2018)

VTAC (2018)
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ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (ต่อ)
ตัวแปร
การตลาดผ่าน
ช่ องทางดิจิทัล
(ต่อ)

นิยามปฏิบัติการ
การตลาดเชิงเนือ้ หา
1. การสร้างเนื้ อหาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มเว็บไซต์
ให้มีน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2. การสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มี “คุณค่า” ให้กบั
กลุ่มเป้ าหมาย ส่งผลให้เกิดการจดจาและกลับมาสร้าง
รายได้ให้ธุรกิจ
3. การสร้างเนื้ อหาผ่านบล็อกโพสต์ (Blogs), หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์และบทความข้อเสนอแนะ, การสรุ ปข้อมูล
ลงในภาพ (Infographics) โบรชัวร์ออนไลน์ (Online
Brochure) และลุคบุ๊ค (Look Book) สร้างความน่าสนใจต่อ
ผูบ้ ริ โภคได้
การตลาดผ่านระบบค้นหา
1. การทาให้เว็บไซต์ของติดอันดับในหน้าของการค้นหาซึ่ง
จะเป็ นการเพิ่มปริ มาณผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้
2. การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นของผูบ้ ริ โภคผ่านระบบค้นหา
ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจ
3. ผูบ้ ริ โภคมักเลือกเข้าถึงเว็บไซต์ที่ติดอันดับในการหา
ข้อมูล
การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย
1. ผูบ้ ริ โภคเคยพบเห็นการรี วิวสิ นค้าและบริ การผ่านสื่ อ
ออนไลน์ของบุคคลอื่น
2. ผูบ้ ริ โภคเคยพบเห็นการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การผ่าน
สื่ อออนไลน์ของบุคคลอื่น
3. ผูบ้ ริ โภคเคยพบเห็นการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การผ่าน
สื่ อออนไลน์ขององค์กรอื่นที่ไม่ใช่ผผู ้ ลิตสิ นค้า

อ้างอิง
Content
Marketing
Institute (CMI,
2014)

(Sezgin, 2009
อ้างถึงใน
Yalçin and
Köse, 2010)

VTAC (2018)
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ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (ต่อ)
ตัวแปร
การตลาดผ่าน
ช่ องทางดิจิทัล
(ต่อ)

นิยามปฏิบัติการ
การตลาดผ่านอีเมล
1. การได้รับอีเมลข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปจากร้านค้า
2. การได้รับอีเมลต้อนรับลูกค้าใหม่จากร้านค้าเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3. การได้รับอีเมลโปรโมชัน่ สาหรับสมาชิกจากร้านค้า
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
1. การนาเสนอข่าวสารแบบข้อความ ภาพ เสี ยง วิดีโอ
กราฟิ ก ผ่านทางบล็อกและเว็บไซต์
2. การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างรวดเร็ว ได้ทุกสถานการณ์
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในช่วงเวลาพร้อม ๆ กัน
3. การรี วิวออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง หรื อความ
คิดเห็นบนเว็บไซต์ส่วนตัวหรื อบล็อก

อ้างอิง
VTAC (2018)

VTAC (2018)

บทที่ 2
ทฤษฎีและวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมหรื องานวิจยั ต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื่อนาแนวความรู้
และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั เรื่ อง โมเดลความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุของ
อิทธิพ ลของผู้มี ชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ ร้านค้ า และการตลาดผ่ านช่ องทางดิ จิทัล ที่ ส่งผลให้ เกิด การ
ตัดสิ นใจซื้อของผู้ใช้ บริการร้ านขายรองเท้ าสนีกเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการตัดสิ นใจซื้อ
2.1.1 ประเภทของการตัดสิ นใจซื้อ
2.1.2 ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ (Buying Decision Process)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า (Celebrity Endorser)
2.2.1 องค์ประกอบที่สาคัญในการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ร้านค้า
2.3.1 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ร้านค้า
2.3.2 องค์ประกอบของบรรยากาศในร้านค้า
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
2.4.1 องค์ประกอบของการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
2.5 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Making) เป็ นกระบวนการเลือกที่โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่
ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสิ นใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดแตกต่างกันคือ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมากต้องใช้ ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบนานแต่บางผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งการข้อมูลหรื อระยะเวลาในการตัดสิ นใจนานนัก
ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
นาเข้า ขั้นกระบวนการและขั้นผลลัพธ์ ซึ่ งในขั้นนาเข้าผูบ้ ริ โภคจะได้รับอิทธิ พลจากกิจกรรมทาง
การตลาดของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ ม
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การขายและสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ส่ วนในขั้นกระบวนการคือขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้อ เกิดจากปั จจัยด้านจิตวิทยาที่ประกอบด้วยแรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพและ
ทัศนคติส่งผลให้เกิดเป็ นความตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาก่อนการซื้ อและการประเมิ น
ทางเลือกและในขั้นผลลัพธ์จะเกิดเป็ นพฤติกรรมการซื้อ มีการทดลองซื้อการซื้ อซ้ าและการประเมิน
หลัง การซื้ อ และ Slade (1994) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง การ
ตัดสิ นใจคือกระบวนการต่ าง ๆ ได้แก่ การระบุ ถึ งปั ญ หาและการระบุ ท างเลื อก ซึ่ งหากเป็ นการ
ตัดสิ นใจที่ไม่ซับซ้อนผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจด้วยความเคยชิน แต่ถา้ เป็ นการตัดสิ นใจที่มีความ
ซับซ้อน ผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมินทางเลือกจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ หลังจากที่ได้ตดั สิ นใจไปแล้วก็
จะกระทาตามทางเลือกที่ได้ตดั สิ นใจไป ส่ วนในกรณี ที่ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ผบู ้ ริ โภคจะพยายาม
สร้างทางเลือกใหม่ แต่หากผูบ้ ริ โภคไม่มีทางเลือกอื่นผูบ้ ริ โภคอาจจะทาการตัดสิ นใจละทิ้งปัญหา
วิเชี ยร วิทยอุดม (2556) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การ
ตัดสิ นใจของมนุ ษย์โดยทัว่ ไปที่จะเกิดจากการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน
สภาพแวดล้อม นั้น ๆ กระบวนการเรี ยนรู ้และการรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเนื่ องจากการ
เรี ยนรู ้และการรับรู ้จะก่อให้เกิดการสั่งสมและประสบการณ์ โดย นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ได้
ให้ความหมายเพิ่มเติ มว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การตัดสิ นใจโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ในการตัดสิ นใจในแต่ละระดับจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากน้อยแตกต่างกัน ไป และผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจโดยการเก็ บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจ ในการตัดสิ นใจในแต่ละระดับจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากน้อยแตกต่าง
กันไป ซึ่งสามารถแบ่งระดับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้
1. การตัดสิ นใจโดยใช้ข้อมูล รอบด้าน (Extensive Problem Solving) เป็ นระดับการ
ตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคต้องการข้อมูลเป็ นจานวนมากในการตัดสิ นใจเนื่ องจากไม่เคยซื้ อสิ นค้านั้นมา
ก่อน
2. การตั ด สิ นใจโดยใช้ ข้ อ มู ล จ ากั ด (Limited Problem Solving) เป็ นระดั บ การ
ตัดสิ นใจในสถานการณ์ ที่ไม่คุน้ เคย จึ งต้องมี การเก็บ รวบรวมข้อมูลเพิ่ มเติ มเพื่อใช้ป ระกอบการ
ตัดสิ นใจ
3. การตัดสิ นใจบนพื้นฐานความเคยชิ น (Routinized Response Behavior) เป็ นระดับ
การตัดสิ นใจที่ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลและประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีแล้ว การตัดสิ นใจ
ซื้ อในลักษณะนี้ ผูบ้ ริ โภคมี การใช้ขอ้ มู ลที่ ตนเองมี อยู่เพื่ อประเมิ นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในครั้ ง
ต่อไปโดยการใช้ประสบการณ์เก่ามาใช้ซ่ ึงมักเป็ นสิ นค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันทัว่ ไป
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สรุ ป ได้ว่าการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจ จากการรวบรวมข้อมู ลที่ ศึ กษา
ข้อมูลพบเจอ และความรู ้สึก นามาประกอบเป็ นเหตุผลหรื อความพึงพอใจในการเลือกซื้ อสิ นค้านั้น
อันเป็ นผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ าในอนาคต
2.1.1 ประเภทของการตัดสินใจซื้อ
Schiffman, O’Cass, Paladino, D’Alessandro, and Bednall (2001) แ ล ะ Hawkins and
Mothersbaugh (2013) ได้จาแนกประเภทของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยคานึ งถึงระดับของ
การแก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภค โดยเริ่ มจากความพยายามน้อยที่สุดจนถึงการใช้ความพยายามมากที่สุด
ได้ดงั นี้
2.1.1.1 การแก้ไขปั ญหาอย่างเต็มรู ปแบบ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดพฤติกรรมนี้ ในครั้งแรกของ
การตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสู ง ผูบ้ ริ โภคไม่คุน้ เคยจึงมีการหาข้อมูล และ
ใช้เวลานานในการตัดสิ นใจซื้อ
2.1.1.2 การแก้ไขปั ญหาแบบจากัด เป็ นลักษณะของการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
ทางเลือกไม่ค่อยแตกต่างกัน และมีเวลาที่จากัด ผูบ้ ริ โภคจึงไม่พยายามในการหาข้อมูลอย่างจริ งจัง
ในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
2.1.1.3 การตัดสิ นใจซื้ อตามความเคยชิน เป็ นพฤติกรรมในลักษณะของการตัดสิ นใจ
ซื้ อซ้ าจนกลายเป็ นความเคยชิ น ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคเกิดความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์
2.1.1.4 การตัดสิ นใจซื้อทันที ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะมีลกั ษณะของพฤติกรรมที่มีการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากความจาเป็ นหรื อการกระตุน้ จากการตลาดที่ มีผลให้ผูบ้ ริ โภคมี การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ทนั ที
2.1.1.5 การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ไม่ยึดติด และแสวงหาความหลากหลายเป็ น
การตัดสิ นใจซื้ อที่เกิดขึ้นในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาจมีสาเหตุ
มาจากความต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับตนเอง (Brookins, 2015)
นอกเหนื อจากนั้น Hawkins, Best, and Coney (1998) ได้แบ่งการตัดสิ นใจซื้ อออกเป็ น 3
รู ปแบบ ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ ออย่างง่าย (Nominal Decision Making) เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่
ไม่ตอ้ งใช้ความคิดมาก เป็ นสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งหาข้อมูลมากมาย เป็ นสิ นค้าที่ราคาไม่สูงมาก และไม่
ส่ งผลกระทบในด้านภาพพจน์เช่น ขนมขบเคี้ยว ยาสี ฟัน ดินสอ เป็ นต้น โดยการซื้ อเกิดจากความ
ภัก ดี ในตราสิ น ค้า หรื อ เป็ นการซื้ อซ้ าก็ ไ ด้ การตัดสิ น ใจแบบจากัด ขอบเขต (Limited Decision
Making) เป็ นการตัดสิ นใจที่เกี่ยวพันกับข้อ มูลภายในที่มีอยู่ในสมองของผูบ้ ริ โภค และหาข้อมูล
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เพิ่มเติ มจาก 2-3 ทางเลือกเพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจ ไม่มีความซับซ้อนในการตัดสิ นใจ มีการ
ประเมินผลหลังจากการการซื้อบ้างเล็กน้อย เช่น ผูบ้ ริ โภคเข้าไปในร้านขายรองเท้าและเปรี ยบเทียบ
รองเท้าสนี กเกอร์ 2 คู่ โดยดูจากน้ าหนักและราคา หากราคาเท่ากันผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อจากคู่ที่มี
น้ าหนั ก เบากว่ า และการตัด สิ น ใจซื้ อ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ (Extended Decision Making) เป็ นการ
ตัดสิ นใจที่เกี่ยวพันกับการหาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง มีการประเมินทางเลือก
จากหลายทาง และมีการประเมิ นผลทางเลือก ซึ่งการตัดสิ นใจที่ตอ้ งใช้ความคิดและข้อมูลที่มากจะ
เกิ ด ขึ้ น กับ สิ น ค้า ที่ มี ราคาแพง หรื อมี ค วามเสี่ ย งสู ง หรื อ เป็ นสิ น ค้า ที่ ไ ม่ คุ ้น เคย ดังนั้ น ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนของการตัดสิ นใจจะทาอย่างเข้มงวด
สรุ ปได้ว่า ประเภทของการตัดสิ นใจซื้ อมีหลายแบบ โดยสามารถแบ่งได้หลัก ๆ คือ การ
ตัดสิ น ใจซื้ อที่ ใ ช้เวลาน้อ ย การตัดสิ น ใจซื้ อจากข้อมู ล ที่ มี อยู่ การตัดสิ น ใจซื้ อ โดยการประเมิ น
ทางเลือก โดยจะมีกระบวนการเปรี ยบเทียบมากกว่าหนึ่ งสิ่ งเพื่อตัดสิ นใจเลือกในครั้งนั้น ๆ ซึ่ งแต่
ละประเภทจะมีระดับการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั สิ นค้าและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.1.2 ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process)
ลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค มีลาดับกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
(Decision Process) 5 กระบวนการ แม้ผบู ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกัน และมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน แต่ผูบ้ ริ โภคจะมี รูปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่คล้ายคลึ งกัน ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ แยกได้
เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
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การรับรู ้ปัญหา
(Problem Recognition)

การแสวงหาข้อมูล
(Information Search)

การประเมินทางเลือก
(Evaluation of Alternative)

การตัดสิ นใจซื้อ
(Purchase Decision)

พฤติกรรมหลังการซื้อ
(Post Purchase Behavior)

ภาพที่ 3 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2003)
2.1.2.1 การตระหนักถึงปัญหา (Problem or Need Recognition)
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพในอุดมคติ (Ideal) คือ
สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง เป็ นสิ่ งที่ตนเองปรารถนา กับสภาพที่เป็ นอยู่จริ ง (Reality) ของสิ่ งต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงเกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่ วนที่ต่างระหว่างสภาพในอุดมคติกบั สภาพ
ที่เป็ นอยู่จริ ง โดยปั ญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ปั ญหา
ของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้
2.1.2.1.1 สิ่ งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่ งของเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่ มหมด
ลง จึงเกิดความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่ งของเดิมที่มีอยู่ ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องการหาสิ่ ง
ใหม่มาทดแทน
2.1.2.1.2 ผลของการแก้ปั ญ หาในอดี ตน าไปสู่ ปั ญ หาใหม่ เกิ ดจากการที่ ก ารใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ งในอดีตอาจก่อให้เกิดปั ญหาตามมา เช่น เมื่อส้นยางของรองเท้าผ้าใบหลุดและ
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ไม่สามารถซ่อมได้ จึงต้องใช้กาวติดทดแทนชัว่ คราว ทาให้เกิดการเดิน วิ่ง หรื อออกกาลังกายได้ไม่
เต็มที่
2.1.2.1.3 การเปลี่ยนแปลงส่ วนบุคคล การเจริ ญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะ
และคุณวุฒิหรื อแม้กระทัง่ การเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่ วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ การเจริ ญเติ บโตหรื อแม้กระทัง่ สภาพทางจิตใจที่ ก่อให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการใหม่ๆ
2.1.2.1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาให้มีความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การเกิดขึ้น
2.1.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ของสถานะทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรื อด้านลบ ย่อมส่ งผลให้การดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง
2.1.2.1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย แต่ละ
ช่วงชี วิต และแต่ละกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
2.1.2.1.7 ประสิ ทธิ ภาพของการส่ งเสริ มทางการตลาด เมื่อการส่ งเสริ มการตลาด
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงาน
หรื อการตลาดทางตรงที่มีประสิ ทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด
ความต้องการขึ้นได้
เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นหรื อไม่ก็
ได้ หากปั ญ หาไม่มี ความสาคัญมากนัก คือจะแก้ไขหรื อไม่ ก็ได้ แต่ถา้ หากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นยังไม่
หายไป ไม่ลดลงหรื อกลับเพิ่มขึ้นแล้ว ปั ญหานั้นก็จะกลายเป็ นความเครี ยดที่กลายเป็ นแรงผลักดัน
ให้พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งเขาจะเริ่ มหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมูลก่อน
2.1.2.2 การแสวงหาข้อมูล (Search for Information)
เมื่อเกิดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยใน
การตัดสิ นใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
2.1.2.2.1 แหล่ ง บุ ค คล (Personal Search) เป็ นแหล่ ง ข่ าวสารที่ เป็ นบุ ค คล เช่ น
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว เช่น การบอก
เล่าเรื่ องราวรองเท้าสนี ก เกอร์ เปรี ยบเที ยบของแท้และของปลอมจากยูทู ป เบอร์ (Youtuber) ที่ มี
ชื่อเสี ยง
2.1.2.2.2 แหล่ ง ธุ รกิ จ (Commercial Search) เป็ นแหล่ ง ข่ าวสารที่ ไ ด้ ณ จุ ด ขาย
สิ นค้า บริ ษทั หรื อร้านค้าที่ เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ าย หรื อจากพนักงานขาย เช่น การได้รับการ

36
แนะนาข้อดี และข้อเสี ยของรองเท้าสนีกเกอร์รุ่นที่ตรงความต้องการของเราจากพนักงานขายภายใน
ร้าน
2.1.2.2.3 แหล่งข่าวทัว่ ไป (Public Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่ อมวลชน
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น การค้นหาร้านขายรองเท้า
สนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ที่อยูใ่ กล้ที่สุด
2.1.2.2.4 จากประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ โภคเอง (Experimental Search) เป็ นแหล่ ง
ข่าวสารที่ได้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้ ผูบ้ ริ โภคบางคนก็ใช้ ความพยายามใน
การเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อมากแต่บางคนก็นอ้ ย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กบั
ปริ ม าณของข้อมู ล ที่ เขามี อยู่เดิ ม ความรุ น แรงของความปรารถนา หรื อความสะดวกในการสื บ
เสาะหา
2.1.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผูบ้ ริ โภค ได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจเลือก
ทางที่ ดีที่ สุ ด วิธี การที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมิ นทางเลื อกอาจจะประเมิ น โดยการเปรี ย บเที ย บ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อจากหลากหลาย
ตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายีห่ ้อเดียว อาจขึ้นอยู่กบั ความเชื่อนิ ยมศรัทราในตราสิ นค้านั้น ๆ หรื ออาจ
ขึ้น อยู่กับ ประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ โภคที่ ผ่านมาในอดี ตและสถานการณ์ ข องการตัดสิ นใจรวมถึ ง
ทางเลือกที่มีอยู่ดว้ ยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดั สิ นใจ
ได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
2.1.2.3.1 คุณ สมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสิ นค้าที่ ได้รับ (Benefit) คือ
การพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของสิ นค้าว่า สามารถทาอะไรได้บา้ งหรื อมี
ความสามารถแค่ไหนผูแ้ ต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นมวลรวมของลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี้ ว่าเกี่ยวข้องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให้
ความสนใจมากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขา
2.1.2.3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาความสาคัญ
ของคุณสมบัติของสิ นค้า (Attribute Importance) มากกว่าการพิจารณาถึงความโดดเด่นของสิ นค้า
(Salient Attributes) อย่างที่เราได้พบเห็น ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.1.2.3.3 ความเชื่อถือต่อตราสิ นค้า (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาความเชื่อถือ
ต่ อ ตราสิ น ค้า หรื อ ภาพลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า (Brand Image) ที่ ผู ้บ ริ โ ภคได้ เคยพบเห็ น รั บ รู้ จ าก
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ประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ ริ โภคจะสร้างความเชื่อในตรายี่ห้อขึ้นชุดหนึ่ งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละอย่าง
ของตรายีห่ อ้ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับตรายีห่ อ้ มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
2.1.2.3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสิ นค้า
แต่ละยี่ห้อแค่ไหน ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ ริ โภคจะกาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ที่เขาต้องการแล้วผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการกับคุณสมบัติของตรา
ต่าง ๆ
2.1.2.3.5 กระบวนการประเมิ น (Evaluation Procedure) วิ ธี น้ ี เป็ นอี ก วิ ธี ห นึ่ งที่
นาเอาปัจจัยสาหรับการตัดสิ นใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในยีห่ ้อ คุณสมบัติของสิ นค้า
มาพิจารณาเปรี ยบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุ ปว่ายีห่ ้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด
ก่อนตัดสิ นใจซื้อต่อไป
2.1.2.4 การตัดสิ นใจซื้อ (Decision Marking)
เป็ นขั้น ตอนที่ ผูบ้ ริ โภคแต่ล ะคนจะต้องการข้อมู ล และระยะเวลาในการตัดสิ น ใจ
ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด แตกต่ างกัน คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ างอย่างต้อ งการข้อ มู ล มาก ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผูบ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสิ นใจ
นาน
2.1.2.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
หลังจากมีการซื้ อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่ งอาจจะได้รับ
ความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆของสิ นค้าทาให้เกิดการซื้ อ
ซ้ าได้หรื ออาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถา้ ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้อสิ นค้านั้น ๆใน
ครั้งต่อไปและอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าน้อยลงตามไปด้วย
จากการศึ ก ษาทฤษฎี พ บว่ า การตัด สิ น ใจซื้ อ เป็ นหนึ่ งในขั้น ตอนของกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ที่เกิดขึ้นหลังจากการค้นหาก่อนการซื้อและประเมินทางเลือกนั้น ๆ เป็ นอย่างดีแล้ว ดังนั้น
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ต้องการศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคของผูท้ ี่เคยใช้บริ การร้านรองเท้า
สนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ โดยวัดจากการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ จากร้านค้ามัลติแบรนด์
เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ (First Choice) การตัดสิ นใจกลับมาซื้ อซ้ าในอนาคต (Repeat Purchase) และ
การตัดสิ นใจแนะนาต่อบุคคลอื่น (Word of Mouth)

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริมการค้า (Celebrity Endorser)
Celebrity Endorser ซึ่ง Celebrity หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเสี ยง โดยมีคุณสมบัติ 4 ประการ
ได้แก่ ความสามารถและทักษะรู ปลักษณ์ภายนอก สถานะทางสังคมและการเงิน และภาพพจน์ส่วน
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บุ ค คล ส่ ว น Endorser หมายถึ ง การรองรั บ การเห็ น พ้อ งด้วย “Celebrity Endorser” จึ งหมายถึ ง
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงได้มีการใช้ภาพลักษณ์ของการมีชื่อเสี ยงเป็ นตัวแทนหรื อเป็ นผูร้ องรับสิ นค้านั้น ๆ
ในการโฆษณา เสมือนการเป็ นตัวแทนของสิ นค้านั้น การใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงในการโฆษณา จะ
ประสบความสาเร็จจากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่มีผชู ้ ื่นชอบเป็ นจานวนมาก โดยผูซ้ ้ือจะสามารถซื้อสิ นค้า
จากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่ตนชื่ นชอบอยู่ในโฆษณาตัวนั้น โดยไม่คานึ งความเกี่ยวพันระหว่างตนกับ
สิ นค้าชนิดนั้น
Dom, Ramli, Lim, and Fern (2016) ได้ให้ความหมายว่า บุคคลที่มีชื่อเสี ยง คือ บุคคลซึ่ ง
เป็ นที่จดจาของกลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคม และมีความสามารถในการส่ งต่อภาพลักษณ์ของตัวเอง
ไปยังสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งผ่านการโฆษณา ส่ วน Chan, Ng, and Luk (2013) ได้ให้คาจากัดความของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงไว้ว่าเป็ นกลุ่มคนอ้างอิงที่มีอิทธิ พ ลอย่างมากในการรับรองถึงประโยชน์ของการ
ใช้สินค้า การสนับสนุนสิ นค้า หรื อแสดงออกเสมือนหนึ่งนักประชาสัมพันธ์ของตราสิ นค้านั้น ๆ ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งคล้ายคลึงกับ Czech and Kowalczyk (2011) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่
อาจมาจากการถูกยอมรับในทักษะความสามารถที่พิเศษเฉพาะด้าน สามารถนาไปสู่ความสนใจของ
คนส่วนมากในสังคมได้
ในด้าน Muda, Musa, and Putit (2010) ได้ให้ความหมายว่า บุคคลที่มีชื่อเสี ยง คือ กลุ่ม
บุคคลที่เป็ นที่ รู้จกั ของสังคมจากความสาเร็ จในหลากหลายอาชีพการงาน เช่น กีฬา ธุ รกิจบันเทิง
การเมื อ ง สื่ อ วิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ องค์ก รธุ ร กิ จ และอื่ น ๆ โดยผู ้บ ริ โ ภคจะมี พ ฤติ ก รรมในการ
เลี ย นแบบในสิ่ ง ที่ บุ ค คลที่ มี ชื่ อเสี ย งแสดง หรื อสื่ อสารออกมา โดย ภัส สรนัน ท์ อเนกธรรมกุ ล
(2553) ได้ขยายความกลุ่มบุคคลที่เป็ นที่รู้จกั ของสังคมจากความสาเร็จในหลากหลายอาชีพ ได้ดงั นี้
1) กลุ่มดารานักแสดง (Actor, Actress) คือบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง ที่
แสดงเป็ นตัวเอกในละครหรื อภาพยนตร์ ถ้าเป็ นนักแสดงรุ่ นเก่ าที่ มีชื่อเสี ยงที่ สั่งสมมานาน จะมี
ภาพลักษณ์ที่ดีอยู่เสมอ มักไม่ค่อยมีเรื่ องเสื่ อมเสี ยให้เกิดประเด็นทางสื่ อ บุคคลที่มีชื่อเสี ยงรุ่ นต่อมา
หรื อนักแสดงหน้าใหม่ มัก จะมีผูท้ ี่ คอยดูแลทั้งด้านการเงิน อาจเป็ นบุคคลที่สนิ ทของตัวนักแสดง
เอง ซึ่งได้พฒั นามาเป็ นผูจ้ ดั การส่วนตัว เช่น อั้ม พัชราภา และผูจ้ ดั การส่ วนตัว เอ ศุภชัย
อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีชื่อเสี ยงกลุ่มนี้ มักจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้ง่ายจากการสังเกต
ตามสื่ อสาธารณะ เนื่ องจากเทคโนโลยีข่าวสารในปั จจุบนั ที่มาการรับส่ งและแพร่ กระจายต่ออย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะข่าวด้านลบของผูม้ ีชื่อเสี ยง
2) กลุ่มนักร้อง (Singer) เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในด้านการร้องเพลง ซึ่งมีที่มาแตกต่าง
กัน เช่ น ประสบความส าเร็ จในวงการเพลง เวที ก ารประกวดต่าง ๆ มักมี ภาพลัก ษณ์ ที่ ชัดเจน มี
บริ ษทั และที มงานคอยดูแลอย่างเป็ นมืออาชี พและสามารถควบคุมภาพลักษณ์ ของนักร้องเองได้
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ดีกว่าดารานักแสดงทัว่ ไป เช่น แบมแบม สมาชิ กวง GOT7, ลิซ่า สมาชิ กวง Blackpink หรื อแก้ม
วิชญาณี
3) กลุ่ ม นั ก ร้ อ งมาสู่ ด ารา, ดารามาสู่ นั ก ร้ อ ง (Singer-Actor, Actress หรื อ Actor,
Actress-Singer) เป็ นบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงซึ่ งประสบความสาเร็ จมากกว่าหนึ่ งอย่าง บ้างก็เริ่ มจากการ
เป็ นนักร้อง ต่อมาเข้าสู่ วงการแสดง เช่น นิ ชคุณ หรเวชกุล และบี้ สุ กฤษฏิ์ บ้างก็เริ่ มจากการเป็ น
นักแสดงก่อน แล้วจึงเข้าสู่ วงการเพลง เช่น นัท มีเรี ย และ เจเจ กฤษณภูมิ บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเหล่านี้
จะมีโอกาสที่ ดีกว่าสามารถเป็ นได้ท้ งั นักร้องและนักแสดง ซึ่ งสามารถทาชื่ อเสี ยงได้หลากหลาย
วงการ อย่างไรก็ดี หากไม่ประสบความสาเร็จในบทบาทที่สอง ก็สามารถกลับมาอยู่ในวงการเดิมได้
ง่าย ในปั จจุบนั บุคคลรุ่ นใหม่จะได้รับการฝึ กฝนจากสถาบันต่าง ๆ ให้มีความสามารถหลากหลาย
ด้าน
4) ความสามารถทางกีฬา (Sport Figures) เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงความสามารถทางการ
กีฬาประสบความสาเร็ จในการแข่งขันกีฬา ระดับชาติ หรื อมีชื่อเสี ยงในวงการกีฬานานาชาติ เช่น
ปลื้มจิตร์ ถินขาว นักกีฬาประเภทวอลเลย์บอล หรื อภราดร ศรี ชาพันธ์ นักกีฬาประเภทเทนนิ สที่มี
ชื่ อเสี ยงระดับโลก บุคคลเหล่านี้ มกั แปรผันช่วงเวลาที่ ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญให้กับ
การสร้างชื่อเสี ยงของตนเอง หากไม่ประสบความสาเร็จ ชื่อเสี ยงก็จะลดลงตามไปด้วย
5) กลุ่มพิธีกร, ผูป้ ระกาศข่าว (New Anchors & MC) เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง จากหน้าที่
ที่ตอ้ งปรากฏตัวตามสื่ อสาธารณต่าง ๆ หรื อตามรายการต่าง ๆ สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง และยังมี
ภาพลักษณ์เฉพาะตัว มีหน้าตา บุคลิกภาพที่ดี จึงมีความ โดดเด่น เป็ นที่เหมาะสมให้นักการตลาด
เลือกใช้เป็ นผูน้ าเสนอสิ นค้า เช่น กาละแมร์ ผูป้ ระกาศข่าวช่อง 3 และจอมขวัญ ผูป้ ระกาศข่าวช่อง
ไทยรัฐทีวี
6) กลุ่มนางงาม (Beauty) เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ที่ผ่านเวทีการประกวดความสวยงาม
ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นใบเบิกทาง เพื่ อเข้าสู่ ในวงการอื่น ๆ เช่น ดารา นักแสดง พิธีกร หรื องานโฆษณา
เพื่อให้ชื่อเสี ยงยังคงอยู่แม้หมดวาระในตาแหน่ งการประกวดก็ตาม เช่น มารี ญา มิสยูนิเวิร์สไทย
แลนด์ 2560
7) ชื่อเสี ยงฐานะทางสังคม (High-So) เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ที่มีฐานะ และมีชื่อเสี ยง
ในวงสังคม แต่จะได้รับ ความนิ ยมในช่ วงที่ มีก ระแส สาเหตุเพราะจะเป็ นที่ รู้จกั แค่ในแวดวงผูม้ ี
ฐานะทางสังคมด้วยกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามความมีชื่อเสี ยงของบุคคลเหล่านี้ จะได้รับความนิ ยม
เช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ แต่จะแตกต่างกันที่เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่มีติดตัวมาอยู่แล้ว ปั จจุบนั รุ่ น
ลูกหลาน ได้มีการเปิ ดตัวเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น เช่น จินนี่ เขริ กา และพิม พิมประภา
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นันท์ โฆษิตสกุล (2551) ได้ให้ความหมายและลักษณะของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ น
ผูน้ าเสนอโฆษณา (Celebrity Endorsement) คือ การนาเอาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาทาการโฆษณาสิ นค้า
หรื อ บริ การขององค์กร และใช้ในทางการสื่ อสารทางการตลาด กลยุทธ์ดา้ นการตลาดในลักษณะนี้
ได้ถูก นามาพัฒนาและลบจุดอ่อนของการทาการตลาดแบบเดิม โดยการใช้ชื่อเสี ยงของบุคคลนั้นมา
มีส่วนสาคัญในการช่วยแนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ ทาให้ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น ๆ เป็ น
ที่สนใจและ รู้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายในระยะเวลาอันสั้น จะสังเกตได้ว่าสิ่ งที่เหมือนกันของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงแต่ละกลุ่มนั้น คือความมีชื่อเสี ยงและการประสบความสาเร็ จในด้านใดด้านหนึ่ ง
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาจากความสาเร็ จและความมีชื่อเสี ยงก็คือ การกลายเป็ นจุดสนใจของประชาชน
และความชื่นชอบที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมีหลายลักษณะผสมกัน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 Talent Admirers คือ ชื่ นชอบในความสามารถพิเศษของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
เช่ น ชื่ นชมนัก กี ฬ า เพราะมี ค วามสามารถในการเล่นกี ฬ าได้เป็ นอย่างดี และโดดเด่ น โดยทัว่ ไป
ความชื่น ชอบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบุ คคลที่มีชื่อเสี ยงกลุ่มนี้ มักจะเปลี่ยนแปรงไปตามความสาเร็ จ
ของแต่ละบุคคล
ลักษณะที่ 2 Look Admirers คือ ชื่นชอบในรู ปร่ างหน้าตา บุคคลที่มีชื่อเสี ยงหลายคนที่
รู ปร่ างกับหน้าตาดี โดนเด่นจากสังคม แม้จะขาดความสามารถที่โดดเด่นก็ตาม ก็สามารถเป็ นผูท้ ี่มี
ชื่อเสี ยงและเป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบของผูอ้ ื่นได้ เช่น ดาราที่มีหน้าตาดี แต่การแสดงไม่ได้โดดเด่น
ลัก ษณะที่ 3 Status Admirers คื อ ชื่ น ชอบในฐานะความเป็ นอยู่ เนื่ อ งจากบุ ค คลที่ มี
ชื่อเสี ยง กลุ่มนี้ มีฐานะดีทางสังคมและมีฐานะทางการเงินที่เหนื อกว่าบุคคลอื่น ๆ ทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภค
กลุ่ ม นี้ ก็ จะให้ การยอมรั บ ในด้านที่ ป ระสบความส าเร็ จเชิ งธุ รกิ จ การงาน หรื อเป็ นทายาทของ
ตระกูลที่มีชื่อเสี ยง
โดยนักการตลาดสามารถใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มสิ นค้านั้น ๆ ได้หลายวิธี ได้แก่ การ
เป็ นผูท้ ดลองใช้สินค้า คือการที่บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมีการใช้สินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ จริ ง และออกมา
ให้การรับรอง พร้อมบอกกล่าวถึงข้อดีดา้ นคุณภาพหรื อคุณประโยชน์ของสิ นค้านั้น ให้บุคคลทัว่ ไป
หรื อกลุ่มเป้ าหมายรับทราบ และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นผูร้ ับรองสิ นค้า (Endorsement) คือการ
ที่บุคคลที่มีชื่อเสี ยงยินยอมให้สินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ยืมชื่อไปใช้และปรากฏตัวเพื่อเป็ นตัวแทน ที่
ให้การรับรองในคุณภาพหรื อคุณประโยชน์ของสิ นค้า และบริ การนั้น ๆ โดยบุคคลที่มีชื่อเสี ยงอาจมี
ความชานาญหรื อเชี่ยวชาญในเรื่ องเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นหรื อไม่ก็ได้
สรุ ปได้ว่า ผูม้ ีชื่อเสี ยงไม่ ใช่เพียงผูท้ ี่เป็ นดารา หรื อผูป้ ระสบความสาเร็ จในด้านใดด้าน
หนึ่ งเท่านั้น แต่อาจเป็ นผูท้ ี่อิทธิ พลต่อสิ่ งหนึ่ ง จนทาให้ผนู ้ ้ นั เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มบุคคลได้เช่นกัน และ
การใช้อิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยงในการขายสิ นค้าก็คือ การทาการตลาดอย่างหนึ่ งโดยอาศัยความโดด
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เด่ น ของผู ้มี ชื่ อ เสี ยงในด้ า นนั้ น ๆ ให้ เป็ นตั ว แทนการน าเสนอสิ นค้ า เพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู ้บ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย
2.2.1 องค์ประกอบที่สาคัญในการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Celebrity) ในการสร้างแบรนด์น้ นั จะต้องคานึ งถึงคุณลักษณะ
ของความน่ าเชื่อถือ (Credibility) คือ ขอบเขตที่ผูร้ ับข่าวสารมีความเห็นว่า แหล่งที่มาของข้อมูลมี
ความเกี่ยวข้อง มีทกั ษะที่เกี่ยวข้องหรื อประสบการณ์ที่น่ าเชื่อถือและเป็ นแหล่งข้อมูลที่ไม่มีอคติ
สามารถให้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประการ ดังนี้
2.2.1.1 ความเชี่ยวชาญ (Expertise)
เนื่ องจากทัศนคติและความคิดเห็ น จะกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบความเชื่ อของ
บุคคลนั้น ๆ จึงต้องใช้ผสู ้ ื่ อสารที่มีความน่ าเชื่อถือสู ง เช่นการจัดฝึ กอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อช่วย
เพิ่มความรู ้สึกของลูกค้าให้มีความเชื่อว่า พนักงานมีความเชี่ยวชาญในสิ นค้าตัวนั้นจริ ง ๆ การเลือก
ผู ้ ให้ ข้อ มู ล จะพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ ย วชาญในสิ น ค้าหรื อ บริ ก าร
โดยเฉพาะการใช้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญ จะมีความสาคัญอย่าง
มากกับการซื้ อสิ นค้า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงจะได้ผลสู งสุ ดเมื่อมีความรู ้มีประสบการณ์และมีพ้ืน
ความรู้พอที่จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่โฆษณา เช่น การเลือกใช้ สนี กเกอร์ เฮดที่เป็ นที่รู้จกั มาให้
ความรู้ ค าแนะนาในวิดีโอโฆษณาของร้านขายรองเท้าสนี ก เกอร์ เป็ นต้น (ณัฏ ฐ์ห ทัย เจิมแป้ น,
2558) ซึ่งสอดคล้องกับ Shimp (2003) ที่อธิบายว่า ผูน้ าเสนอสิ นค้าที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับสิ นค้า
จะเป็ นแรงจูงใจ ต่อทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคมากกว่าผูน้ าเสนอสิ นค้าที่ ไม่มีความเชี่ ยวชาญตรงกับ
สิ น ค้า และสามารถเพิ่ ม ระดับ ความตั้ง ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โภคที่ ต่ อ ตราสิ น ค้า ได้ (Ohanian, 1991)
อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญ เป็ นปัจจัยที่จาเป็ นในการสร้างความน่าเชื่อถือของสิ นค้า เมื่อผูบ้ ริ โภค
รับรู้ถึงความเชี่ยวชาญของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงที่แสดงให้เห็นความถูกต้อง จึงทาให้ผู ้บริ โภคเชื่อมัน่ ในการ
นาเสนอความถูกต้องของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงคนนั้น (Hovland, Janis, & Kelley, 1953)
2.2.1.2 ความไว้วางใจ (Trustworthiness)
ความไว้วางใจเป็ นความไว้เนื้ อเชื่อใจในบุคคล เป็ นมิติแรกของความน่าเชื่อถือของผู ้
นาเสนอสิ นค้า มักจะพบว่าการใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงในการสร้างภาพลักษณ์จะต้องเป็ นบุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยงที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อได้ โดยอาจจะมี ก ารจัดการกับปั ญ หาด้านความน่ าเชื่ อถือด้วยการใช้
เครื่ องมื ออื่น ๆ เช่ น การให้ข่ าว ซึ่ งผูป้ ระกาศข่าวมัก จะสร้างความน่ าเชื่ อถื อและโน้มน้าวใจได้
มากกว่า เนื่องจากเป็ นบุคคลที่ไม่มีอคติและมีความน่าเชื่อถือสูง
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อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงจะมีความไว้วางใจมากกว่าบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
สามารถรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อได้ง่ายกว่าบุ ค คลทั่วไป โดยผูบ้ ริ โภคจะมี ระดับ มาตรฐานของความ
ไว้วางใจที่สูงขึ้น (Atkin & Block, 1983) ถึงแม้ว่าความไว้วางใจของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงไม่ได้สัมพันธ์กบั
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าจากการนาเสนอโดยตรง (Ohanian, 1991) ทั้งนี้ หลายๆ ธุ รกิจได้ใช้ผูน้ าเสนอ
สิ นค้าในโฆษณา และความน่าเชื่อถือผูน้ าเสนอนั้น จะมีความสาคัญต่อการโน้มน้าวผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อ
สิ นค้า บริ การหรื อตราสิ นค้านั้น และอาจจะส่ งผลต่อการตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ (Erdem & Swait,
2004 และ Goldsmith, 2000) ทั้งการนาเสนอสิ นค้าโดยใช้ผูน้ าเสนอสิ นค้าที่มีความน่าเชื่อถือจะมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่มีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลสิ นค้านั้น
เลย และสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากกว่าการที่ผบู ้ ริ โภคเคยรับรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสิ นค้า
นั้น (Dholakis & Sternthal, 1977)
2.2.1.3 ความดึงดูดใจ (Attractive)
จะประกอบไปด้วยความคล้าย ความคุน้ เคยและความชื่นชอบ ความคล้ายคือการมี
ลักษณะระหว่างผูส้ ่ง แหล่งข้อมูลและผูร้ ับ ความคุน้ เคยคือการมีความรู้ เกี่ยวกับสิ นค้า และความชื่น
ชอบอาจเป็ นผลมาจากลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมหรื อลักษณะอื่น ๆ ของผูส้ ่ งสารอาจจะเป็ น
ความประทับใจในเรื่ องรู ปร่ างหน้าตา ความสามารถหรื อบุคลิกภาพก็ได้ ความดึงดูดใจจะนาไปสู่
การโน้มน้าวใจผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า กระบวนจาแนก (Identification) ซึ่ งผูร้ ับสารมีแรงจูงใจ
ในลักษณะความสัมพันธ์กบั แหล่งข้อมูลและรับเอาความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความชื่นชอบ หรื อ
พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ มาเป็ นของตนเอง ความดึ ง ดู ด ใจในหั วข้อ นี้ จะกล่ าวถึ ง ความดึ ง ดู ด ใจทาง
กายภาพ (Physical Attractiveness) คือ การมีรูปร่ าง หน้าตาที่น่าดึงดูดใจของผูน้ าเสนอสิ นค้า รวม
ไปถึ งทั้งด้านทักษะ ความสามารถ การมี บุ คลิกภาพที่ ดี มี ความเป็ นนักกี ฬ า (Shimp, 2003) ความ
ดึงดูดใจของผูน้ าเสนอสิ นค้า ทาให้เกิดความชื่นชอบ ความสนใจ ของผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(McGuire, 1985)
2.2.1.4 ความเหมือน (Similarity)
หมายถึง ความคล้ายคลึงระหว่างผูน้ าเสนอสิ นค้ากับกลุ่มเป้ าหมายของตราสิ นค้าและ
บุคคลทัว่ ไป ความคล้ายคลึงของคนกลุ่มนี้ กบั กลุ่มเป้ าหมายของตราสิ นค้า เช่น บุคลิกภาพ วิถีชีวิต
เพศ อายุ เชื่อชาติมีโอกาสได้รับการโน้มน้าวใจโดยข้อความที่ถู กส่ งผ่านบุคคลที่มีความคล้ายคลึง
กับตนเอง หากผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีความต้องการที่เหมือนกัน เป้ าหมายเดียวกันผลประโยชน์
ร่ วมกันหรื อรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่คล้ายกัน ก็จะเกิดการยอมรับในการทาความเข้าใจได้ดีข้ ึนและ
ง่ายขึ้น ซึ่ งเป็ นวิ ธีที่ นิยมอย่างแพร่ หลายในการสื่ อสารการตลาด Shimp (2003) อธิ บ ายว่า ความ
คล้ายคลึงกับ กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการนาเสนอสิ นค้ามีความสาคัญอย่างมาก เพราะผูบ้ ริ โภคจะมี
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ทัศนคติที่ดีข้ นึ เมื่อพวกเขาสามารถเปรี ยบเทียบกับผูน้ าเสนอสิ นค้าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันได้ ผูท้ ี่มี
ชื่อเสี ยงที่นาเสนอสิ นค้าก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสิ นค้ามากขึ้นอีก
ด้วย เป็ นการแสดงให้เห็นถึงระดับของผูน้ าเสนอสิ นค้าที่มีความคล้ายคลึงกับผูบ้ ริ โภคในแง่ของ
ลักษณะความสัมพันธ์ในการนาเสนอสิ นค้า ทั้งทางด้านบุคลิกภาพและพื้นฐานการดาเนิ นชีวิตเช่น
อายุ เพศ เชื้อชาติ ระดับทางสังคม ฯลฯ (Cialdini, 2007)
2.2.1.5 ความเคารพ (Respect)
หมายถึ ง ความชื่ น ชอบ ชื่ น ชม ที่ มี ต่ อความส าเร็ จของบุ ค คลนั้ น ๆหรื อ การเป็ นที่
ยอมรับ และนามาเป็ นต้นแบบเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตของตนเอง ดังนั้นการเลือกผูน้ า
เสนอสิ น ค้าที่ เป็ นที่ ยอมรั บ ของบุ คคลทั่วไป จึ งจะประสบความส าเร็ จในการเลื อกใช้บุ ค คลที่ มี
ชื่ อเสี ย ง มาเป็ นผูน้ าเสนอสิ น ค้า จาเป็ นที่ จะต้องทราบข้อมู ล ของสิ น ค้าที่ จะนาเสนอนั้น เข้าใจ
ลักษณะประโยชน์ของสิ นค้าให้ครบถ้วน ภาพลักษณ์ของสิ นค้า รวมถึงกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้านั้น
ๆ ด้วย โดยบุคคลที่มีชื่อเสี ยงจะต้องมีความน่ าเชื่ อถือ สามารถจูงใจ และโน้มน้าวใจให้ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายซื้ อสิ นค้าที่ นาเสนอได้ อี กทั้งจะต้องมี ความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับสิ นค้านั้น เป็ นที่ รู้จกั
ประกอบกับการมีชื่อเสี ยง จนทาให้ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับสิ นค้า
ความเคารพเป็ นอีกส่ วนหนึ่งของลักษณะที่น่าดึงดูดของผูน้ าเสนอสิ นค้า ที่มาจากการ
แสดงทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การกีฬา การเมือง ทางสังคม หรื อความชื่นชอบส่วนตัวของผูบ้ ริ โภค
เอง โดยทัว่ ไปแล้วผูบ้ ริ โภคยังรู ้สึ กชื่ นชอบผูท้ ี่ มีชื่อเสี ยงที่ มีลกั ษณะน่ าเคารพ ที่ ได้รับความนิ ยม
ชมชอบที่ เกิ ด จากพฤติ ก รรมและหน้ า ตาเป็ นองค์ ป ระกอบอี ก ด้ ว ย (Bryne, et al., 2003 และ
Skärfstad & Bergström, 2004)
จากความหมายและค านิ ยามที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ย ง
หมายถึง บุคคลที่เป็ นที่รู้จกั มีความโด่งดังและมีตวั ตนอยู่จริ ง มีการประสบความสาเร็ จในวิชาชีพที่
ตนได้กระทาอยู่ โดยความมีชื่อเสี ยงของบุคคลเหล่านี้ จะทาให้บุคคลเหล่านี้ เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
ในสังคม บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงอาจจะมี ชื่อเสี ยงในวงแคบ ๆ หรื อมี ชื่อเสี ยงต่อสาธารณชนทั่วโลกก็
เป็ นได้โดยทัว่ ไปแล้วบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยงจะเป็ นที่ สนใจของบุคคลทัว่ ไป โดยผูม้ ี ชื่อเสี ยงอาจจะมี
องค์ประกอบด้านความไว้วางใจต้องมีความน่ าเชื่ อถือสามารถจูงใจ และโน้มน้าวใจให้ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ และความชานาญความเชี่ ยวชาญ ต้องมีความเชี่ ยวชาญใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับสิ นค้า ความเคารพคือความมีชื่อเสี ยงและประสบความสาเร็จในวงการที่ เกี่ยวข้องกับ
สิ นค้า นอกจากนี้ องค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญ ความดึงดูดใจคือ รู ปร่ าง หน้าตา และบุคลิกภาพต้อง
ดึ ง ดูด ความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ และท้ายที่ สุ ด ความเหมื อนคื อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งควรความ
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คล้ายคลึงใกล้ชิดกันกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายในด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิ ต บุคลิกลักษณะ วิถีชีวิต
เพศ เชื้อชาติ เป็ นต้น (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553)
จากการศึกษาทฤษฎีพบว่าการจะเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมานาเสนอในงานโฆษณานั้น
จาเป็ นต้องทราบข้อมูล คุณลักษณะ ประโยชน์ของสิ นค้าให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน รวมไปถึงทราบ
กลุ่ม ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย และภาพลักษณ์ ของสิ นค้าในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดีจึงจะ
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 5 ดังกล่าว เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างบุคคลที่
มี ชื่ อเสี ยงกับ สิ นค้า เนื่ องจากตัวผูส้ ่ งสารจะต้องเชื่ อมโยงกับผูบ้ ริ โภคได้จึงจะส่ งผลให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อตามมา ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกศึกษาปั จจัยนี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงอิทธิ พลของผูม้ ีชื่อเสี ยงส่ งผล
ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์ของผูบ้ ริ โภค

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์ ร้านค้า (Store image)
ภาพ ลั ก ษ ณ์ (Image) มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การป ระชาสั ม พั น ธ์ ม าก เนื่ องจาก การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ และเป็ นงานที่มีส่วนเสริ มสร้างภาพลักษณ์ ต่อ
หน่วยงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกของบุคคล เพื่อผลแห่งชื่อเสี ยง ความเชื่อ
จากบุคคลที่มีต่อหน่วยงานนั้น ๆ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540)
ความหมายของค าว่าภาพลักษณ์ จึงหมายถึ ง ภาพที่ เกิ ดขึ้ นในใจ (Mental Picture) ของ
คนเราอาจเป็ นภาพที่ มี ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต หรื อไม่ มี ก็ ไ ด้ เช่ น ภาพที่ มี ต่ อ บุ ค คล (Person) องค์ ก ร
(Organization) ฯลฯ และภาพดังกล่าวนี้ อาจจะเป็ นภาพ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งสร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ
เราหรื ออาจเป็ นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้
การสร้างภาพลักษณ์ เป็ นแนวคิดที่องค์กรธุรกิจต่างตระหนักถึงความสาคัญอย่างสูง โดย
พยายามพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็ นระบบ จากเดิมที่อาศัย การประชาสัมพันธ์เป็ น
เครื่ องมือหลัก มาเป็ นการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์การสื่ อสารหลากหลายรู ปแบบ โดยใช้
เทคนิควิธีต่าง ๆ อย่างเป็ นเอกภาพเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสู่เป้ าหมายภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
ขององค์กร โดยแบ่งภาพลักษณ์ออกเป็ น 6 ลักษณะ คือ
1) ภาพลักษณ์ถูกจาลองขึ้นมา (An Image is Synthetic) ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่ เกิ ด จากการวางแผนที่ ป ระกอบกัน เพื่ อตอบสนองวัต ถุ ป ระสงค์บ างอย่างที่ ก าหนดไว้ เช่ น
วัตถุประสงค์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเกิดจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ การ
กาหนดกระบวนการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์การ สิ นค้าหรื อบริ การที่ ประชาชนได้รับ จะก่ อตัวขึ้นเป็ นความประทับใจ ซึ่ งอาจจะ
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เป็ นความประทับ ใจที่ ดีห รื อไม่ ดีก็ ไ ด้ แล้วแต่พ ฤติ ก รรมขององค์ก าร หรื อการผลิ ตสิ น ค้าหรื อ
ให้บริ การขององค์การ
2) ภาพลัก ษณ์ เป็ นสิ่ งที่ เชื่ อถื อได้ (An Image is Believable) เป็ นการสร้างภาพในใจ
ของคนเราเกี่ยวกับบุคคล องค์การ สถาบันหรื อสิ่ งต่าง ๆ ให้มนั่ คงเป็ นที่ยอมรับโดยอยู่บนพื้นฐาน
ของความน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ สุ ด การสร้ างภาพลัก ษณ์ จะไม่ เกิ ดผลใด ๆ ถ้าไม่ มี ความ
น่าเชื่อถือในบุคคลหรื อองค์การ สถาบันนั้น
3) ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่อยู่นิ่งและรับรู ้ได้ (An Image is Passive) ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่
ต้องไม่ขดั แย้งกับความเป็ นจริ ง จะต้องถูกนาเสนออย่างสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
ความเป็ นจริ ง นัน่ คือ ปรัชญา นโยบายการดาเนิ นงาน การประพฤติปฏิบตั ิรวมทั้งคุณภาพของสิ นค้า
และบริ การ
4) ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่ เห็นได้ชัดเจน (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลักษณ์
เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นจากสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการสร้าง
จินตนาการรู ปธรรมเพื่อให้ตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่ม
ประชาชน จะต้อ งชัด เจนง่ า ยต่ อ การเข้า ใจและจดจ า และมี ค วามแตกต่ า งจากกัน ท าให้ สื่ อ
ความหมายได้ครบถ้วนตามต้องการ
5) ภาพลัก ษณ์ ต้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ท าให้ เข้าใจง่ายและมี ค วามแตกต่ าง (An Image is
Simplified) ซึ่ งต้องชัดเจน ง่ายแก่ ก ารท าความเข้าใจและจดจา มี ค วามแตกต่ างที่ โดดเด่ น แต่สื่ อ
ความหมายได้ค รบถ้วนตามต้องการ เช่ น เครื่ องหมาย (Logo) ค าขวัญ (Slogan) ซึ่ งคือการสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง
6) ภาพลัก ษณ์ มี ค วามหมายและแง่มุม (An Image is Ambiguous) เป็ นสิ่ งที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ คือ ตัวเราสามารถเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรื อเปลี่ยนจาก
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีได้ เป็ นผลจากสภาพการณ์ภายในหรื อปั จจัยภายนอกองค์การ
มากระทบ ดังนั้นองค์การต่าง ๆ จึงต้องมีการสารวจภาพลักษณ์ปัจจุบนั ขององค์การอย่างสม่าเสมอ
เพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ต่อองค์การเป็ นอย่างไร รวมถึงสิ นค้าและบริ การด้วยเพื่อจะได้ส่งเสริ ม
และรัก ษา หรื อแก้ไขภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้อยู่คู่องค์ก าร สิ น ค้าและบริ ก ารตลอดไป ภาพลัก ษณ์ ใ น
บางครั้งอาจเป็ นสิ่ งที่ดูเหมื อนกากวม มีลกั ษณะที่ก้ ากึ่งระหว่างความคาดหวังกับความเป็ นจริ งมา
บรรจบกัน
สรุ ป ว่า ภาพลัก ษณ์ จะเป็ นสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ นมาอย่างมี เป้ าหมาย คือ เพื่ อสร้างความ
ประทับใจ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ หรื อถูกยอมรับจากสาธารณชน ซึ่งภาพลักษณ์จะมีส่วนผสม
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ทั้งมิติส่วนตัว (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว (Private Image)
โดยที่มีส่วนร่ วมกันในแง่ของความเป็ นภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
ภาพลัก ษณ์ ร้ า นค้า (Store Image) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า รั บ รู ้ เกี่ ย วกั บ การค้า ปลี ก จาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านค้าทั้งภายนอกและภายในหรื อบุคลิกภาพร้านค้าที่กลุ่มลูกค้า
มองเห็นและรู้สึกเกี่ยวกับร้านค้านั้น ๆ ดังนั้น ร้านค้าปลีกจึงสามารถสื่ อสารผ่านลูกค้าผ่านทาง การ
รับรู ้เกี่ยวกับร้านค้าความพอใจ ความประทับใจในภาพรวมทั้งหมดของธุ รกิจหรื อร้านค้า การสร้าง
ความรู้ สึ ก ประทับ ใจต่อร้ านค้า โดย ได้ให้นิ ยามภาพลัก ษณ์ ร้านค้าว่าลัก ษณะของร้านค้าที่ ถู ก
ตีความหมายด้วยมุมมองจากผูบ้ ริ โภค ซึ่งตั้งอยู่บนคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทาจิตวิทยา
ประกอบกัน โดยภาพลักษณ์ร้านค้าเป็ นตัวบ่งบอกบุคลิกภาพของร้านค้า ที่สร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่งเพื่อสร้างประสบการณ์ และดึ งดูดผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อ ความสาคัญของภาพลักษณ์
ร้านค้า ต่อร้านค้ามัลติแบรนด์ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ โดยภาพลักษณ์ร้านค้าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ในการเลือกร้านค้ามัลติแบรนด์ข องผูบ้ ริ โภคในประเทศอินเดีย (Narayanan & Sahu, 2016) โดย
ภาพลักษณ์ ร้านค้ามี ความส าคัญต่อธุ รกิ จร้านค้า เนื่ องจากเป็ นการสร้ างความประทับ ใจครั้ งแรก
ให้กับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถสร้างภาพลักษณ์ ให้ตรงตามความต้องการ หรื อลักษณะที่จะต้องการ
ดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของร้านค้า ยิง่ ไปกว่านั้นภาพลักษณ์ร้านค้า จะเป็ นสิ่ งที่สร้าง
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้า โดยมีผลลัพธ์เป็ นความพึงพอใจ และการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นผลดีต่อความภักดีต่อร้านค้าของผูบ้ ริ โภค ที่จะทาให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มสังคม
และแนวโน้มการกลับมาซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภคองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ร้านค้า ไม่ได้มี
เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการผสมทุก ๆองค์ประกอบในร้านค้าที่เกิดปฏิสัมพันธ์กบั จิตใจของผูบ้ ริ โภค
(Oxenfeldt, 1974) ซึ่งสอดคล้องกับ สกุลรัตน์ ลิโมทัย (2558) ที่ได้ให้นิยามคาว่า ภาพลักษณ์ร้านค้า
ไว้ว่ า ภาพลัก ษณ์ เป็ นสิ่ ง เร้ าภายนอกที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ ส ามารถสร้ า งความน่ าเชื่ อ ถื อ จนเป็ นที่
ไว้วางใจของคนทุ ก ๆ คนในสั ง คมอย่างไรก็ ตาม ภาพลัก ษณ์ ก็ เป็ นเครื่ องยืน ยันในความพิ เศษ
เป็ นอัตลักษณ์ ซึ่ งเรี ยกได้ว่ามีความแตกต่างเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็ นคน สัตว์ หรื อสิ่ งของ แม้กระทัง่
ร้านค้าที่มีการแข่งขันกันสูง ในปัจจุบนั เนื่องจากเป็ นยุคแห่งการค้าเสรี ที่เปิ ดกว้าง ภาพลักษณ์ร้านค้า
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้การค้าขายมีศกั ยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยงั คล้ายคลึงกับ ภัทร์จิรา ศรวิชยั
(2559) ที่ ได้ก ล่าวถึ ง ภาพลักษณ์ ร้านค้า ว่าเปรี ยบเสมื อนเป็ นหน้าตาของบริ ษ ทั ที่ จะสื่ อสารกับ
บุคคลภายนอกให้ได้รับรู้ จึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์เป็ นอย่างมาก เพราะถ้าหาก
ภาพลักษณ์นาเสนอออกไปในทางที่ไม่ดีหรื อเสี ยหายก็จะส่ งผลกระทบต่อภาพรวมของบริ ษทั ในแง่
ลบได้เช่นกัน
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สาหรับ กิจกรรมของหน่ วยงาน องค์กร หรื อคณะบุคคลจะประสบความสาเร็ จได้ ตอ้ ง
อาศัยความร่ วมมือจากหน่ วยงาน องค์กร หรื อคณะบุคคลอื่น ซึ่ งความร่ วมมือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ภาพลักษณ์ องค์กรหรื อบุ คคลนั้น ๆ ดี พ อที่ จะทาให้ผูอ้ ื่ นให้ความร่ วมมื อ ดังนั้นภาพลักษณ์ จึงมี
ความสาคัญ ซึ่ งมีผลอย่างมากต่อความสาเร็ จ ซึ่งกล่าวถึงความสาคัญของภาพลักษณ์ ใน 2 ประเด็น
ดังนี้ (จุไรลักษณ์ จันทสี หราช, 2553)
1. ในด้านจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณ์เปรี ยบประดุจหางเสื อที่กาหนดทิศทาง
พฤติกรรมทีมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่อยู่รอบตัวบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นมีภาพลักษณ์เชิงบวก ต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งที่อยูร่ อบตัว จะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกันและสิ่ งสาคัญ คือ ภาพลักษณ์
นั้นก่อให้เกิดอคติ (Bias) ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่เคยมีภาพลักษณ์มาก่อนหน้า
นี้ เพราะภาพลักษณ์เป็ นเรื่ องที่ยากจะแก้ไข ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างจะถาวรหากไม่มีขอ้ มูลที่
เด่นชัดรุ นแรงเข้าไปมี ผลต่อภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ ก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะภาพลัก ษณ์ คือสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลงยาก ถ้ามองว่าอะไรเป็ นสิ่ งดีทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นก็จะถูกมองว่าเป็ นสิ่ งดี
ไปด้วย แม้แต่สิ่งที่มองว่าไม่ดีก็มองว่าดี และถ้ามองว่าอะไรเป็ นสิ่ งไม่ดี ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
นั้นก็จะไม่ดีไปหมด แม้แต่สิ่งที่ดีก็จะถูกมองด้วยความเคลือบแคลงใจ ไม่แน่ใจว่าดีจริ งหรื อไม่
2. ในด้า นธุ ร กิ จ (Commercial) ภาพลัก ษณ์ ใ นด้า นนี้ ถื อ ว่ า เป็ นคุ ณ ค่ า เพิ่ ม (Value
Added) ที่มีให้กบั สิ นค้า บริ ษทั หรื อร้านค้า ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์ ในเชิงจิตวิทยาที่อยู่ในตัวสิ นค้า
หรื อร้ านค้าเป็ นสิ่ งที่ ท าให้สิ นค้าแต่ละชนิ ดตั้งราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางกายภาพ และนับ วันยิ่งมี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่ อย ๆ ยิ่งสิ นค้าปั จจุบนั มี สินค้าหลากหลายยี่ห้อและมีความทัดเที ยมกันทาง
กายภาพมากขึ้นเท่าใด ภาพลักษณ์ยงิ่ มีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น จากความสาคัญในด้านนี้เองทาให้
ภาพลักษณ์เป็ นศาสตร์หนึ่ งทางการตลาด วิชาการประชาสัมพันธ์นามาใช้กบั ตัวสิ นค้าหรื อร้านค้า
มากขึ้น โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ตัวสิ นค้า หรื อร้านค้า โดยผูบ้ ริ โภคไม่รู้สึกว่าแพงแต่กลับ
มองว่าเป็ นสิ นค้าที่คมุ ้ ค่าที่ไม่ใช่ทางกายภาพ แต่เป็ นความคุม้ ค่าด้านความรู้สึก
2.3.1 องค์ประกอบที่ส่งผลต่ อภาพลักษณ์ร้านค้า
2.3.1.1 การบริ การ (Service)
คุณภาพของการบริ การ จะถูกวัดจากตัวพนักงานเป็ นหลัก คุณภาพการบริ การของแต่
ละร้านค้าเป็ นคุณลักษณะเฉพาะ ที่ จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และเป็ นสิ่ งที่สร้างความ
แตกต่างในการแข่งขันระหว่างร้านค้าอื่น ๆ (Reichheld & Sassers, 1990) การสื่ อสารกันระหว่าง
พนั ก งาน และลู ก ค้าเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ ร้ า นค้า เนื่ องจากบางครั้ ง ลู ก ค้า ท าการตัด สิ น ใจจาก
คาแนะนาของพนักงาน (Yue & George, 2006) โดยพนักงานจะต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้
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เกี่ยวกับสิ นค้า เพื่ออธิ บายรายละเอียดของสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้ โดยการบริ การ (Service) ที่จะทาให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสามารถวัดได้จากการบริ การ 5 ด้าน ดังนี้
2.3.1.1.1 ด้านรู ปธรรมของการบริ การ คือ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นสิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เช่ น เจ้า หน้ า ที่ เครื่ องอ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานสภาพแวดล้อมที่ลูกค้ารู้สึกถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่ การบริ การดังกล่าวจะทาให้
ลูกค้ารับรู้ได้
2.3.1.1.2 ความเชื่อถือและไว้วางใจ คือ การให้บริ การที่ตรงกับสัญญาที่ได้ให้ไว้
กับลูกค้าการบริ การทุกครั้งต้องเหมาะสม และผลของการบริ การต้องเหมือนเดิมซึ่ งจะทาให้ลูกค้ารู ้
ได้วา่ การให้บริ การนั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถไว้วางใจได้
2.3.1.1.3 การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ คื อ ความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริ การ
โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
2.3.1.1.4 การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า คือ การสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าจะต้อง
แสดงถึงความรู้ทกั ษะการให้บริ การและตอบสนองความต้องการไปถึงการใช้ประสิ ทธิภาพในการ
สื่ อสารเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รับการบริ การที่ดีที่สุด
2.3.1.1.5 การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า คือการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตามต้องการที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคล
2.3.1.2 การคัดเลือกสิ นค้า (Product Selection)
การคัด เลื อ กสิ น ค้า โดยพิ จารณาจากราคาและคุณ ภาพ (Price and Quality) สิ นค้าที่
จาหน่ ายในร้านค้าส่ งผลโดยตรงกับภาพลักษณ์ ร้านค้า และส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
โดยผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับราคาและคุณภาพของสิ นค้าในการตัดสิ นใจซื้ อนอกจากนั้นความ
หลากหลาย และความทันสมัยของสิ นค้า จะเป็ นที่ ดึงดูดให้ลูกค้าเลื อกที่ จะซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
(Visser, 2006) คุณภาพสิ นค้า คือสิ่ งที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่ งหน่วยงานหรื อองค์กรจะต้องผลิตสิ นค้าที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) อย่างไรก็ตามการคัดเลือก
สิ นค้าหลากหลายแบรนด์ม าอยู่ร้านค้าเดี ยวกัน จาเป็ นต้องระวัง ไม่ให้ภาพลักษณ์ ของร้านค้าถูก
บิดเบือนไปด้วยแบรนด์สินค้าที่มีความแตกต่างกัน (Moore, 1995)
2.3.1.3 บรรยากาศในร้านค้า (Store Decoration)
บรรยากาศของร้านค้า เกิดจากองค์ประกอบในร้านค้าเช่น แสงไฟ การตกแต่ง การจัด
วาง อุณหภูมิ ความสะอาด เสี ยงเพลงที่เปิ ดในร้าน รวมไปถึงกลิ่นที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นกลิ่นที่สร้าง
ขึ้นหรื อกลิ่นที่เกิดจากตัวสิ นค้า โดยทุก ๆ องค์ประกอบ จะเป็ นตัวกระตุน้ จิตใต้สานึกของผูบ้ ริ โภค
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Bitner, 1992)
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2.3.1.4 ความสะดวกสบาย (Convenience)
ความสะดวกสบาย คือการออกแบบที่เน้นให้ความสะดวกสบายในการให้บริ การแก่
ลูกค้าเช่น ทาเลของสถานที่ต้ งั ที่จอดรถ ช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ด เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคมองหาเป็ นอันดับต้น ๆ
(Yue & George, 2006) และเป็ นปั จจัยส าคัญที่ ส่งผลต่อการเลือกร้านค้าของผูบ้ ริ โภค (Eastlick &
Feinberg, 1999)
2.3.2 องค์ประกอบของบรรยากาศในร้ านค้า
2.3.2.1 การออกแบบและตกแต่งภายนอกร้านค้า (Exterior Design)
Dunne and Lush (2008) แ ล ะ อ ธิ บ าย ว่ า ก ารอ อ ก แ บ บ ภ าย น อ ก ร้ า น ค้ า นั้ น
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ คื อจะต้องสื่ อสารกับ ลู ก ค้าได้และเป็ นสิ่ งที่ ลู ก ค้าสั ม ผัส ได้ สิ่ งที่ ผูค้ ้าปลี ก
จะต้องให้ความสนใจคือ การที่ลูกค้าจะเข้าร้านใดก็ตาม ก็จะพิจารณาถึงสภาพภายนอกของร้านค้า
ปลี ก เป็ นประการแรกก่ อน ผูค้ ้าปลี ก จึ ง ต้องเข้าใจพฤติ ก รรมของลู ก ค้า เพื่ อจะออกแบบตกแต่ ง
ภายนอกของร้านให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า การออกแบบตกแต่งภายนอกของร้านค้าปลีก
ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
2.3.2.1.1 ป้ ายหน้าร้าน (Sign) ลาดับแรกของการสื่ อสารไปยังลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึง
ประเภทของกิจการและสิ นค้าหรื อบริ การ ป้ ายร้านส่วนใหญ่จะวางอยูท่ างเข้าร้านแต่ร้านค้าบางแห่ง
วางป้ ายไว้ทวั่ ร้านเพื่อเสริ มสร้างและตอกย้าชื่ อของกิจการ โดยทัว่ ไปป้ ายหน้าร้านจะประกอบด้วย
ชื่ อร้าน และเครื่ องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ของร้ าน ดังนั้น ป้ ายหน้าร้ านจึ งเป็ นสิ่ งที่ ส ะท้อนถึ ง
เอกลักษณ์ของร้านค้าปลีกแต่ละร้าน
2.3.2.1.2 หน้าต่างโชว์ (Window) วัตถุประสงค์หลักของหน้าต่างโชว์คือเพื่อดึงดูด
ความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้าที่อยู่ภ ายนอกร้านได้มองเห็น ลักษณะของการจัดแสดง
สิ นค้าและชนิดของสิ นค้าที่นามาแสดงจะมีผลทาให้คนเข้าร้านหรื อไม่เข้าร้านได้
2.3.2.1.3 ทางเข้า ร้ านค้า (Store Entrance) คื อ ด่ า นแรกที่ ลู ก ค้าจะเข้ามาในร้ า น
ทางเข้าร้านที่โดดเด่นจะเป็ นหน้าตาของร้านและเป็ นฝ่ ายขายของร้าน ฉะนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ความสนใจเกี่ยวกับทางเข้าร้านมากเป็ นพิเศษ เพราะการตกแต่งภายนอกก็จะดึงดูดใจผูพ้ บเห็น
โดยการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของกิจการและลักษณะของกิจกรรมภายในร้านด้วย
2.3.2.2 การออกแบบและตกแต่งภายในร้านค้า (Interior Design)
Dunne and Lush (2008) และ Hasty and Reardon (1997) อธิ บ ายว่ า การออกแบบ
ตกแต่งภายใน คือการจัดวางแผนผังภายในร้าน การโชว์ จัดเรี ยงสิ นค้า รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง
ๆ ภายในร้ า นเช่ น แสง สี เสี ย ง เป็ นต้น ในการออกแบบตกแต่ งภายในจะต้อ งค านึ งถึ ง ความ
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สะดวกสบายของลูกค้าในการซื้ อสิ นค้าซึ่ งถื อว่าเป็ นการสนับสนุ นการขายอย่างหนึ่ ง ดังนั้นการ
องค์ประกอบการออกแบบตกแต่งภายในที่ดีมีดงั นี้
2.3.2.2.1 การเคลื่ อ นไหวของลู ก ค้า (Customer Traffic Flow) การวางแผนผัง
ภายในมีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบ
1) การวางแผนผังแบบตาราง (Grid Pattern) ประกอบไปด้วยทางเดิ น หลัก
(Main) ทางเดิ นรองและทางเดิ นย่อยการวางแผนผังแบบนี้ จะทาให้ได้พ้ืนที่ขายมากประโยชน์ใช้
งานสูง
2) การวางแผนผังแบบเคลื่อนที่อิสระ (Free Flow Pattern) เป็ นการวางแผนผัง
ที่มีการยืดหยุ่นสู ง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเฟอร์ นิเจอร์ ติดตรึ งที่ ผนังจะน้อยแต่จะไปเพิ่มจานวน
ของชั้นวางและราวแขวนให้มากขึ้นในส่ วนของโต๊ะเก็บเงินสามารถมองเห็นได้ทุก ๆ มุมของร้าน
3) การวางแผนผังแบบร้านขายเครื่ องแต่งกาย (Boutique Layout Pattern) การ
วางแผนผังแบบนี้ เป็ นการออกแบบที่พฒั นาจากการวางแผนผังแบบ Free Flow เพื่อให้สามารถขาย
สิ นค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง
2.3.2.2.2 เฟอร์ นิ เจอร์ แ บบติ ด ตรึ ง (Fixture Furniture) คื อ ผนังและเฟอร์ นิ เจอร์
ภายในควรมีลกั ษณะที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ ร้านค้าปลีกจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แก่ลูกค้าตลอดเวลา ลูกค้าที่เข้ามาในร้านจะได้มีความรู ้สึกสดใสที่เห็นสิ่ ง
ใหม่ ๆ ได้ส รรสร้างขึ้นการที่ ปล่ อยให้ส ภาพร้ านเป็ นไปอย่างไม่ เปลี่ ยนแปลงจะทาให้ลูกค้าเบื่ อ
หน่ ายจาเจต่อสิ่ งเดิ ม ๆ ดังนั้น วัสดุ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งภายในควรมีลกั ษณะที่ เปลี่ ยนแปลง
แก้ไขได้โดยไม่สิ้นเปลืองมากนัก
2.3.2.2.3 เฟอร์ นิ เจอร์ แ บบลอยตัว (Loose Furniture) หมายถึ ง เฟอร์ นิ เจอร์ ที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้สามารถจัดรู ปแบบในการวางได้หลากหลายตามที่ตอ้ งการสามารถเคลื่อนย้าย
ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ มีอิสระในการตกแต่งได้อย่างเต็มที่ เพราะสามารถโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ งการจัดวางได้ตามชอบใจโดยไม่ตอ้ งไปวุ่นวาย ซึ่ งตรงข้ามกับการเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์แบบติดตรึ ง
2.3.2.2.4 สี แ ละแสง (Color & Lighting) สี ที่ ใ ช้ ใ นร้ า นก็ ค วรให้ ส อดคล้อ งกับ
บุคลิกของร้านค้าปลีกแต่ละประเภท สี แดงอาจให้ความรู้สึกถึงความตื่นเต้นและเร้าใจ ซึ่ งอาจจะ
เหมาะกับภัตตาคารไนต์คลับถ้าเป็ นร้านเบเกอรี่ (Bakery) หรื อร้านจาหน่ ายอาหาร สี ขาวเป็ นสี ที่
เหมาะสมเพราะให้ความรู้สึกถึงความสะอาด Lighting (แสง) แสงสว่างภายในร้าน เป็ นปัจจัยที่มีผล
ต่อบรรยากาศภายในร้าน เช่นโรงพยาบาลควรใช้หลอดไฟแสงเดย์ไลท์ (Day Light) เพราะให้แสง
คล้ายแสงธรรมชาติในเวลากลางวันสาหรับหลอดวอร์มไวท์ (Warm White) ให้แสงที่เป็ นสี เหลือง
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นวล ช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นเหมาะกับแสงภายในห้องนอน ห้องนัง่ เล่น หรื อห้องที่ใช้ใน
การพักผ่อนส่ วนหลอดคูลไวท์ (Cool White) จะลดความอุ่นของแสงสี ส้ม (Warm Light) และลด
ความสว่างของแสงเดย์ไลท์ (Day Light) ทาให้เกิดความสมดุล ลักษณะเป็ นแสงสี ขาวนวลตา
2.3.2.2.5 การจัดเรี ยงสิ นค้า ควรส่ งเสริ มให้ลูกค้า “จดจา” รู ปแบบผังการจัดเรี ยง
(Plan-O-Grams) ได้ง่าย ๆ เช่น ขนาดไหน รุ่ นไหน กลิ่นไหน สี อะไร รู ปแบบใดควรจะอยู่ดา้ นซ้าย
หรื อด้านขวาผลิตภัณฑ์ตวั ใดควรจะอยูช่ ้ นั บนหรื ออยูช่ ้ นั ล่าง
จากการศึกษาทฤษฎีพบว่าภาพลักษณ์ร้านค้าเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคจะเกิดการรับรู ้ได้เมื่อพูด
ถึ งชื่ อร้ าน ดังนั้นการบริ ก าร การตกแต่ งร้ าน การจัดวางสิ น ค้า สิ่ ง อานวยความสะดวกและการ
คัดเลือกสิ นค้าและคุ ณภาพ ของร้านค้าเป็ นส่ วนส าคัญอย่ างมากที่จะดึงดูดให้ผูบ้ ริ โภคเข้าไปใช้
บริ การ โดยเฉพาะในร้านค้ามัลติแบรนด์ที่มีสินค้าหลายแบรนด์และหลายชนิ ด ได้เลือกนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของร้านค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่างจากร้านอื่นที่ขายสิ นค้าประเภทเดียวกัน ด้วย
เหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเลือกทาการศึกษาถึงภาพลักษณ์ ของร้ านค้าที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี ก
เกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์ของผูบ้ ริ โภค

2.4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับการตลาดผ่านช่ องทางดิจิทัล
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (Digital Marketing) คือ การทาการตลาดรู ปแบบหนึ่ งโดย
โปรโมทสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางสื่ อดิจิทลั และสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ โภค เพื่อเพิ่ม
ยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางสื่ อดิจิทลั ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงสื่ อเหล่านี้ ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ การตลาด
ดิจิทลั คืออีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ ทาให้การรับรู ้ในวง
กว้างไม่ใช่เรื่ องที่ยากอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในจานวนมากได้
โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็ นที่รู้จกั และเติบโตได้อย่างรวดเร็ วช่องทางต่าง ๆ ของ
การตลาดแบบดิจิทลั (VTAC, 2018)
ได้ให้ความหมายของการตลาดดิจิทลั ว่าคือ พัฒนาการของตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อ
บริ ษทั ดาเนิ นงานทางการตลาดส่ วนใหญ่ผ่านช่องทางสื่ อสารดิจิทลั สื่ อดิจิทลั เป็ นสื่ อที่มีรหัส ระบุ
ตัวผูใ้ ช้ได้จึงทาให้นกั การตลาดสามารถสื่ อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) กับลูกค้า
ได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นรายบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการสื่ อสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งเป็ น การ
เรี ยนรู้ร่วมกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่ องและสอดคล้องกันเหมือนการ
ทางานของเครื อข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นักการตลาดสามารถนาข้อมูลที่ ทราบแบบเรี ยลไทม์น้ ี
รวมทั้งความคิดเห็นที่รับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู ้ ริ โภคในโอกาสต่อ ๆ ไป
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หรื อ วิธี ก ารในการส่ งเสริ ม สิ น ค้าและบริ ก ารโดยอาศัย ช่ องทางฐานข้อมู ล ออนไลน์ เพื่ อเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภค ในเวลาที่รวดเร็ว มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการ มีความเป็ นส่ วนตัว และใช้ตน้ ทุนอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Reitzen, 2007) นอกจากนี้ ปิ ยะชาติ อิ ศ รภัก ดี (2559) ยัง ได้อ ธิ บ ายว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้า นเทคโนโนยีแ ละพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ที่ ส่ วนใหญ่ มี แ นวโน้ม การใช้
อินเตอร์ เน็ ตวันละหลายชั่วโมงมากขึ้นส่ งผลให้การรับ ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านสื่ อแบบ
ดั้ ง เดิ ม เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ลดลง เทคโนโลยี เอื้ อ ให้ พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ผบู ้ ริ โภค หันไปนิ ยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์ เน็ตมากขึ้น สังคมดิจิทลั
จึงเป็ นบทสรุ ปจากวิวฒั นาการของผูบ้ ริ โภค หมายความว่าทุกองค์ประกอบในสังคมแม้กระทัง่ เรื่ อง
ของการตลาด กาลังก้าวเข้าสู่ ความเป็ นดิจิทลั โดยสมบูรณ์ จึงจาเป็ นที่ธุรกิจต้องมีการวางกลยุทธ์
การสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการวางแผนทางธุ รกิจ เพื่อที่จะได้ ไม่ยึดติดรู ปแบบ
การสื่ อสารหรื อวิธีการแบบดั้งเดิมต่อไปโดยปั จจัยที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากยุค สังคมออนไลน์
มาสู่ยคุ สังคมดิจิทลั มี ดังนี้
1. อุปกรณ์ดิจิทลั พกพา (Digital Mobile Devices) เปลี่ยนจากอุปกรณ์ดิจิทลั สู่อุปกรณ์
ดิจิทลั พกพา ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ละเริ่ มต้นทุกอย่างได้ดว้ ยตัวเอง
2. กิ จ กรรมดิ จิ ท ัล (Digital Activities) เปลี่ ย นจากการสื่ อ สารผ่ านเครื อ ข่ ายสั ง คม
ออนไลน์สู่กิจกรรมที่ เชื่อมโยงผูบ้ ริ โภคเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยมีเป้ าหมายที่ไม่ใช่การเชื่อมโยงหากแต่
เป็ นการมีส่วนร่ วม (Engaged) กับ กิจกรรมต่าง ๆ
3. ผูบ้ ริ โภคสั ญ ชาติ ดิจิทัล (Digital Natives) จากประชากรโลกสู่ ผูบ้ ริ โภคสั ญ ชาติ
ดิจิทลั พฤติกรรมของ พวกเขามีลกั ษณะเฉพาะร่ วมกันและสอดคล้องกันทัว่ โลก พวกเขาดาเนินชีวิต
ในสังคมดิจิทลั และเป็ นแกนกลาง ในการขับเคลื่อนสังคมดิจิทลั ซึ่งได้เปลี่ ยนวิธีคิดที่พวกเขามีต่อ
ตนเองไปสิ้ นเชิ ง ด้วยเหตุ น้ ี ก ารตลาดดิ จิท ัลจึ งถื อเป็ นกลยุท ธ์การตลาดที่ น่าจับ ตามากที่ สุ ด ด้วย
คุณสมบัติที่ชาญฉลาดของเทคโนโลยีไร้ขีดจากัด และการผสานไอเดียความคิดสร้างสรรค์ เป็ นตัว
ช่วยที่ขาด ไม่ได้ในการตลาดปั จจุบนั หากวางกลยุทธ์ได้ดี นอกจากจะเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์
และเป็ นช่ องทางการ พัฒ นาองค์ก รที่ ดีแล้ว ยังเป็ นเครื่ องมื อที่ คุ้ม ค่าการลงทุน มากที่ สุ ด เพราะ
ประเด็นสาคัญ คือวันนี้ ที่ผูบ้ ริ โภค เปิ ดรับสื่ อดิจิทลั หรื อ Digital Consumer คาดหวังจะได้รับการ
สื่ อสารที่ชดั เจน และมีขอ้ มูลเพียงพอช่วย ตัดสิ นใจซื้อหรื อไม่ซ้ือสิ นค้า
อุไรพร ชลสิ รุ่งสกุล (2554) ได้เปรี ยบเทียบเครื่ องมือทางการตลาด 4Ps ที่จะทาให้เข้าใจ
การตลาดดิจิทลั ในบทบาทที่แตกต่างกันด้วยคุณลักษณะเฉพาะด้าน ดังนี้
1. Place อิ นเตอร์ เน็ตเปรี ยบได้กับโลกเสมื อนจริ งที่ พ ร้อมให้บริ ก าร 24/7 (7วัน 24
ชั่ว โมง) ด้วยจุ ด เด่ น ของ สื่ อ อิ น เตอร์ แอคที ฟ (Inter Active) นี้ สามารถเชื่ อ มโยงผู บ้ ริ โภคและ
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สิ นค้าเข้าด้วยกัน ไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็ นคอมพิวเตอร์ หรื อมือถือ และสามารถเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภค
ได้อีกด้วย
2. Price ระบบการซื้ อขายออนไลน์ ท าให้ ผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเที ยบราคา และ
ข้อเสนอที่มากกว่าจาก ผูผ้ ลิตแต่ละราย เป็ นการผลักดันให้ร้านค้าแข่งกันนาเสนอบริ การที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง
3. Product เทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาให้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพดี การแข่งขั น
ด้านคุณภาพสิ นค้าอาจ ไม่สร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่การสร้างการรับรู้ดว้ ยแบ
รนด์ ที่ อ ยู่ใ นใจผูบ้ ริ โ ภค การวิจัย เพื่ อ คิ ด ค้น นวัต กรรมใหม่ แ ละการให้ บ ริ ก ารที่ เร็ ว เกิ น ความ
คาดหมายต่างหาก ที่จะเป็ นกลยุทธ์สาคัญของการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
4. Promotion สาหรับการตลาดดิจิทลั แล้วมีหลากหลายเทคนิคและเครื่ องมือ ที่พร้อม
ให้นกั การตลาด เลือกใช้อย่างเต็มที่
ดวงใจ ธรรมนิ ภานนท์ (2557) ได้ให้ค วามหมายว่า การตลาดดิ จิทัล คือ การตลาดที่
พัฒนามาจากการตลาด สมัยก่อน โดยเป็ นการทาการตลาดแทบทั้งหมดผ่านสื่ อดิจิทลั เป็ นรู ปแบบ
ใหม่ ข องการตลาดที่ ใ ช้ช่ องทางดิ จิทัล เพื่ อ สื่ อสารกับ ผูบ้ ริ โภคแม้ว่าจะเป็ นสื่ อใหม่แต่ ยงั คงใช้
หลักการการตลาดดั้งเดิม เพียงแต่เปลี่ยนแปลงช่องทางใน การติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคและการ
เก็บข้อมูลของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับ ภาวุธ พงษวิทยภานุ และสุ ธน โรจน์อนุ สรณ์ (2551) ที่
กล่าวว่า การตลาดดิ จิทลั นั้นเป็ นส่ วนผสมแนวคิดทางการตลาดเชิ งเทคนิ ค ทั้งด้านการออกแบบ
(Design) การพัฒนา (Development) การโฆษณาและการขาย (Advertising & Sales) เป็ นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธุรกิจและลูกค้าเนื่ องจากระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการ
พัฒนา อีกทั้ง ปัจจุบนั พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มขึ้น และส่ วนใหญ่ใช้งานทุก
วัน ทาให้การใช้งานสื่ อดิจิทลั จาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภค และสุ ชญา หมวดเมือง
(2558) ที่ศึกษาถึงความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดดิจิทลั ในประเทศไทยว่าปั จจุบนั การตลาดดิจิทลั
เริ่ มมี บทบาทมากขึ้นตอธุ รกิจในช่ วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากแนวโน้ม พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
นิ ยมใช้สื่อดิ จิทลั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ตซึ่ งเป็ นช่ องทาง ในการสื่ อสารและค้นหา
ข้อมูลในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่ มต้นค้นหา ข้อมูลเพื่อการวางแผนการซื้ อ การเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และราคาของผูข้ ายแต่ละราย จนถึงสิ้ นสุ ดการซื้ อขาย และรวมถึงการ
บอกเล่าประสบการณ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ส่ งผลให้ปัจจุบนั ธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาใช้การตลาดหรื อกล
ยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อแบบใหม่ (New Media) เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็ นแนวโน้มการตลาดที่จาเป็ น
สาหรับโลกยุคดิจิทลั เป็ นการปฏิวตั ิการตลาดรู ปแบบเดิม ๆ เนื่องจากต้นทุนที่ต่าแต่มีประสิ ทธิภาพ
สูงในการ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี การตลาดดิจิทลั จึงต้องเกี่ยวพันกับเครื่ องมือทางด้าน
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ออนไลน์อีกจานวนมาก และกลยุทธ์ในการใช้สื่อแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างและหลากหลาย
เช่นกัน โดยการตลาดในยุคดิจิทลั จะประกอบไปด้วยสื่ อหลัก ๆ ดังนี้
1. การตลาดผ่านสื่ อโซเชี ย ล (Social Media) โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์คื อการเพิ่ ม Like ,
Share , Talking about ได้แก่ การวาง Theme สาหรับการสร้างเนื้ อหาในแฟนเพจ สร้างภาพลักษณ์
ผ่านสื่ อโซเซี ยล ( Online Reputation Management ) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านสื่ อโซเชียล
(CRM) สร้างเคมเปญโฆษณาในรู ปแบบที่ แตกต่างและหลากหลาย สรรหาเนื้ อหาสาหรับการโพ
สและวางแผนโปรโมชัน่ ให้สอดคล้องกับออฟไลน์ และสร้างโฆษณาออนไลน์ตามแคมเปญที่จะ
เกิดขึ้น
2. การตลาดผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone Marketing) ได้แก่ การสร้างประสบการณ์
(Brand Experience) ผ่าน Brand Application ใน Mobile Application แทรกสื่ อโฆษณาผ่านเกมหรื อ
แอพพลิ เคชั่ น ต่ า ง ๆ สร้ า งกลยุ ท ธ์ Check in ที่ ร้ า นค้า เพื่ อ รั บ ส่ ว นลดพิ เศษ หรื อ รั บ สิ น ค้า ฟรี
(Location Base Services) เป็ นการประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสิ นค้า และการใช้ QR Code เป็ น
กลไกในการโฆษณาต่าง ๆ
3. การตลาดผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ท ัล อื่ น ๆได้แ ก่ สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดผ่ า นอี เมล์ (E-Mail
Marketing) ท า การตลาดโดยอาศัย ตัว แทนโฆษณาและได้รับ ผลตอบแทนเป็ นค่ า คอมมิ ส ชั่น
(Commission) จากเจ้าของเว็ปไซต์ (Affiliate Marketing) สร้างปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าผ่านหลากหลาย
ช่องทาง (Omni-Channel Marketing) เพื่อเข้าถึง และการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง
ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นเว็บ ไซต์ สื่ อ สั ง คม และสมาร์ ท โฟน (Smartphone) เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการท า
การตลาด โดยการเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งแบบวงกว้างหรื อแบบตัวต่อตัว (One to One Marketing) รวม
ไปถึงการทาตลาดบอกต่อด้วยวีดีโอ (Viral Video) เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า การตลาดดิจิทลั คือ การตลาดที่พฒั นามาจากการตลาดสมัยก่อน โดยเป็ นการ
ท าการตลาด แทบทั้งหมดผ่านสื่ อดิ จิท ัล เป็ นรู ปแบบใหม่ของการตลาดที่ ใช้ช่ องทางดิ จิทัล เพื่ อ
สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค แม้ว่าจะเป็ นสื่ อใหม่แต่ยงั คงใช้หลักการการตลาดดั้งเดิม เพียงแต่เปลี่ยนแปลง
ช่ องทางในการ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผู บ้ ริ โภคและการเก็ บ ข้อ มู ล ของผูบ้ ริ โ ภค อี ก ทั้ง การสื่ อสาร
การตลาดยังสามารถสร้างความต่อเนื่ องและการมีส่วนร่ วมระหว่างกันของธุรกิจไปยังผูบ้ ริ โภคได้
จึงทาให้วิธีการในการสื่ อสารและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ต้องมีการนาวิธีคิด วิธีทาเครื่ องมือ
ทางการ สื่ อสาร และสื่ อดิจิทลั เข้ามาปรับใช้ใช้เพื่อให้เกิดการรับรู้ และประโยชน์ทางอื่น ๆ ทาง
การตลาดมากยิง่ ขึ้นมากยิง่ ขึ้น
2.4.1 องค์ประกอบของการตลาดผ่ านช่ องทางดิจิทัล
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จากการรวบข้อ มู ล ของการตลาดผ่ านช่ อ งทางดิ จิ ทัล พบองค์ ป ระกอบของการท า
การตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั อย่างหลากหลาย โดยอธิบายองค์ประกอบของการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ได้ ดังนี้
2.4.1.1 การตลาดผ่ า นสื่ อ สั ง คม (Social Media Marketing) เป็ นตัว ช่ ว ยผลัก ดัน ให้
เว็บ ไซต์ (Website & Landing Page) ที่ เป็ นเหมื อ นหน้ า ร้ านที่ ท าให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเกิ ด การรั บ รู้
เกี่ยวกับแบรนด์ ชื่ อเสี ยง คุณภาพ ความไว้ใจ และความมัน่ ใจ ให้เป็ นที่รู้จกั และขยับขึ้นไปอยู่ใน
อันดับที่ดีข้ ึนในเว็บไซต์ของ Google ซึ่ งข้อดีของการทาการตลาดบนสื่ อสังคม คือ สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอก
ต่อในหมู่มากได้อย่างง่ายดาย เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด เป็ นการเพิ่มช่องทางการสื่ อสาร การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสร้างเครื อข่ายของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มากขึ้น ช่องทางที่สามารถใช้ในการทา
การตลาดผ่า นสื่ อ สั ง คม ได้แ ก่ Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Google+ และ
LinkedIn (VTAC, 2018)
Kaur and Batra (2016) กล่าวว่า การตลาดสื่ อสังคมเป็ นรู ป แบบหนึ่ งของการตลาด
ทางอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ใ ช้เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การสื่ อ สารทางการตลาดและ
เป้ าหมายทางสังคมของแบรนด์ การตลาดสื่ อสังคมส่ วนใหญ่ครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการ
แบ่งปั นเนื้ อหาทางสังคม วิดีโอและรู ปภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่ งเป็ นเทรนด์ใหม่ที่
กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบที่ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าเป้ าหมายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถกาหนดได้
ว่าเป็ นการใช้ช่องทางสื่ อสังคมเพื่อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับ ภิเษก ชัยนิรันดร์
(2555) ที่อธิบายว่า สื่ อสังคมเป็ นมิติใหม่ทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาดแบบเดิม ๆ อย่างมาก
จากเดิมที่นักการตลาดสื่ อสารออกไปแบบฝ่ ายเดียว แต่ในยุคที่เราสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ (Website) โอกาสที่เราจะเชื่อตามสื่ อเดิมมีนอ้ ยลง ขณะที่จะเชื่อคาบอกเล่าจากผูใ้ กล้ชิด
ที่ ใ ช้จ ริ ง หรื อ ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลทางการตลาด (Marketing Influencer) มากกว่ า ท าให้ บ ริ ษ ัท จะไม่
สามารถควบคุมทิ ศทางของสื่ อได้ ด้วยการพัฒนาของเว็บไซต์ที่เปิ ดให้คนใช้ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาเนื้ อหาได้ดว้ ยตนเอง ทาให้เกิ ดสังคมออนไลน์ข้ ึนในรู ปแบบต่างๆ เช่น Facebook, Twitter
หรื อ YouTube ที่เปิ ดโอกาสให้คนทัว่ ไปสามารถสร้างเนื้ อหาและสื่ อออกไปสู่สาธารณะ ทาให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่น ๆ
สรุ ป ได้ว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้ขอ้ มูล ความรู ้ กระตุ ้นให้เกิ ดการซื้ อ
พูดคุย หรื อประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชัน (Promotion) ซึ่ งถือเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง
(Two-Way Communication) ท าให้เกิดความเป็ นกันเองกับลูก ค้า สามารถลดช่ องว่างระหว่างแบ
รนด์และลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
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2.4.1.2 การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) การตลาดเชิ งเนื้ อหาเป็ นส่ วนผสม
สาคัญสาหรับเครื่ องมือทางการตลาดทุกชนิ ด เนื้ อหาต้องมีสาระและความบันเทิงควบคู่ไปพร้อมๆ
กั น โดยเนื้ อหาที่ ดี ต้ อ ง มี ค วามสร้ า งสรรค์ ให้ ข ้ อ มู ล ความรู ้ และความบั น เทิ ง เชิ ญ ชวน
กลุ่มเป้ าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การตัดสิ นใจซื้อหรื อการสมัครสมาชิก เป็ นต้น
การนาเสนอเนื้ อหา นอกจากจะต้องให้ความสาคัญกับเนื้ อหาและคุณภาพแล้ว ยังต้อง
ให้ความสนใจกับกระแสและเลือกที่ จะเขียนเนื้ อหาให้กลายเป็ นกระแสในวงกว้าง ไม่ใช่เป็ นการ
บอกเล่าจากแบรนด์เพียงด้านเดียว ซึ่ งการจะทาให้กลายเป็ นกระแสนั้น นักการตลาดต้องอัพเดตเท
รนด์ เพื่อนามาสร้างสรรค์เนื้ อหาจนเกิดกระแสบอกต่อกันของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากเนื้ อหากลายเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญสูงสุ ดสาหรับการผลิตสื่ อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบนั จากคากล่าวที่ว่า
“Content is King” บ่งบอกได้ถึงคุณค่าของการสร้างเนื้ อหาที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มเว็บไซต์
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเช่ นกัน โดยวิธีการสร้ างและแจกจ่ ายเนื้ อหาที่ มี “คุณค่า” ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้ าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา ช่องทางที่มีส่วนช่วยในการตลาดด้วย
การใช้เนื้ อหา ได้แก่ บล็อกโพสต์ (Blogs), หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์และบทความข้อเสนอแนะ, การ
สรุ ปข้อมูลลงในภาพ (Infographics) และโบรชัวร์ ออนไลน์ (Online Brochure) และลุคบุ๊ค (Look
Book)
สิ่ งสาคัญในการสร้างการตลาดเชิ งเนื้ อหา คือ การสร้างเนื้ อหา ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งกลวิธี
ทางด้านการตลาดในการสร้างและเผยแพร่ ความสาคัญรวมถึงคุณค่าของเนื้ อหาทางด้านการตลาด
เพื่ อ สร้ า งความดึ ง ดู ด ใจ (Attract) การครอบครอง (Acquire) และความเกี่ ย วพัน ธ์ (Engage) ต่ อ
ผู ้บ ริ โ ภค และเพื่ อ ที่ จ ะนิ ย ามและท าความเข้า ใจในสิ่ ง ที่ ข ับ เคลื่ อ นการกระท าที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค โดยวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิ งเนื้ อหา คือ การสร้างความน่ าสนใจ
และการจดจาให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วยการสร้างการตลาดเชิ งเนื้ อหาที่มีคุณค่าและตรงประเด็นอยู่เสมอ
(CMI, 2014)
2.4.1.3 การตลาดผ่านระบบค้นหา (Search Engine Marketing: SEM) เป็ นการจัดทา
ปรับ ปรุ งเว็บไซต์หรื อเว็บเพจ (Web Page) เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหา หรื อการ
ครองหน้าแรก (Search Engine Optimization: SEO) ด้วยวิธีการธรรมชาติหรื อที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่า ย ซึ่ ง
ผ่านทางเป้ าหมายของคาค้นหาที่ตอ้ งการ การติดอันดับของเว็บไซต์ในรายการเครื่ องมือค้นหาหน้า
แรก ๆ เพื่ อให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเห็ นเว็บ ไซต์และได้รับ ความสนใจจากกลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นการเพิ่ ม
ปริ มาณผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ให้เข้าถึงสิ นค้าและบริ การ ส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อง่ายขึ้น ซึ่ งช่องทาง
ที่จะได้รับประโยชน์จากการค้นหา SEO ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), บล็อก (Blogs) และการสรุ ป
ข้อมูลลงในภาพ (Infographics)
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Sezgin (2009 อ้างถึงใน Yalçin & Köse, 2010) อธิ บายว่า การครองหน้าแรก (Search
Engine Optimization) ท าให้ เว็บ ไซต์ป รากฏติ ด อัน ดับ ต้น ๆ ในการแสดงผลการค้น หาส าหรั บ
ค าหลัก บางค า มี ปั จ จัย หลายอย่ า งที่ ท าให้ เว็บ ไซต์ เลื่ อ นขึ้ น ไปติ ด อัน ดับ ต้น ๆ ได้ เป็ นวิ ธี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ใ ช้ จ านวนมาก เชื่ อ มต่ อ กั บ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพกลไกค้นหา โดยเครื่ องมือค้นหาจะต้องเหมาะสมกับเงื่อนไขทางเทคนิคด้วย
2.4.1.4 การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย (Affiliate Marketing) เป็ นการทาการตลาดบน
อินเตอร์ เน็ตรู ปแบบใหม่ โดยอาศัยตัวแทนโฆษณา, เซลล์แมน, ตัวแทนจาหน่าย, คนเชียร์ สินค้า,
รวมถึงผูร้ ี วิวสิ นค้า โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นๆ ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั ใครๆก็สามารถเป็ นผูช้ ่วยขายสิ นค้าได้ เพราะการเป็ นตัวแทนจาหน่ายนั้นทาได้
ง่ายเพี ยงแค่ ช่วยโปรโมทสิ นค้าบนเว็บไซต์หรื อทางสื่ อสังคมออนไลน์ ของตัวเองเช่ น แชร์ ผ่าน
Facebook, Instagram หรื อแชร์โฆษณาวิดีโอผ่านทาง Youtube (VTAC, 2018)
ตัวแทนจาหน่ายที่พบเจอในปัจจุบนั บนสื่ อสังคมต่าง ๆ นิยมให้บริ การผ่านแอปพลิเค
ชัน (Application) ด้วยพฤติกรรมการใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผูบ้ ริ โภค ทาให้
เข้าถึงการส่ งเสริ มการขายจากแอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ ว ทั้ง
การเป็ นตัวแทนจาหน่ ายระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับองค์กร โดยวิธีการที่ เป็ นเสมื อน
ตัวกลางการขาย เช่น Lazada, Shopee, Expedia และKlook เหล่านี้ ล้วนมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
(Application) ของตนเองเพื่ออานวยความสะดวกให้พาร์ทเนอร์ (Partner) จากทั้งสองฝั่งคือ ลูกค้าที่
เข้ามาซื้ อสิ นค้า และลูกค้าที่ เข้ามาจาหน่ ายสิ นค้า จุ ดเด่ นคือมี สิ นค้าให้เลื อกในชนิ ดเดี ยวกันจาก
หลากหลายร้านและลูกค้าสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ทนั ที เรี ยกอีกอย่างได้ว่า เป็ นร้านค้ามัลติแบ
รนด์แบบออนไลน์ (Online Multi-Brand Store)
2.4.1.5 การท าการตลาดผ่านอี เมล (E-mail Marketing) เป็ นอี ก ช่ องทางหนึ่ งในการ
สื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายหลัก โดยขึ้นอยู่กบั จุดประสงค์ อาจจะเป็ นการคลิกเข้าเว็บไซต์หรื อการซื้ อ
สิ นค้า ตลอดจนเป็ นการนาผูใ้ ช้อีเมลไปยังเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่งประเภทของอีเมลที่ส่งไปอาจเป็ น
การน าเสนอในรู ป แบบอี เมลข้อมู ล ข่ าวสาร, อี เมลติ ดตามผูเ้ ข้าชมและดาวน์ โหลดข่ าวสารบน
เว็บไซต์, อีเมลต้อนรับลูกค้าใหม่ และโปรโมชัน่ วันหยุดสาหรับสมาชิก (VTAC, 2018)
นักการตลาดยังสามารถใช้จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่ อสื่ อสารทางการตลาดได้ใน
หลายด้าน ซึ่ งข้อดีของการตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ เป็ นการสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า
ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ในยุคปั จจุบนั จดหมาย
อีเล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่ จาเป็ น เพราะมี คุณ สมบัติที่ มี ประสิ ทธิ ภาพประหยัดและ
รวดเร็ วสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแพร่ หลาย ทาให้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นสื่ อที่มีความ
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เหมาะสมในการทาการตลาดทางตรง ในการทาการตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์น้ นั ไม่ใช่เพียง
แค่การส่ งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น (กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงาม, 2550)
2.4.1.6 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR) คือการติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง
โดยนาเสนอข่าวสารได้ท้ งั ข้อความ ภาพ เสี ยง วิดีโอ กราฟิ ก ผ่านทางบล็อกและเว็บไซต์ คล้ายกับ
การประชาสั ม พั น ธ์ แ บบดั้ ง เดิ ม แต่ ท าในพื้ น ที่ อ อนไลน์ เชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยทั่ ว โลกเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายอย่างรวดเร็ ว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อย่างไร้พรมแดน ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ในช่วงเวลาพร้อมๆ กัน ได้แก่ รี วิวออนไลน์เกี่ยวกับธุ รกิจของตัวเอง หรื อความคิดเห็นบน
เว็บไซต์ส่วนตัวหรื อบล็อก (VTAC, 2018) ควบคู่กบั การทาการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ ท
โฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) โดยเน้นการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามบนหน้าจอ
หลายขนาด และการทาแอปพลิเคชัน (Application) ที่เอื้อต่อความสะดวกสบายของกลุ่มลูกค้า โดย
การพัฒนาฟังก์ชนั ต่าง ๆ ของคุณให้ตอบรับกับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งยังแสดงถึงศักยภาพ
ของธุรกิจ และความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าและแบรนด์อีกด้วย
เป็ นการท าการตลาดดิ จิตอลที่ แสดงเนื้ อหาผ่านคลิ ป วิดีโอ (Online Video & Viral)
เนื้ อหาที่ผผู ้ ลิตนามาให้ชมนั้นอาจเพื่อโฆษณาสิ นค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้างการรับรู ้ เพื่อเปิ ดตัว
สิ นค้าใหม่ เป็ นต้น โดยคลิปวิดีโอส่ วนใหญ่จะมี เนื้ อหาที่ออกแบบมาให้ตรงตามความสนใจของ
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก เพื่ อ ให้ เกิ ด กระแสแบบปากต่ อ ปาก การกดไลก์ กดแชร์ บ นโลกออนไลน์
(Interloop, 2019) อีกหนึ่งวิธีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ทาให้พบว่า ร้านค้ามัล
ติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ หลายร้าน ได้สร้างความแตกต่างโดยใช้วิธีการที่นาแนวคิดการสื่ อสาร
การตลาดแบบผสมผสานที่ใช้องค์ประกอบ 6 อย่างข้างต้น ทาการตลาดและใช้ความสามารถของ
อิ น เตอร์ เน็ ตเป็ นตัว กลางในการท าการสื่ อ สารการตลาด ผู ว้ ิ จัย จึ ง เลื อ กองค์ป ระกอบเหล่ านี้ มา
ทาการศึกษาถึงการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ ในร้านค้ามัล
ติแบรนด์ของผูบ้ ริ โภค

2.5 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับร้ านขายรองเท้ าสนีกเกอร์ แบบมัลติแบรนด์
ร้านค้ามัลติแบรนด์ (Multi-Brand Store) คือร้านค้าที่รวบรวมสิ นค้าจากหลากหลายตรา
สิ นค้ามาไว้ในร้านเดียวกัน ปัจจุบนั ร้านค้ามัลติแบรนด์มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมมาจากการขายสิ นค้า
ของร้านค้าบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Instagram และ Facebook ซึ่งความนิยมของร้านค้ามัล
ติแบรนด์ ส่ วนหนึ่ งมาจากร้านค้าที่ เข้าร่ วมแต่ล ะร้านมี ชื่ อเสี ย ง มี แฟนคลับหรื อมี ผูต้ ิ ดตามเป็ น
จานวนมากอยู่แล้ว ร้านค้ามัลติแบรนด์จึงกลายเป็ นศูนย์รวมสิ นค้าแฟชัน่ หรื อเป็ นห้างขนาดเล็กที่มี
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ครบทุ กอย่างตั้งแต่เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับ จึ งกลายเป็ นอี กหนึ่ งเครื่ องมื อของการ
ค้าขายในยุคนี้ที่ช่วยขยายโอกาสในการขายของให้แก่ร้านค้าออนไลน์ นาสิ นค้าสู่ ช่องทางออฟไลน์
ได้ ในทางตรงกันข้ามก็มีร้านค้ามัลติแบรนด์ที่นาสิ นค้าจากร้านค้าออฟไลน์ มารวบรวมจาหน่ าย
ภายใต้ร้านค้าออนไลน์เดียวกัน กลายเป็ นร้านค้ามัลติแบรนด์แบบออนไลน์ (Multi-Brand Online
Store) ร้านค้ามัลติแบรนด์จึงเป็ นที่นิยมอย่างมากทั้งในโลกการซื้ อขายแบบออนไลน์และแบบหน้า
ร้าน
สาหรับ ร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติ แบรนด์ (Multi-Brand Sneaker Store) หาก
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2563-2564 ตลาดสนี กเกอร์ ในประเทศไทยยังถูกมองว่าเป็ นตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Markets) แม้กระแสจะดี แต่มูลค่าตลาดยังคงเล็ก เพราะกลุ่มผูซ้ ้ื อยังจากัดเฉพาะใน
กลุ่มสนี กเกอร์ เฮด หรื อผูท้ ี่ศึกษาและคลัง่ ไคล้รองเท้าสนี กเกอร์ ที่เวลานั้นมีอยู่ไม่มาก ทาให้ไม่ได้
รับ ความสนใจจากแบรนด์ส นี ก เกอร์ ต่ าง ๆ นัก จนเมื่ อ ประมาณปี 2558 เป็ นต้น มา ความนิ ย ม
รองเท้าสนี กเกอร์ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ตลาดรองเท้าสนีกเกอร์ในประเทศไทยจึงถูกให้ความ
สนใจจากแบรนด์สนีกเกอร์เป็ นอันดับต้น ๆ และบางแบรนด์ให้เป็ นตลาดที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ
2 รองจากออสเตรเลีย ซึ่ งในเอเชี ย ออสเตรเลี ยเป็ นรองเพียงญี่ ปุ่ น ที่เป็ นตลาดอันดับ 1 เท่านั้นที่
ส าคัญ เศรษฐกิ จ ณ ขณะนั้ น ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ทั้ง หมดขึ้ น อยู่กับ ความพึ งพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค หากรองเท้าสนี กเกอร์รุ่นไหนโด่งดัง หรื อหายาก ไม่ว่าราคาจะหลักหมื่น หลักแสน หรื อ
บางคู่มีราคาถึงระดับหลักล้านบาทและหายาก ผูบ้ ริ โภคชาวไทยก็พร้อมจะจ่าย สาหรับปัจจัยที่ทาให้
ตลาดสนีกเกอร์ในไทยเป็ นที่นิยม หลัก ๆ ได้แก่ (Marketingoops, 2018)
1. เทรนด์ข องโลกในเรื่ อ งแฟชั่น จากการที่ บ รรดาแบรนด์สิ น ค้ากี ฬ ารายใหญ่ ไ ด้
พัฒนาคอลเลคชัน่ (Collection) ด้วยการนาแฟชัน่ ผสมผสานเข้าไป ขณะที่แบรนด์แฟชัน่ ได้นาเรื่ อง
ของกีฬา เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างสรรค์สินค้า จนทุกวันนี้ กระแสดังกล่าวผนวกเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน และได้กลายเป็ นกระแสหลักที่มาแรง ซึ่งไม่วา่ แบรนด์ระดับใดก็มีการออกสิ นค้าสนีกเกอร์
กันอย่างแพร่ หลาย ไม่เว้นกระทัง่ แบรนด์ระดับสู ง หรื อแบรนด์หรู ต่าง ๆ (Luxury Brand) เกือบทุก
แบรนด์ ไม่ ว่าจะเป็ น Louis Vuitton , Balenciaga และอี กมากมาย ที่ มี ออกสิ นค้าประเภทรองเท้า
สนีกเกอร์อย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่ อง โดยในประเทศไทยเองก็มี การสร้างกระแสอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งจากเหล่าสนี กเกอร์ เฮดและแบรนด์สินค้าเอง เมื่ อรวมกับเทรนด์โลก (Mega Trend) ที่
เป็ นแรงหนุ น บวกกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไทยที่ไม่ยอมตกกระแส ทาให้ตลาดสนี กเกอร์ จาก
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) กลายเป็ นกระแสหลัก (Mainstream) ที่ทุกเพศทุกวัยต้องมีไว้ใน
ครอบครอง และส่วนใหญ่จะมีมากกว่า 2 คู่
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3. ระดับของร้านสนีกเกอร์ในประเทศไทยที่มีการพัฒนา เรี ยกได้วา่ ไม่แพ้ประเทศชั้น
นาอื่น ๆ โดยเฉพาะร้าน Carnival ที่ได้รับสิ ทธิ์การร่ วมค้า (Consortium) จากแบรนด์ Adidas ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในแบรนด์ที่ มี ชื่อเสี ยงอย่างมากสาหรับสิ นค้าประเภทกีฬ า ซึ่ งรวมถึงรองเท้าสนี กเกอร์ ให้
สามารถขายคอลเลคชัน่ (Collection) สู งสุ ดของสายแฟชัน่ ได้ ซึ่ งร้านที่ได้สิทธิ์ นี้ ปัจจุบนั มีอยู่ 100
แห่งทัว่ โลกเท่านั้น
สาหรับภาพรวมของรองเท้าสนี กเกอร์ ขณะนี้ ถือว่าเป็ นที่นิยมมาก เห็นได้จากที่แบรนด์
ในทุกระดับมีการออกผลิตภัณฑ์ประเภทสนีกเกอร์มาอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตถูกมองว่ากระแส
ของรองเท้าสนี ก เกอร์ ยงั คงมีอยู่เรื่ อย ๆ และไม่หายไปจากกระแสโลกได้ง่าย ในด้านความนิ ยม
สูงสุ ดนั้นขึ้นอยู่กบั ว่าจะมีรองเท้ารุ่ นไหนที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจมาก ก็จะปลุกกระแสของ
รองเท้าสนีกเกอร์ ข้ นึ มาใหม่ได้ ซึ่งสาหรับผูบ้ ริ โภคชาวไทยแล้ว เป็ นกลุ่มที่ชื่นชอบสิ นค้าในกระแส
สวมใส่ แล้วมีผใู ้ ห้ความสนใจ หรื อยิง่ รองเท้ารุ่ นนั้นหายาก ยิง่ มีความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคสู ง
ทาให้เกิดความเต็มใจจ่าย (Willing to Buy) ไม่ว่ารองเท้ารุ่ นนั้นจะแพงแค่ไหน ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นสนีกเกอร์เฮด มองว่ารองเท้าสนีกเกอร์เป็ นของสะสม และเป็ นทรัพย์สินที่สามารถทากาไรจาก
การนามาขายต่อ (Resell) ได้อีกด้วย โดยเฉพาะรุ่ นพิเศษที่ออกมาอย่างจากัด (Limited Edition) และ
รุ่ นที่ร่วมออกแบบกับแบรนด์หรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Collaboration) ทั้งนี้ ในประเทศไทยจึงเกิ ด
ร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ที่นารองเท้าสนีกเกอร์รุ่นหายาก หรื อรุ่ นที่ไม่สามารถหา
ซื้ อ ได้จากร้ า นค้าของแบรนด์ น้ ัน แล้ว มาขายต่ อ (Resell) โดยเฉพาะ เช่ น ร้ าน NICEFEET, Yo!
Khris, Knock Bkk, Outcast Store และ Slum LTD เป็ นต้น (Unlockmen, 2017)

2.6 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.6.1 งานวิจัยเกีย่ วข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
จากการศึ ก ษาตัวแปรตาม การตัดสิ น ใจซื้ อรองเท้าสนี ก เกอร์ ภายในร้ านมัลติ แบรนด์
พบว่ามีหลายปั จจัยที่ ทาให้เกิดกระบวกการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ โดยมีผลงานวิจยั อื่น ๆที่
ช่วยสนับสนุน ได้แก่ งานวิจยั ของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรองเท้าแฟชัน่ ตราสิ นค้าหนึ่ งผ่านช่องทางออนไลน์ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าแฟชัน่ ตราสิ นค้าหนึ่ งผ่านช่องทางออนไลน์ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผู ซ้ ้ื อ สิ น ค้าผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยด้านการติ ดต่อสื่ อสาร (CU) มี ค่ามากที่ สุ ด รองลงมาคือ
ปั จจัยด้านการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า (CT) ปั จจัยด้านความเป็ นชุมชน (CM) ปั จจัย
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ด้านการทาธุ รกรรม (CE) ปั จจัยด้านการเชื่อมโยง (CN) ปั จจัยด้านรู ปลักษณ์ (CO) และปั จจัยด้าน
ส่ วนประกอบที่เป็ นเนื้ อหา (CX) เป็ นอันดับสุ ดท้าย นอกจากนี้ ปั จจัยเหล่านี้ ยงั มีความสัมพันธ์กบั
การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โภค ผู ป้ ระกอบการจึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งเข้า ใจและให้ ค วามส าคัญ กับ
องค์ประกอบ 7C ควบคู่ไปกับปัจจัยด้านการตลาดอื่นๆ
ซึ่ งเชื่ อมโยงกับ งานวิ จยั ในปี ก่ อนหน้าของ เกตุวดี สมบูรณ์ ทวี และพิ ชชาภา ยางเดิ ม
(2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ้าใบตรา
สิ นค้า Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในกลุ่ม Generation Y พบว่า ผูซ้ ้ื อ
จะคานึ งถึงความชอบความเป็ นตัวของตัวเองมากกว่าการคานึ งถึงความคิดเห็นของผูอ้ ื่น นอกจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติและบุคลิกภาพ ยังมีปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยส่ วนบุคคล ซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอกและปัจจัยเฉพาะบุคคล ที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยในปี เดี ยวกัน เกตุวดี สมบูรณ์ ทวี (2561) ก็ ได้ศึ ก ษา
เครื อข่ายสังคมออนไลน์และคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ้าใบ Adidas NMD
ของกลุ่ ม สมาชิ ก แฟนเพจเฟสบุ ค Adidad NMD Thailand งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
เครื อข่ายสังคมออนไลน์และคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ้าใบ Adidas NMD
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และคุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู้ตราสิ นค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า
ด้านการเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
ผ้าใบ Adidas NMD โดยปั จจัยด้านการเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ปั จจัยด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ด้านการรับรู้
คุณภาพตราสิ นค้า และปัจจัยด้านการรับรู้ตราสิ นค้า ตามลาดับ
ณัชพล ฉ่ าไพโรจน์ (2561)ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดรองเท้า สนีกเกอร์ สาหรับผูห้ ญิงใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมผูห้ ญิ งในการ
เลื อกซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ เพื่อศึ กษาถึ งมุมมองของร้ านขายรองเท้าสนี กเกอร์ และเพื่ อเสนอแนว
ทางการทาการตลาดของร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์กบั ผูห้ ญิง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูซ้ ้ื อรองเท้าสนี กเกอร์ ให้
ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้านราคา ตามลาดับ มี เหตุผลซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ เพราะรู ป แบบ
ทันสมัย และตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนีกเกอร์โดยมีเพื่อนเป็ นผูช้ ่วยตัดสิ นใจ มุมมองความสาเร็ จทาง
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการร้านรองเท้าสนี กเกอร์ พบว่า มีการให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่นามาวางจาหน่าย ให้ความสนใจกับการ
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นาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสารและช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น ในการบริ หารจัดการ
ภายในจะมีการกาหนดระยะเวลาในการสั่งซื้อลงของ และให้ความสาคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่
มีบุคลิกภาพดี โดยในปี เดียวกันอิสริ ยพร โกฐเชียงเจริ ญ (2561) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด
และทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผลกับความตั้งใจซื้ อรองเท้าวิ่งของผูบ้ ริ โภค Generation Y งานวิจยั นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผลที่มี
ต่อความตั้งใจซื้ อรองเท้าวิ่งของผูบ้ ริ โภค Generation Y กลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่ศึกษา ทางาน หรื ออาศัย
อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2540 และมี แนวโน้มที่ จะซื้ อรองเท้าวิ่ง
ภายในระยะเวลา 1 ปี ข้างหน้า จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า มี 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อ
รองเท้าวิ่งของผูบ้ ริ โภค Generation Y โดยเรี ยงลาดับปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อรองเท้าวิ่งจาก
มากที่ สุ ดไปน้อยที่ สุ ด ได้แก่ ปั จจัย ด้านบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกซื้ อรองเท้าวิ่ ง ปั จจัย ด้าน
ทัศนคติที่มีต่อการเลื อกซื้ อรองเท้าวิ่ง ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านงานวิจยั ของธันวาพล จันทร์ จีน (2559) ได้ศึกษาภาพลักษณ์และค่านิ ยมที่มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้า กี ฬ าแบรนด์ เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร การวิ จัย นี้ มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อส ารวจความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ โภคต่อ ภาพลัก ษณ์ รองเท้ากี ฬ าแบรนด์เนมและ
ค่านิ ยมต่อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดในการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบ
รนด์เนม และเพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลของภาพลักษณ์ และค่านิ ยมต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาแบ
รนด์เนม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจยั
พบว่า ภาพลักษณ์ รองเท้ากีฬ าแบรนด์เนม ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้าน
คุณ ค่ า ด้านบุ ค ลิ ก ภาพ และด้านผูใ้ ช้ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬ าแบรนด์เนมของ
ผูบ้ ริ โภคค่ อ นข้า งมาก นอกจากนี้ ค่านิ ย มส่ วนบุ ค คลและค่ านิ ย มทางสั งคมมี ก็ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้า กี ฬ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคเช่ น กัน ส่ วนด้านการตัด สิ น ใจซื้ อ ผู บ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาเมื่อพอใจกับคุณสมบัติมากที่สุด รองลงมาคือตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาที่เล่น
กี ฬ าได้อ ย่างสนุ ก สนาน และตัดสิ น ใจซื้ อรองเท้า กี ฬ าเมื่ อได้รับ ข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อง ตามล าดับ ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับงานวิจยั ของของกุลธิ นัท รัศมีอมรวิวฒั น์ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคคนไทยที่มีการเลือกซื้อรองเท้าสุ ขภาพตราฟิ ตฟลอป (Fitflop) ในเขตกรุ งเทพมหานครโดย
ใช้ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4P) พบว่า รองเท้านั้นเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ประเภทเครื่ องใช้ที่
มนุ ษ ย์คิดค้นมาใช้กับเท้า เพื่ อป้ องกันอันตรายอันเกิ ดจากการสั มผัส กับ พื้ นผิวต่ าง ๆ จึ งเกิ ดเป็ น
รองเท้ายี่ห้อนี้ ข้ ึน ผลการศึ ก ษาสรุ ปได้ว่า ผูค้ นที่ จะซื้ อรองเท้านั้นจะตัดสิ นใจจากปั จจัยหลาย ๆ
อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องความคุม้ ค่าด้านคุณภาพที่สมราคา

63
2.6.2 งานวิจัยเกีย่ วข้ องกับอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง
จากการศึกษาตัวแปรต้น การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า โดยวิเคราะห์จากความ
เชี่ ยวชาญ, ความไว้วางใจ, ความดึ งดูดใจ, ความเคารพ และความเหมื อนของบุคคลที่ มี ชื่ อเสี ย ง
พบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีผลงานวิจยั อื่นๆ
ที่ช่วยสนับสนุน ได้แก่ งานวิจยั ของ Ye (2018) ได้ศึกษาว่าการโฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยงใช้ได้ผล
ในจี น หรื อ ไม่ โดยศึ ก ษากับ รองเท้า บาสเกตบอลที่ โ ฆษณาโดยบุ ค คลมี ชื่ อ เสี ย ง งานวิ จัย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของธุรกิจที่ขบั เคลื่อนโดยฐานแฟนคลับในจีน โดยศึกษากับ
หนึ่งในสิ นค้ารองเท้าบาสเกตบอลที่ได้รับการโฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยงบ่อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 547 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ
แนวโน้มในการซื้ อรองเท้าที่โฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยง ประกอบด้วย ความชื่นชอบในตราสิ นค้า
ความทุ่มเทที่มีต่อบาสเกตบอล และรายจ่ายรายสัปดาห์หรื อรายเดือนของผูบ้ ริ โภค ชี้ให้เห็นว่า การ
โฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยงมีศกั ยภาพทางการตลาดในจีน โดยการตอบรับตราสิ นค้าก็แตกต่างกัน
ไปสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ แต่ละกลุ่ม กลุ่มนักกี ฬาซื้ อมาสวมใส่ เพื่ อเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ส่ วนกลุ่ม
แฟนคลับ ซื้ อมาใส่ เพื่ อให้ เข้ากับ แฟชั่น โดยมี งานวิจยั ที่ คล้ายคลึ งกัน ของ Liu (2016) ได้ศึ ก ษา
อิทธิ พลของการโฆษณาแบรนด์หรู โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงต่อความตั้งใจซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคชาวจี น การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พ ลของการโฆษณาแบรนด์หรู โดย
นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งนาไปสู่ ความตั้งใจซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่พบเห็นของผูบ้ ริ โภคชาว
จีน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคชาวจีน อายุ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 327 คน ผลการวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่หนึ่ งพบว่า ความตั้งใจซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นผลมาจากปั จจัยด้าน
สั ง คม ตัว ผู ้บ ริ โ ภค และการโฆษณา ด้า นที่ ส องพบว่ า คุ ณ ลัก ษณะของนั ก กี ฬ าที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ประกอบด้วย ความน่ าดึงดูด ความน่ าเชื่ อถือ และความชานาญ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุณค่า
ของตราสิ นค้า และมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความตั้งใจซื้ อและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ พบเห็ น
ของผูบ้ ริ โภค ด้านที่ ส ามพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวจี น มี ค วามโอนเอี ยงน้อยเมื่ อนัก กี ฬ าดังในท้องถิ่ น
โฆษณาแบรนด์หรู ระดับนานาชาติ การวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่าสาหรับเจ้าของแบรนด์หรู น้ นั การขายสิ นค้า
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในตลาดจีนยากกว่าการทาให้พวกเขาสนใจหรื อประทับใจ
โดยมี งานวิจัยที่ ค ล้ายคลึ งกันของวรรษมน อิ น ทรสกุ ล (2557) ได้ศึ ก ษาอิ ทธิ พ ลของ
อิ น สตาแกรมบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสิ น ค้า แฟชั่น ออนไลน์ การวิ จัย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณการใช้อินสตาแกรม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการใช้
อินสตาแกรมกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลมีชื่อเสี ยง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลมีชื่อเสี ยงกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าจากอินสตาแกรมของบุคคล
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มีชื่อเสี ยง กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรเพศหญิง อายุ 18-34 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ Instagram มีความสัมพันธ์กบั
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีความสัมพันธ์เชิ งบวก นั่นคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมี
ปริ มาณการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ Instagram มากเท่าใด การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ท้ายที่สุดการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมีความสัมพันธ์
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ งถ้ามีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมากเท่าใด จะส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่มากขึ้น
ด้วย
งานวิจยั ของ Malarout and Shetty (2016) ศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของแฟชั่นบล็อกเกอร์ ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อในกลุ่ม ชาวอิ นเดี ยผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ต การวิจยั นี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พ ลของ
แฟชัน่ บล็อกเกอร์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มผูต้ ิดตาม และเพื่อศึกษาวิจารณญาณในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าของผูใ้ ช้โซเชียลมีเดีย ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ ิดตามแฟชัน่ บล็อกเกอร์ส่วนมากเป็ นผูห้ ญิงที่ยงั ไม่
แต่ ง งาน และมี ค วามเชื่ อ ว่ า แฟชั่น บล็ อ กเกอร์ มี อิ ท ธิ พ ลในเชิ ง บวกต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ และ
ภาพลักษณ์แบรนด์ โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามถึงร้อยละ 87.33 ติ ดตามความเคลื่อนไหวของบล็อก
เกอร์ อยู่เสมอ ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.23 ได้รับแรงบันดาลใจด้านแฟชัน่ จากแฟชัน่ บล็อก
เกอร์ ผูห้ ญิงร้อยละ 81.33 สนใจข้อมูลข่าวสารจากแฟชัน่ บล็อกเกอร์ และผูต้ อบแบบสอบถามร้อย
ละ 86.26 มี ค วามเห็ น ว่า แฟชั่น บล็ อ กเกอร์ ส ร้ า งการรั บ รู ้ เทรนด์ ใ หม่ ข องแฟชั่น จากแบรนด์ ที่
หลากหลาย โดยมีงานวิจยั ที่คล้ายคลึงกันอย่างงานวิจยั ของ Nousiainen (2014) ได้ศึกษาอิทธิพลของ
บล็อกเกอร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อในฟิ นแลนด์ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุตสาหกรรม
การท าบล็อกที่ ส่ งผลต่อพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ น ใจซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมี หลายอย่าง แต่ปั จจัยที่ ก าลังมี บ ทบาทมากในขณะนี้ คื อโซเชี ยลมี เดี ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าบล็อก เนื่ องจากบล็อกเกอร์ มี อิท ธิ พ ลอย่างมากต่อผูบ้ ริ โภค พวกเขามี
อิทธิพลทางความคิดและมีอานาจที่จะเผยแพร่ ความคิดต่อผูค้ น นอกจากนี้ บล็อกเกอร์สามารถสร้าง
พฤติกรรมการซื้ อผ่านทางบล็อกของพวกเขา และกระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อถือ
ในเนื้ อหาที่ นาเสนอโดยบล็อกเกอร์ มากกว่าการนาเสนอโดยบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตโดยตรง อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการซื้อที่เกิดจากบล็อกเกอร์ไม่ได้ก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภค
งานวิจยั ของ Younus, Rasheed, and Zia (2015) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อ การ
วิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค ความ
ตั้งใจซื้ อ การโฆษณาโดยบุคคลมี ชื่อเสี ยง และคุณค่าที่ ผูบ้ ริ โภครับรู ้ กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
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ตั้งใจซื้ อ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรต้นแทบทั้งหมด ได้แก่ ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค ความตั้งใจซื้ อ และ
การโฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยง ส่ งผลกระทบเชิ งบวกตต่อความตั้งใจซื้ อ แต่คุณค่าที่บริ โภครับรู ้
แทบจะไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเลย เนื่องจากยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในปากีสถาน ผูบ้ ริ โภค
ที่มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดความตั้งใจซื้ อ เนื่ องจากทราบรายละเอียดและข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจ การโฆษณาโดยบุคคลมี ชื่อเสี ยงก็ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อเช่ นกัน เนื่ องจากการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์โดยผูม้ ีชื่อเสี ยงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผบู ้ ริ โภค นอกจากนี้ บรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ก็เป็ นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผบู ้ ริ โภคบางกลุ่มสนใจผลิตภัณฑ์ที่
บรรจุภณ
ั ฑ์สีสันสดใส ดึงดูดสายตา ผูผ้ ลิตควรให้ความสนใจกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพราะ
เป็ นส่ วนที่บ่งบอกรายละเอียดของสิ นค้า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความรู้เกี่ยวกับสิ นค้าก็จะส่ งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อที่ตามมา
2.6.3 งานวิจัยเกีย่ วข้องกับภาพลักษณ์ร้านค้า
จากการศึกษาตัวแปรต้น ภาพลักษณ์ร้านค้า โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการบริ การ, สิ นค้า,
บรรยากาศในร้านค้า และความสะดวกสบาย พบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีผลงานวิจยั อื่นๆที่ช่วยสนับสนุ น ได้แก่ บุญฑวรรณ วิงวอน อัจฉรา
เมฆสุ ว รรณ และบุ ญ ชนิ ต วิ ง วอน (2559) ได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาพลัก ษณ์ ร้ า นค้า คุ ณ ค่ า
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริ การ และการซื้ อซ้ าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริ การ การ
ซื้อซ้ า และความภักดีของลูกค้า ตลอดจนอิทธิพลของปั จจัยเหล่านี้ ต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิม จานวน 359 ราย ผลวิจยั พบว่า
ลูกค้าให้ความสาคัญกับคุณค่าความสัมพันธ์ ความภักดีของลูกค้า พฤติกรรมการบริ การและการซื้ อ
ซ้ าในระดับ มาก ส่ วนภาพลัก ษณ์ ร้านค้าระดับ ปานกลาง การวิเคราะห์ ส มการโครงสร้างพบว่า
ภาพลัก ษณ์ ร้านค้ามี อิท ธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริ การมากที่สุ ด และภาพลักษณ์ ร้านค้ามี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า งานวิจยั ของ Erdil (2015) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ร้านค้าที่มีผล
ต่อการรับรู ้แบรนด์และความตั้งใจซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกาย การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลกระทบของราคาที่ ต้ งั ตามภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ การรับรู ้ความเสี่ ยงภาพลักษณ์
ร้านค้า และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกาย ผลการวิจยั พบว่า ท่ามกลาง
ปั จ จัย ทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมา ภาพลัก ษณ์ แ บรนด์ เป็ นสิ่ ง แรกที่ ผู ้บ ริ โ ภคค านึ งถึ งเนื่ อ งจากบ่ ง บอก
รายละเอียดสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั ทาให้เกิดการจดจาและรับรู ้ภาพลักษณ์ร้านค้า ส่ งผลให้เกิดการซื้ อ
ซ้ า อีกทั้งภาพลักษณ์ ร้านค้ายังช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์แบรนด์และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ใน
ขณะเดียวกัน ภาพลักษณ์ร้านค้ายังมีผลต่อการรับ รู ้ความเสี่ ยงและความตั้งใจซื้ อ หากภาพลักษณ์
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ร้านค้าไม่น่าเชื่ อถือก็ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่ ใจในการซื้ อ ดังนั้น ภาพลักษณ์ ร้านค้าที่ ดีและ
ราคาที่ เหมาะสมส่ งผลต่ อความตั้ง ใจซื้ อที่ เพิ่ ม ขึ้ น และงานวิจัย ของ Hussian and Ali (2015) ได้
ศึกษาบรรยากาศร้านค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
บรรยากาศของร้านค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคของร้านการาจี (Karachi) ในปากีสถาน
มี ตัวแปรที่ ศึก ษา ได้แก่ ความสะอาด กลิ่ น แสงไฟ การจัดวาง เสี ย งเพลง สี และอุ ณ หภู มิ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคจานวน 300 คน ที่มาร้านแฟรนไชส์ Karachi
ทั้ง 4 สาขาบ่อยๆ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบในร้านค้า เช่น ความสะอาด กลิ่น แสงไฟ และการ
จัดวางมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
งานวิจยั ของ Korompis (2015) ได้ศึกษาบรรยากาศร้านค้าและภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีผล
ต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อของผู ้บ ริ โ ภคของร้ า น Body shop การวิ จัย นี้ วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์
ผลกระทบจากบรรยากาศร้ า นค้า และภาพลั ก ษณ์ แ บรนด์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อของผู ้บ ริ โ ภค
ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศร้านค้าและภาพลักษณ์ แบรนด์มีผลกระทบเชิ งบวกต่ อผูบ้ ริ โภคร้าน
Body Shop โดยบรรยากาศร้านค้าที่ดีและน่าสนใจสะท้อนถึงภาพลักษณ์ร้านค้า ส่ งผลให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้น เจ้าของกิจการควรมีความพร้อมในด้านการให้บริ การ สามารถให้
ข้อมูลที่หลากหลายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์แบรนด์ยงั ส่ งผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเช่นกัน ผูผ้ ลิตควรกาหนดราคาที่เหมาะสม และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อเพิ่ม
แนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อสาหรับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งที่คล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ Konuk (2018) ได้ศึกษา
บทบาทของภาพลักษณ์ร้านค้า การรับรู้คุณภาพ ความเชื่อใจ และการรับรู้คุณค่าในการคาดการณ์
ความตั้งใจซื้ ออาหารออร์ แกนิ คที่ เป็ นสิ นค้าปะตราห้างของผูบ้ ริ โภค งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
ศึกษาว่า ภาพลักษณ์ร้านค้า การรับรู ้คุณภาพ ความเชื่อใจ และการรับรู ้คุณค่ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ซื้ ออาหารออร์ แกนิ คที่ เป็ นสิ น ค้าปะตราห้างของผูบ้ ริ โภคอย่างไร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ว ย ผู ้บ ริ โภคในเมื อ งอิ ส ตัน บู ล ประเทศตุ ร กี จ านวน 352 คน ผลการวิ จัย พบว่ า
ภาพลักษณ์ร้านค้ามีผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้คุณภาพและความเชื่อในสิ นค้าปะตราห้าง และ
การรับรู้คุณภาพและความเชื่อในสิ นค้าปะตราห้างยังนามาซึ่ งการรับรู ้คุณค่า ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งการ
รั บ รู ้ คุ ณ ค่ าและความเชื่ อในสิ น ค้าปะตราห้ างมี อิท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ ผลเชิงประจักษ์ยงั ชี้ให้เห็นว่า อิทธิ พลของการรับรู ้คุณภาพและความเชื่อในสิ นค้าปะตรา
ห้างต่อความตั้งใจซื้อบางส่ วนเป็ นผลมาจากการรับรู้คุณค่า
2.6.4 งานวิจัยเกีย่ วข้องกับการตลาดผ่ านช่ องทางดิจิทัล
จากการศึกษาตัวแปรต้น การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั โดยวิเคราะห์จากการตลาดผ่านสื่ อ
สังคม, การสร้ างเนื้ อหา, การปรับ แต่งเว็บ ไซต์ , ตัวแทนจาหน่ าย, อี เมลและการประชาสัมพัน ธ์
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ออนไลน์ พ บว่า องค์ป ระกอบเหล่ านี้ เป็ นปั จจัย ที่ ท าให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โภค ซึ่ ง มี
ผลงานวิจยั อื่ นๆที่ ช่วยสนับสนุ น ได้แก่ งานวิจยั ของ จุฑ ามาศ เฟื่ องโชติกา (2562) ได้ศึกษาส่ วน
ประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า บนสื่ อ ออนไลน์ เฟซบุ๊ ก ของ
ประชาชนจังหวัดพิษณุ โลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชน อายุระหว่าง 18-60 ปี ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่มีความสาคัญระดับมาก ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อ
การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตระหนักถึงความต้องการ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ เนื่องจากซื้ อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยเลือกดูหลายๆ ร้าน ผูบ้ ริ โภคที่อายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้า
บนเฟซบุ๊ ก แตกต่างกัน ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคาสิ น ค้า และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบนสื่ อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน
จังหวัดพิษณุโลก
สาวิตรี อ่าอาไพ (2560) ศึกษากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์
Mache re by Jumi ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ คือ เจ้าของ
ธุรกิจแบรนด์มาเชอรี่ บาย จูมิ และตัวแทนจาหน่าย จานวน 6 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย พบว่า มี ห ลัก ส าคัญ ในการบริ ห ารตลาดออนไลน์ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด ความเป็ นส่ วนตัว และการให้บริ ก ารส่ วนบุคคล การออกแบบ
เว็บไซต์ของธุรกิจออนไลน์เป็ นกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ หรื อการเลือกเครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์ โดยใช้กลยุทธ์นาเสนอเนื้ อหาที่น่าสนใจ ส่ วนการเจาะตลาด การพัฒนาตลาดใหม่ และ
การพัฒนาปรับ ปรุ งสิ นค้า เป็ นกลยุทธ์การประกอบธุ รกิ จออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสทางการขาย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสัมพันธ์กนั กับงานวิจยั ของ เฉลิมพงศ์ ขาวค้างพลู (2558) ที่ ได้ศึกษาผลกระทบของ
การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ของธุ รกิจยาสู บที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของนักศึกษา
ชายในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักศึกษาชายที่ศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณาออนไลน์ เป็ นรู ปแบบการ
สื่ อสารทางการตลาดออนไลน์ของธุ รกิ จยาสู บที่ นิยมใช้มากที่สุ ด รองลงมาคือ การใช้สื่ อบุคคล
ออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์และการใช้สื่อบุคคลออนไลน์มีการเปิ ดรับอยู่ในระดับปานกลาง
การสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข องธุ รกิ จยาสู บ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ ก รรมการบริ โภคยาสู บ ของ
นักศึกษาชายในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ การส่ งเสริ มการขายออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ และ
การใช้สื่อบุคคลออนไลน์ ตามลาดับ
ในส่ วนของงานวิจยั ต่างประเทศได้พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อบุคคลออนไลน์
ของ Yu and Hu (2020) ที่ศึกษาผลกระทบของการโฆษณาโดยใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงในประเทศใน
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การตลาดสื่ อสังคมออนไลน์ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการโฆษณา
ตราสิ น ค้า โดยบุ ค คลมี ชื่ อ เสี ย งชาวจี น บนสื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องจี น กลุ่ ม ตัวอย่างใน การวิ จัย
ประกอบด้วย ผูใ้ ช้ Weibo จานวน 160 คน ผลการวิจยั พบว่า ตราสิ นค้าหรู ได้รับปฏิกิริยาตอบรับ
ทางสังคมออนไลน์จากการโฆษณาโดยใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงชาวจีนมากกว่าการโฆษณาโดยใช้บุคคล
มีชื่อเสี ยงระดับโลก การโฆษณาโดยใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงในท้องที่จะมีประสิ ทธิภาพอย่างมากในการ
ช่ วยเพิ่ มการรั บ รู ้ตราสิ นค้าส าหรั บบุ คคลที่ มี ความรัก ชาติ สู ง เนื่ องจากบริ บ ททางสั งคม บุ คคลมี
ชื่อเสี ยงชาวจีนมีเชื้อชาติเดียวกับผูบ้ ริ โภคชาวจีน จึงมีอานาจในการทาให้ผบู ้ ริ โภคคล้อยตามได้ใน
ทางตรง ระดับความเป็ นชาตินิยมของผูบ้ ริ โภคเป็ นตัวกาหนดประสิ ทธิภาพของกลยุ ทธ์การโฆษณา
ไม่ว่าจะโดยบุคคลมีชื่อเสี ยงในประเทศหรื อระดับโลก ซึ่ งคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ Davis (2017)
ได้ศึกษาอิ ทธิ พ ลของโซเชี ยลมี เดี ยและการโฆษณาโดยบุคคลมี ชื่อเสี ยงต่อความตั้งใจซื้ อของคน
หนุ่มสาว การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะ 3 ด้าน ของผูม้ ีชื่อเสี ยงและการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนหนุ่มสาว Generation Y ต่อความตั้งใจซื้ อ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
คือ นักศึ ก ษามหาวิท ยาลัยที่ ตอบแบบสอบถาม จานวน 297 คน ผลการวิจยั พบว่า คนหนุ่ มสาว
Generation Y มีการรับรู้คุณลักษณะ3 ด้าน ของบุคคลมีชื่อเสี ยง ได้แก่ ความชานาญ ความน่าเชื่อถือ
และความน่ าดึ งดูดแตกต่างกัน พวกเขามองคุณ ลักษณะทั้งสามรวมเป็ นตัวแปรหนึ่ งเดี ยวเพราะ
ความสัมพันธ์กันของลักษณะเหล่านั้น หากพวกเขามองบุคคลมีชื่อเสี ยงในเชิ งบวกก็จะประเมิ น
คุณลักษณะทั้งหมดเป็ นเชิงบวก หากพวกเขามองบุคคลมีชื่อเสี ยงในเชิงลบก็จะประเมินคุณลักษณะ
ทั้ง หมดเป็ นเชิ ง ลบ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อมาก นั่ น
หมายความว่า ผูท้ ี่ใช้โซเชียลมีเดียมากก็ยงิ่ มีแนวโน้มจะซื้อสิ นค้าที่พบเจอมากยิง่ ขึ้น
งานวิ จัย ของ Purcarea, Gheorghe, and Gheorghe (2015) ได้ ศึ ก ษาส่ ว นประสมการ
สื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ส าหรั บ ศูน ย์บ ริ ก ารสุ ข ภาพ รวบรวมข้อมู ล จากหลายแหล่งที่ มา ผล
การศึกษาพบว่า แนวคิดการวางแผนการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การตลาดทางตรง การ
ส่ งเสริ ม การขาย เว็บ ไซต์ ประชาสัมพัน ธ์ การขายโดยบุ คคล การตลาดออนไลน์ และส่ วนการ
ดาเนิ นงานที่ประกอบด้วย การให้บริ การ การออกแบบร่ วมกัน และการแสดงให้เห็นแบบรู ปธรรม
มีส่วนผลตอบแทนที่ได้จากผูบ้ ริ โภค คือ การกระจายข่าว การบอกเล่าต่อกัน และการให้ความเห็น
บนบล็อกและการให้คะแนนออนไลน์
จากการทบกวนบทความและวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้อ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ส่งเสริ มการค้า ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการสรุ ป วิจยั และ
ตัวแปรที่เคยปรากฎในงานวิจยั ได้ ดังตารางที่ 2

ภาพลักษณ์
ร้ านค้ า
P

ปัจจัยส่ วนบุคคล
P

P

ปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรม
ปัจจัยด้ าน
จิตวิทยา
P

การจูงใจ
P

การรับรู้
P

การเรียนรู้
P

พฤติกรรม
P

บุคลิกภาพ
P

ความเชื่ อใจ

บุคคลที่มีชื่อเสียง

เฉลิมพงศ์ ขาวค้างพลู (2558)

ธันวาพล จันทร์ จีน (2559)

บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ (2559)

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชาภา ยางเดิ ม
(2559)

สาวิตรี อ่าอาไพ (2560)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ทัศนคติ
P

P

ความภักดี

อิสริ ยพร โกศเชี ยงเจริ ญ (2561)
P

ปัจจัยทางสังคม
P

7C

P

P

การตลาดดิจิทัล
P

4Ps

ณัชพล ฉ่ าไพโรจน์ (2561)

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561)

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2562)

จุฑามาศ เฟื่ องโชติ การ (2562)

ชื่ อผู้ศึกษา

คุณค่ าตราสินค้ า

ตารางที่ 2 สรุ ปตัวแปรการค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

69

P

Yu and Hu (2020)

P

P

P

Nam and Dan (2018)

Ye (2018)

Davis (2017)

Konuk (2018)

P

วรรษมน อินทรสกุล (2557)

พัชริ ตา สุ ภาพันธ์ (2557)

กุลธิ นทั รัศมีอมรวิวฒั น์ (2557)

P

P

P

P

บุคคลที่มีชื่อเสียง

ศรสวรรค์ สิ ริวฒั นเศรษฐ์ (2558)

ภาพลักษณ์ ร้านค้ า
P

คุณค่ าตราสินค้ า

วรรณภรณ์ สิ นาเจริ ญ (2558)

ชื่ อผู้ศึกษา

P

P

การตลาดดิจิทัล

ตารางที่ 2 สรุ ปตัวแปรการค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
P

P

การรับรู้
P

P

P

พฤติกรรม
P

บุคลิกภาพ
P

ความเชื่ อใจ
P

P

P

ความภักดี
P

4Ps
P
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7C

ทัศนคติ

การเรียนรู้

การจูงใจ

ปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรม
ปัจจัยด้ าน
จิตวิทยา

ปัจจัยทางสังคม

P

P

Jamil and Hassan (2014)

Nousiainen (2014)

Erdil (2015)

Younus, Rasheed, and Zia (2015)
P

P

P

Hussian and Ali (2015)

Purcarea, Gheorghe, and Gheorghe (2015)

P

P

Malarout and Shetty (2016)

ภาพลักษณ์ ร้านค้ า

Korompis (2015)

P

บุคคลที่มีชื่อเสียง

Liu (2016)

ชื่ อผู้ศึกษา

คุณค่ าตราสินค้ า
P

P

P

การตลาดดิจิทัล

ตารางที่ 2 สรุ ปตัวแปรการค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

การรับรู้
P
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4Ps
7C

ความภักดี

ความเชื่ อใจ

บุคลิกภาพ

พฤติกรรม

ทัศนคติ

การเรียนรู้

การจูงใจ

ปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรม
ปัจจัยด้ าน
จิตวิทยา

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ปัจจัยทางสังคม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของ
ผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูใ้ ช้บ ริ การร้ านขายรองเท้าสนี ก เกอร์ แบบมัล ติ แบรนด์โดยใช้ก ารวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางในการวิจยั โดยมีการ
ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่อยู่อาศัย เดินทางหรื อทางานในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งไม่สามารถนับ จานวนได้แน่ นอน เป็ นกลุ่มประชากรที่มีจานวนไม่จากัด (Infinite Population)
(วุฒิชาติ สุ นทรสมัย , 2556) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การร้านขายรองเท้า
สนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.1.1 การคานวณจานวนตัวอย่าง
หลัก เกณฑ์ ข องการก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งส าหรั บ การวิ เคราะห์ โ มเดลสมการ
โครงสร้ า ง (Structure Equation Model: SEM) Anderson and Gerbing (1988) ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ต้องมีกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า 100-150 ตัวอย่างขึ้นไป และ Boomsma (1982)
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ต้องมี กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 400 ตัวอย่างขึ้นไป ผูว้ ิจยั จึง
ปรับตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั จริ งคือ 400 คน เนื่ องจากเป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ สอดคล้องกับทั้ง
สองแนวคิดข้างต้น
3.1.2 วิธีการเลือกตัวอย่าง
เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ผูว้ ิ จยั จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
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ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั รวบรวมร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ จากเว็บไซต์ Wongnai (2019)
และเว็บไซต์ Pepper (2017) เนื่องจากเป็ นสื่ อออนไลน์ที่มีการแนะนาร้านค้าเป็ นข้อมูลใหม่ล่าสุ ด ณ
วันที่สืบค้น รวมเป็ นจานวน 9 ร้าน โดยแยกรายชื่อและสถานที่ต้ งั ได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายชื่อร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ที่มีหน้าร้านในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
รายชื่อร้าน

สถานที่ต้ งั สาขาหลัก

V.A.C.

ศูนย์การค้า Siam Square

Carnival

ศูนย์การค้า Siam Square

SIWILAI

ห้างสรรพสิ นค้า Central Embassy

Atmos Bangkok

ห้างสรรพสิ นค้า Central World

SWAP

ศูนย์การค้า City Park

Dilok

ห้างสรรพสิ นค้ามาบุญครอง

Preduce

ศูนย์การค้า Siam Square

HoopS Shop

ห้างสรรพสิ นค้า Terminal 21 สาขา อโศก

Tong Tong Shop

สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT จตุจกั ร

ที่ ม า ร้ า นค้า มัล ติ แ บรนด์รองเท้า สนี ก เกอร์ แ นะน าจากเว็บ ไซต์ Wongnai (2019) และเว็บ ไซต์
Pepper (2017)
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อ
ตรวจสอบสถานที่ ที่ มี จ านวนของร้ า นค้ า มั ล ติ แ บรนด์ ร องเท้ า สนี ก เกอร์ ม ากที่ สุ ดในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ตามล าดับ และวางแผนให้สั ดส่ วนในการเก็ บ ข้อ มูล จากร้ านค้ามัล ติ แบรนด์
รองเท้าสนีกเกอร์ที่อยูใ่ นสถานที่ที่มีจานวนร้านค้ามากกว่า ต่อสถานที่ที่มี จานวนร้านค้าน้อยกว่า ดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สถานที่ต้ งั ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ จานวนร้านค้าและสัดส่วนการเลือก
จานวนตัวอย่าง
สถานที่ต้ งั
ศูนย์การค้า Siam Square

จานวน
3

ร้านค้า
V.A.C., Carnival
และ Preduce
SIWILAI
Atmos Bangkok
SWAP
Dilok
HoopS Shop
Tong Tong Shop

จานวนตัวอย่าง
136

ห้างสรรพสิ นค้า Central Embassy
1
44
ห้างสรรพสิ นค้า Central World
1
44
ศูนย์การค้า City Park
1
44
ห้างสรรพสิ นค้ามาบุญครอง
1
44
ห้างสรรพสิ นค้า Terminal 21 สาขาอโศก
1
44
สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT จตุจกั ร
1
44
รวม
9
400
ที่ ม า ร้ า นค้า มัล ติ แ บรนด์รองเท้า สนี ก เกอร์ แ นะน าจากเว็บ ไซต์ Wongnai (2019) และเว็บ ไซต์
Pepper (2017)
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยน าแบบสอบถามออนไลน์ ในรู ปแบบ QR CODE ฝากไว้กับ ร้านค้ามัลติ แบรนด์
รองเท้าสนีกเกอร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีก
เกอร์แบบมัลติแบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน
2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ท้ งั สิ้ น 400 ชุด

3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู ้ วิ จั ย เลื อ กเป็ นการส ารวจจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาข้อมูลที่ได้จาก
การค้นคว้าและรวบรวมจากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ อิท ธิ พ ลของผูม้ ี ชื่อเสี ยง ภาพลัก ษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่ องทางดิ จิทัล ที่ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แล้วนามาเป็ นข้อมูลในการออกแบบเป็ นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยในแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนสาคัญ ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ แบ่ งเป็ นค าถามแบบปลายปิ ดโดยมี ค าตอบให้
เลือกตอบ ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจานวน 4
ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การใช้ผู ้มี ชื่ อ เสี ย งส่ งเสริ ม การค้า 10 ข้อ
ภาพลัก ษณ์ ร้านค้า 7 ข้อ และการตลาดผ่านช่ องทางดิ จิทัล 11 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบช่ ว ง
(Interval Scale) 6 ระดับ โดยมีการวัดในทิศทางเดียว รวมทั้งหมดจานวน 28 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบ
รนด์รองเท้าสนีกเกอร์ เป็ นแบบสอบถามแบบช่วง (Interval Scale) 6 ระดับ โดยมีการวัดในทิศทาง
เดียว รวมทั้งหมดจานวน 3 ข้อ
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนแบบช่วง (Interval Scale) 6 ระดับ ดังนี้
คะแนน 6 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด / มากที่สุด
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมาก / มาก
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างมาก / ค่อนข้างมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างน้อย
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย / น้อย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด / น้อยที่สุด
เกณฑ์ก าหนดระดับ ค่ าเฉลี่ ยในการประเมิ น ข้อมูล เกี่ ย วกับการใช้ผูม้ ี ชื่ อเสี ยงส่ งเสริ ม
การค้า และภาพลักษณ์ร้านค้า มีคะแนนเต็มเท่ากับ 6 โดยพิจารณาจากการจัดช่วงคะแนนได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 5.50-6.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด / มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก / มาก
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างมาก / ค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย / น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด / น้อยที่สุด
เกณฑ์กาหนดระดับค่าเฉลี่ยในการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
และการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติ แบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ มีคะแนนเต็มเท่ากับ 6
โดยพิจารณาจากการจัดช่วงคะแนนได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 5.50-6.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ค่อนข้างมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด

3.3 การสร้ างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
การสร้างและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั มีข้นั ตอนและวิธี ดังต่อไปนี้
3.3.1 ศึกษาตารา หนังสื อ บทความ เอกสาร วารสารทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ การแสวงหาข้อ มู ล ของการใช้ผูม้ ี ชื่ อเสี ย งส่ งเสริ ม การค้า ภาพลัก ษณ์ ร้านค้า และการตลาด
ช่ อ งทางดิ จิ ท ั ล ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อในร้ า นขายรองเท้ า สนี ก เกอร์ แ บบมั ล ติ แ บรนด์
3.3.2 น านิ ย ามศัพ ท์เฉพาะของตัวแปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา มาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม
ด้วยกัน 3 ส่ วน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม การแสวงหาข้อมูลของการ
ใช้ผูม้ ีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า ภาพลักษณ์ ร้านค้า การตลาดช่องทางดิจิทลั และการตัดสิ นใจซื้ อใน
ร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์
3.3.3 ตรวจสอบข้อ ค าถามและร่ างแบบสอบถาม โดยให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษางานวิ จัย
ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์และขอบเขตการ
วิจยั มากที่สุด จากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปให้ ผูท้ รงคุณวุฒิและ/หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ด้านที่ เกี่ยวข้อง 5 คนตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรที่ตอ้ งการวัดตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยมีรายนามและ
ตาแหน่งของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ดร.ปนัดดา จัน่ เพชร
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ดร.ธันยพร วิเชียรเกื้อ
อาจารย์ประจาสาขาการตลาด
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 4 นายอมรฤทธิ์ วัฒนะ
นายกสมาคม SME มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5

นายภาสวุฒิ ถาวร
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายกลัน่ กรองสิ นเชื่อ กลุ่มกลัน่ กรองสิ นเชื่อ 1
สายงานบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารกรุ งไทย
โดยมีกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามสามารถใช้วดั ตัวแปรนั้น ๆ ได้แน่นอน
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสามารถใช้วดั ตัวแปรนั้น ๆ ได้แน่นอน
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สามารถใช้วดั ตัวแปรนั้น ๆ ได้แน่นอน
3.3.4 เมื่อได้ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) แล้ว จึงนามาหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีดัชนี
ความสอดคล้อง 0.8 ขึ้นไป (วุฒิชาติ สุ นทรสมัย, 2556) วิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยใช้
สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน มีสูตร ดังนี้
=

∑R

สูตรการคานวณค่า

IOC

เมื่อ IOC แทน
∑R แทน
N แทน
ถ้าค่า IOC ≥
ถ้าค่า IOC <

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ผลรวมของความคิดเห็นด้านบวกของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
0.80 ถือว่าคาถามนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
0.80 ถือว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ให้ตดั คาถามนั้นออก

N

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคาถามและวัตถุประสงค์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
จานวนข้อคาถาม ข้อคาถามที่คงไว้ ข้อคาถามที่ตดั ออก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
4
1-4
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
การใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า
16
2-11,13-15
1,12,16
ภาพลักษณ์ร้านค้า
11
17-27
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
18
28-30,32-45
31
ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้อ
3
1-3
-
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จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคาถามและวัตถุประสงค์จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน สรุ ปได้ว่ามีขอ้ คาถามในส่ วนที่ 2 ที่ไม่ผ่านค่าดัชนี ความสอดคล้องจานวน
ทั้งสิ้ น 4 ข้อ คือข้อคาถามที่ 1,12,16 และ31 จึงสรุ ปได้ว่าเนื้ อหาของคาถามมีความเที่ยงตรงเพียง 48
ข้อ จากทั้งหมด 52 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงตัดคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกจากแบบสอบถาม และสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของคาถามและวัตถุประสงค์ต่อที่อาจารย์ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ข้อคาถามอีกครั้ง
เมื่อได้นาผลการประเมินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคาถามและวัตถุประสงค์มา
ปรึ กษากับ อาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ได้พิจารณาข้อมูล และได้
เสนอให้มีการปรับปรุ งข้อคาถามในประเด็นหลัก ๆ คือ
1. ยุบ รวมข้อคาถามที่ มีเนื้ อหาใกล้เคียงกัน เพื่อท าให้แบบสอบถามมี ความกระชับ
สะดวกต่อผูต้ อบแบบสอบถาม แต่ยงั คงสามารถตอบคาถามการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
2. ปรับปรุ งข้อความในข้อคาถามบางข้อ เพื่อทาให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถตอบคาถามการ
วิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ชดั เจนมากขึ้น
3. เพิ่ ม เติ ม ข้อค าถามบางข้อเพื่ อท าให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ ส ามารถตอบค าถามการวิ จยั ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้ชดั เจนมากขึ้น
ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจานวนข้อคาถามที่ผา่ นการพิจารณาและปรับปรุ งข้อคาถามจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
ข้อคาถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
การใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า
ภาพลักษณ์ร้านค้า
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ส่วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้อ

จานวนข้อคาถาม
4

ข้อคาถามที่
1-4

10
7
11
3

1-10
11-17
18-28
1-3

3.3.5 หลังจากการแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์แล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับผูใ้ ช้บริ การร้าน
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ขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์จานวน 30 คน ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน นา
ผลที่ ได้ม าวิเคราะห์ ค่ าความเที่ ยง (Reliability) ในผลแบบสอบถามส่ วนที่ 2 และ 3 โดยใช้สู ต ร
สัมประสิ ทธิ์ ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ควรมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป (Panayides, 2013) ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแต่ละหัวข้อในแบบสอบถาม (n=30)
หัวข้อคาถาม
1. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า
2. ภาพลักษณ์ร้านค้า
3. การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
4. การตัดสิ นใจซื้ อ

จานวนข้อ
10
7
11
3

Cronbach's Alpha
0.832
0.827
0.877
0.858

จากตารางที่ 7 พบว่าค่าความเชื่ อมัน่ ในหัวข้อคาถามการใช้บุคคลที่ มีชื่ อเสี ยงส่ งเสริ ม
การค้า คื อ 0.832 ภาพลัก ษณ์ ร้า นค้า คื อ 0.827 การตลาดผ่านช่ องทางดิ จิทัล คื อ 0.877 และการ
ตัดสิ นใจซื้อคือ 0.858 ทุกหัวข้อได้ค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.7 ผูว้ ิจยั จึงจัดทาแบบสอบถามเป็ นฉบับ
สมบู รณ์ เพื่ อใช้ในการวิจยั และนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ กาหนดไว้
จานวน 400 ชุด
3.3.6 ผูว้ ิจยั น าแบบสอบถามที่ ได้ทาการปรับ ปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในการ
รับรองโครงการวิจยั และเครื่ องมือการวิจยั หลังจากเก็บข้อมูลครบ 400 ชุดแล้วจึง ทดสอบค่าความ
เชื่อมัน่ ในแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงสัดส่ วนองค์ประกอบและผลตรวจความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (n=400)
ตัวแปรและองค์ประกอบของแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 1. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ ม
การค้า
1.1 ความเชี่ยวชาญ
1.2 ความไว้วางใจ
1.3 ความดึงดูดใจ
1.4 ความเคารพ
1.5 ความเหมือน
2. ภาพลักษณ์ร้านค้า
2.1 การบริ การ
2.2 การคัดเลือกสิ นค้า
2.3 บรรยากาศร้าน
2.4 ความสะดวก
3. การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
3.1 การตลาดผ่านสื่ อสังคม
3.2 การตลาดเชิงเนื้อหา
3.3 การตลาดผ่านระบบค้นหา
3.4 การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย
3.5 การตลาดผ่านอีเมล
3.6 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ส่วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้อ
1.1 การเลือกเป็ นตัวเลือกแรก
1.2 การกลับมาซื้อซ้ า
1.3 การแนะนาบอกต่อ

สัดส่วนข้อ ข้อคาถามที่
คาถาม
รวม 4 ข้อ
1-4
รวม 10 ข้อ
1-10
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 7 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 1 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 11 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 2 ข้อ
รวม 1 ข้อ
รวม 3 ข้อ
รวม 1 ข้อ
รวม 1 ข้อ
รวม 1 ข้อ

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-17
11,13
12,14
16
15,17
18-28
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28
1-3
1
2
3

Cronbach's
Alpha
0.836

0.743

0.894

0.771
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลการวิจยั ในรู ปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีข้ นั ตอนดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
3.4.1 ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อขออนุ ญาตเจ้าของร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์
พร้ อ มแนะน าตัวด้วยชื่ อ -นามสกุ ล แจ้งว่าเป็ นนิ สิ ตระดับ ปริ ญ ญาโท คณะการจัดการและการ
ท่ อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา มี ค วามประสงค์ข อความอนุ เคราะห์ ใ นการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพื่อการศึกษางานวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งชี้แจงกระบวนการในการตอบแบบสอบถาม
3.4.2 ผูว้ ิจยั แนบเอกสารหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากคณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแนบแบบสอบถามออนไลน์ ในรู ปแบบ QR CODE เพื่อ
ใช้เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์
3.4.3 ขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยให้ผทู ้ ี่เคยใช้บริ การ
ร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามออนไลน์
ตามลิงค์ QR CODE ที่แนบไว้ให้ โดยใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 นาที มีขอ้
คาถามรวมทุกส่ วนจานวน 35 ข้อ เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็ จสิ้ น แบบสอบถามจะถูกบันทึก
โดยอัตโนมัติทนั ที
3.4.4 รวบรวมเก็ บ แบบสอบถาม และประเมิ นจานวนแบบสอบถามที่ ได้ก ลับมาว่ามี
จานวนครบตามที่ได้ออกแบบไว้คือ 400 ชุดหรื อไม่ ถ้าครบถ้วนแล้วจึงทาการตรวจสอบข้อมูลของ
แบบสอบถามถึ งความถูกต้อง และความสมบู รณ์ หากปรากฏว่าแบบสอบถามชุ ดใดไม่มี ความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ตามแบบที่ผวู ้ ิจยั ต้องการแบบสอบถามชุดนั้นจะไม่ถูกนามาใช้ในการวิจยั
และดาเนิ นการเก็บข้อมูลในจานวนที่เหลือจนครบ 400 ชุด จากนั้นรวบรวบผลแบบสอบถามที่ได้
ไปลงรหัส และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ในโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติต่อไป

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ข้อมูลที่ รวบรวมได้จากการตอบ
แบบสอบถามของประชากรในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติในการประมวลผล
โดยตัวแปรต่าง ๆ จะถูกนามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปตัวเลขแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นรายข้อ เพื่ อวัดระดับการแสวงหา
ข้อมูลการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า ภาพลักษณ์ ร้า นค้า การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
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3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้
3.5.1.1 ความถี่และร้อยละ (Frequency and Percentage) โดยการสรุ ปข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
3.5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการ
สรุ ปข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ ม
การค้า ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้าน
ขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ (อภิญญา อิงอาจ, 2557)
3.5.1.3 ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ ง (Kurtosis) โดยการสรุ ปข้อมูล ของ
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ด้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การใช้บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งส่ งเสริ ม การค้า
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้านขาย
รองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ ค่าความเบ้ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวควรมีค่าสั มบูรณ์อยู่
ระหว่าง -1 ถึง +1 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2013, p.34) และมีค่าสัมบูรณ์ของค่าความโด่ง
อยู่ระหว่าง - 2.58 ถึง + 2.58 (Hair et al., 2013, p.71) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบโค้ง
ปกติ
3.5.2 สถิติที่ตอ้ งใช้ในการตอบคาถามการวิจยั และทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีดงั นี้
3.5.2.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) เป็ นการแสดง
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยใช้สัญลักษณ์ r แทนค่าความสัมพันธ์ที่มี
ค่าระหว่าง +1 และ -1 ผูว้ ิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสั มพันธ์แบบเพี ยร์ สั นก่ อน เมื่ อตัวแปรของ
ประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กนั จึงดาเนินการต่อไป โดยให้ความหมายแตกต่างกันตามระดับ
ความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ระดับสหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
0.90-1.00
0.70-0.90
0.50-0.70
0.30-0.50
0.00-0.30
ที่มา Hinkle D. E. (1998, p.118)

ระดับความสัมพันธ์
ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันในระดับสูงมาก
ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันในระดับสูง
ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันในระดับปานกลาง
ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันในระดับต่า
ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันในระดับต่ามาก
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3.5.2.2 การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
พิ จารณาค่าสถิ ติไค-สแควร์ (Chi-Square: 2) มี นัยส าคัญ (p-value > .05) ค่าไค-สแควร์ สัมพัท ธ์
(Chi-Square: 2/df) น้อ ยกว่า 2.00 ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งของโมเดล (Goodness of Fit Index:
GFI) มีค่ามากกว่า .90 ดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) มีค่ามากกว่า .90 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มี
ค่ามากกว่า .90 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) มี
ค่าต่ากว่า .08 ดัชนีค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (Standardized Root
Mean Squared Residual: SRMR) มีค่าต่ากว่า .08 ดัชนี ค่ารากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (Root Mean Squared Error Approximation: RMSEA) มีค่าต่ากว่า .07 ดัชนี วดั ระดับ
ความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (Normed Fit Index: NFI) มีค่ามากกว่า .90 และดัชนี วดั ระดับความ
เหมาะสมพอดี ไม่ อิงเกณฑ์ (Non-Normed Fit Index: NNFI) มี ค่ามากกว่า .90 จึ งถื อว่าโมเดลทาง
ทฤษฎี มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (Schumacker & Lomax, 2010 และ Hair et al.,
2013)
3.5.2.3 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ (Structural Equation Model: SEM)
พิ จารณาค่าสถิ ติไค-สแควร์ (Chi-Square: 2) มี นัยส าคัญ (p-value > .05) ค่าไค-สแควร์ สัมพัท ธ์
(Chi-Square: 2/df) น้อ ยกว่า 2.00 ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งของโมเดล (Goodness of Fit Index:
GFI) มีค่ามากกว่า .90 ดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) มีค่ามากกว่า .90 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มี
ค่ามากกว่า .90 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) มี
ค่าต่ากว่า .08 ดัชนีค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (Standardized Root
Mean Squared Residual: SRMR) มีค่าต่ากว่า .08 ดัชนี ค่ารากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่ าง
โดยประมาณ (Root Mean Squared Error Approximation: RMSEA) มีค่าต่ากว่า .07 ดัชนี วดั ระดับ
ความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (Normed Fit Index: NFI) มีค่ามากกว่า .90 และดัชนี วดั ระดับความ
เหมาะสมพอดี ไม่ อิงเกณฑ์ (Non-Normed Fit Index: NNFI) มี ค่ามากกว่า .90 จึ งถื อว่าโมเดลทาง
ทฤษฎี มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (Schumacker & Lomax, 2010 และ Hair et al.,
2013) สรุ ปเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าดัชนี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ (SEM) ได้ดงั ตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงค่าของดัชนีที่ใช้วดั ความผ่านเกณฑ์ระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างและข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ค่าดัชนี
1. ค่า Chi-Square (2)

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ค่า p-value

≥

.05

อ้างอิง
Schumacker & Lomax (2010, p. 100)

2. ค่าสัดส่วน (2/df)

มีค่า ≤ 2.00

Schumacker & Lomax (2010, p. 100)

3. ค่า GFI

มีค่า

.90

Schumacker & Lomax (2010, p. 101)

4. ค่า AGFI

มีค่า ≥ .90

Schumacker & Lomax (2010, p. 101)

5. ค่า CFI

มีค่า ≥ .90

Schumacker & Lomax (2010, p. 104)

6. ค่า NFI

มีค่า ≥ .90

Schumacker & Lomax (2010, p. 104)

7. ค่า NNFI

มีค่า ≥ .90

Schumacker & Lomax (2010, p. 104)

8. ค่า RMSEA

มีค่า < .07

Hair et al. (2013, p.584)

9. ค่า SRMR

มีค่า ≤ .08

Hair et al. (2013, p.584)

10. ค่า RMR

มีค่า ≤ .08

Hair et al. (2013, p.584)

≥

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ องโมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุของอิ ทธิ พ ลของผูม้ ี ชื่ อเสี ย ง ภาพลัก ษณ์
ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้า
สนี ก เกอร์ แบบมัล ติ แบรนด์ น้ ี ได้แบ่ งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ดังหัวข้อรายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
4.3 การตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้าง
4.4 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ความหมายสัญลักษณ์หรือตัวแปร
BUYING
หมายถึง ตัวแปรแฝงด้านการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ใน
ร้านค้ามัลติแบรนด์
FSCH
หมายถึง การเลือกซื้อเป็ นตัวเลือกแรก
REPT
หมายถึง การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต
WOM
หมายถึง การแนะนาบอกต่อ
CELEB
หมายถึง ตัวแปรแฝงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า
CL1
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านความเชี่ยวชาญของบุคคล
CL2
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านความไว้วางใจของบุคคล
CL3
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านความดึงดูดใจของบุคคล
CL4
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านความเคารพของบุคคล
CL5
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านความเหมือนของบุคคล
STORE
หมายถึง ตัวแปรแฝงด้านภาพลักษณ์ร้านค้า
ST1
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านคุณภาพการบริ การ
ST2
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านการคัดเลือกสิ นค้า
ST3
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านบรรยากาศในร้านค้า
ST4
หมายถึง ตัวแปรสังเกตด้านความสะดวกสบาย
DIGITAL
หมายถึง ตัวแปรแฝงด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
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DG1
DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
SK
KU

df
GFI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

AGFI

หมายถึง

RMSEA

หมายถึง

RMR

หมายถึง

SRMR

หมายถึง

CFI

หมายถึง

NFI

หมายถึง

NNFI

หมายถึง

R2

หมายถึง

2
2/df

ตัวแปรสังเกตด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคม
ตัวแปรสังเกตด้านการตลาดเชิงเนื้อหา
ตัวแปรสังเกตด้านการตลาดผ่านระบบค้นหา
ตัวแปรสังเกตด้านการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย
ตัวแปรสังเกตด้านการตลาดผ่านอีเมล
ตัวแปรสังเกตด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)
ดัชนีไค-สแควร์สัมพันธ์
องศาอิสระ (Degrees of Freedom)
ดั ช นี วัด ระดั บ ความผ่ า นเกณ ฑ์ (Goodness of Fit
Index)
ดั ช นี ว ัด ระดั บ ความผ่ า นเกณฑ์ ป รั บ แก้ (Adjusted
Goodness of Fit Index)
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่วนที่เหลือคลาดเคลื่อน
กาลังสอง (Root Mean Square Error of
Approximation)
ดัช นี รากของก าลังสองเฉลี่ ย ของส่ วนที่ เหลื อ (Root
Mean Square Residual)
ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วน
ที่เหลือ (Standardized Root Mean Squared Residual)
ดัชนี ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (Comparative
Fit Index)
ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์
(Normed Fit Index)
ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์
(Non-Normed Fit Index)
ค่าสัมประสิ ทธิ์พยากรณ์ (Squared Multiple
Correlation: R-square)
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M
SE
b

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

β
t
SD
p
p-value

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ไม่ได้อยูใ่ นรู ปมาตรฐาน
(Unstandardized Factor Loadings)
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loadings)
ค่าสถิติที (t-value)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ
ค่าสถิติพี (p-value)

การกาหนดสัญลักษณ์ของเครื่ องหมายในการวิเคราะห์โมเดล
แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
แทน

ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)

แทน

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยตัวแปรที่ปลายลูกศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หวั ลูกศร

4.1 ข้ อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การร้านขายรองเท้า
สนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน โดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แสดงในตารางที่ 11 ดังนี้
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 21 ปี
21-35 ปี
36-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

141
259
400

35.25
64.75
100.00

79
175
103
34
9
400

19.75
43.75
25.75
8.50
2.25
100.00

107
228
65
400

26.75
57.00
16.25
100.00

137
123
83
38
19
400

34.25
30.75
20.75
9.50
4.75
100.00

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
จาก ตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีจานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 และเพศ
หญิง มีจานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.75 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-35ปี
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จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือช่วงอายุ 36-50ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.75 ต่อมาคือช่วงอายุต่ากว่า 21ปี จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 ช่วงอายุ 51-60ปี จานวน 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และช่วงอายุมากกว่า 60ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมาคือระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 26.75 และระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 ตามลาดับ
ด้านรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อ นพบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้
ส่ ว นตัว เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า กว่ า หรื อ เท่ า กั บ 15,000 บาท จ านวน 137 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.25
รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 ลาดับ
ต่อมารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,000
บาทขึ้นไป จานวน 19 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
4.1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า ภาพลักษณ์ร้านค้า และ
การตลาดผ่านช่ องทางดิ จิท ัล ของผูใ้ ช้บริ ก ารร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัล ติ แบรนด์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีผลคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด่งของตัวแปร
ตัวแปร
การใช้ ผ้ มู ีชื่อเสี ยงส่ งเสริมการค้ า
ความเชี่ยวชาญ
ความไว้วางใจ
ความดึงดูดใจ
ความเคารพ
ความเหมือน
ภาพลักษณ์ร้านค้า
คุณภาพการบริ การ
การคัดเลือกสิ นค้า
บรรยากาศในร้านค้า

M
3.88
3.69
3.74
4.24
3.57
4.17
4.01
3.66
4.26
3.99

SD
0.78
0.99
0.95
1.17
0.75
1.13
0.76
0.71
0.99
1.19

แปลผล
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยค่อนข้างมาก

SK
-0.43
0.53
0.06
-0.06
-0.25
-0.05
-0.61
-0.45
-0.25
0.01

KU
-0.49
-0.19
-0.40
-0.97
-0.38
-0.95
-0.19
0.25
-0.50
-0.83
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด่งของตัวแปร (ต่อ)
ตัวแปร
ความสะดวกสบาย
การตลาดผ่านช่ องทางดิจิทัล
การตลาดผ่านสื่ อสังคม
การตลาดเชิงเนื้อหา
การตลาดผ่านระบบค้นหา
การตลาดผ่านตัวแทน
การตลาดผ่านอีเมล
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การตัดสินใจซื้อ
การเลือกซื้อเป็ นตัวเลือกแรก
การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต
การแนะนาบอกต่อ

M
4.13
3.89
3.87
4.16
4.06
3.75
3.56
3.97
3.96
3.78
3.99
4.12

SD
1.10
0.84
1.07
1.12
1.01
1.04
1.02
1.19
0.90
1.13
1.07
1.05

แปลผล
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

SK
-0.22
0.13
0.38
-0.01
-0.13
0.32
0.56
0.09
0.21
0.35
-0.07
-0.09

KU
-0.62
-0.40
-0.35
-0.99
-0.55
-0.61
-0.22
-0.92
-0.34
-0.62
-0.29
-0.43

จากตารางที่ 12 การใช้ผูม้ ีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.88 ในระดับ
เห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยองค์ประกอบความดึงดูดใจมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 4.42 รองลงมาเป็ น
ความเหมือนที่ 4.17 ความไว้วางใจที่ 3.74 ความเชี่ยวชาญที่ 3.69 และความเคารพที่ 3.57 ตามลาดับ
แสดงว่าผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการใช้
ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีความน่าดึงดูดใจในการส่ งเสริ มการค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ใน
ร้านค้ามัลติแบรนด์มากที่สุด มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างกันคืออยูร่ ะหว่าง 0.75 ถึง 1.17 โดยตัว
แปรสังเกตได้ดา้ นความดึงดูดใจมี ค่ามากที่สุด และความเคารพมีค่าน้อยที่สุด แสดงว่าด้านความ
เชี่ยวชาญ ความไว้วางใจ ความดึงดูดใจ ความเคารพ และความเหมือนมีความแตกต่างกัน
ภาพลัก ษณ์ ร้ านค้ามี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ที่ 4.01 ในระดับ เห็ น ด้ว ยค่ อ นข้างมาก โดย
องค์ป ระกอบของสิ น ค้า มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด ที่ 4.26 รองลงมาเป็ นความสะดวกสบายที่ 4.13
บรรยากาศในร้านค้าที่ 3.99 และคุณภาพการบริ การที่ 3.66 ตามลาดับ แสดงว่าผูใ้ ช้บริ การร้านขาย
รองเท้าสนี กเกอร์แบบมัลติแบรนด์ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการคัดเลือกสิ นค้า ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์มากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห่ างกัน
คืออยู่ระหว่าง 0.71ถึง 1.19 โดยตัวแปรสังเกตได้ดา้ นบรรยากาศในร้านค้า มีค่ามากที่สุด และด้าน
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คุณภาพการบริ การมีค่าน้อยที่สุด แสดงว่าคุณภาพการบริ การ สิ นค้า บรรยากาศในร้านค้า และความ
สะดวกสบายมีความแตกต่างกัน
การตลาดผ่านช่องทางดิ จิทัล มี ค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ที่ 3.89 ในระดับ ค่อนข้างมาก โดย
องค์ประกอบด้านการตลาดเชิงเนื้ อหามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ดที่ 4.16 รองลงมาเป็ นการตลาดผ่านระบบ
ค้นหาที่ 4.06 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่ 3.97 การตลาดผ่านสื่ อสังคมที่ 3.87 การตลาดผ่าน
ตัวแทนจาหน่ ายที่ 3.75 และการตลาดผ่านอี เมลที่ 3.56 ตามล าดับ แสดงว่าผูใ้ ช้บริ ก ารร้ านขาย
รองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าการตลาดเชิงเนื้ อหา ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนี กเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์มากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียง
กันคืออยู่ระหว่าง 1.01 ถึง 1.19 โดยตัวแปรสังเกตได้ดา้ นการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มีค่ามากที่สุด
และด้านการตลาดผ่านระบบค้นหามีค่าน้อยที่สุ ด แสดงว่า การตลาดผ่านสื่ อสังคม การตลาดเชิ ง
เนื้ อหา การตลาดผ่ า นระบบค้ น หา การตลาดผ่ า นตั ว แทน การตลาดผ่ า นอี เ มลและการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกัน
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.96 ใน
ระดับค่อนข้างมาก โดยการแนะนาบอกต่อมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด ที่ 4.12 รองลงมาคือการกลับมาซื้ อ
ซ้ าในอนาคตที่ 3.99 และการเลือกซื้อเป็ นตัวเลือกแรกที่ 3.78 ตามลาดับ แสดงว่าผูใ้ ช้บริ การร้านขาย
รองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการบอกต่อร้านค้ามัลติแบรนด์
รองเท้าสนีกเกอร์ต่อบุคคลอื่นมากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันคืออยูร่ ะหว่าง 1.05
ถึง 1.13 โดยองค์ประกอบด้านการเลือกซื้ อเป็ นตัวเลือกแรกมีค่ามากที่สุด และการแนะนาบอกต่อมี
ค่าน้อยที่สุด แสดงว่าการเลือกซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ การ
กลับ มาซื้ อรองเท้าสนี ก เกอร์ ในร้ านค้า มัล ติ แบรนด์ อีก ครั้ งในอนาคต และการแนะน าบอกต่ อ
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ต่อบุคคลอื่นไม่มีความแตกต่างกัน
4.1.3 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงปกติของข้อมูล จากตารางที่ 12 ทาการวิเคราะห์
ค่าความเบ้และความโด่งผ่านทางโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของ
ข้อ มู ล ตัวแปรผูม้ ี ชื่ อเสี ย ง ภาพลัก ษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่ อ งทางดิ จิทัล ที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์แบบมัลติแบรนด์ พบว่าค่าความเบ้ของตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัวมีค่าสัมบูรณ์อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 และมีค่าสัมบูรณ์ของค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 2.58 ถึง +2.58 (Hair et al., 2013) จึงสามารถอนุมานได้ว่าตัวแปรสังเกตมีการแจกแจงใกล้เคียงโค้ง
ปกติ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรสั งเกตในโมเดลสมการโครงสร้ าง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตผ่านค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(r) ของตัวแปรผูม้ ี ชื่อเสี ย ง ภาพลัก ษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่ องทางดิ จิทัล ที่ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้ านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติ แบรนด์ รวมทั้งหมด 18 ตัวแปร
พบว่า องค์ป ระกอบของตัวแปรสั ง เกตทั้ง หมดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางบวก ตัว แปรมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .13 ถึง .59 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์
กัน ขนาดพอเหมาะ ซึ่ งไม่ พ บตัวแปรที่ มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรเกิ น 0.80
(Gujarati & Porter, 2008) แสดงว่าไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ระหว่างตัว
แปรอิสระในโมเดล จึงอนุ มานได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมสาหรับการนาไปตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์
องค์ประกอบด้านการใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า (CELEB) ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
สนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์ (BUYING) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง .13 ถึง .43 ตัว
แปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดคือตัวแปรด้านความไว้วางใจของบุคคล (CL2) กับตัวแปรการ
กลับมาซื้อซ้ าในอนาคต (REPT) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .43
องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ร้านค้า (STORE) ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ใน
ร้านค้ามัลติแบรนด์ (BUYING) มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .13 ถึง .39 ตัวแปรคู่ที่ มี
ความสั ม พันธ์กันมากที่ สุ ดคื อตัวแปรด้านการคัดเลื อกสิ นค้า (ST2) กับตัวแปรการเลื อกซื้ อเป็ น
ตัวเลือกแรก (FSCH) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .39
องค์ประกอบการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (DIGITAL) ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี ก
เกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์ (BUYING) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .20 ถึง .45 ตัวแปร
คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือตัวแปรด้านการตลาดเชิ งเนื้ อหา (DG2) กับตัวแปรการแนะนา
บอกต่อ (WOM) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .45
โดยในตารางที่ 13 สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในตัวแปรแฝง
แต่ละตัวได้วา่ อยูใ่ นระดับความสัมพันธ์ระดับต่าถึงระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกทุกตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝงด้านการใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้ามีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
.37 ถึง .69 ตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดคือตัวแปรด้านความดึงดูดใจของบุคคล (CL3) กับ
ตัวแปรด้านความเหมือนของบุคคล (CL5) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .69
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ตัวแปรแฝงด้านภาพลักษณ์ร้านค้ามีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .35 ถึง .70 ตัว
แปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดคือตัวแปรด้านบรรยากาศในร้านค้า (ST3) กับตัวแปรด้านความ
สะดวกสบาย (ST4) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .70
ตัวแปรแฝงด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .31
ถึง .71 ตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดคือตัวแปรด้านการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย (DG4)
กับตัวแปรด้านการตลาดผ่านอีเมล (DG5) มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .71
ตัวแปรแฝงด้านการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .47 ถึง .59 ตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือตัวแปรการเลื อกซื้ อ
เป็ นตัวเลื อกแรก (FSCH) กับ ตัวแปรการแนะน าบอกต่อ (WOM) มี ค่าสั มประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์
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4.3 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างของ

โมเดลการวัด
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง เมื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นแล้วพบว่ามีการแจก
แจงของข้อ มู ล ใกล้เคี ย งแบบปกติ จึ ง สามารถเลื อ กการวิ เคราะห์ เส้ น ทางของโมเดลสมการ
โครงสร้างแบบ Maximum Likelihood ได้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ได้แก่ โมเดลการวัด
ตัวแปรแฝงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า (CELEB) ด้านภาพลักษณ์ร้านค้า (STORE) และ
ด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (DIGITAL) ผลการตรวจสอบของโมเดลการวัด ดังนี้
4.3.1 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ส่งเสริ มการค้า
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรแฝงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรสังเกตได้
ตัวย่อ
ตัวแปรสังเกตได้
น้ าหนักองค์ประกอบ
β
SE
b
t
R2
ด้านความเชี่ยวชาญ
CL1
1.00
0.61
0.37
ด้านความไว้วางใจ
CL2
0.10
1.05
0.67
10.99
0.45
ด้านความดึงดูดใจ
CL3
0.14
1.72
0.89
12.44
0.79
ด้านความเคารพ
CL4
0.08
0.80
0.65
9.88
0.42
ด้านความเหมือน
CL5
0.12
1.43
0.77
12.10
0.59
 2= 3.72, df = 4, p-value = .45,  2/df = .93, GFI = 1.00, AGFI = .99, CFI = 1.00, RMSEA =
.00, RMR = .05, SRMR = .01, NFI = 1.00, NNFI = 1.00
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1.00

CELEB

.61
.67
.89
.65
.77

CL1

.63

CL2

.55

CL3

.21

CL4

.58

CL5

.41

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ส่งเสริ มการค้า
ตารางที่ 15 แสดงค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแปร
แฝงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า
ค่าดัชนี

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณา
ค่าที่วัดได้
ค่า p-value ≥ .05
0.45
2
มีค่า ≤ 2.00
0.93
2/df
มีค่า ≥ .90
1.00
GFI
มีค่า ≥ .90
0.99
AGFI
มีค่า ≥ .90
1.00
CFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NNFI
มีค่า < .07
0.00
RMSEA
มีค่า ≤ .08
0.01
SRMR
มีค่า ≤ .08
0.05
RMR
ที่มา Schumacker & Lomax (2010) และ Hair et al. (2013)

ผลการวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 14 และภาพที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก โดยมี
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ค่ าอยู่ใ นช่ วง .61 ถึ ง .89 มี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานอยู่ใ นระดับ .08 ถึ ง .14 สามารถเรี ย ง
น้ าหนักองค์ประกอบในรู ปของคะแนนมาตรฐาน ของตัวแปรสังเกตได้จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้าน
ความดึงดูดใจ (CL3) มีค่า .89 ด้านความเหมือน (CL5) มีค่า .77 ด้านความไว้วางใจ (CL2) มีค่า .67
ด้า นความเคารพ (CL4) มี ค่ า .65 และด้านความเชี่ ย วชาญ (CL1) มี ค่ า .61 ตามล าดับ และมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ร่ วมกันกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า ร้อยละ 79 59 45 42
และ37 ตามลาดับ
จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ งยืนยัน ตัวแปรแฝงการใช้บุค คลที่ มี
ชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้า ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกค่า โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2)
เท่ากับ 3.72 ค่า p-value เท่ากับ .45 มีค่าดัชนีไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df) เท่ากับ .93 มีค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยของส่ วนคลาดเคลื่อนกาลังสอง (RMSEA) เท่ากับ .00 มีค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ย
ของส่ วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ .05 มีค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ
(SRMR) เท่ากับ .01 มีค่า ดัชนี ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเที ยบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มี ค่าดัชนี วดั
ระดับความผ่านเกณฑ์ (GFI) เท่ากับ 1.00 มีค่าดัชนีวดั ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ
.99 มีค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนีวดั ระดับความ
เหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (NNFI) เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของตัวแปรภายใน
โมเดลสมการโครงสร้าง
4.3.2 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงภาพลักษณ์ร้านค้า
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรแฝงภาพลักษณ์ร้านค้า
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรสังเกตได้
ตัวย่อ
ตัวแปรสังเกตได้
น้ าหนักองค์ประกอบ
SE
b
t
R2
β
ด้านคุณภาพการบริ การ
ST1
1.00
0.55
0.31
ด้านการคัดเลือกสิ นค้า
ST2
0.18
1.48
0.59
8.04
0.35
ด้านบรรยากาศในร้านค้า ST3
0.14
1.31
0.87
9.64
0.76
ด้านความสะดวกสบาย
ST4
0.26
2.23
0.80
8.65
0.64
 2 = 1.30, df = 1, p-value = .25,  2/df = 1.30, GFI = 1.00, AGFI = .98, CFI = 1.00, RMSEA
= .03, RMR = .03, SRMR = .01, NFI = 1.00, NNFI = 1.00

1.00

STORE

.55
.59
.87
.80

ST1

.69

ST2

.65

ST3

.24

ST4

.36

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรแฝงภาพลักษณ์ร้านค้า
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ตารางที่ 17 แสดงค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแปร
แฝงภาพลักษณ์ร้านค้า
ค่าดัชนี

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณา
ค่าที่วัดได้
ค่า p-value ≥ .05
0.25
2
มีค่า ≤ 2.00
1.30
2/df
มีค่า ≥ .90
1.00
GFI
มีค่า ≥ .90
0.98
AGFI
มีค่า ≥ .90
1.00
CFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NNFI
มีค่า < .07
0.03
RMSEA
มีค่า ≤ .08
0.01
SRMR
มีค่า ≤ .08
0.03
RMR
ที่มา Schumacker & Lomax (2010) และ Hair et al. (2013)

ผลการวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 16 และภาพที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก โดยมี
ค่ าอยู่ในช่ วง .55 ถึ ง .87 มี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานอยู่ใ นระดับ .14 ถึ ง .26 สามารถเรี ย ง
น้ าหนักองค์ประกอบในรู ปของคะแนนมาตรฐาน ของตัวแปรสังเกตได้จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้าน
บรรยากาศในร้านค้า (ST3) มีค่า .87 ด้านความสะดวกสบาย (ST4) มีค่า .80 ด้านการคัดเลือกสิ นค้า
(ST2) มี ค่า .59 และด้านคุณภาพการบริ การ (ST1) มีค่า .55 ตามลาดับ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
พยากรณ์ ร่ วมกันกับภาพลักษณ์ร้านค้า ร้อยละ 76 64 35 และ31 ตามลาดับ
จากตารางที่ 17 ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน ตัว แปรภาพลัก ษณ์ ร้ านค้า
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร โมเดลการวัดมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจัก ษ์
พิจารณาได้จากค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกค่า โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 1.30 ค่า pvalue เท่ากับ .25 มีค่าดัชนีไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df) เท่ากับ 1.30 มีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของ
ส่วนคลาดเคลื่อนกาลังสอง (RMSEA) เท่ากับ .03 มีค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ
(RMR) เท่ากับ .03 มีค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ
.01 มีค่ าดัชนี ระดับ ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มี ค่า ดัชนี วดั ระดับความผ่าน

100
เกณฑ์ (GFI) เท่ากับ 1.00 มีค่าดัชนีวดั ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 มีค่าดัชนีวดั
ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 1.00 และมี ค่าดัชนี วดั ระดับความเหมาะสมพอดี
ไม่อิงเกณฑ์ (NNFI) เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของตัวแปรภายในโมเดลสมการ
โครงสร้าง
4.3.3 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการตลาดผ่านช่ องทาง
ดิจิทลั
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรแฝงการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวย่อ
น้ าหนักองค์ประกอบ
β
SE
b
t
R2
ด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคม
DG1
- 1.00 0.63
- 0.40
ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา
DG2
0.60 1.30 0.79 14.70 0.62
ด้านการตลาดผ่านระบบค้นหา
DG3
0.10 1.21 0.81 11.78 0.65
ด้านการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย DG4
0.11 1.20 0.78 11.06 0.61
ด้านการตลาดผ่านอีเมล
DG5
0.09 0.89 0.59 9.62 0.35
ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
DG6
0.06 0.71 0.81 11.62 0.65
 2 = 5.59, df = 4, p-value = .23,  2/df = 1.40, GFI = 1.00, AGFI = .98, CFI = 1.00, RMSEA
= .03, RMR = .06, SRMR = .02, NFI = 1.00, NNFI = 1.00
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.63
.79
1.00

DIGITAL

DG1

.60

DG2

.38

.81
.78
.59

DG3

.35

DG4

.39

.81

DG5

.65

DG6

.35

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ตารางที่ 19 แสดงค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแปร
แฝงการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ค่าดัชนี

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณา
ค่าที่วัดได้
ค่า p-value ≥ .05
0.23
2
มีค่า ≤ 2.00
1.40
2/df
มีค่า ≥ .90
1.00
GFI
มีค่า ≥ .90
0.98
AGFI
มีค่า ≥ .90
1.00
CFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NNFI
มีค่า < .07
0.03
RMSEA
มีค่า ≤ .08
0.02
SRMR
มีค่า ≤ .08
0.06
RMR
ที่มา Schumacker & Lomax (2010) และ Hair et al. (2013)

ผลการวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 18 และภาพที่ 6 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก โดยมี
ค่ า อยู่ในช่ วง .59 ถึ ง .81 มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานอยู่ในระดับ .06 ถึ ง .11 สามารถเรี ย ง
น้ าหนักองค์ประกอบในรู ปของคะแนนมาตรฐาน ของตัวแปรสังเกตได้จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้าน
การตลาดผ่านระบบค้นหา (DG3)และด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (DG6) มีค่า .81 เท่ากัน ด้าน
การตลาดเชิ ง เนื้ อ หา (DG2) มี ค่ า .79 ด้านการตลาดผ่านตัว แทนจ าหน่ าย (DG4) มี ค่ า .78 ด้าน
การตลาดผ่านสื่ อสังคม (DG1) มีค่า .63 และด้านการตลาดผ่านอีเมล (DG5) มีค่า .59 ตามลาดับ และ
มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ร่ วมกันกับ การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ร้อยละ 65 62 61 40 และ35
ตามลาดับ
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร โมเดลการวัดมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจัก ษ์
พิจารณาได้จากค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกค่า โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 5.59 ค่า pvalue เท่ากับ .23 มีค่าดัชนีไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df) เท่ากับ 1.40 มีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของ
ส่วนคลาดเคลื่อนกาลังสอง (RMSEA) เท่ากับ .03 มีค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ
(RMR) เท่ากับ .06 มีค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ
.02 มีค่ าดัชนี ระดับ ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มี ค่า ดัชนี วดั ระดับความผ่าน
เกณฑ์ (GFI) เท่ากับ 1.00 มีค่าดัชนีวดั ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 มีค่าดัชนีวดั
ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนี วดั ระดับความเหมาะสมพอดี
ไม่อิงเกณฑ์ (NNFI) เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของตัวแปรภายในโมเดลสมการ
โครงสร้าง
4.3.4 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงการตัดสิ นใจซื้อ
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรแฝงการตัดสิ นใจซื้อ
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวย่อ
น้ าหนักองค์ประกอบ
β
SE
b
t
R2
การเลือกซื้อเป็ นตัวเลือกแรก FSCH
1.00
0.76
0.58
การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต
REPT
0.07
0.84
0.69 12.80
0.47
การแนะนาบอกต่อ
WOM
0.06
0.87
0.70 13.44
0.49
 2 = 5.50, df = 3, p-value = .14,  2/df = 1.83, GFI = .99, AGFI = .98, CFI = .99, RMSEA =
.05, RMR = .03, SRMR = .02, NFI = .98, NNFI = .99

FSCH

.42

REPT

.53

WOM

.51

.76
1.00

BUYING

.69
.70

ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรการตัดสิ นใจซื้ อ
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ตารางที่ 21 แสดงค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแปร
แฝงการตัดสิ นใจซื้อ
ค่าดัชนี

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณา
ค่าที่วัดได้
ค่า p-value ≥ .05
0.14
2
มีค่า ≤ 2.00
1.83
2/df
มีค่า ≥ .90
0.99
GFI
มีค่า ≥ .90
0.98
AGFI
มีค่า ≥ .90
0.99
CFI
มีค่า ≥ .90
0.98
NFI
มีค่า ≥ .90
0.99
NNFI
มีค่า < .07
0.05
RMSEA
มีค่า ≤ .08
0.02
SRMR
มีค่า ≤ .08
0.03
RMR
ที่มา Schumacker & Lomax (2010) และ Hair et al. (2013)

ผลการวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 20 และภาพที่ 7 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก โดยมี
ค่าอยู่ในช่ วง .62 ถึ ง .80 มี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานอยู่ในระดับ .09 สามารถเรี ย งน้ าหนัก
องค์ประกอบในรู ปของคะแนนมาตรฐาน ของตัวแปรสังเกตได้จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ การเลือกซื้ อ
เป็ นตัวเลือกแรก (FSCH) มีค่า .80 การแนะนาบอกต่อ (WOM) มีค่า .76 และการกลับมาซื้ อซ้ าใน
อนาคต (REPT) มีค่า .62 ตามลาดับ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ร่ วมกันกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ร้อยละ 64 57 และ 38 ตามลาดับ
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการตัดสิ นใจซื้อ ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า
ดัชนีผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกค่า โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 5.5 ค่า p-value เท่ากับ .14 มี
ค่าดัชนี ไค-สแควร์ สัมพัทธ์ ( 2/df) เท่ากับ 1.83 มีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่ วนคลาดเคลื่อน
กาลังสอง (RMSEA) เท่ากับ .05 มีค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ
.03 มีค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ .02 มีค่าดัชนี
ระดับ ความสอดคล้องเปรี ย บเที ย บ (CFI) เท่ ากับ .99 มี ค่ า ดัชนี วดั ระดับ ความผ่านเกณฑ์ (GFI)

105
เท่ากับ .99 มีค่าดัชนี วดั ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 มี ค่าดัชนี วดั ระดับความ
เหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ .98 และมี ค่าดัชนี วดั ระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์
(NNFI) เท่ากับ .99 แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของตัวแปรภายในโมเดลสมการโครงสร้าง
4.4 ผลการวิเคราะห์ สมการโครงสร้ างเชิงสาเหตุของโมเดลการวัด
ผลการวิเคราะห์ในตอนนี้ นาเสนอแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล
คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์ แบบมัลติแบ
รนด์ ตามสมมติฐานพร้อมทั้งเสนอค่าองค์ประกอบของโมเดล ค่าสถิติที่แสดงค่าขนาดอิทธิพล และ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โมเดลสมการโครงสร้างหลังปรับโมเดลตามการแนะนาของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
โดยปรับความคลาดเคลื่อน (Error) ของตัวแปรสังเกตให้มีความสัมพันธ์กนั แสดงผลการปรับ
โมเดลสมการโครงสร้างดังภาพที่ 8
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.62

.56

.22

.59

.40

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

.62

.88

.67

.64
.78

CELEB

.69

ST1

.56

.50

ST2

.71

.53

ST3

.47

.11
R2 = .44

.69

.08

STORE

.76
.64

BUYING

.73

FSCH

.59

REPT

.42

WOM

.41

.77

ST4

.54
DIGITAL

.64

.80

.79

.80

.79

.60

DG1

DG2

DG3

DG4

DG5

DG6

.59

.36

.38

.36

.64

.38

 2 = 79.48, df = 78,  2/df = 1.02, p-value = .43, GFI = .98, AGFI = .95, CFI = 1.00, RMSEA
= .01, RMR = .07, SRMR = .02, NFI = .99, NNFI = 1.00
ลูกศรเส้นทึบหมายถึงมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ลูกศรเส้นประไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ภาพที่ 8 แสดงโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้าน
ขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ตามสมมติฐานหลังการปรับโมเดล
4.4.1 การวิเคราะห์ องค์ประกอบทั่วไปของโมเดล
จากภาพที่ 8 ผลการตรวจสอบของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของอิทธิ พ ลของผูม้ ี
ชื่ อ เสี ย ง ภาพลัก ษณ์ ร้า นค้า และการตลาดผ่ า นช่ อ งทางดิ จิท ัล ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารร้ านขายรองเท้าสนี ก เกอร์ แ บบมัล ติ แบรนด์ที่ พ ัฒ นาขึ้ น กับ ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ตาม
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สมมติฐานหลังการปรับโมเดลสมการโครงสร้าง พบว่าค่าดัชนี ท้ งั หมดได้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มี
ค่าทางสถิติมากมายปรากฏบนรู ปแบบความสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทัว่ ไปเป็ นการ
อธิ บายถึง ตัวแปรชนิ ดต่าง ๆ น้ าหนักปั จจัย ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต และค่านัยสาคัญ
ทางสถิติของความสัมพันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 22 และ 23
ตารางที่ 22 แสดงค่ าผลการตรวจสอบของโมเดลความสั มพัน ธ์เชิ งสาเหตุข องอิ ท ธิ พ ลของผูม้ ี
ชื่ อ เสี ย ง ภาพลัก ษณ์ ร้า นค้า และการตลาดผ่ า นช่ อ งทางดิ จิท ัล ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณา
ค่าที่วัดได้
ค่า p-value ≥ .05
0.43
2
มีค่า ≤ 2.00
1.02
2/df
มีค่า ≥ .90
0.98
GFI
มีค่า ≥ .90
0.95
AGFI
มีค่า ≥ .90
1.00
CFI
มีค่า ≥ .90
0.99
NFI
มีค่า ≥ .90
1.00
NNFI
มีค่า < .07
0.01
RMSEA
มีค่า ≤ .08
0.02
SRMR
มีค่า ≤ .08
0.07
RMR
ที่มา Schumacker & Lomax (2010) และ Hair et al. (2013)

ผลการวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 22 พบว่า โมเดลความสัมพันธ์ ของปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์หลังปรับโมเดลสมการโครงสร้าง มีค่าสถิติ
ไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 79.48 ค่า p-value เท่ากับ .43 มีค่าดัชนี ไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df) เท่ากับ
1.02 มีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่ วนคลาดเคลื่อนกาลังสอง (RMSEA) เท่ากับ .01 มีค่าดัชนีราก
ของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ .07 มี ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลัง
สองของส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ .02 มีค่าดัชนีระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ
1.00 มีค่าดัชนีวดั ระดับความผ่านเกณฑ์ (GFI) เท่ากับ .98 มีค่าดัชนีวดั ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้
(AGFI) เท่ากับ .95 มีค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนี

108
วัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (NNFI) เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของ
ตัวแปรภายในโมเดลสมการโครงสร้าง
ตารางที่ 23 องค์ประกอบทัว่ ไปหลังปรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูใ้ ช้บริ การร้าน
ขายรองเท้าสนีกเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรแฝง
CELEB

STORE

DIGITAL

BUYING

ตัวแปรสังเกต
CL1
CL2
CL3
CL4
CL5
ST1
ST2
ST3
ST4
DG1
DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
FSCH
REPT
WOM

b
1.00
1.02
1.70
0.78
1.44
1.00
1.79
1.03
2.02
1.00
1.32
1.17
1.23
0.91
0.69
1.00
0.86
1.06

β
0.62
0.67
0.88
0.64
0.78
0.56
0.71
0.69
0.73
0.64
0.80
0.79
0.80
0.60
0.79
0.76
0.64
0.77

SE
0.09
0.13
0.08
0.11
0.19
0.11
0.21
0.09
0.10
0.11
0.09
0.06
0.08
0.08
-

t
11.36
13.25
10.42
12.73
9.53
9.44
9.50
14.81
12.25
11.51
10.20
12.21
11.46
13.05
-

R2
0.38
0.44
0.78
0.41
0.60
0.31
0.50
0.47
0.53
0.41
0.64
0.62
0.64
0.36
0.62
0.58
0.41
0.59

จากตารางที่ 23 พบว่าตัวแปรแฝงในสมการรู ปแบบประกอบด้วยตัวแปรผล 1 ตัวแปร คือ
การตัดสิ นใจซื้ อ (BUYING) และมีตวั แปรสาเหตุ 3 ตัวแปรคือ ผูม้ ีชื่อเสี ยง (CELEB) ภาพลักษณ์
ร้านค้า (STORE) และการตลาดดิจิทลั (DIGITAL)

109
ตัวแปรแฝงผูม้ ีชื่อเสี ยง (CELEB) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ด้านความ
เชี่ ยวชาญของบุ ค คล (CL1) ด้านความไว้วางใจของบุ คคล (CL2) ด้านความดึ งดู ดใจของบุ คคล
(CL3) ด้า นความเคารพของบุ ค คล (CL4) ด้านความเหมื อ นของบุ ค คล (CL5) ตัว แปรสั งเกตมี
น้ าหนักปั จจัยอยูร่ ะหว่าง .62 - .88 มีนยั สาคัญที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อน (Error) อยูร่ ะหว่าง
.22 - .62 ตัวแปรสังเกตที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือด้านความดึงดูดใจของบุคคล (CL3) มีค่าน้ าหนัก .88
และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 78
ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์ร้านค้า (STORE) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ด้าน
คุณภาพการบริ การ (ST1) ด้านการคัดเลือกสิ นค้า (ST2) ด้านบรรยากาศในร้านค้า (ST3) ด้านความ
สะดวกสบาย (ST4) ตัวแปรสังเกตมีน้ าหนักปั จจัยอยู่ระหว่าง .56 - .73 มีนยั สาคัญที่ระดับ .01 มีค่า
ความคลาดเคลื่อน (Error) อยู่ระหว่าง .47 - .69 ตัวแปรสั งเกตที่ มี น้ าหนัก มากที่ สุดคือด้านความ
สะดวกสบาย (ST4) มีค่าน้ าหนัก .73 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 53
ตัว แปรการตลาดดิ จิ ท ัล (DIGITAL) ประกอบไปด้ว ยตัว แปรสั งเกต 6 ตัว แปร ด้า น
การตลาดผ่านสื่ อสั งคม (DG1) ด้านการตลาดเชิ ง เนื้ อหา (DG2) ด้านการตลาดผ่านระบบค้น หา
(DG3) ด้ า นการตลาดผ่ า นตัว แทนจ าหน่ า ย (DG4) ด้ า นการตลาดผ่ า นอี เมล (DG5) ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (DG6) ตัวแปรสังเกตมี น้ าหนักปั จจัยอยู่ระหว่าง .60 - .80 มีนัยสาคัญที่
ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อน (Error) อยูร่ ะหว่าง .36 - .64 ตัวแปรสังเกตที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือ
ด้านการตลาดเชิงเนื้ อหา (DG2) และด้านการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย (DG4) มีค่าน้ าหนักเท่ากัน
คือ .80 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 64
การตัดสิ นใจซื้ อ (BUYING) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร การเลือกซื้ อเป็ น
ตัวเลือกแรก (FSCH) การกลับมาซื้ อซ้ าในอนาคต (REPT) และการแนะนาบอกต่อ (WOM) ตัวแปร
สังเกตมีน้ าหนักปัจจัยอยูร่ ะหว่าง .64 - .77 มีนยั สาคัญที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อน (Error) อยู่
ระหว่าง .41 - .59 ตัวแปรสังเกตที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือการตัดสิ นใจแนะนาบอกต่อ (WOM) มีค่า
น้ าหนัก .77 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 59
4.4.2 การวิเคราะห์ อิทธิพลในโมเดล
เพื่อความชัดเจนผูว้ ิจยั ได้นาเสนออิทธิ พลออกเป็ นสามส่ วนได้แก่ อิทธิ พลทางตรง (DE)
อิทธิ พลทางอ้อม (IE) และอิทธิ พลรวม (TE) ดังแสดงในตารางที่ 24 ตัวแปรแฝงการตัดสิ นใจซื้ อ
(BUYING) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจากตัวแปรผูม้ ีชื่อเสี ยง (CELEB) มีค่าเท่ากับ .11 ได้รับ
อิทธิ พลทางตรงเชิงบวกมาจากตัวแปรแฝงภาพลักษณ์ร้านค้า (STORE) มีค่าเท่ากับ .08 และได้รับ
อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกมาจากตัวแปรการตลาดดิ จิทัล (DIGITAL) มี ค่ าเท่ ากับ 0.54 โดยไม่ มี
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อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมสูงสุดอยูท่ ี่ตวั แปรการตลาดดิจิทลั (DIGITAL) มีค่า 0.54 เป็ นอิทธิพล
เดียวที่มีนยั สาคัญที่ .01 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์โดยรวมร้อยละ 44
ตารางที่ 24 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลรวมทางตรงและทางอ้อมของ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์ แบบมัลติแบ
รนด์ ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามสมมติฐาน

ตัวแปรผล

R2

ผูม้ ีชื่อเสี ยง
(CELEB)
TE DE IE
.11 .11 -

ตัวแปรสาเหตุ
ภาพลักษณ์ร้านค้า
การตลาดดิจิทลั
(STORE)
(DIGITAL)
TE DE IE TE DE IE
.08 .08 - .54** .54** -

การตัดสิ นใจซื้ อ
.44
(BUYING)
 2 = 79.48, df = 78,  2/df = 1.02, p-value = 0.43, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CFI = 1.00,
RMSEA = 0.01, RMR = 0.07, SRMR = 0.02, NFI = 0.99, NNFI = 1.00
หมายเหตุ DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect
** หมายถึงมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.4.3 การวิเคราะห์ ค่าความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรแฝงในโมเดล
เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าเป็ นบวก โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงที่มีค่าเป็ นบวกสูงสุ ด คือ การตลาดดิจิทลั (DIGITAL) กับการตัดสิ นใจซื้ อ (BUYING) มี
ค่าเท่ากับ .66 ส่ วนค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่มีค่าเป็ นบวกต่า สุ ด คือ ตัวแปรภาพลักษณ์
ร้านค้า (STORE) กับการตัดสิ นใจซื้อ (BUYING) มีค่าเท่ากับ .45 ดังแสดงในตารางที่ 25

111
ตารางที่ 25 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู ้
มี ชื่ อเสี ย ง ภาพลักษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่ องทางดิ จิท ัล ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์
ตัวแปร
CELEB
STORE
DIGITAL
BUYING
CELEB
1.00
STORE
.62
1.00
DIGITAL
.65
.59
1.00
BUYING
.61
.45
.66
1.00
 2 = 104.44, df = 92,  2/df = 1.14, p-value = 0.18, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 1.00,
RMSEA = 0.02, RMR = 0.08, SRMR = 0.03, NFI = 0.97, NNFI = 0.99
4.4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เมื่อพิ จารณาค่าดัชนี ในตารางที่ 22 พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่พ ฒ
ั นาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดคือ มีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 79.48
ค่า p-value เท่ากับ .43 ผ่านเกณฑ์เพราะต้องมี ค่ามากกว่า .05 มีค่าดัชนีไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df)
เท่ากับ 1.02 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่าน้อยกว่า 2 มีค่ารากที่สองของค่า เฉลี่ยของส่ วนคลาดเคลื่อนกาลัง
สอง (RMSEA) เท่ ากับ .01 ผ่านเกณฑ์เพราะมี ค่ าน้อ ยกว่า .07 มี ค่ าค่ ามาตรฐานรากที่ ส องของ
ค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ .02 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่าน้อยกว่า .08 มีค่าดัชนี
รากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ .07 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่าน้อยกว่า .08 มีค่า
ดัชนี ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่ามากกว่า .90 มีค่า
ดัช นี วดั ระดับ ความผ่านเกณฑ์ (GFI) เท่ากับ .98 ผ่านเกณฑ์เพราะมี ค่ามากกว่า .90 มี ค่าดัชนี วดั
ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .95 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่ามากกว่า .90 มีค่าดัชนี วดั
ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ .99 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่ามากกว่า .90 และมีค่า
ดัชนี วดั ระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (NNFI) เท่ากับ 1.00 ผ่านเกณฑ์เพราะมีค่ามากกว่า
.90 จึงยอมรับว่าโมเดลสมการโครงสร้ างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวัตถุประสงค์
งานวิจยั โดยมีการทดสอบเส้นทางอิทธิพลที่กาหนดตามสมมติฐานงานวิจยั ดังแสดงในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์
สมมติฐานที่ 1 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า ที่มีองค์ประกอบด้าน
ความเชี่ ยวชาญ ความไว้วางใจ ความดึงดูดใจ ความเคารพ
และความเหมื อนของบุคคล มี อิท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้ านค้ามัลติ แบรนด์ มี
ขนาดอิทธิ พ ลเท่ ากับ .11 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (พิ จารณา
ผลการวิจยั จาก ภาพที่ 8 และตารางที่ 22)
สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ร้านค้า ที่มีองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริ การ
การคั ด เลื อ กสิ น ค้ า บ รรยากาศใน ร้ า น ค้ า และความ
สะดวกสบาย มี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้า สนี ก เกอร์ ใ นร้ านค้ามัล ติ แ บรนด์ มี ข นาดอิ ท ธิ พ ล
เท่ากับ .08 ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (พิจารณาผลการวิจยั จาก
ภาพที่ 8 และตารางที่ 22)
สมมติฐานที่ 3 การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่มีองค์ประกอบด้านการตลาด
ผ่านสื่ อสังคม การตลาดเชิงเนื้อหา การตลาดผ่านระบบค้นหา
การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย การตลาดผ่านอีเมล และการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์ มีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .54 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณา
ผลการวิจยั จาก ภาพที่ 8 และตารางที่ 22)
สมมติฐานที่ 4 โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของอิทธิ พลของผูม้ ีชื่อเสี ยง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผล
ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บ ริ การร้ านค้ามัล ติแบรนด์
รองเท้าสนี กเกอร์ ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจัก ษ์ โดยมี ค่ า  2 = 79.48, df = 78,  2/df = 1.02, pvalue = .43, GFI = .98, AGFI = .95, CFI = 1.00, RMSEA =
.01, RMR = .07, SRMR = .02, NFI = .99, NNFI = 1.00
(พิจารณาผลการวิจยั จาก ภาพที่ 8 และตารางที่ 22)

สรุ ปผล
ไม่สนับสนุน
สมมติฐาน

ไม่สนับสนุน
สมมติฐาน

สนับสนุน
สมมติฐาน

สนับสนุน
สมมติฐาน
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เมื่อพิจารณาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ร้านค้า
และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์
รองเท้าสนี กเกอร์ ปรากฎว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงเสนอโมเดลที่
พัฒนาขึ้นเป็ นข้อค้นพบของงานวิจยั ซึ่งจากผลการวิจยั ปรากฏว่า
1. โมเดลความสั มพันธ์เชิ งสาเหตุของอิทธิ พ ลของผูม้ ี ชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ ร้านค้า และ
การตลาดผ่านช่ องทางดิ จิท ัลที่ ส่ งผลให้ เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บ ริ การร้ านค้ามัลติ แบรนด์
รองเท้าสนีกเกอร์ ประกอบด้วย การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่มีองค์ประกอบด้านการตลาดผ่านสื่ อ
สังคม การตลาดเชิงเนื้อหา การตลาดผ่านระบบค้นหา การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย การตลาดผ่าน
อีเมล และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี ก
เกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุของ
อิท ธิ พ ลของผูม้ ี ชื่อเสี ยงภาพลัก ษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่ องทางดิ จิทัล ที่ ส่ งผลให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ที่ปรับแก้ปรากฎว่าค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีค่าเป็ นบวกทั้งหมด โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ที่ มีค่ าสู งสุ ด คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการตลาดผ่าน
ตัวแทนจาหน่าย กับตัวแปรด้านการตลาดผ่านอีเมล มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .711 แสดง
ว่า การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการตลาดผ่านอีเมลในระดับสูง ส่ วน
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่มี ค่าต่าที่สุด คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านความเชี่ยวชาญของบุคคล กับตัวแปรการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อซ้ าในอนาคต ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .135 แสดงว่า ความเชี่ยวชาญของบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
การตัดสิ นใจกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต
3. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยงภาพลักษณ์
ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติ
แบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่ าสถิ ติที่ ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่  2 = 79.48, df = 78,  2/df = 1.02, pvalue = .43, GFI = .98, AGFI = .95, CFI = 1.00, RMSEA = .01, RMR = .07, SRMR = .02, NFI =
.99, NNFI = 1.00

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
โมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องอิ ท ธิ พ ลของผูม้ ี ชื่ อเสี ย งภาพลัก ษณ์ ร้านค้า และ
การตลาดผ่านช่ องทางดิ จิท ัลที่ ส่ งผลให้ เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บ ริ การร้ านค้ามัลติ แบรนด์
รองเท้าสนี ก เกอร์ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของอิ ทธิ พ ลของผูม้ ี
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่ องทางดิ จิทลั ที่ ส่งผลให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติ แบรนด์รองเท้าสนี ก เกอร์ และเพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมมติฐานที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชากรในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่อยู่อาศัย เดินทาง
หรื อทางานในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถนับจานวนได้แน่นอน เป็ นกลุ่มประชากรที่มีจานวน
ไม่จากัด (Infinite Population) (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2556) กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การ
ร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัล ติแบรนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ได้มาจาก
วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และใช้เกณฑ์การ
เลื อ กแบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage Sampling) การเก็ บ ข้อมู ล เป็ นรู ป แบบของแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่าน QR CODE ในการเข้าตอบแบบสอบถาม ข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งเป็ นจานวน 3
ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2คาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และส่ วนที่ 3 ค าถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บ ริ การร้ านขาย
รองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ ได้ขอ้ มูลผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์กลับมาจานวน 400 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100 ได้ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศชาย 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 และเพศหญิง 259
คน คิดเป็ นร้อยละ 64.75 วิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยการวิ เคราะห์ ค่ าสถิ ติพ้ื น ฐาน และค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยใช้โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้
เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนด์ โดยใช้โปรแกรม
AMOS
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิ เคราะห์ โ มเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องอิ ท ธิ พ ลของผู ้มี ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านขายรองเท้าสนี กเกอร์ แบบมัลติแบรนที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัว
แปรการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า (CELEB) ภาพลักษณ์ร้านค้า (STORE) การตลาดผ่าน
ช่ อ งทางดิ จิ ท ั ล (DIGITAL) และการตั ด สิ นใจซื้ อรองเท้ า สนี ก เกอร์ ใ นร้ า นค้ า มั ล ติ แ บรนด์
(BUYING) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน 18 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านความเชี่ ยวชาญ
(CL1) ด้านความไว้วางใจ (CL2) ด้านความดึ งดูด ใจ (CL3) ด้านความเคารพ (CL4) ด้านความ
เหมื อน (CL5) ด้านคุ ณ ภาพการบริ ก าร (ST1) ด้านการคัดเลื อ กสิ น ค้า (ST2) ด้านบรรยากาศใน
ร้านค้า (ST3) ด้านความสะดวกสบาย (ST4) ด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคม (DG1) ด้านการตลาดเชิง
เนื้ อหา (DG2) ด้านการตลาดผ่านระบบค้นหา (DG3) ด้านการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย (DG4)
ด้านการตลาดผ่านอีเมล (DG5) ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (DG6) การเลือกซื้ อเป็ นตัวเลือก
แรก (FSCH) การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต (REPT) และการแนะนาบอกต่อ (WOM)
5.1.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิ พลของผูม้ ีชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ร้านค้า และ
การตลาดผ่านช่ องทางดิ จิท ัลที่ ส่ งผลให้ เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บ ริ การร้ านค้ามัลติ แบรนด์
รองเท้าสนีกเกอร์ที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้
5.1.2.1 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า ที่มีองค์ ประกอบด้านความเชี่ยวชาญ
ความไว้วางใจ ความดึงดูดใจ ความเคารพ และความเหมือนของบุคคล มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์ มีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .11 ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
5.1.2.2 ภาพลักษณ์ร้านค้า ที่มีองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริ การ การคัดเลือกสิ นค้า
บรรยากาศในร้านค้า และความสะดวกสบาย มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า
สนีกเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .08 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
5.1.2.3 การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ที่ มีองค์ประกอบด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคม
การตลาดเชิ งเนื้ อหา การตลาดผ่านระบบค้นหา การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย การตลาดผ่านอีเมล
และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนีกเกอร์ใน
ร้านค้ามัลติแบรนด์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .54 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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5.1.3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของอิทธิ พลของผูม้ ีชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ มีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ
79.48 ค่า p-value เท่ากับ .43 มีค่าดัชนี ไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df) เท่ากับ 1.02 มีค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของส่ วนคลาดเคลื่อนกาลังสอง (RMSEA) เท่ากับ .01 มีค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของ
ส่ วนที่ เหลื อ (RMR) เท่ ากับ .07 มี ค่ามาตรฐานรากที่ ส องของค่าเฉลี่ ยก าลังสองของส่ วนที่ เหลื อ
(SRMR) เท่ากับ .02 มีค่า ดัชนี ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเที ยบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มี ค่าดัชนี วดั
ระดับความผ่านเกณฑ์ (GFI) เท่ากับ .98 มีค่าดัชนีวดั ระดับความผ่านเกณฑ์ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ
.95 มีค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนีวดั ระดับความ
เหมาะสมพอดี ไ ม่ อิงเกณฑ์ (NNFI) เท่ากับ 1.00 แสดงว่าองค์ป ระกอบโมเดลความสั มพันธ์เชิ ง
สาเหตุของอิทธิ พลของผูม้ ีชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ที่ปรับแก้สอดคล้องผ่าน
เกณฑ์กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี ตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (2010) และ Hair
et al. (2013)

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีประเด็นสาคัญที่จะอภิปรายผลดังนี้
5.2.1 ผลจากการพัฒ นาโมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องอิ ท ธิ พ ลของผูม้ ี ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผล
ปรากฎว่า โมเดลที่ พฒ
ั นาขึ้นเป็ นไปตามแนวคิดของ Kotler (2003) ที่ กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคศึกษาหา
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ จุดขายสิ นค้า บริ ษทั หรื อร้านค้า ที่เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั
จาหน่ าย หรื อจากพนัก งานขายก่ อนตัดสิ น ใจซื้ อ และผูบ้ ริ โภครั บรู้ ข้อ มูล ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากแหล่ ง
ข่าวสารที่ได้จากสื่ อมวลชนต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อ หลังจากผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อแล้ว ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การ
จึงเกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ า ทั้งนี้ ผลการวิจยั ปรากฎว่า ผูท้ ี่เคยใช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้า
สนีกเกอร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เกิดการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์ ใน
มิติของการเลือกซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ การกลับมาซื้ อ
รองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์อีกครั้งในอนาคต และการแนะนาบอกต่อร้านค้ามัลติแบ
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รนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ต่อบุคคลอื่น จากข้อมูลด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ซึ่งเป็ นตัวแปรเดียว
จากการพัฒ นาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ น้ ี ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ร้ านค้ามัล ติแบรนด์รองเท้าสนี ก เกอร์ เพราะเนื่ องจากในปั จจุบันผู บ้ ริ โภคสามารถสื บค้น ข้อมูล
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา และช่ อ งทางการจัด จ าหน าย ท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคได้มี ข้อ มู ล มากมายมา
เปรี ยบเที ยบกัน ทั้งการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ การสร้างสรรค์
เนื้ อหาผ่านสื่ อดิจิทลั การรี วิวผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ข่าวสารการส่ งเสริ มการขายผ่าน
อีเมลและเว็บไซต์ และกลยุทธ์ของตัวแทนจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็ นการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ที่
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้จากสื่ อดิจิทลั ทั้งสิ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของปิ ยะชาติ อิศรภักดี (2559) ที่
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโนยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
การใช้อินเตอร์ เน็ตวันละหลายชัว่ โมงมากขึ้นส่ งผลให้การรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่านสื่ อ
แบบดั้งเดิมลดลง เทคโนโลยีเอื้อให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจเฟสบุค Adidas NMD Thailand
ให้ความสาคัญกับการโฆษณผ่านเครื อข่ายสังออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าตราสิ นค้า
Adidas ในระดับมากที่สุด และเห็นด้วยว่าการโฆษณาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถจูงใจให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจในผลิตภัณฑ์ได้ โดยกลุ่มตัวอย่างได้มีการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรองเท้าตราสิ นค้า Adidas เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณภรณ์ สิ
นาเจริ ญ (2558) ที่ มี กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่ เคยซื้ อรองเท้าตราสิ นค้า Adidas ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับรองเท้าตราสิ นค้า Adidas
ผ่านการสื บค้นบนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ การพัฒนาการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั จึ งเป็ นกลยุทธ์ที่
สาคัญของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ในปัจจุบนั จากงานวิจยั ของภูริพฒั น์ สดใส (2558)
ที่ได้กล่าวว่า การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การจะต้องให้ความสาคัญกับการทาการตลาดผ่าน
สื่ อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และงานวิจยั ของหทัยรัตน์ แซ่ ลิ้ม และพีรภาว์ ทวีสุข
(2559) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และได้
ของสมนาคุณเมื่อซื้อสิ นค้า
5.2.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิ พล
ของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ปรากฎว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
อิท ธิ พ ลของผูม้ ี ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิ จิทัลที่ ส่ งผลให้เกิ ดการ
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ตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
5.2.2.1 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริ มการค้า ที่มีองค์ประกอบด้านความเชี่ยวชาญ
ความไว้วางใจ ความดึงดูดใจ ความเคารพ และความเหมือนของบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานครได้ให้ค วามส าคัญ กับ การใช้บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงส่ งเสริ ม การค้า มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์ ในด้านของการเลือกซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ใน
ร้านค้ามัลติแบรนด์เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ การกลับมาซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์อีก
ครั้งในอนาคต และการแนะนาบอกต่อร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ต่อบุคคลอื่น โดยรวม
ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากรองเท้าสนี กเกอร์เป็ นสิ นค้าเฉพาะกลุ่ม แม้มีผูท้ ี่ชื่มชอบและสะสมรองเท้า
สนีกเกอร์ เป็ นจานวนมาก แต่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในด้านการใช้งานจริ ง โดยคานึ งถึง
คุ ณ ภาพและราคามากกว่า เลื อ กซื้ อ เพราะผูร้ ั บ รองสิ น ค้า สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Jamil and
Hassan (2014) ที่ได้ศึกษาการโฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยงที่มีผลต่อการความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการโฆษณาโดยบุคคลมีชื่อเสี ยงชาวอินเดียและปากีสถานที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อในปากีสถาน พบว่า ความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั การโฆษณาโดย
บุคคลมีชื่อเสี ยง ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงชาวอินเดียหรื อปากีสถาน แต่ข้ นึ อยู่กบั คุณภาพ ภาพลักษณ์
สิ นค้า และความประทับใจจากการเคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ดังนั้น ผูผ้ ลิตควรรักษามาตรฐานของ
สิ นค้าเพื่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยไม่จาเป็ นต้องจ้างบุคคลมีชื่อเสี ยงมาโฆษณา แต่สร้าง
ความน่ าสนใจ และกาหนดราคาที่ เหมาะสม เพื่ อสร้ างการรับ รู ้แก่ ผูบ้ ริ โภค และงานวิจยั ของ Ye
(2018) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับกีฬาบาสเกตบอลและผูเ้ ชี่ยวชาญการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ สาหรับกีฬาบาสเกตบอลจากปั จจัย
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยง โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
เลือกรองเท้าสนีกเกอร์สาหรับกีฬาบาสเกตบอลโดยเน้นด้านความสบายและการป้ องกันของรองเท้า
สนี ก เกอร์ ม ากที่ สุ ด และน้อยที่ สุ ดคือการรับ รองรองเท้าสนี ก เกอร์ โดยใช้ผูม้ ี ชื่ อเสี ยง เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากค านึ งถึ ง ความเหมาะสมต่ อการใช้งานมาเป็ นอัน ดับ แรก ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธันวาพล จันทร์จีน (2559) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20 – 51 ปี ขึ้นไป เห็นด้วยค่อนข้างมากในการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาแบ
รนด์เนม เมื่อพิจารณาในด้านความพอใจกับคุณสมบัติมากที่สุด และน้อยที่สุดคือการตัดสิ นใจซื้ อ
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รองเท้ากีฬาแบรนด์เนมที่มีนักกีฬ าที่ มีชื่อเสี ยงสวมใส่ โดยผลการวิจยั ในครั้งนี้ ไม่ส อดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Liu (2016) ที่ทาการวิจยั เรื่ องปรากฎการณ์การรับรองผลิตภัณฑ์โดยผูม้ ีชื่อเสี ยงด้าน
กี ฬ าของแบรนด์ระดับ สู ง ในตลาดประเทศจี น พบว่าความดึ งดู ด ใจ ความไว้วางใจ และความ
เชี่ยวชาญของบุคคลส่ งผลต่อความตั้งใจซื้อและก่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อได้ หากปัจจัยทั้งสามอย่าง
นี้ เชื่อมโยงกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางสังคม และปั จจัยทางการค้า แสดงให้เห็นว่าการตัดสิ นใจ
ซื้ อมีผลทางตรงมาจากการโฆษณาโดยใช้ผูม้ ีชื่อเสี ยงด้านกีฬา หากมีการทางานร่ วมกันของปั จจัย
ส่ วนบุคคล ปั จจัยทางสังคม และปั จจัยทางการค้า และเมื่อขาดปั จจัยอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อปั จจัย
หนึ่ งมีผลในเชิ งลบ ก็จะไม่ก่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อตามมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Davis
(2017) ที่พบว่าคุณลักษณะด้านความเชี่ยวชาญ ความดึงดูดใจ และความไว้วางใจ มีค่าความสัมพันธ์
กัน สู ง และมี ค วามเกี่ ย วโยงกับ การพบเห็ น การใช้ผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งรั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่านสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ กล่าวได้ว่าหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อผูม้ ีชื่อเสี ยงที่ได้พบเห็นผ่านสื่ อสังคมในเชิงบวก ก็
จะทาให้ผลตอบรับต่อคุณลักษณะด้านความเชี่ยวชาญ ความดึงดูดใจ และความไว้วางใจเป็ นไปใน
ทิศทางบวกเช่นกัน
5.2.2.2 ภาพลักษณ์ร้านค้า ที่มีองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริ การ การคัดเลือกสิ นค้า
บรรยากาศในร้านค้า และความสะดวกสบาย ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ใน
ร้านค้ามัลติแบรนด์ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ร้านค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนี กเกอร์ในร้านค้ามัลติแบ
รนด์ ในด้านของการเลื อกซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติ แบรนด์เป็ นตัวเลื อกแรกเสมอ การ
กลับ มาซื้ อรองเท้าสนี ก เกอร์ ในร้ านค้า มัล ติ แบรนด์ อีก ครั้ งในอนาคต และการแนะน าบอกต่ อ
ร้ า นค้ามัล ติ แ บรนด์ร องเท้าสนี ก เกอร์ ต่ อ บุ ค คลอื่ น โดยรวมค่ อ นข้างน้อ ย เนื่ อ งจากปั จจุ บัน มี
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้เลือกซื้ อมากมาย ผูบ้ ริ โภคหลายคนอาจเพียงแค่เข้ามาลองสิ นค้า
จริ งภายในร้านและกลับไปซื้ อออนไลน์ และผูท้ ี่เข้ามาเลือกซื้ อในร้านค้าส่ วนใหญ่เป็ นคนพื้นที่ ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ร้านค้า ด้วยมีตวั เลือกร้านค้าให้เลือกมาก
หากร้านไหนมีสินค้าที่ตอ้ งการ ก็จะซื้ อที่ร้านค้านั้น ซึ่ งอาจเป็ นร้านประจา หรื อร้านที่เข้าใช้บริ การ
ครั้งแรกก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ (2559) ที่พบว่าภาพลักษณ์
ร้านค้าไม่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อซ้ าของผูใ้ ช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิม เนื่ องจากคนที่ในพื้นที่ไม่ได้ให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ร้านค้ามากเท่าที่ควร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั บางส่ วนของ Hussian
and Ali (2015) พบว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ มาร้ านแฟรนไชส์ Karachi ทั้ง 4 สาขา เห็ น ด้วยว่า
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องค์ประกอบในร้านค้า เช่น ความสะอาด กลิ่น แสงไฟ และการจัดวางมีอิทธิ พลอย่างมากต่อความ
ตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ในขณะที่เสี ยงเพลงและสี ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อเล็กน้อย ส่ วนอุณหภูมิใน
ร้านแทบจะไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อเลย และงานวิจยั ของอิสริ ยพร โกศเชียงเจริ ญ (2561) ที่พบว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อรองเท้าวิ่งของ
ผูบ้ ริ โภคในของกลุ่มคน Generation Y เป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบนั มีรถยนต์ส่วนตัว
เพิ่ ม มากขึ้น สามารถเข้าถึ งช่ องทางการจัดจาหน่ ายได้ม ากขึ้ น รวมไปถึ งการหั นมาบริ โภคผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การที่มีสถานที่จดั จาหน่ายสะดวกสบาย เข้าถึงง่าย มีหลายสาขาให้
เลือกใช้บริ การ สถานที่จดั จาหน่ายมีชื่อเสี ยง มีความน่าเชื่อถือ มีการตกแต่งสวยงาม และมีการจัด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่ า งเป็ นระเบี ย บสะดวกต่ อ การเลื อ กซื้ อ ก็ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อรองเท้ า วิ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณภรณ์ สิ นาเจริ ญ (2558) ได้ทาการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่เคย
ซื้ อรองเท้าตราสิ นค้า Adidas พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรองเท้าตราสิ นค้า Adidas และร้ านค้าที่ กลุ่มตัวอย่างนิ ยมซื้ อเป็ นอันดับ แรกคื อ แผนกกี ฬ าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัชพล ฉ่ าไพโรจน์ (2561) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิ งที่ เคยซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนมาก ซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ จากแผนก
กีฬาในห้างสรรพสิ นค้าเช่นกัน
5.2.2.3 การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ที่ มีองค์ประกอบด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคม
การตลาดเชิ งเนื้ อหา การตลาดผ่านระบบค้นหา การตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย การตลาดผ่านอีเมล
และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มีอิทธิ พลทางตรงการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติ
แบรนด์ ผลการวิ จัย พบว่ า ผู ้ที่ เคยใช้ บ ริ การร้ า นค้ า มั ล ติ แ บรนด์ ร องเท้ า สนี ก เกอร์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร มีการเข้าถึงและรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อดิจิทลั ค่อนข้างมากในด้านการตลาด
ผ่านสื่ อดิจิทลั และรับรู ้ผ่านการตลาดเชิ งเนื้ อหามากที่สุด รองลงมาคือการตลาดผ่านระบบค้นหา
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดผ่านสื่ อสังคม การตลาดผ่านตัวแทน และการตลาดผ่านอีเมล
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ในรู ปแบบ
ของการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ หรื อเกร็ ดสาระเกี่ ยวกับรองเท้าสนี กเกอร์ เช่น วิธีการเลือกซื้ อ
การดูแลรักษา ประเภทของวัสดุที่ใช้ผลิต รวมถึงการรับรู้เนื้ อหาหรื อข่าวสารเกี่ยวกับรองเท้าสนี ก
เกอร์ ในรู ปแบบของการไลฟ์ สด การรี วิ วรองเท้าสนี กเกอร์ ฯลฯ ล้วนมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รองเท้าสนี กเกอร์ของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด ทั้งในปั จจุบนั การตลาดผ่านระบบค้นหาเป็ นที่นิยมอย่าง
แพร่ หลาย จากการวิจยั ได้พบว่าผูบ้ ริ โภคสื บค้นข้อมูลของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ผ่าน
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อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ที่ ติดอันดับก่อนเสมอและกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เคยซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์
จากร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ที่เคยได้สืบค้นข้อมูลมาจากอินเทอร์ เน็ต แล้ว และพบว่า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจต่อการนาเสนอรองเท้าสนีกเกอร์ในรู ปแบบของข้อความ ภาพ
เสี ยง วิดีโอ การไลฟ์ สด ผ่านทางเว็บไซต์ของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ สอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของเฉลิ ม พงศ์ ขาวค้า งพลู และนธกฤต วัน ต๊ ะ เมล์ (2558) พบว่าการใช้ก ารโฆษณา
โดยเฉพาะการใช้ป้ายและเว็บไซต์ เป็ นสื่ อที่กระตุน้ และสร้างการจดจาให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสาวิตรี อ่าอาไพ (2560) ที่กล่าวว่าการนาเสนอเว็บไซต์ ผ่านระบบ
ค้น หา (Search Engine) เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ านช่ อ งทางอิ น เทอร์ เน็ ต ทั้ง ในประเทศและ
ต่ างประเทศ เพื่ อดึ ง ดู ด ผูท้ ี่ ส นใจมาเข้าชมและเลื อ กใช้บ ริ ก าร ผลการวิ จัย ในครั้ งนี้ ยัง พบอี ก ว่ า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีการติดตามร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ ที่มีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram ฯลฯ เป็ นประจา แสดงให้เห็นว่า
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ จากร้านค้าที่ผบู ้ ริ โภคติดตาม และการที่ผบู ้ ริ โภคเคย
เห็นการรี วิวรองเท้าสนีกเกอร์ของตัวแทนโฆษณาหรื อคนเชียร์สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถ
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในภายหลังได้ หรื อเกิดการซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ จาก
ตัวแทนจาหน่ายรองเท้าที่ทาการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพนิดา อ่อน
ลออ และสุ รพงษ์ โสธนะเสถี ยร (2559) ที่ พ บว่าเว็บไซต์พ าณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce)
Lazada ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) และบิวตี้บลอกเกอร์
(Beauty Blogger) ซึ่งเป็ นกลุ่มผูม้ ีอิทธิพล เป็ นผูน้ าทางความคิด เป็ นกลยุทธ์ของการตลาดออนไลน์
เพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตัวแทนจาหน่าย รวมทั้งผลการวิจยั ยังพบว่าผูบ้ ริ โภค
เคยได้รับอีเมลที่เป็ นการแนะนาสิ นค้า การส่ งเสริ มการขาย หรื อการให้สิทธิ พิเศษ จากร้านค้ามัลติ
แบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ และทาให้เกิดความสนใจที่จะซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ น้ นั ตามมา จากปัจจัยที่
กล่ า วมาข้ า งต้ น ส่ งผลให้ ผู ้ที่ เ คยใช้ บ ริ การร้ า นค้ า มั ล ติ แ บรนด์ ร องเท้ า สนี กเกอร์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับ การตลาดผ่านช่องดิจิทลั ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์
ในร้านค้ามัลติแบรนด์ ในด้านของการเลือกซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ในร้านค้ามัลติแบรนด์เป็ นตัวเลือก
แรกเสมอ การกลับมาซื้ อรองเท้าสนี กเกอร์ ในร้านค้ามัลติแบรนด์อีกครั้งในอนาคต และการแนะนา
บอกต่อร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ต่อบุคคลอื่นเป็ นอย่างมาก
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ดังนั้น สิ่ ง ที่ ผูป้ ระกอบการต้องใส่ ใจเพื่ อให้ เกิ ด การตัดสิ น ใจซื้ อรองเท้าสนี ก เกอร์ ใ น
ร้านค้ามัลติแบรนด์มากยิ่งขึ้นอาจต้องทาการตลาดโดยใช้ผูม้ ีชื่อเสี ยงควบคู่กบั การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ มีอยู่ม ากขึ้น จากผลงานวิจยั ของ Davis (2017) ที่ พ บว่าการใช้สื่ อสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น กลุ่มคนหนุ่มสาว Generation Y มีผลต่อความตั้งใจซื้ อ หลังจากได้
พบเห็นผูม้ ีชื่อเสี ยงรั บรองผลิตภัณฑ์ และยิ่งความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีมาก แนวโน้มที่
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าที่มีผูม้ ีชื่อเสี ยงรับรองผลิตภัณฑ์น้ นั ก็จะยิ่งมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวรรษมน อินทรสกุล (2557) พบว่าการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผูม้ ีชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคสิ นค้าจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของผูม้ ีชื่อเสี ยง ยิ่งผูม้ ีชื่อเสี ยงได้รับความ
น่าเชื่อถือมาก พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของผูม้ ีชื่อเสี ยงก็
ยิง่ สูงมากขึ้นด้วย และงานวิจยั ของเฉลิมพงศ์ ขาวค้างพลู (2558) ที่กล่าวถึงการใช้สื่อบุคคลออนไลน์
ว่าเป็ นวิธีการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค ทั้งบุคคลที่มีชื่อเสี ยง บุคคลใกล้ชิด หรื อแม้กระทัง่
การใช้ตวั ลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้า ในการดึงดูดผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผลิตภัณฑ์ได้ดี
โดยในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่เป็ นร้านค้าแบบออฟไลน์ อาจเพิ่มกลยุทธ์การรับรู ้คุณภาพและ
การสร้างความเชื่อมัน่ ต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการสาธิ ตความแข็งแรง
คงทนของรองเท้าสนี กเกอร์ ภายในร้าน เนื่ องจากเป็ นปั จจัยหลักที่ผูบ้ ริ โภคมักพิจารณาในเลือกซื้ อ
รองเท้าสนี ก เกอร์ มีก ารรับประกันสิ นค้า หรื อมีก ารบริ ก ารหลังการขาย เพื่ อเป็ นการสร้างความ
เชื่ อมัน่ ของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ จากงานวิจยั ของ Konuk (2018) พบว่า การสร้าง
ภาพลักษณ์ร้านค้าในเชิงบวกจะช่วยเพิม่ การรับรู ้คุณภาพและความเชื่อมัน่ ต่อผลิตภัณฑ์ได้ ส่ งผลต่อ
การรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากใช้ภาพลักษณ์ร้านค้า เป็ นตัวชี้ วดั คุณภาพของ
ตราสิ นค้า ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรลงทุนกับร้านค้า เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ร้านค้าในเชิงบวก

5.3 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1 ผูป้ ระกอบการร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ควรมีการจัดการกระบวนการ
สื่ อสารทางการตลาด โดยการพัฒนาด้านการตลาดผ่านช่องทางดิ จิทลั โดยมุ่งเน้นการตลาดเชิ ง
เนื้ อหาและการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ าย เนื่ องจากเป็ นด้านที่ มีอิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผู บ้ ริ โ ภคมากที่ สุ ด จากนั้ น จึ ง ควรพัฒ นาด้า นการตลาดผ่ า นระบบค้น หา การประชาสั ม พัน ธ์
ออนไลน์ การตลาดผ่านสื่ อสั งคม และการตลาดผ่านอี เมล ตามล าดับ เพื่ อ เพิ่ ม ความได้เปรี ย บ
ทางการแข่งขันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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5.3.2 ผูป้ ระกอบการร้านค้ามัล ติแบรนด์รองเท้าสนี ก เกอร์ และผูท้ ี่ ส นใจ ควรคานึ งถึ ง
รู ปแบบธุ รกิจของตนเอง คือธุ รกิจแบบ B2C หรื อ Business-to-Customer ในด้านการใช้สื่อสังคม
เนื้ อหา ระบบค้นหา อีเมล และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความน่ าสนใจของสิ นค้าและสร้างเนื้ อหาในการทาการตลาดอย่างถูกวิธี และธุ รกิจแบบ
B2B หรื อ Business-to-Business ที่เชื่อมโยงในด้านของการตลาดผ่านตัวแทนจาหน่าย เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงมากขึ้นทั้งฝั่งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
5.3.3 นักวิชาการสามารถใช้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ เพื่อต่อยอดการศึกษาด้านการตัดสิ นใจซื้ อจากการเลือกซื้ อเป็ น
ตัวเลือกแรก การกลับมาซื้อซ้ า และการแนะนาบอกต่อร้านค้าต่อไปได้

5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
5.4.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาโมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องอิ ท ธิ พ ลของผู ้มี ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ ด้วยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple Group Analysis) เช่น ผูท้ ี่
เคยซื้ อและใช้บริ การร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนี กเกอร์ กับผูท้ ี่ไม่เคยซื้ อและใช้บริ การร้านค้ามัล
ติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ หรื อ ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel) ต่อไป
5.4.2 ควรศึกษาในเชิงลึกในเรื่ องของการใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงส่งเสริ มการค้าและภาพลักษณ์
ร้านค้าเพิ่มเติม เช่น การทาวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method) หรื อการทาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อ
สัมภาษณ์ในเชิงลึกเกี่ยวกับตัวผูบ้ ริ โภค ว่าความจริ ง แล้วตัวแปรเหล่านี้มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก
น้อยเพียงใด
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ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ตารางภาคผนวก ค-1 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถามและ
วัตถุประสงค์

ข้อคาถาม

คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3 R4 R5

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
ข้อ 1
+1
+1
+1
ข้อ 2
+1
+1
+1
ข้อ 3
+1
+1
+1
ข้อ 4
+1
+1
+1
ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
1. การใช้ ผ้ มู ีชื่อเสี ยงส่ งเสริมการค้ า
ข้อ 1
+1
-1
+1
ข้อ 2
+1
+1
+1
ข้อ 3
+1
+1
+1
ข้อ 4
+1
+1
+1
ข้อ 5
+1
+1
+1
ข้อ 6
+1
+1
+1
ข้อ 7
+1
+1
+1
ข้อ 8
+1
+1
+1
ข้อ 9
0
+1
+1
ข้อ 10
+1
+1
+1
ข้อ 11
+1
0
+1
ข้อ 12
+1
-1
+1

คะแนน
IOC

สรุปผล

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
0.60

ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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ตารางภาคผนวก ค-1 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถามและ
วัตถุประสงค์ (ต่อ)
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3 R4
ข้อ 13
+1
+1
+1
+1
ข้อ 14
+1
+1
+1
+1
ข้อ 15
+1
0
+1
+1
ข้อ 16
0
+1
0
+1
2.ภาพลักษณ์ของร้ านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์
ข้อ 17
+1
+1
+1
+1
ข้อ 18
+1
+1
+1
+1
ข้อ 19
+1
+1
+1
+1
ข้อ 20
+1
+1
+1
+1
ข้อ 21
+1
+1
+1
+1
ข้อ 22
+1
+1
+1
+1
ข้อ 23
+1
+1
+1
+1
ข้อ 24
+1
+1
+1
+1
ข้อ 25
+1
+1
+1
+1
ข้อ 26
+1
+1
0
+1
ข้อ 27
+1
+1
+1
+1
3.การตลาดผ่านช่ องทางดิจิทัล
ข้อ 28
+1
+1
+1
+1
ข้อ 29
+1
+1
+1
+1
ข้อ 30
+1
+1
+1
+1
ข้อ 31
+1
-1
0
+1
ข้อคาถาม

สรุปผล

R5
+1
+1
+1
+1

คะแนน
IOC
1.00
1.00
0.80
0.60

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
0.40

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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ตารางภาคผนวก ค-1 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถามและ
วัตถุประสงค์ (ต่อ)
คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
คะแนน
IOC
R1 R2 R3 R4 R5
ข้อ 32
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 33
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 34
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 35
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 36
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 37
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 38
+1
+1
0
+1
+1
0.80
ข้อ 39
+1
+1
0
+1
+1
0.80
ข้อ 40
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 41
+1
0
+1
+1
+1
0.80
ข้อ 42
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 43
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 44
+1
0
+1
+1
+1
0.80
ข้อ 45
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ส่ วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้ใช้ บริการร้ านขายรองเท้ าสนีกเกอร์
แบบมัลติแบรนด์
ข้อ 1
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 2
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อ 3
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
ข้อคาถาม

สรุปผล
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื่อง โมเดลความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ ร้านค้ า และการตลาด
ผ่ านช่ องทางดิจิทัลที่ส่งผลให้ เกิดการตัดสิ นใจซื้อของผู้ใช้ บริการร้ านขายรองเท้ าสนีกเกอร์
แบบมัลติแบรนด์
คาชี้แจง: แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านอิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทลั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ จานวน 28 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์
แบบมัลติแบรนด์ จานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ หน้ าคาตอบที่ตรงกับข้ อมูลจริงของท่ าน (1 คาตอบ)
1. เพศ

1 ❑ ชาย

2 ❑ หญิง

2. อายุ

1 ❑ ต่ากว่า 21 ปี
4 ❑ 51-60 ปี

2 ❑ 21-35 ปี 3 ❑ 36-50 ปี
5 ❑ มากกว่า 60 ปี

3. ระดับการศึกษา
1 ❑ ต่ากว่าปริ ญญาตรี

2 ❑ ปริ ญญาตรี

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1 ❑ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
3 ❑ 25,001-35,000 บาท
5 ❑ มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป

3 ❑ สูงกว่าปริ ญญาตรี

2 ❑ 15,001-25,000 บาท
4 ❑ 35,001-45,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่ องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด โดยระบุเกณฑ์ การวัดระดับความคิดเห็นได้ ดังนี้
6 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด / มากที่สุด
5 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมาก / มาก
4 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยค่อนข้างมาก / ค่อนข้างมาก
3 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างน้อย
2 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย / น้อย
1 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด / น้อยที่สุด

ข้อคาถาม / ประเด็นคาถาม
การใช้ บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งเสริมการค้ า
1.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่เป็ นนักกีฬา หรื อผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กีฬาและรองเท้ากีฬา มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนีก
เกอร์ของท่าน
2.สนีกเกอร์เฮดที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับรองเท้า
สนีกเกอร์ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์
ของท่านมากกว่าผูม้ ีชื่อเสี ยงกลุ่มอื่น
3.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มีส่วนช่วยโน้มน้าว
ใจให้ท่านตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์น้ นั ๆ
4.หากท่านไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับรองเท้า
สนีกเกอร์เลย การนาเสนอสิ นค้าโดยใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงที่มีความ
น่าเชื่อถือ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์
5.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีความสามารถ มีรูปร่ างหน้าตาหรื อ
บุคลิกภาพที่ดึงดูดใจ ทาให้ท่านเกิดความสนใจและ
ความชอบในรองเท้าสนีกเกอร์

ระดับความคิดเห็น
6

5

4

3

2

1
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ข้อคาถาม / ประเด็นคาถาม
6.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีความสามารถ มีรูปร่ างหน้าตาหรื อ
บุคลิกภาพที่ดึงดูดใจ ทาให้ท่านตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีก
เกอร์
7.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีลกั ษณะที่น่าเคารพเป็ นที่ชื่นชอบของท่าน
สามารถจูงใจให้ท่านเกิดความสนใจและความชอบใน
รองเท้าสนีกเกอร์ที่นาเสนอได้
8.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีลกั ษณะที่น่าเคารพเป็ นที่ชื่นชอบของท่าน
ทาให้ท่านตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ที่นาเสนอได้
9.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีบุคลิกภาพ และรู ปแบบการใช้ชีวิตที่
คล้ายคลึงกับท่าน ส่งผลทาให้ท่านเกิดความเชื่อถือและ
ทัศนคติที่ดีต่อรองเท้าสนีกเกอร์น้ นั
10.ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกับท่าน มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสนีกเกอร์ ของท่าน
ภาพลักษณ์ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์
11.ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ที่มีระดับคุณภาพ
การให้บริ การเป็ นที่ยอมรับ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อรองเท้าสนีกเกอร์จากร้านนั้น ๆ ของท่าน
12.ราคา คุณภาพ ความหลากหลาย และความทันสมัยของ
สิ นค้า จะเป็ นที่ดึงดูดให้ท่านเลือกที่จะซื้อรองเท้าสนีกเกอร์
จากร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์น้ นั
13.พนักงานของร้านที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี สามารถจูงใจให้
ท่านเกิดความสนใจและตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ จาก
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ น้ นั

ระดับความคิดเห็น
6

5

4

3

2

1
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ข้อคาถาม / ประเด็นคาถาม
14.ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ที่มีการเลือกรองเท้า
สนีกเกอร์ที่มีคุณภาพและแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงมาจาหน่าย มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรองเท้าสนีกเกอร์จากร้าน
แห่งนั้น
15.แสงไฟ การตกแต่งภายใน อุณหภูมิ ความสะอาด และ
เสี ยงเพลงที่เปิ ดในร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของท่านที่จะเลือกซื้อรองเท้าจาก
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ แห่งนั้น
16.ทาเลของสถานที่ต้ งั และที่จอดรถ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อการเลือกร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ของท่าน
17.ช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ดของร้าน เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการ
เลือกร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ของท่าน
การตลาดผ่านช่ องทางดิจิทัล
18.ท่านมีการติดตามร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ที่
มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ (เช่น Facebook, Instagram, ฯลฯ) เป็ นประจา
19.การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของร้านค้ามัลติแบ
รนด์รองเท้าสนีกเกอร์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนีกเกอร์จากร้านค้านั้นของท่าน
20.การประชาสัมพันธ์ของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีก
เกอร์ในรู ปแบบของการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ หรื อเกร็ด
สาระเกี่ยวกับรองเท้าสนีกเกอร์ เช่น วิธีการเลือกซื้อ การ
ดูแลรักษา ประเภทของวัสดุที่ใช้ผลิต ฯลฯ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ของท่าน

ระดับความคิดเห็น
6

5

4

3

2

1
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21.การรับรู ้เนื้ อหาหรื อข่าวสารเกี่ยวกับรองเท้าสนีกเกอร์ ใน
รู ปแบบของการไลฟ์ สด การบอกเล่าเกี่ยวกับรองเท้าสนีก
เกอร์ ฯลฯ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์
ของท่าน
22.ท่านสื บค้นข้อมูลของร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีก
เกอร์ ผา่ นอินเทอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ที่ติดอันดับก่อนเสมอ
23.ท่านเคยซื้อรองเท้าสนีกเกอร์จากร้านค้ามัลติแบรนด์
รองเท้าสนีกเกอร์ที่ท่านได้สืบค้นข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต
24.ท่านได้เคยเห็นการบอกเล่าเกี่ยวกับรองเท้าสนีกเกอร์ของ
ตัวแทนโฆษณาหรื อคนเชียร์สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ
ส่ งผลให้ท่านเกิดการซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ในภายหลัง
25.ท่านเคยซื้อรองเท้าสนีกเกอร์จากตัวแทนจาหน่ายรองเท้า
สนีกเกอร์ที่ทาการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต
26.ท่านเคยได้รับอีเมลที่เป็ นการแนะนาสิ นค้าจากร้านค้ามัล
ติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ และทาให้ท่านเกิดความสนใจที่
จะซื้อรองเท้าสนีกเกอร์น้ นั ตามมา
27.ท่านเคยได้รับอีเมลที่เป็ นการส่งเสริ มการขาย หรื อการให้
สิ ทธิพิเศษ จากร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ และทา
ให้ท่านเกิดความสนใจที่จะซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ น้ นั ตามมา
28.ท่านให้ความสนใจต่อการนาเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์รองเท้าสนีกเกอร์ในรู ปแบบของข้อความ
ภาพ เสี ยง วิดีโอ การไลฟ์ สด ฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์
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หมายเหตุ
*ร้ านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ (Multi-Brand Sneaker Store) หมายถึง ร้านค้าที่จาหน่าย
รองเท้าผ้าใบประเภทต่าง ๆหลากหลายแบรนด์ภายใต้ร้านค้าเดียวกัน
**สนีกเกอร์ เฮด (Sneakerhead) หมายถึง บุคคลที่ชื่นชอบรองเท้ามาก ๆ และไม่จาเป็ นต้องมี
รองเท้าจานวนหลายคู่ แต่เป็ นบุคคลที่ชอบศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับรองเท้าแต่ละคู่อย่างแท้จริ ง
(Sneaker Party Thailand, 2017)
ส่ วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้ใช้ บริการร้ านขายรองเท้ าสนีกเกอร์ แบบมัลติแบรนด์
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่ องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด
6 คะแนน
หมายถึง
มากที่สุด
5 คะแนน
หมายถึง
มาก
4 คะแนน
หมายถึง
ค่อนข้างมาก
3 คะแนน
หมายถึง
ค่อนข้างน้อย
2 คะแนน
หมายถึง
น้อย
1 คะแนน
หมายถึง
น้อยที่สุด

ข้อคาถาม / ประเด็นคาถาม

ระดับความคิดเห็น
6

5

1.ท่านจะตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าสนีกเกอร์จากร้านค้ามัลติ
แบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ
2.ท่านพึงพอใจร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ และ
จะกลับมาซื้ออีกในอนาคต
3.ท่านจะบอกต่อร้านค้ามัลติแบรนด์รองเท้าสนีกเกอร์ต่อ
บุคคลอื่น
ขอขอบพระคุณท่ านที่ตอบแบบสอบถาม

4

3

2

1

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางสาวจารวี แย้มพิกุล
9 ตุลาคม 2537
จังหวัดระยอง
134 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
พ.ศ.2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

