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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจ ัยครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เ ชิ งสาเหตุ ค วามตั้งใจซื้ อ สิ นค้าแฟชั่นผ่าน
อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและเพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 คน ได้มาจาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกจากผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามออนไลน์ แ บบมาตรประมาณค่ า 7 ระดับ โดยใช้เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า ง
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โมเดลวิจยั 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้จากประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ 2) ด้านการรับรู้ความคล้ายคลึงกัน 3) ด้านความคุน้ เคยและการมีส่วนร่ วม 4) ด้านประสบการณ์ต่อเนื่ อ ง
และ 5) ด้านความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมีค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (χ²) เท่ากับ 261.853, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 208, ค่า CMIN/DF เท่ากับ 1.259, ค่า GFI เท่ากับ 0.949,
ค่า AGFI เท่ากับ 0.920, ค่า SRMR เท่ากับ 0.0403 และ RMSEA เท่ากับ 0.025 และค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ
0.97 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ได้ร้อยละ 97 พบว่า
ด้านประสบการณ์ต่อเนื่องส่ งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม ผลวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูข้ ายสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมว่าต้องเน้นในเรื่ องของการรับรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสร้างการรับรู้
ความคล้ายคลึงกัน
คาสาคัญ: ความตั้งใจซื้อ, ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ, สิ นค้าแฟชัน่ , อินสตาแกรม

ABSTRACT
The objectives of this study were to develop the causal relationship model of purchase intention of fashion
products on Instagram of the population in Bangkok Metropolitan Region; and to validate the concordance of the
causal model with the empirical data. The sample consisted of 400 peoples who were selected by the convenience
sampling of people who have purchase the fashion products on Instagram. The questionnaires composed of the 7
rating scales. The questionnaires contain the query measure gauges for measuring variables included five variables:
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1. Perceived Expertise, 2. Perceived Similarity, 3. Perceived Familiarity, 4. Flow Experience, and 5. Purchase
Intention of fashion products. The findings were as follows: the model is consistent with the empirical data to a
great extent. The results indicate the Chi-square statistics goodness of fit test at (χ²) 261.853, degrees of freedom
(df) = 208, CMIN / DF = 1.259, GFI = 0.949, AGFI = 0.920, SRMR = 0.0403 and RMSEA = 0.025; and the final is
the predictive coefficient of 0.97. We could explain the Purchase Intention of consumer response for 97 percent
with the flow experience with the purchase intention of fashion products on Instagram. The result are beneficial to
the vendors who sell fashion products on Instagram. The focus should be on the perceived expertise and the
perceived familiarity.
Keywords: Purchase Intention, Expertise, Fashion Products, Instagram
1. บทนา
ปัจจุบนั โซเชียลมีเดียมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชีวิตของผูค้ นค่อนข้างมาก เช่น การดูหนัง อ่านหนังสื อพิมพ์
หรื อแม้แต่ การขายสิ นค้าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต นอกจากนั้นยังสามารถแชร์ รูปภาพหรื อวีดิโอส่ วนตัวของตนเองใน
ชีวิตประจาวัน บอกเล่ าเรื่ องราวหรื อ เผยแพร่ ผ่านอิ นเทอร์ เ น็ตให้ผคู้ นในสั งคมออนไลน์ (Online Community) ได้
รับชมกัน อาทิเช่น ไลฟ์ สไตล์การแต่งตัว, สิ นค้าใหม่, อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น ดังนั้นการเผยแพร่ สื่อหรื อ
รู ปภาพในรู ปแบบต่ างๆเข้าไปในอิ นเทอร์ เ น็ตให้ผคู้ นในสั งคมออนไลน์ (Online Community) ได้รับชมกัน คื อ
โซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social Network) (Srichao Vihogto, 2013) และในปัจจุบนั นอกจากโซเชียล เน็ตเวิร์ค จะเป็ นสังคม
ออนไลน์แล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดทีไ่ ด้รับความนิยมอีกด้วย โดยโซเชียล เน็ตเวิร์ค แบ่งได้ตามรู ปแบบและ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น บล็อ ก เป็ นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่ งที่มีการเชื่อ มโยงผูค้ น ทั้งผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนเข้าเป็ น
สังคมเดียวกัน, ไมโครบล็อก เป็ นเว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถส่ งข้อความหากันได้ และโซเชียล เน็ตเวิร์ค เว็บไซต์
เป็ นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ได้แก่ อินสตาแกรม, เฟซบุ๊ก เป็ นต้น ซึ่ งสามารถแชร์ ขอ้ ความ รู ปภาพ วิดีโอ บทความ
เพลง และลิ้งค์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความคิ ดเห็ น การกดไลค์ การอภิ ปราย และสุ ดท้ายโซเชียลบุ๊ค มาร์ ค เป็ น
เว็บไซต์ที่สามารถเก็บหน้าเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ได้
จากผลการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ทาการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า คนไทยนั้นมีแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้น จากการ
สารวจพบว่าร้อยละ 61.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิม่ จากเดิม 3 ชัว่ โมง และร้อยละ 30.8 ยังใช้อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยต่อ
วันเท่าเดิมร้อยละ 8.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตลดลงเฉลี่ย 2 ชัว่ โมง 24 นาทีต่อวัน นอกจากการใช้โซเชียลมีเดีย , การ
ค้นหาข้อมูล, อีเมล์ และการดูโทรทัศน์หรื อฟังเพลงแล้ว การซื้อสิ นค้าและบริ การ ก็ได้เข้ามาอยู่ 5 อันดับแรกของการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยขยับขึ้นมาจากอันดับ 8 ในปี ที่ผ่านมา โดยมีผใู้ ช้งานร้อยละ 50 หมายความว่า คนไทยได้นา
การใช้อินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น
อินสตาแกรมเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์อนั ดับ 2 ของไทย โดยตัวเลขผูใ้ ช้งานในปี พ.ศ.2560 มีมากกว่า 11 ล้าน
คน ถื อ ว่ า มี ก ารเติ บ โตสู ง มาก แม้จ ะถู ก ทิ้ ง ห่ า งจากเฟซบุ๊ก ที่ ค รองอัน ดับ 1 ในเรื่ อ งของจ านวนผูใ้ ช้ง าน แต่
อินสตาแกรมถือเป็ นแอปพลิเคชันที่เน้นไปในเรื่ องการแชร์รูปต่างๆ อันดับ 1 เลยก็ว่าได้ และยังมีทางเลือกในการทา
การตลาดและโฆษณาออนไลน์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะร้านค้าหรื อแบรนด์สินค้าที่สามารถลงรู ปผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และ
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บริ การในรู ปแบบของภาพโปรโมทต่างๆได้อย่างสวยงาม น่าดึงดูดกว่าแอปพลิเคชัน (Thailand Zocial Awards, 2017)
ในปี พ.ศ. 2560 อินสตาแกรมมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มฟี เจอร์ใหม่ๆ เข้ามาให้ผใู้ ช้ดว้ ยการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ เช่น การ
ถ่ายสตอรี่ ที่สามารถโพสต์ภาพเป็ นเรื่ องราวหรื อวีดีโอสั้นๆแล้วจะหายไปภายใน 24 ชัว่ โมง, การโพสต์ภาพแบบหลาย
ภาพในโพสต์เดียว และล่าสุ ดที่ให้ผใู้ ช้สามารถ Live วิดีโอแบบสดๆได้โดยที่เมื่อจบการ Live นั้นแล้ววีดีโอนั้นก็จะ
หายไป ซึ่ งเชื่ อ ว่าฟี เจอร์ ใหม่ๆ น่ าจะเป็ นปั จ จัยช่ ว ยกระตุน้ ให้มีผใู้ ช้เ พิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ทาให้อิ นสตาแกรมเป็ น
เครื่ องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสาหรับผูป้ ระกอบการหรื อนักการตลาดและกลายเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการตลาดที่
กาลังมาแรง ด้วยการมีฐานผูใ้ ช้วยั รุ่ นและวัยเริ่ มต้นทางานจานวนมากมาย ทาให้การสร้างแบรนด์ผ่านอินสตาแกรม
นั้นมีความสาคัญขึ้นมา ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถสร้างฐานของแฟนและสร้างการรับรู้แบรนด์ได้ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น
การถ่ายรู ปและอัพโหลดขึ้นไปเพื่อแสดงมุมมองตัวเองหรื อความชอบตัวเองออกไป ด้วยการสื่ อสารด้วยภาพสามารถ
บรรยายและสร้างจินตการต่างๆต่อผูร้ ับได้มากกว่าคาพูด ทาให้อินสตาแกรมนั้นกลายเป็ นชุมชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว
มาก ทุก วันนี้ ทุก คนสามารถมี ช่อ งทางการสื่ อ สารข้อ มูล ส่ ว นตัว บนโลกออนไลน์ สร้างบล็อ กให้เ ป็ นตัว เอง เพื่อ
แบ่งปันอัพเดทข้อมูลที่ทนั สมัยตลอดเวลา โดยแต่ละคนจะมีวิธีการเล่าเรื่ องแปลกใหม่และทักษะการถ่ายภาพที่ดีเป็ น
ข้อได้เปรี ยบในการทาบล็อก โดยหน้าที่โดยทัว่ ไปของแฟชัน่ บล็อกเกอร์ (Fashion Blogger) คือ การแบ่งปั นความ
เคลื่อนไหวในโลกแฟชัน่ ให้เหล่าสาวกที่ติดตามได้อพั เดทเทรนด์ใหม่ๆ ในแบบฉบับของตนเองจึงทาให้บล็อกเกอร์
นั้นมีอิทธิพลกับผูค้ นจานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ชมพู่ อารยา, ปู ไปรยา และ หมู อาซาว่า เป็ นต้น ชื่อเหล่านี้ ถือเป็ น
บุค คลสาคัญ ในโลกออนไลน์ที่มีพลัง ชัก ใยธุ รกิ จ แฟชั่น ค าพูด ค าติ ชม หรื อ การปรากฏตัว ของพวกบล็อ กเกอร์
สามารถนาไปต่อ ยอดในเชิ งธุ รกิ จได้ท้ งั หมด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะมีก ารแชร์ ข ้อ มูล ข่ าวสารอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้สึกว่าช่องทางนี้ มีเนื้ อหาที่น่าสนใจและสร้างการรับรู้ ว่าไม่ตอ้ งไปหาในช่องทางอื่น ผสมผสานกับ
การใช้บล็อกเกอร์ในการรี วิวสิ นค้าหรื อโพสต์รูปคู่กบั สิ นค้าแฟชัน่ ลงช่องทางของบล็อกเกอร์ เพื่อให้ ผตู้ ิดตามที่อยู่ใน
ช่องของบล็อกเกอร์ได้เห็นจนเกิดการอยากเลียนแบบและตั้งใจซื้อใช้ตาม (Molek, 2018)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
แฟชั่น ผ่า นทางอิ น สตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ท าให้ ผูท้ ี่ ข ายสิ น ค้า ผ่า น
อินสตาแกรมหรื อเจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งธุ รกิจร้านค้าออนไลน์ที่ขายสิ นค้าผ่าน
อินสตาแกรมได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดจากงานวิจยั ของ Liu, Chu, Huang และ Chen (2016) โดย
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า (Purchase Intention) ได้แก่ ด้านการรับรู้จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
(Perceived Expertise) ด้านการรับรู้ความคล้ายคลึงกัน (Perceived Similarity) ด้านความคุน้ เคยและการมีส่วนร่ วม
(Perceived Familiarity) และด้านประสบการณ์ต่อเนื่อง (Flow Experience)

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มา : Liu, Chu, Huang และ Chen. (2016).
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้ที่ เ คยซื้ อสิ นค้ า แฟชั่ น ผ่ า นอิ น สตาแกรมที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งของการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผู้ที่ เ คยซื้ อ สิ น ค้า แฟชั่น ผ่า นอิ น สตาแกรมที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล จ านวน 400 ตัว อย่า ง ในการก าหนดกลุ่ มตัว อย่า งของการวิ เ คราะห์ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) นงลักษณ์
วิรัชชัย (2542) ได้เสนอว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ควรอยูใ่ นอัตราส่ วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร และตัวอย่างน้อยที่สุดที่
ยอมรับได้ดูจากค่าสถิติ Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ ในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรที่สังเกตได้ จานวน 25 ตัวแปร ซึ่ งต้อ งใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 250 คน เป็ นอย่างน้อย และเพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
400 ตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์(Online Questionnaire) จานวน 1
ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหาคาถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อ มูล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ ท่ านเคยซื้ อ สิ น ค้าแฟชั่น ผ่า น
อินสตาแกรมหรื อไม่, ที่พกั อาศัย, เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สถานภาพ, ท่านเคยซื้ อสิ นค้า
แฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมในกลุ่มประเภทใดบ้าง จานวนทั้งสิ้ น 9 ข้อ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม จานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
รับรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ 2) ด้านการรับรู้ความคล้ายคลึงกัน 3) ด้านความคุน้ เคยและการมีส่วนร่ วม 4) ด้าน
ประสบการณ์ต่อเนื่องและ 5) ด้านความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม โดยเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 7 ระดับ จานวน 25 ข้อ
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ตอนที่ 2 นั้นผูว้ ิจยั กาหนดให้มีลกั ษณะ การตอบเป็ นแบบระดับความคิดเห็น
โดยคาตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 7 ระดับ ซึ่งกาหนดให้ความหมายของแต่ระดับไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
การหาคุณภาพเครื่องมือ
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อ หาโดยเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง
0.67 – 1.00 จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้า
แฟชัน่ ในอินสตาแกรม จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า
ข้อคาถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.951 โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ไม่ควรต่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีเผยแพร่ แบบสอบถามออนไลน์จากผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตา
แกรมที่ อ าศัย อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเก็ บข้อ มูล ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2561 รวม
ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้ น 1 เดือน มีผตู้ อบแบบสอบถามมีจานวน 460 คน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คนมาทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติเ ชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ค วามถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิง
สาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู้ ิจยั ใช้อา้ งอิงมีการทดสอบ
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติไค-สแควร์ (χ²) หมายถึงค่าที่ใช้
ทดสอบระดับความเหมาะสมของโมเดลสมมติฐาน ค่าองศาอิสระ (df) ค่าที่ใช้ในการกาหนดคุณสมบัติที่เป็ นอิสระต่อ
กัน ค่า CMIN/DF ( ดัชนีที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความกลมกลืนของโมเดล) ต้องมีค่าน้อยกว่า 2.00, GFI (Goodness of
Fit) และ AGFI ( Adjust Goodness of Fit Index) หมายถึงดัชนี บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กบั
โมเดลที่กาหนดขึ้น ซึ่ง GFI ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป และ AGFI ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป SRMR (Standardized
Root Mean Square Residual) หมายถึง ดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือในรู ปคะแนนมาตรฐาน และ
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) หมายถึงดัชนี ของรากค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือของ
การประมาณค่า ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 ซึ่งสอดคล้องกับสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริ ช แรงสูงเนิน , 2554)
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิงจ านวน 306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.50
มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน
342 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 85.50 อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 38.25 รายได้ต่อ เดื อ น
15,001-25,000 จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 ประเภทสิ นค้าแฟชัน่ ที่ซ้ือผ่านอินสตาแกรมมากที่สุด คือ เสื้ อผ้า
จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่งของความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่าน
อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จาแนกตามรายด้าน
ค่าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
รายด้ าน
ความหมาย Sk
Ku
ความหมาย
(M)
มาตรฐาน (S.D.)
ด้านการรับรู ้จาก
ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการรับรู ้ความ
คล้ายคลึงกัน
ด้านความคุน้ เคยและการมี
ส่ วนร่ วม
ด้านประสบการณ์ต่อเนื่ อง
ด้านความตั้งใจซื้อ

4.80

1.37

ค่อนข้างมาก

-0.50

-0.14

มีการแจกแจงแบบปกติ

5.03

1.29

ค่อนข้างมาก

-0.49

-0.05

มีการแจกแจงแบบปกติ

5.03

1.29

ค่อนข้างมาก

-0.54

0.04

มีการแจกแจงแบบปกติ

4.83
5.36

1.36
1.19

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

-0.42
-0.28

-0.33
-0.46

มีการแจกแจงแบบปกติ
มีการแจกแจงแบบปกติ

ภาพรวม

5.11

1.16

ค่อนข้างมาก

-0.54

0.26

มีการแจกแจงแบบปกติ

จากตารางที่ 1 ปรากฏว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ย 5.11 อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ด้านการรับรู้ความคล้ายคลึงกันและ
ด้านความคุน้ เคยและการมีส่วนร่ วม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด5.03 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาด้านประสบการณ์
ต่อเนื่ อ ง มีค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับค่อ นข้างมาก และน้อยที่สุด ด้านการรับรู้จ ากประสบการณ์ค วามเชี่ ยวชาญ มี
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ค่าเฉลี่ย 4.80 อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ค่าความเบ้ (Sk) อยู่ระหว่าง -0.54 ถึง -0.28 และค่าความโด่ง (Ku) อยู่ระหว่าง
0.0ภ ถึง -0.46 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์± ไม่เกิน 3.00 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้เทคนิคสมการโครงสร้างเพื่อหาเส้นทางอิทธิพล
เชิงสาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ น
อย่างดี

หมายเหตุ: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากรู ปที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ด้านความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมได้รับอิทธิ พลโดยตรงจาก
ด้านประสบการณ์ต่อเนื่อง โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.99 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลผลรวมปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
แฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายใน
ด้ านประสบการณ์ต่อเนื่อง
ด้ านความตั้งใจซื้อ
ตัวแปรแฝงภายนอก อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพลรวม หมายเหตุ
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม
ด้านการรับรู ้จาก
ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ
ด้านการรับรู ้ความ
คล้ายคลึง

0.51***

-

0.51***

-

0.50***

0.50***

สนับสนุ น

0.26

-

0.26

-

0.26***

0.26***

สนับสนุ น
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ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายนอก
ด้านความคุน้ เคยและ
การมีส่วนร่ วม
ด้านประสบการณ์ต่อเนื่ อง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์

ตัวแปรแฝงภายใน
ด้ านประสบการณ์ต่อเนื่อง
ด้ านความตั้งใจซื้อ
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพลรวม
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม
0.74***

-

-

0.99

0.74***
-

0.99***

หมายเหตุ

0.73***

0.73***

สนับสนุ น

0.97

0.99***

สนับสนุ น

หมายเหตุ: ***p<0.001

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านความตั้งใจซื้ อได้รับอิ ทธิ พลทางตรงมากที่สุ ดจากด้านประสบการณ์ต่อ เนื่ อ ง
มีขนาดอิทธิ พล เท่ากับ 0.99 และได้รับอิทธิ พลทางอ้อ มผ่านด้านความคุน้ เคยและการมีส่ว นร่ ว ม มีข นาดอิทธิ พล
เท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยูใ่ นรู ปของคะแนนดิบ
ค่าสถิติ
เกณฑ์
ค่าทีไ่ ด้
ความหมาย
1. ค่า Chi-square / df
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า RMSEA
6. ค่า Standardized RMR
7. ค่า RMR
8. ค่า HOELTER

< 2.00
≥ .90 (เข้าใกล้ 1.00)
≥ .90 (เข้าใกล้ 1.00)
≥ .90 (เข้าใกล้ 1.00)
< .08 (เข้าใกล้ 0)
< .08 (เข้าใกล้ 0)
< .08 (เข้าใกล้ 0)
> 200

1.259
0.949
0.920
0.991
0.025
0.040
0.069
305

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.259 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดัชนี ตรวจสอบความกลมกลืน GFI
เท่ า กับ 0.949, AGFI เท่ า กับ 0.920, CFI เท่า กับ 0.991 มี ค่ า ตั้งแต่ 0.90 ขึ้ น ไป และค่ าความคลาดเคลื่ อ น
ของการประมาณค่า SRMR เท่ากับ 0.0403, RMSEA เท่ากับ 0.025 มีค่าน้อยกว่า 0.08 ซึ่ งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดล พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุ ปได้ว่า โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์เป็ นอย่างดี
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5. การอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดีโดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (χ²) เท่ากับ 261.853, ค่าองศาอิสระ (df)
เท่ากับ 208, ค่า CMIN/DF เท่ากับ 1.259, ค่า GFI เท่ากับ 0.949, ค่า AGFI เท่ากับ 0.920, ค่า SRMR เท่ากับ 0.0403 และ
RMSEA เท่ากับ 0.025 และค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.97 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชั่นผ่านอิ นสตาแกรมได้ร้อยละ 97 พบว่า ด้านประสบการณ์ต่อ เนื่ องส่ งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม ผลวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ต่อผูข้ ายสิ นค้าแฟชัน่ ผ่าน อินสตาแก
รมว่าต้องเน้นในเรื่ องของการรับรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสร้างการรับรู้ความคล้ายคลึงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Liu, Chu, Huang and Xiayu Chen. (2016). ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การสร้างความลื่นไหลประสบการณ์
ลูก ค้าในจี นให้ ดีข้ ึ นผ่า นการปฏิ สัมพันธ์ตัว ต่ อ ตัว ในการซื้ อ ขายผ่านโซเชี ยลมีเ ดี ย เป็ นการวิจ ัยเชิ งปริ มาณ โดย
ประชากรของการวิจยั คือผูใ้ ช้วยั เด็กและผูใ้ ช้เก่าที่เคยซื้อสิ นค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในประเทศจีน จานวน 349 คน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความคุน้ เคยและการมีส่วนร่ วมส่ งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ต่อเนื่อง และทาให้ เกิดความ
ตั้งใจซื้อ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
การวิจ ัยครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุค วามตั้งใจซื้ อ สิ นค้าแฟชั่นผ่าน
อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั นี้ ช้ ีให้เห็ นว่า ด้านประสบการณ์ต่อเนื่ องส่ งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม ผลวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูข้ ายสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแก
รมว่าต้องเน้นในเรื่ องของการรับรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสร้างการรับรู้ความคล้ายคลึงกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าแฟชั่นควรค านึ งถึงด้านประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค มีการให้ข ้อมูล ที่ทนั สมัย
เข้าใจได้ง่ายและรู้สึกสนุก เพลินเพลิดในคราวเดียวกัน
2. สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้สึกที่ดีต่อช่องอินสตาแกรม เช่น การให้ขอ้ มูล
ที่น่าเชื่อถือและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นั้นล้วนเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อด้านประสบการณ์ต่อเนื่อง
3. ผูจ้ าหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ ควรสร้างการมีส่วนร่ วมและความคุน้ เคยกับผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดการรับรู้และจดจา
จนเป็ นความรู้สึกที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภคจนนามาซึ่งความตั้งใจซื้อ
4. ควรศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อสิ นค้าแฟชัน่ ผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆ
และขยายขอบเขตไปยังผูบ้ ริ โภคที่อยูต่ ่างจังหวัดหรื อทั้งประเทศ
5. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปั จจัยทั้ง 4 ด้าน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
ขอเสนอให้ศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่ งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ด้านทัศนคติ ด้านความพึงพอใจ เป็ นต้น
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