อิทธิพลของทัศนคติทมี่ ตี อ่ การโฆษณาสินค้าและทัศนคติทมี่ ตี อ่ ตราสินค้า
ในฐานะปัจจัยคันกลางที
่
ถ่ า่ ยทอดอิทธิพลของการรับรองผลิตภัณฑ์
โดยบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงสูค่ วามตังใจซื
้ อ้
อริ ญชย์ ณ ระนอง1 นภาพร ขันธนภา2 และ มนตรี พิ ริยะกุล3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี
้ ม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษาการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคล
ทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา ทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้าและความตังใจซื
้ อ้ ของผลิตภัณฑ์
โตโยต้า 2) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณาและทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้าในฐานะ
ั ยคันกลางระหว่
ปจจั
่
างการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงและความตังใจซื
้ อ้ 3) เพือ่ เปรียบ
เทียบอิทธิพลของความเป็นดารานักแสดง และความเป็นผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี อ่ การเปลีย่ นแปลง
อิทธิพลของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงสูค่ วามตังใจซื
้ อ้ ผลการวิจยั พบว่าทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา (attitude
towards advertising) และทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้า (attitude towards brand) นัน้ เป็นตัวแปรคัน่
กลางทีถ่ า่ ยทอดอิทธิพลจากการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (celebrity endorsement)
ไปยังความตังใจซื
้ อ้ (purchase intentions) โดยมีความแตกต่างกันตามรูปแบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็นดารานักแสดง (actor) และความเป็นผูร้ บั รอง (endorser) อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตซิ ง่ึ สอดคล้องกับสมมติฐาน นอกจากนีพ้ บว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีร่ บั รองผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเภทดารานักแสดง และประเภทความเป็นผูร้ บั รองนัน้ มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี อ่
โฆษณาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนีผ้ ลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่าการรับรอง
ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ส่งผลดีตอ่ ทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณาและทัศนคติตอ่ ตราสินค้า
เนือ่ งจากท�ำให้เกิดการชืน่ ชอบ จดจ�ำโฆษณาและตราสินค้าได้มากยิง่ ขึน้ รวมถึงท�ำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและความเชือ่ มันในผลิ
่
ตภัณฑ์และตราสินค้าโตโยต้าเพิม่ ขึน้ ซึง่ กระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการซือ้ และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ในทีส่ ดุ
ที่
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง อีเมลarin.naranong@hotmail.com
2 ่
ที ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะ
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Influences of Attitudes towards Product Advertising and Brands
as Mediators Transferring Celebrity Endorsement Influences on
Purchase Intention

				
Arin Na Ranong4, Napaporn Khantanapha5, and Montree Piriyakul6
Abstract
The objectives of this research were to study 1) celebrity endorsement
on products, attitudes on advertising and brands, and purchase intentions in
Toyota’s products; 2) influence on attitudes towards advertising and brands as a
mediator for product endorsement by celebrities to purchase intentions; and 3)
the comparison between influences of celebrities as film actors and as endorsers
on products and changes of celebrities on purchase intentions.
The results revealed that attitude towards advertising and brands are
mediators transferring the influences of celebrity endorsement to purchase
intentions. There were statistically significant differences between the endorsement
modelling as an actor and as an endorser, which corresponded to the research
hypothesis. It was also found that the celebrity endorsement as an actor or as
an endorser had different influences on attitudes towards advertising and brands.
The qualitative analysis showed that celebrity endorsement positively
affected the attitude towards advertising and brands as it created positive
impression and better brand awareness and increased trust in Toyota’s products
and brand, leading to purchase intentions and consumer buying decisions.
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6
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บทน�ำ

ศตวรรษที่ 21 รูป แบบการโฆษณาที่ใ ช้บุ ค คลที่ม ชี ่ือ เสีย งในการรับ รอง
ผลิตภัณฑ์ (celebrity endorsement) กลายเป็ นส่วนหนึ่งของโฆษณาที่ช่วยท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เป็ นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้โฆษณามีความน่ า
ดึงดูดใจ มีความน่าเชือ่ ถือ เกิดการจดจ�ำ การระลึกถึงตราสินค้าและสามารถโน้มน้าวใจ
ผูบ้ ริโภคได้ดขี น้ึ นักการตลาดจึงน�ำบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมารับรองผลิตภัณฑ์เพือ่ ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซง่ึ ส่งผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และตราสินค้า แล้วส่งผล
ถึงความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าการใช้บุคคลที่
มีช่ือ เสีย งรับ รองผลิต ภัณ ฑ์ม ีอิท ธิพ ลที่ส�ำ คัญ ต่ อ ประสิท ธิภ าพของโฆษณา เช่ น
ทัศนคติท่มี ตี ่อโฆษณา (attitude towards advertising) ทัศนคติท่มี ตี ่อตราสินค้า
(attitude towards brand) และความตัง้ ใจซือ้ (purchase intention) ประกอบกับข้อมูล
มูลค่าการใช้จา่ ยสือ่ ของประเทศไทย พบว่า พ.ศ. 2557 การใช้จา่ ยสือ่ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ได้แก่
รถยนต์โตโยต้ามีมลู ค่ารวม 1,778,078,000 บาทและพ.ศ. 2556 -2557 โตโยต้ามีการน�ำ
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมารับรองผลิตภัณฑ์ จ�ำนวนถึง 19 คนจึงมีประเด็นทีน่ ่าสนใจว่าการที่
รถยนต์โตโยต้า มีการใช้บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงในการน�ำเสนอสินค้าและงบประมาณการซือ้
สือ่ ทีส่ งู มากเช่นนี้ อาจมีปจั จัยต่างๆ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ทีส่ ่งผลความตัง้ ใจซื้อของผูบ้ ริโภค โดยมีตวั แปรด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อการโฆษณาและ
ทัศนคติต่อตราสินค้าของผูบ้ ริโภคทีเ่ กิดจากการรับรูส้ ่อื เป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา
ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซือ้ ของผลิตภัณฑ์โตโยต้า
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาและทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า
ั ยคันกลางระหว่
ในฐานะปจจั
่
างการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงและความตัง้ ใจ
ซือ้
3. เพือ่ เปรียบเทียบอิทธิพลของความเป็นดารานักแสดงและความเป็นผูร้ บั รอง
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงอิทธิพลของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงสูค่ วามตัง้ ใจซือ้
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วิ ธีดำ� เนิ นการ
ประชากร
เนื่องจากประชากรมีจำ� นวนมากและมีจำ� นวนทีไ่ ม่แน่นอน จึงถือเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกผูท้ เ่ี ข้ามาใช้บริการทีศ่ นู ย์บริการโตโยต้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลจากบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
กลุ่มตัวอย่าง
		
การวิ จยั เชิ ง คุณ ภาพ ผู้ท่ีน� ำ รถเข้า มารับ บริก ารที่ศูน ย์บ ริก าร
โตโยต้า
		
การวิ จยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกแผนการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ
2 ขัน้ ตอน (stratified two-stage sampling scheme) ดังนี้
		
ขันที
้ ่ 1 หน่วยส�ำรวจขันที
้ ่ 1 (primary sampling unit) คือศูนย์บริการ
โตโยต้าของผูแ้ ทนจ�ำหน่ายโตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 96 ศูนย์บริการ
		
ผูว้ จิ ยั จะใช้การเลือกวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธจี บั ฉลากเพือ่ เลือก
กลุ่มตัวอย่างจากพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครทีม่ กี ารแบ่งเป็ น 6 กลุ่มเขตพืน้ ที่ ท�ำการ
เลือกตัวแทนสาขาของแต่ละตัวแทนจ�ำหน่าย ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 20 ศูนย์บริการ
		
ขัน้ ที่ 2 หน่ วยส�ำรวจขัน้ ที่ 2 (secondary sampling unit) บริษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ได้คดั เลือกและดูแลแต่ละศูนย์บริการให้สามารถ
รองรับการบริการของผูม้ าใช้บริการในจ�ำนวนเท่าๆ กัน จากการสุม่ ตัวอย่างลูกค้าของ
ศูนย์บริการมาเท่า ๆ กัน (equal allocation) ศูนย์บริการละ 50 คน จ�ำนวนตัวอย่างรวม
ทัง้ สิน้ 1,000 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ข้อค�ำถาม ส�ำหรับตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Item Objective
Congruence - IOC) โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน ประเมินพิจารณาและตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ ทีไ่ ด้
จากการทบทวนวรรณกรรมจ�ำนวน 57 ข้อ พิจารณาลงความเห็นว่าข้อค�ำถามแต่ละข้อ
สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการหรือไม่
2. แบบสอบถาม (questionnaires) รูปแบบการวัดเป็น reflective โดยใช้มาตร
วัดของ Likert scale 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม PLS Graph
3.0 ส่วนวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึก
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 7 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นค�ำถามแบบปลายปิด แบบหลายค�ำตอบ (multiple choice questions) ให้เลือกตอบ
เพียงค�ำตอบเดียวทีเ่ ป็ นความจริง					
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีท่ �ำการ
รับรองผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 3 ด้าน คือ ด้านความช�ำนาญ ด้านความไว้
วางใจ และด้านความดึงดูดใจ โดยผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวัดองค์ประกอบของบุคคล
ทีม่ ชี อ่ื เสียงทีท่ ำ� การรับรองผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างและพัฒนาขึน้ โดย Ohanian (1990) ซึง่ ได้
รับการแก้ไขหลายครัง้ และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในบริบททีแ่ ตกต่างกันทัวโลก
่
มีคำ� ถามรวมทัง้ สิน้ 18 ข้อ ดัดแปลงจาก Ohanian (1990); Amos et al. (2008); Roozen
(2008); Chen and Huddleston (2009); Spry et. al. (2011); Choi and Rifon (2012);
Fink et al. (2012); Dwivedi and Johnson (2013); Muda et. al. (2014)
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถาม จ�ำนวน 19 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวัดทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา ทีส่ ร้าง
และพัฒนาขึน้ โดย Muehling (1987); Pollay and Mittal (1993); Bruner and Kumar
(2000); Radder et al. (2010) มีขอ้ ค�ำถามรวม 19 ข้อ ดัดแปลงจาก Petrovici et al.
(2007); Veer et al. (2008); Um (2008); Soderlund and Dahlen (2010); Dix (2010);
Wang (2012); Choi and Rifon (2012)		
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถาม จ�ำนวน 9 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวัดทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา ทีส่ ร้าง
และพัฒนาโดย Goldsmith et al. (2000) งานวิจยั ของ Singn et al. (2000) และ La
Ferle and Choi (2005) มีขอ้ ค�ำถามรวม 9 ข้อ ดัดแปลงจาก Um (2008); Black et al.
(2009); Veer et al. (2010); Mazodier et al. (2010); Jean (2011); Choi and Rifon
(2012); Tseng and Lee (2013)		
ส่วนที่ 5 เป็นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับความตัง้ ใจซือ้ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน
4 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวัดทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา ทีส่ ร้างและพัฒนาขึน้ จาก
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ (Liu and Brocj, 2011; Wachiraya, 2007) มีขอ้ ค�ำถามรวม 4 ข้อ
ทัง้ นี้มาตรวัดดังกล่าวได้มกี ารออกแบบข้อค�ำถามไว้อย่างชัดเจน ดัดแปลงจาก Liu et
al. (2007); Wang (2012); Choi and Rifon (2012); Yang (2012); Tseng and Lee
(2013)
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การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปในการค�ำนวณค่าทางสถิตติ า่ งๆ ได้แก่
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากแนวคิดและทฤษฎีแนวคิด
กลยุทธ์การตลาดโดยการใช้บคุ คลทีม่ ชี อ่ื เสียง แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับทัศนคติ
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความตัง้ ใจซือ้
2. การตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพือ่ ใช้ประเมินสมรรถนะที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจ�ำนวน 57 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาความเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในทุกข้อค�ำถามนัน้ มีค่า
เท่ากับ 1.00 หากข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.50-1.00 จะคัดเลือกไว้ ส่วนข้อค�ำถาม
ทีม่ คี า่ IOC ต�่ำกว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุง หรือไม่น�ำมาใช้ (Rovinelli and Hambleton,
1977)
3. งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (mixed method research) ทัง้ ใน
เชิงคุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ (quantitative research) ด�ำเนิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธที างสถิตโิ ดยการน�ำผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาท�ำการวิเคราะห์ ประมวล
ผลและสรุปผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดของ
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 สถิตพิ รรณนา
		
1) ลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
		
2) ผลศึกษาการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัศนคติทม่ี ี
ต่อโฆษณา ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซือ้ ของผลิตภัณฑ์โตโยต้า
ตอนที่ 2 สถิตอิ นุมาน
		
1) วิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง ในภาพรวมและจ�ำแนกตาม
ตัวแปรก�ำกับ
		
2) วิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครือ่ งมือ
		
3) การทดสอบสมมุตฐิ าน
		
3.1 การทดสอบสมมุตฐิ านตัวแบบ
		
3.2 การทดสอบสมมุตฐิ านสัมประสิทธิเส้นทางตามตัวแปรก�ำกับ
		
4) การวิเคราะห์อทิ ธิพลตัวแปรคันกลาง
่
ตอนที่ 3 ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 4 ผลการวิจยั เชิงเปรียบเทียบ
จากการทบทวนงานวิจยั คณะผูว้ จิ ยั น�ำมาสังเคราะห์สร้างเป็ นกรอบแนวคิด
การวิจยั ได้ ดังนี้
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ทัศนคติทม่ี ตี ่อ
โฆษณา
(Aad)

ความไว้วางใจ 1st
ความช�ำนาญ 1st

องค์ประกอบ
ของบุคคลทีม่ ี
ชือ่ เสียง

ความตัง้ ใจซือ้
(PI)

ความน่าดึงดูดใจ 1st

ทัศนคติทม่ี ตี ่อ
ตราสินค้า
(Ab)
ดารานักแสดง, ผูร้ บั รอง

ภาพที ่ 1 Conceptual Framework

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตารางที ่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวชีว้ ดั องค์ประกอบของการรับรองผลิตภัณฑ์ โดย
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง จ�ำแนกตามกลุ่มตัวอย่างทีช่ ่นื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
ประเภทดารานักแสดงและกลุ่มทีช่ ่นื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ี ชื่อเสียงประเภทความ
เป็ นผูร้ บั รอง
ตัวแปรและตัวแปรมาตรวัด
1. องค์ประกอบของการรับรอง
ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ด้านความไว้วางใจ(Trustworthiness)
ด้านความช�ำนาญ(Expertise)
ด้านความน่าดึงดูดใจ(Attractiveness)
2. ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา (Attitude
towards advertising)
3. ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า (Attitude
towards brand)
4. ความตัง้ ใจซือ้ (Purchase Intention)

ดารานักแสดง (actor)
X̅
SD C.V. แปลผล
3.70 0.70 0.19 มาก

ผูร้ บั รอง (endorser)
X̅
SD C.V. แปลผล
3.98 0.60 0.60 มาก

3.59
3.60
3.86
3.74

0.86
0.88
0.77
0.65

0.24
0.24
0.20
0.17

มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
3.98
3.98
3.94

.073
0.68
0.69
0.58

0.73
0.68
0.69
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

3.81 0.65

0.17

มาก

4.01

0.65

0.65

มาก

3.80 0.75

0.20

มาก

3.96

0.74

0.74

มาก

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวชีว้ ดั องค์ประกอบของการรับรอง
ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง จ�ำแนกตามกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์
โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงประเภทดารานักแสดงและกลุ่มทีช่ ่นื ชอบ การรับรองผลิตภัณฑ์
โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง พบว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความ
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เป็ นผูร้ บั รอง มีคา่ เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีส่ งู กว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภท
ดารานักแสดง และค่าสัมประสิทธิ ์แห่งความแปรผันทีต่ ่ำ� กว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภท
ดารานักแสดงในทุกด้าน
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวชีว้ ดั ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาโดยจ�ำแนกตาม
กลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดง
และกลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็นผูร้ บั รอง
พบว่าการใช้บคุ คลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็นผูร้ บั รองนัน้ มีคา่ เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์แห่งความแปรผัน สูงกว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารา
นักแสดง
หากเปรียบเทียบทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้าโดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีท่ ำ� การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ พบว่าการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รองมีค่าเฉลีย่ สูงกว่า
การใช้บคุ คลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดง และเมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวชีว้ ดั ความตัง้ ใจซือ้ จ�ำแนกตามกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและกลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง พบว่าการรับรอง
ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็นผูร้ บั รองนัน้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคมากกว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดง
ตารางที ่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ตัวแปร (LV)

ค่าความผันแปร (R2) อิ ทธิ พล
(effect)

ความตัง้ ใจซือ้ (PI)

0.549

ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา (Aad)

0.591

ทัศนคติทม่ี ตี ่อราคาสินค้า (Ab)

0.461

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

ตัวแปรที่มาก่อน
(anticident)
Aad
Ab
CE
0.352** 0.447** 0.000
0.000 0.000 0.574
0.352 0.447 0.574
N/A N/A 0.769
N/A N/A 0.000
N/A N/A 0.769
N/A N/A 0.679
N/A N/A 0.000
N/A N/A 0.679

หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not
Applicable, **p ≤ 0.01
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หากท�ำการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้างเพือ่ ศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าความเป็ นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) มีอทิ ธิพลทาง
อ้อมสูค่ วามตัง้ ใจซือ้ มีคา่ เท่ากับ 0.574โดยทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจซือ้ มากทีส่ ดุ มีคา่ เท่ากับ 0.447 รองลงมาคือทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณามีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ มีคา่ เท่ากับ 0.352 ซึง่ มีคา่ สูงมาก (Chin ,1998) อิทธิพลทาง
ตรงและทางอ้อมทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ รถยนต์โตโยต้า
ตัวแปร
ดารานักแสดง (actor)
ผูร้ บั รอง (endorser)
ตั
ว
แปรที
่
ม
าก่
อ
น
ค่าความ อิทธิ พล ตัวแปรที่มาก่อน
(LV) ค่าความอิ ทธิ พล
(anticident)
(anticident)
ผันแปร (effect)
ผันแปร (effect)
2
2
(R )
(R )
Aad Ab CE
Aad Ab CE
ความตัง้ ใจซือ้ 0.540 DE 0.464** 0.326** 0.000 0.571 DE 0.288** 0.584** 0.000
IE 0.000 0.000 0.596
(PI)
IE 0.000 0.000 0.596
TE 0.464 0.326 0.596
TE 0.288 0.524 0.596
ทัศนคติทม่ี ตี ่อ 0.688 DE N/A N/A 0.830 0.576 DE N/A N/A 0.759
IE N/A N/A 0.000
โฆษณา(Aad)
IE N/A N/A 0.000
TE N/A N/A 0.830
TE N/A N/A 0.759
ทัศนคติทม่ี ตี ่อ 0.420 DE N/A N/A 0.648 0.518 DE N/A N/A 0.720
IE N/A N/A 0.000
ราคาสินค้า
DE N/A N/A 0.000
TE
(Ab)
IE N/A N/A 0.720
N/A N/A 0.648

หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable,
**p 0.01

จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยเปรียบเทียบประเภท
ความเป็นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ พบว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภท
ความเป็ นผูร้ บั รองนัน้ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจซือ้ เท่ากับบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ประเภทดารานักแสดง (มีคา่ เท่ากับ 0.596) ทัง้ นี้ทศั นคติทม่ี ตี ่อโฆษณามีอทิ ธิพลทาง
ตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ นัน้ พบว่าความเป็ นดารานักแสดง (มีคา่ เท่ากับ 0.830) มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ สูงกว่าความเป็ นผูร้ บั รอง (มีคา่ เท่ากับ 0.759) ในขณะทีบ่ คุ คล
ทีม่ ชี อ่ื เสียงประภทความเป็ นผูร้ บั รองมีทศั นคติทม่ี ตี ่อตราสินค้ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจซือ้ (มีคา่ เท่ากับ 0.720) สูงกว่าความเป็นดารานักแสดง (มีคา่ เท่ากับ 0.648)
การทดสอบสมมติ ฐานตัวแบบ
จากผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างตามกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและกลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการ
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รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
เส้นทางมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4
ตารางที ่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สัมประสิ ทธิ์
เส้นทาง
(Coef.)
ความเป็ นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีร่ บั รองผลิตภัณฑ์มอี ทิ ธิพล 0.843**
ต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อโฒฆษณาผลิตภัณฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลต่อ 0.860A**,
ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา มีความแตกต่างกันตามรูปแบบ 0.817B**
การรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็นดารานักแสดงและ
ความเป็ นผูร้ บั รอง
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลต่อ 0.714**
ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลต่อ 0.676A**,
ทัศนคติทม่ี ตี ่อราคาสินค้าความแตกต่างกันตามรูปแบบ 0.747B**
การรับรองการผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็ นนักแสดงและ
ความเป็ นผูร้ บั รอง
ทัศนคติท่มี ตี ่อโฆษณา มีผลกระทบต่อความตัง้ ใจซื้อ 0.411**
ผลิตภัณฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลต่อ 0.471A**,
ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาทีส่ ง่ ผลถึงความตัง้ ใจซือ้ มีความ 0.349B
แตกต่างกัน ตามรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ความเป็ นดารานักแสดง และความเป็ นผูร้ บั รอง
ทัศนคติทม่ี ตี ่อราคาสินค้าสงผลกระทบต่อความตัง้ ใจซือ้
0.392**
ผลิตภัณฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลต่อ 0.318A**,
ทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้าทีส่ ง่ ผลถึงความตัง้ ใจซือ้ แตกต่าง 0.465B
กันตามรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ ระหว่างความเป็ น
ดารานักแสดง และความเป็ นผูร้ บั รอง

สมมติ ฐานการวิ จยั (hypothesis)

ผลลัพธ์

H1

สนับสนุน

H2

H3
H4

H5
H6

H7
H8

สนับสนุน

สนับสนุน
สนับสนุน

สนับสนุน
สนับสนุน

สนับสนุน
สนับสนุน

หมายเหตุ: ** หมายถึง p-value ≤ 0.05

A คือข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื
เสียงประเภทดารานักแสดง
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B คือข้อมูลของกลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง
1.การทดสอบนัยส�ำคัญของสัมประสิ ทธิ เส้นทางเปรียบเทียบตามตัวแปร
ก�ำกับ
จากการศึกษาตัวแปรก�ำกับได้แก่ประเภทของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงกับ
ความตัง้ ใจซื้อ พบว่ า ผลการเปรีย บเทีย บสัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางของตัว แปรก�ำ กับ
(moderator variables) ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคล
ทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและกลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจาก
ตัวแปรก�ำกับมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีผลให้ผวู้ จิ ยั ตัดสินใจสัมประสิทธิเส้นทาง
ระหว่าง 2 ตัวแบบ (มนตรี พิรยิ ะกุล, 2558) โดยใช้สตู รดังนี้
â1 - â 2
t=
(m - 1)2 s2 + (n - 1)2 s2 1 + 1
m + n - 2 1 m + n - 2 2 m̅ n̅
ดังตารางที่ 5
ตารางที ่ 5 ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ ์เส้นทางของตัวแปรปรับเปลีย่ น (moderator
variables) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีช่ ่นื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
ประเภทดารานักแสดงและกลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง
สมมติ ฐาน

ดารานักแสดง(actor) ผูร้ บั รอง (endorser) ค่า t-test สรุปผล
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สัมประสิ ทธิ์ Standard Standard สัมประสิ ทธิ์
เส้นทาง Error (SE) Error (SE) เส้นทาง
1. การรับรองผลิตภัณฑ์ 0.860
0.0126
0.014
0.817 51.049*** สนับสนุน
โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
(CE) มีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ (Aad) ต่าง
กัน(CE Aad)
2. การรับรองผลิตภัณฑ์ 0.676
0.027
0.747
0.0207 34.975*** สนับสนุน
โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
(CE) มีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า
(Ab) ต่างกัน (CE Ab)
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ตารางที ่ 5 ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ ์เส้นทางของตัวแปรปรับเปลีย่ น (moderator variables)
ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและ
กลุม่ ทีช่ น่ื ชอบการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง(ต่อ)
สมมติ ฐาน

ดารานักแสดง(actor) ผูร้ บั รอง (endorser) ค่า t-test สรุปผล
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
์
สัมประสิ ทธิ Standard Standard สัมประสิ ทธิ์
เส้นทาง Error (SE) Error (SE) เส้นทาง
0.471
0.0557
0.349
0.0546 46.664*** สนับสนุน

3. ทัศนคติทม่ี ตี ่อ
โฆษณา (Aad) มีผลกระ
ทบต่อความตัง้ ใจซือ้
(PI) ต่างกัน
(Aad PI)
4. ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสิน
ค้า(Ab) ได้สง่ ผลกระทบ 0.318
ต่อความตัง้ ใจซือ้ (PI)
ต่างกัน (Ab PI)
หมายเหตุ:

0.0551

0.465

0.0621

39.593*** สนับสนุน

* หมายถึง p-value ≤ 0.10
** หมายถึง p-value ≤ 0.05
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี้
1. อิทธิพลของความเป็ นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีร่ บั รองผลิตภัณฑ์มตี อ่ ทัศนคติทม่ี ี
ต่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ประเภทดารานักแสดงมีคา่ สูงกว่ากลุม่
ผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ประเภทความผูร้ บั รอง (t = 51.049, p-value ‹ 0.01)
2. อิทธิพลของความเป็ นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีร่ บั รองผลิตภัณฑ์มตี อ่ ทัศนคติทม่ี ี
ต่อตราสินค้าของกลุม่ ผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ประเภทดารานักแสดงมีคา่ สูงกว่ากลุม่ ผูร้ บั รอง
ผลิตภัณฑ์ประเภทความผูร้ บั รอง (t = 34.975, p-value ‹ 0.01)
3. อิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาผลิตภัณฑ์มตี ่อความตัง้ ใจซือ้ ของกลุ่ม
ผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ประเภทดารานักแสดง มีคา่ ต�่ำกว่ากลุ่มผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ประเภท
ความผูร้ บั รอง (t = -46.664, p-value ‹ 0.01)
4. อิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้ามีต่อความตัง้ ใจซื้อของกลุ่มผูร้ บั รอง
ผลิตภัณฑ์ประเภทดารานักแสดงมีคา่ ต�่ำกว่ากลุม่ ผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ประเภทความผูร้ บั
รอง (t = -39.593, p-value ‹ 0.01)
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ตารางที ่ 6 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจซือ้

ดารานักแสดง (actor) ดารานักแสดง (actor)
Lower Upper
Loewer Upper
0.427
0.645
0.823
0.560
อิทธิพลทางอ้อมรวม
0.135
0.327
0.614
0.324
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ (CE Aad
PI)
0.218
0.421
0.306
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า 0.142
(CE
Ab
PI)

จากตารางที่ 6 ค่าผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของการรับรองผลิตภัณฑ์
โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ นัน้ พบว่า
1. กรณีการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง (CE) ประเภทดารานัก
แสดงพบว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา (Aad) มีคา่ ช่วงความเชือ่ มัน่ percentile อยูร่ ะหว่าง
0.324 – 0.614 ซึง่ ไม่คลุม 0 เอาไว้ แสดงว่าอิทธิพลทางอ้อมของทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา
นัน้ ไม่เท่ากับ 0 จึงสรุปผลได้วา่ ทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา (Aad) เป็นตัวแปรคันกลางระหว่
่
าง
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) และความตัง้ ใจซือ้ (PI)
2. กรณีการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) ประเภทผูร้ บั รองพบ
ว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา (Aad) มีคา่ ช่วงความเชือ่ มัน่ percentile อยูร่ ะหว่าง 0.135 –
0.327 ซึง่ ไม่คลุม 0 เอาไว้ แสดงว่าอิทธิพลทางอ้อมของทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณานัน้ ไม่
เท่ากับ 0 จึงสรุปผลได้วา่ ทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา (Aad) เป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) และความตัง้ ใจซือ้ (PI)
3. กรณีการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง (CE) ประเภทดารานัก
แสดงพบว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า (Ab) มีคา่ ช่วงความเชือ่ มัน่ percentile อยูร่ ะหว่าง
0.142 – 0.306 ซึง่ ไม่คลุม 0 เอาไว้ แสดงว่าอิทธิพลทางอ้อมของทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสิน
ค้านัน้ ไม่เท่ากับ 0 จึงสรุปผลได้วา่ ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า (Ab) เป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) และความตัง้ ใจซือ้ (PI)
4. กรณีการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) ประเภทผูร้ บั รองพบ
ว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า (Ab) มีคา่ ช่วงความเชือ่ มัน่ percentile อยูร่ ะหว่า 0.218 –
0.421ซึง่ ไม่คลุม 0 เอาไว้ แสดงว่าอิทธิพลทางอ้อมของทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้านัน้ ไม่
เท่ากับ 0 จึงสรุปผลได้วา่ ทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้า (Ab) เป็นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (CE) และความตัง้ ใจซือ้ (PI)
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จากรายละเอียดผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของการรับรองผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลที่มชี ่อื เสียง (celebrity endorsement -- CE) ที่มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซื้อ
(purchase intentions – PI) สรุปสมมติฐานได้วา่
1. การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (celebrity endorsement -- CE)
มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา (attitude towards advertising -- Aad) มีความแตก
ต่างกันตามรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็ นดารานักแสดง (actor) และ
ความเป็ นผูร้ บั รอง (endorser) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
2. การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (celebrity endorsement -- CE)
มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา (attitude towards advertising -- Aad) ทีส่ ง่ ผลถึง
ความตัง้ ใจซือ้ (purchase intentions – PI) มีความแตกต่างกันตามรูปแบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็ นดารานักแสดง(actor) และความเป็ นผูร้ บั รอง (endorser)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
3. การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (celebrity endorsement -- CE)
มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้า (attitude towards brand -- Ab) มีความแตกต่าง
กันตามรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็ นดารานักแสดง (actor) และความ
เป็ นผูร้ บั รอง (endorser) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
4. การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (celebrity endorsement -- CE)
มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า (attitude toward brand -- Ab) ทีส่ ง่ ผลถึงความ
ตัง้ ใจซื้อ (purchase intentions – PI) มีความแตกต่างกันตามรูปแบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็ นดารานักแสดงและความเป็ นผูร้ บั รองอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ
ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผูท้ น่ี �ำรถเข้ามารับบริการทีศ่ นู ย์บริการโตโยต้า จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 30 ท่าน โดยการ
วิจยั เชิงคุณภาพได้น�ำเสนอผลการสัมภาษณ์ในภาพรวม โดยแยกเป็ นประเด็นใหม่ทไ่ี ด้
จากผูเ้ ชีย่ วชาญและน�ำเสนอผลการสัมภาษณ์แยกตามสมมติฐานการวิจยั 8 ข้อ มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
		
ผลการศึกษาที่ 1 การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มชี ่อื เสียงมี
อิทธิพลให้เกิดการตอบสนองทีด่ ตี ่อโฆษณา
		
ผลการศึกษาที่ 2 การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัง้ รูป
แบบของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยใช้ความเป็นดารานักแสดงและความเป็นผูร้ บั รอง ล้วน
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มีอทิ ธิพลส่งผลให้เกิดการตอบสนองทีด่ ตี ่อโฆษณา
		
ผลการศึกษาที่ 3 การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มชี ่อื เสียงมี
อิทธิพลให้เกิดการตอบสนองทีด่ ตี ่อตราสินค้า
		
ผลการศึกษาที่ 4 การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัง้ รูป
แบบของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยใช้ความเป็นดารานักแสดงและความเป็นผูร้ บั รอง ล้วน
มีอทิ ธิพลส่งผลให้เกิดการตอบสนองทีด่ ตี ่อตราสินค้า
		
ผลการศึกษาที่ 5 ทัศนคติท่มี ตี ่อโฆษณาส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อ
		
ผลการศึกษาที่ 6 การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยใช้
ความเป็ นดารานักแสดง มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณาทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ที่
แตกต่างจากการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยใช้ความเป็ นผูร้ บั รอง
		
ผลการศึกษาที่ 7 ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อ
		
ผลการศึกษาที่ 8 การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยใช้
ความเป็ นดารานักแสดง มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้าทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้
ทีแ่ ตกต่างจากการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยใช้ความเป็ นผูร้ บั รอง
ผลการวิ เคราะห์เชิ งเปรียบเทียบ
การวิจยั เรือ่ งอิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี ่อการโฆษณาสินค้า และทัศนคติทม่ี ตี ่อ
ตราสินค้าในฐานะปจั จัยคันกลางที
่
ถ่ า่ ยทอดอิทธิพลของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคล
ทีม่ ชี อ่ื เสียงสูค่ วามตัง้ ใจซือ้ เป็นการศึกษาวิจยั แบบผสม (mixed-methods research) ผล
ที่ได้จากการวิจยั ทัง้ ปริมาณ (quantitative research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ได้ ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที ่ 7 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ผลการวิ เคราะห์
การวิ จยั เชิ งปริ มาณ การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
สนับสนุน
สนับสนุน
H1 การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ ทีม่ ตี ่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
สนับสนุน
สนับสนุน
H2 การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมี
อิทธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา มีความแตก
ต่างกันตามรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ความเป็ นดารานักแสดง (actor) และความเป็ น
ผูร้ บั รอง (endorser)
สนับสนุน
สนับสนุน
H3 การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมี
อิทธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า

สมมติ ฐานการวิ จยั (hypothesis)
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ตารางที ่ 7 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (ต่อ)
ผลการวิ เคราะห์
การวิ จยั เชิ งปริ มาณ การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
สนับสนุน
สนับสนุน
การรับรองผลิต ภัณ ฑ์ โดยบุ ค คลที่ม ชี ่ือเสีย งมี
อิท ธิพ ลต่ อ ทัศ นคติท่ีม ีต่ อ ตราสิน ค้า มีค วาม
แตกต่างกันตามรูปแบบ การรับรองผลิตภัณฑ์
ระหว่างความเป็นดารานักแสดง (actor) และความ
เป็ นผูร้ บั รอง (endorser)
สนับสนุน
สนับสนุน
ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณา มีผลกระทบต่อความตัง้ ใจ
ซือ้
สนับสนุน
สนับสนุน
การรับรองผลิต ภัณ ฑ์ โดยบุ ค คลที่ม ชี ่ือเสีย งมี
อิทธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาทีส่ ง่ ผลถึงความ
ตัง้ ใจซือ้ มีความแตกต่างกันตามรูปแบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็นดารานักแสดง (actor)
และความเป็ นผูร้ บั รอง (endorser)
สนับสนุน
สนับสนุน
ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้าได้สง่ ผลกระทบต่อความ
ตัง้ ใจซือ้
สนับสนุน
สนับสนุน
การรับรองผลิต ภัณ ฑ์ โดยบุ ค คลที่ม ชี ่ือเสีย งมี
อิทธิพลต่อทัศนคติท่มี ตี ่อตราสินค้า ที่ส่งผลถึง
ความตัง้ ใจซือ้ มีความแตกต่างกันตามรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างความเป็ นดารานักแสดง
(actor) และความเป็ นผูร้ บั รอง (endorser)

สมมติ ฐานการวิ จยั (hypothesis)

H4

H5
H6

H7
H8

อภิ ปรายผลการวิ จยั
อิ ทธิ พลของการรับรองผลิ ตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีต่อทัศนคติ
ที่มีต่อโฆษณา
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและบุคคลที่
มีชอ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง พบว่ามีตวั แปรแฝง 3 ตัวแปรร่วมกันสามารถน�ำ
มาอธิบายองค์ประกอบของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง มีคา่ R Squares เท่ากับ 1.00 แสดงว่าการ
ก�ำหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง จากการ
ผลวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการก�ำหนดทีถ่ กู ต้องโดยพบว่าตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 มีอทิ ธิพลต่อการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงมีคา่ เท่ากับ 0.489, 0.597
และ 0.427 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อทัศนคติท่มี ตี ่อโฆษณา มีค่าเท่ากับ 0.830 ที่ระดับนัยส�ำคัญ ทางสถิตทิ ่ี 0.01
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บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รองมีค่าเท่ากับ 0.489, 0.464 และ 0.634
ตามล�ำดับ ทัง้ นี้การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทัศนคติ
ทีม่ ตี ่อโฆษณา มีคา่ เท่ากับ 0.830 ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
นอกจากนี้พบว่าตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 มีอทิ ธิพลต่อการรับรองผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รองมีคา่ เท่ากับ 0.489, 0.464 และ 0.634 ตาม
ล�ำดับ ทัง้ นี้การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รองมี
อิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา มีคา่ เท่ากับ 0.759 ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ 0.01
อิ ทธิ พลของการรับรองผลิ ตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีต่อทัศนคติ
ที่มีต่อตราสิ นค้า
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและบุคคลที่
มีชอ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง พบว่ามีตวั แปรแฝง 3 ตัวแปรร่วมกันสามารถน�ำ
มาอธิบายองค์ประกอบของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง มีคา่ R Squares เท่ากับ 1.00 ซึง่ แสดง
ว่าการก�ำหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
จากการผลวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการก�ำหนดทีถ่ กู ต้อง พบว่าการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่
มีช่อื เสียงประเภทดารานักแสดงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า มีค่า
เท่ากับ 0.648 ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
นอกจากนี้พบว่าการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็น
ผูร้ บั รองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า มีค่าเท่ากับ 0.720 ทีร่ ะดับนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
อิ ทธิ พลของทัศนคติ ที่มีต่อโฆษณาที่มีต่อความตัง้ ใจซื้อ
การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและบุคคลที่
มีชอ่ื เสียงประเภทความเป็นผูร้ บั รอง พบว่าทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณามีตวั แปรสังเกตุได้ 19
ตัวแปรร่วมกันสามารถน�ำมาอธิบายทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณาของการรับรองผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดง มีคา่ R Squares เท่ากับ 0.688 และบุคคลที่
มีชอ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง มีคา่ R Squares เท่ากับ 0.576 ทัง้ นี้ทศั นคติทม่ี ี
ต่อโฆษณาประกอบด้วยตัวชี้วดั 19 ตัวแปร จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อ
โฆษณา ของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงประเภทดารานักแสดงและ
ประเภทความเป็ นผูร้ บั รองนัน้ ล้วนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ โดยทัศนคติทม่ี ี
ต่อโฆษณาของการใช้บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ประเภทความเป็ นดารานักแสดงในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซือ้ (beta = 0.464) ซึง่ สูงกว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื
เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง (beta = 0.288)
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ตัวแปรอิ ทธิ พลเชิ งโครงสร้างทัศนคติ ที่ มีต่อตราสิ นค้าที่ มีต่อความ

การรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและบุคคลที่
มีชอ่ื เสียงประเภทความเป็ นผูร้ บั รอง พบว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้ามีตวั แปรสังเกตุได้
9 ตัวแปรร่วมกันสามารถน�ำมาอธิบายทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตราสินค้าของการรับรองผลิตภัณฑ์
โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดง มีคา่ R Squares เท่ากับ 0.420 และทัศนคติ
ทีม่ ตี อ่ โฆษณาของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็นผูร้ บั รอง
มีคา่ R Squares เท่ากับ 0.518 ซึง่ แสดงว่าการก�ำหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 2 ของทัศนคติ
ทีม่ ตี อ่ ตราสินค้า จากผลวิจยั ครัง้ นี้เป็นการก�ำหนดทีถ่ กู ต้อง พบว่าทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา
ของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทดารานักแสดงและประเภทความ
เป็ นผูร้ บั รองล้วนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ โดยทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาของการ
ใช้บคุ คลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความเป็ นดารานักแสดงในการรับรองผลิตภัณฑ์ มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อการตัดสินใจซือ้ (beta = 0.326) ซึง่ น้อยกว่าบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงประเภทความ
เป็ นผูร้ บั รอง (beta = 0.524)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี อ่ การโฆษณาสินค้าและทัศนคติทม่ี ี
ต่อตราสินค้า ในฐานะปจั จัยคันกลางที
่
ถ่ ่ายทอดอิทธิพลของการรับรองผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลที่มชี ่อื เสียงสู่ความตัง้ ใจซื้อ ผูป้ ระกอบการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สามารถผลการวิจยั ทีไ่ ด้น�ำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด�ำเนินการกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยใช้
บุคคลทีม่ ชี อ่ื สียง โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. เพือ่ ให้ขอ้ มูลครอบคลุมกับลักษณะลูกค้ากลุม่ เป้าหมายของรถยนต์โตโยต้า
แต่ละรุน่ ผูท้ ำ� การวิจยั ควรด�ำเนินการวิจยั โดยแยกตามลักษณะรุน่ ของรถยนต์โตโยต้า
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงของรถยนต์รนุ่ นัน้ ๆ และสามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ผูป้ ระกอบการจึงจ�ำเป็ นต้องมีการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้ประเภทของ
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงในการรับรองผลิตภัณฑ์สำ� หรับสินค้าและบริการให้มคี วามเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดและมี
ประสิทธิภาพทางการตลาดทีม่ ากยิง่ ขึน้ ของเครือ่ งมือการส่งเสริมการตลาดทีห่ น่วยงาน
ธุรกิจน�ำมาใช้
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การวิ จยั ในอนาคต
จากผลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี อ่ การโฆษณาสินค้าและทัศนคติทม่ี ี
ต่อตราสินค้า ในฐานะปจั จัยคันกลางที
่
ถ่ ่ายทอดอิทธิพลของการรับรองผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลที่มชี ่อื เสียงสู่ความตัง้ ใจซื้อ ผูป้ ระกอบการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สามารถผลการวิจยั ทีไ่ ด้น�ำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด�ำเนินการกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบของการรับรองผลิตภัณฑ์โดยใช้
บุคคลทีม่ ชี อ่ื สียง โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรน�ำไปศึกษากับธุรกิจต่างๆ ทีม่ กี ารใช้กลยุทธ์การรับรองผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมาใช้ เพือ่ วัดองค์ประกอบของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง ทัศนคติทม่ี ตี อ่ โฆษณา
ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า และความตัง้ ใจซือ้ ของกลุม่ ลูกค้าตัวอย่างของธุรกิจนัน้ ๆ เพือ่
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ควรน�ำทฤษฎีฐานรากทีไ่ ด้จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ไปพิสจู น์ ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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