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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนอ้งฉตัรและแบรนด ์ RAN Cosmetic 
2. ศึกษาความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรและแบรนด์ RAN Cosmetic ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารศึกษาในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ใชแ้บบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ี
ผูว้จิยัเลือกในคร้ังน้ีคือผูท่ี้ติดตามแฟนเพจ Facebook RAN Cosmetic และผูท่ี้ติดตามแฟนเพจ Nongchat โดยใชว้ธีิการ
สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  ท าการค านวณด้วยสถิติร้อยละ (Percentage) และน าเสนอ
ข้อมูลด้วยการ แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) น าเสนอขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอาย ุ21 – 25 ปี ประกอบอาชีพนกัเรียน/
นักศึกษา ศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจะเปิดรับส่ือเก่ียวกับน้องฉัตรผ่านช่องทางส่ือ Facebook ส่วนการเปิดรับส่ือเก่ียวกับแบรนด์ RAN 
Cosmetic ส่วนใหญ่จะเปิดรับส่ือผ่าน Facebook มากท่ีสุด ความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันอ้งฉตัรพบวา่มีความถ่ี 1-2 
คร้ังต่อวนั และความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกับแบรนด์ RAN Cosmetic จากส่ือ Instagram 1-2 คร้ังต่อวนัเช่นกัน 
เหตุผลท่ีเลือกติดตามนอ้งฉัตร เพ่ือติดตามเทคนิคการแต่งหน้าของน้องฉัตร และเหตุผลท่ีเลือกติดตามแบรนด์ RAN 
Cosmetic คือ มีความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ RAN Cosmetic ในส่วนเร่ืองของความน่าเช่ือถือของนอ้งฉัตรกบัแบรนด ์
RAN Cosmetic ผลการวิจยัพบว่า น้องฉัตร และ RAN Cosmetic มีระดบัความน่าเช่ือถือในดา้นของความช านาญมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ความเคารพ ความไวว้างใจ ดา้นความดึงดูดใจ และดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั: ความน่าเช่ือถือ การเปิดรับส่ือ บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
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Abstract 

The purposes of this research were 1. to study the behaviors of media exposure on Nong Chat's and RAN 

Cosmetic brand and 2. to study the reliability of Nong Chat with the RAN Cosmetic brand. This study was a survey 

research which used 400 sets of online questionnaires as a tool to collect the sample data. The sample group that was 

chosen was 400 followers of Facebook RAN Cosmetic fan page selected using the Multi - Stage Sampling. The data 

were calculated by percentage and presented in frequency distribution, percentage statistics, mean and standard 

deviation.  

The results showed that the majority of respondents were female, aged 21-25 year old. Most of them were 

students and undergraduate students and earning an average of 10,001-20, 00 baht per month. They were exposed to 

media related to Nong Chat mainly through Facebook and Instargram with the frequency of 1-2 times per day. The 

reason that they followed Nong Chat was to learn makeup techniques taught by Nong Chat and the reason for 

choosing RAN Cosmetic brand was because of the interested in its product as well as the reliability of Nong Chat 

and the RAN Cosmetic brand. Furthermore, the study also found that Nong Chat and RAN Cosmetic had the highest 

level of reliability in terms of expertise, followed by respect, trust in terms of attractiveness, and in terms of 

similarity to the target group respectively. 

 
Keywords: Reliability, Media Exposure, Celebrity 

 
1. บทน า 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางมากข้ึนในประเทศไทย และแบรนดเ์คร่ืองส าอางในประเทศ
ไทยมีจ านวนมากมายมหาศาล โดยเจา้ของแบรนด์จะมุ่งเนน้ท าการแข่งขนัทางการตลาดมากกวา่การสร้างช่องทางคา้
ปลีกของตนเอง ร้านคา้ปลีกจึงเขา้มามีบทบาทในฐานะคนกลางระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค โดยร้านคา้ปลีกท่ีเป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัของเคร่ืองส าอางมี 5 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. หา้งสรรพสินคา้ เช่น Central, Siam, The mall 2. ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Top, Big c, Tesco 3. ร้านคา้เฉพาะทาง เช่น Eveandboy, beautybuffet, karmart,Watson , Boots   
4. ร้านค้าสะดวกซ้ือ เช่น Seven-eleven, Big c mini, Family mart, Lotus express 5. ร้านค้าออนไลน์  เช่น Lazada, 
Central online, facebook, instagram 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท าให้แบรนด์จ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารการตลาดในหลากหลาย
ช่องทางเพ่ือโปรโมทสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค หน่ึงในกลยุทธ์การส่ือสารท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจุบันคือ การใช้บุคคลผูมี้เช่ือเสียง (Celebrity Endorsement) เป็นส่ือกลางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ไปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย หากสังเกตให้ดีแลว้จะพบว่า เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีนิยมมักจะมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจาก
หลากหลายอาชีพ และการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเขา้มามีบทบาทในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด เพื่อเป็นตวักลางใน
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การส่ือสารการตลาดไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค เป้าหมายเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีไดผ้ล (Effective Appeal) ตรงตามความตอ้งการ
หรือความปรารถนาของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผูช้ม ผูอ่้าน หรือผูฟั้งโฆษณานั้นสนใจ จึงท าให้เขาเกิดความสนใจในการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดและอาจจะส่งผลไปถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องแบรนดน์ั้นๆได ้ 

อีกหน่ึงผูท่ี้มีช่ือเสียงและความช านาญในดา้นเคร่ืองส าอางท่ีผูว้ิจยัเลือกมาศึกษานั้นคือ “น้องฉัตร ฉัตรชยั 
เพียงอภิชาติ” ช่างแต่งหนา้ท่ีมีความสามารถและความช านาญจนเป็นท่ียอมรับในวงการช่างแต่งหนา้รวมไปถึงวงการ
บนัเทิงไทย และดงัไกลถึงระดบัสากล และท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกนอ้งฉัตรมาศึกษาประเด็นวิจยันั้น ผูว้จิยัเห็นวา่เสน้ทางชีวิต
ของน้องฉัตรมีความน่าสนใจอยู่มาก กวา่จะประสบความส าเร็จในดา้นช่างแต่งหน้า น้องฉัตรไดผ้่านบททดสอบมา
มากมาย ทั้ งในเร่ืองของความอดทน ความพยาม ความใฝ่รู้ รวมไปถึงความกตญัญูรู้คุณ จากลูกแม่คา้หาเช้ากินค ่า 
ครอบครัวมีปัญหาทางดา้นการเงิน นอ้งฉตัรตอ้งออกมาเรียนสายอาชีพ เรียนเสริมสวย และเรียนหนงัสือไปพร้อมๆ กนั 
ตั้งแต่วยัเด็กนอ้งฉัตรใฝ่ฝันอยากเป็นช่างแต่งหนา้ แต่เพราะเคร่ืองส าอางราคาสูงนอ้งฉัตรจึงเร่ิมตน้จากการเป็นช่างท า
ผม จากนั้นพยายามไปสมคัรงานตามร้านเสริมสวยแต่ก็โดนปฏิเสธ จนคุณแม่เห็นใจยอมปรับปรุงชั้นล่างของตวับา้น
เปิดเป็นร้านเสริมสวยเล็กๆ ให้ โดยนอ้งฉตัรท างานไปดว้ยเรียนไปดว้ยตั้งแต่อาย ุ13 นอ้งฉัตรไดก้ล่าวไวว้า่ “เสน้ทาง
จากช่างแต่งหนา้ราคา 10 บาท สู่ช่างแต่งหนา้ค่าตวัสูงระดบัประเทศนั้นไม่ง่ายเลย” นอ้งฉัตรไดทุ่้มเทและตั้งใจในการ
ท าฝันในวยัเด็กให้เป็นจริง และในปัจจุบันความฝันของน้องฉัตรก็ส าเร็จจนท่ีท่ีน่าภาคภูมิใจ เพราะความพยามและ
ตั้งใจของน้องฉัตรจึงท าให้เป็นช่างแต่งหน้าท่ีมีคุณภาพ และผูค้นให้ความเช่ือใจและไวว้างใจเป็นอยา่งมากในฐานะ
ช่างแต่งหนา้ฝีมือระดบัสากลและเจา้ของแบรนดเ์คร่ืองส าอาง RAN Cosmetic 

RAN Cosmetic เป็นแบรนด์ท่ีก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2016 ไดด้ าเนินธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
โดยการคดัเลือกส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดจากทุกมุมโลก และถูกออกแบบโดย ช่างแต่งหน้าช่ือดงั น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียง
อภิชาติ ผูมี้ประสบการณ์ในวงการเคร่ืองส าอางมามากกว่า 15 ปี ภายใตแ้บรนด์ท่ีช่ือ “RAN COSMETIC” จึงเป็น
เหตุผลใหน้อ้งฉตัรไดรั้บความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือในดา้นเคร่ืองส าอางในวงการของไทย  

ความเช่ือมั่นและความน่าเช่ือถือ Mayer, Davis and Schooman (1995 อ้างในมะลิวลัย์ แสงสวสัด์ิ, 2556) 
อธิบายวา่ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความน่าเช่ือถือในตวับุคคลท่ีรับรู้ถึงความสามารถ ความปรารถนาดีท่ีจะส่งต่อจะ
เป็นเช่นน้ีก็ต่อเม่ือลูกคา้ท่ีมอบความไวว้างใจรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือไวว้างใจส่งผลใหเ้กิดความเตม็ใจมากข้ึนในการเขา้
ร่วมในการปฏิสัมพนัธ์ความซ่ือสัตยข์องผูท่ี้ไดรั้บความน่าเช่ือถือ (Trustee) ระดบัของความน่าเช่ือถือของแต่ละคน
ข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพและพ้ืนฐานของการปฏิบัติทางสังคมเดิมความไวว้างใจของบุคคลจะค่อนขา้งคงท่ี และมีการ
เปล่ียนแปลงไปเลก็นอ้ยในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัแต่ความไวว้างใจระดบับุคคล เช่น ความสามารถ (Ability) ความ
เมตตากรุณา (Benevolence) และความซ่ือสัตย ์(Integrity) ในขณะท่ีภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล (2553) อธิบายถึง
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ในการสร้างแบรนด์นั้ นจะตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะ  
5 องคป์ระกอบท่ีส าคญัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี   

1) ความดึงดูดใจ (Attractive) หมายถึง ความดึงดูดใจทางกายภาพ (Physical Attractiveness) การมีรูปร่าง
หนา้ตาท่ีน่าดึงดูดใจของผูน้ าเสนอสินคา้รวมไปถึงทั้งดา้นทกัษะความสามาร การมีบุคลิกภาพท่ีดี ความดึงดูดใจของผู ้
น าเสนอสินคา้ ท าให้เกิดความช่ืนชอบและความสนใจจากผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ การใชค้วามดึงดูดใจในการ
น าเสนอสินคา้จะช่วยเพ่ิมระดบัความโนม้นา้วใจและท าใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อผูน้ าเสนอสินคา้ได ้
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2) ความไวว้างใจ (Trustworthiness) หมายถึง ความไวเ้น้ือเช่ือใจในบุคคลดงักล่าว รวมถึง ความน่าเช่ือถือ 
และความสามารถท่ีกลุ่มเป้าหมายยึดถือเป็นแบบอยา่ง ความไวว้างใจเกิดจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความซ่ือสตัย ์
ความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือในตวัของผูน้ าเสนอสินคา้ โดยตอ้งการสร้างระดบัความน่าเช่ือถือใหมี้ประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดดว้ยความเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในสินคา้ 

3) ความช านาญเช่ียวชาญ (Expertise)  ความช านาญและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของบุคคลนั้น ๆ โดยหาก
ให้กลุ่มผูบ้ริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบความคิดของตนกบัความคิดของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลหรือผูน้ าเสนอสินคา้เก่ียวกบั
ประสบการณ์การใชสิ้นคา้ก็จะยิ่งช่วยให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและจะยิ่งเกิดความเช่ือถือและมีพฤติกรรม
คลอ้ยตามผูท้รงอิทธิพลหรือผูน้ าเสนอสินคา้เพ่ิมมากข้ึนผา่นความช านาญเช่ียวชาญของผูน้ าเสนอสินคา้ 

4) ความเคารพ (Respect) หมายถึง ความเคารพท่ีกลุ่มเป้าหมายมีต่อความส าเร็จของบุคคลนั้น ๆ เป็น การช่ืน
ชอบในผูน้ าเสนอสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับจนเกิดเป็นแบบอยา่ง หรือตน้แบบท่ีดี 

5) ความเหมือนกับกลุ่ม เป้ าหมาย (Similarity) หมายถึง  ความคล้ายคลึงของผู่น าเสนอสินค้ากับ 
กลุ่มเป้าหมายของตราสินคา้ เช่น บุคลิกภาพ วิถีชีวติ เพศ อาย ุเช้ือชาติ ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย (Similarity) เป็น
ลกัษณะสุดทา้ยของลกัษณะท่ีน่าดึงดูด (Attractiveness) เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดบัของผูน้ าเสนอสินคา้ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบัผูบ้ริโภคในแง่ของลกัษณะความสัมพนัธ์ในการน าเสนอสินคา้ทั้ งทางดา้นบุคลิกภาพและพ้ืนฐานการ
ด าเนินชีวติ 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดในขา้งตน้น้ี ท าให้ผูว้ิจยัคิดวา่ในการขายสินคา้แต่ละประเภทจะมี การเลือกกลยทุธ์ใน
การท าการตลาดให้กบัสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงท าให้ผูป้ระกอบการทั้งหลาย พยายามสร้างความน่าเช่ือถือ ความ
ไวว้างใจ ความแตกต่าง ทั้ งในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ส่วนผสมการตลาดท่ีสามารถตอบรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีหรือมีความตอ้งการเฉพาะตวัมากข้ึน และท่ีส าคญัการสร้างความเช่ือถือและไวใ้จต่อแบรนด ์เพ่ือกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือและเพ่ือให้ตราสินคา้ของตนยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือมีโอกาสในการเพ่ิม
ยอดขาย ดังนั้ น การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรกับแบรนด์ RAN 
COSMETIC จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในการจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการคิดคน้วิธีการในการเขา้ถึงเพ่ือ
จูงใจกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้พ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนอ้งฉตัรและแบรนด ์RAN Cosmetic 
2. เพื่อศึกษาความน่าเช่ือถือของนอ้งฉตัรและแบรนด ์RAN Cosmetic 

 
3. วธีิการด าเนินวจิยั 

3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ติดตามแฟนเพจ facebook RAN Cosmetic ซ่ึงมีจ านวนผูติ้ดตาม 
173,090 คน และผูท่ี้ติดตามแฟนเพจ Nongchat ซ่ึงมีจ านวน 630,228 คน รวมประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
803,318 คน เน่ืองจากกลุ่มประชากรดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความถ่ีในการเขา้ชมแฟนเพจมากท่ีสุด และมีความสนใจในเร่ือง
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ของผลิตภณัฑข์องแบรนด์ RAN Cosmetic โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ในการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน 

3.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.2.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม คือ การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูติ้ดตาม Facebook 
ของ RAN Cosmetic  และกลุ่มผูติ้ดตาม Facebook Fanpage ของนอ้งฉตัร 

3.2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา คือ การก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 2 กลุ่ม แบ่งจ านวนการท า
แบบสอบถามออนไลน์กลุ่มละ 200 คน รวมทั้งหมดเป็น 400 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามประเภทปลายปิดและลกัษณะเป็นตวัเลขมาตราส่วน
ประมาณค่าเป็นการวดัเพ่ือแสดงระดบัมี 5 ระดบั ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามา
ประกอบในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

3.3.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
3.3.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ  
3.3.3 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความน่าเช่ือถือของนอ้งฉตัรและผลิตภณัฑ ์RAN COSMETIC 
3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรับการทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้น าเคร่ืองมือดังกล่าวไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถามก่อนน ามาปรับปรุงแกไ้ขและ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป    

3.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งพร้อมลงรหัส (Coding) 
เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

3.5.1 เก่ียวกับขอ้มูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการค านวณด้วยสถิติร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

3.5.2 เก่ียวกบัการเปิดรับส่ือท าการค านวณดว้ยสถิติร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) 

3.5.3 เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรและแบรนด์ RAN  COSMETIC ท าการค านวณดว้ยสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอาย ุ
21 - 25 ปี มากท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด รองลงมา คือ รับจ้าง/พนักงานบริษทั และธุรกิจ
ส่วนตวั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ 30,001 บาท ข้ึนไป และต ่ากวา่หรือ 10,000 บาท ตามล าดบั 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1161 

4.2 ช่องทางการเปิดรับส่ือเก่ียวกับน้องฉัตรและแบรนด์ RAN Cosmetic ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
เปิดรับส่ือเก่ียวกบัแบรนด์ RAN Cosmetic ผ่านช่องทางส่ือ Facebook มากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือ Instagram และส่ือ 
Website โดยกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับส่ือเก่ียวกบันอ้งฉัตรผ่านช่องทางส่ือ Instagram มากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือ Facebook 
และส่ือ Youtube ซ่ึงมีความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัน้องฉัตรจากส่ือ Instagram 1-2 คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ส่ือ Youtube  1-2 คร้ังต่อวนั และส่ือ Facebook 1-2 คร้ังต่อวนั และมีความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัแบรนด ์RAN 
Cosmetic จากส่ือ Instagram 1-2 คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือ Facebook 1-2 คร้ังต่อวนั และส่ือ Website 1-2 
คร้ังต่อวนั  เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกติดตามนอ้งฉตัรผา่นส่ือในทุกๆ ช่องทางเพ่ือติดตามเทคนิคการแต่งหนา้ของนอ้ง
ฉตัร มากท่ีสุด รองลงมา คือ เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและทกัษะในดา้นแต่งหนา้ และช่ืนชอบบุคลิกเป็นการส่วนตวั 
เช่น เป็นคนอธัยาศยัดี และเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกติดตามแบรนด ์RAN Cosmetic ผา่นส่ือในทุกๆ ช่องทาง เพราะมี
ความสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์RAN Cosmetic มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อดู Review ของทางแบรนด ์RAN Cosmetic เผื่อ
มีการติดสินใจซ้ือในอนาคต และเป็นแบรนด์ท่ีมีกระแสนิยมในปัจจุบนัจึงเลือกติดตาม และเพื่ออพัเดทผลิตภณัฑต์วั
ใหม่ๆ ของทางแบรนด ์RAN Cosmetic ในอนาคต ตามล าดบั 

4.3 ความน่าเช่ือถือของนอ้งฉัตรและแบรนด์ RAN Cosmetic ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของนอ้งฉตัรและ RAN Cosmetic ในภาพรวมแต่ละดา้น โดยรวมมีความเช่ือถืออยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ นอ้งฉตัรมีความเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

4.3.1 ด้านความดึงดูดใจ โดยรวมมีความเช่ือถืออยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.19 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือถือในดา้นความดึงดูดใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองคิดวา่ลกัษณะบุคลิกการพูดของ
นอ้งฉตัรน่าดึงดูดในเวลาแต่งหนา้ รองลงมา คือ คิดวา่เม่ือมีนอ้งฉตัรเป็นพรีเซนเตอร์ ท าให ้RAN Cosmetic มีความน่า
ดึงดูดใจและน่าสนใจมากข้ึน และคิดวา่แบรนด ์Run cosmetic เป็นสินคา้มีคุณภาพและราคาสามารถจบัตอ้งไดส้ามารถ
ดึงดูดใจผูบ้ริโภคได ้ตามล าดบั 

4.3.2 ดา้นความไวว้างใจ โดยรวมมีความเช่ือถืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.41 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือถือในด้านความไวว้างใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองมีแนวโน้มท่ีจะติดตามเพจ 
Nongchat ต่อไปในอนาคต รองลงมา คือ เช่ือถือขอ้มูลท่ีมีแหล่งท่ีมาจากส่ือของนอ้งฉตัร เช่น เทคนิคการแต่งหนา้ และ
เช่ือวา่นอ้งฉตัรสามารถผลิตสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ตามล าดบั 

4.3.3 ดา้นความช านาญ โดยรวมมีความเช่ือถืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.71 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือถือในดา้นความช านาญอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองคิดว่าน้องฉัตรมีทกัษะดา้นการ
แต่งหน้าและการเสริมความงามดว้ยเคร่ืองส าอาง รองลงมา คือ คิดวา่น้องฉัตรสามารถเสริมความงามบนใบหนา้ของ
ท่านดว้ยผลิตภณัฑ ์RAN Cosmeticไดอ้ยา่งดี (หากไดมี้โอกาสแต่งหนา้กบันอ้งฉัตร) และคิดวา่ในอนาคตนอ้งฉัตรจะ
สามารถพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย และคิดว่าน้องฉัตรสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกับเร่ืองความ
สวยงามและผลิตภณัฑเ์สริมความงามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ตามล าดบั 

4.3.4 ดา้นความเคารพ โดยรวมมีความเช่ือถืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือถือในดา้นความเคารพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ยอมรับในความสามารถของนอ้ง
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ฉัตรในดา้นช่างแต่งหน้า รองลงมา คือ ช่ืนชอบน้องฉัตรในฐานะผูป้ระสบความส าเร็จในช่างแต่งหน้าและการเสริม
ความงามดว้ยผลิตภณัฑ ์RAN cosmetic และคิดวา่นอ้งฉตัรเป็นช่างแต่งหนา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ ตามล าดบั 
 4.3.5 ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมมีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.13 เม่ือ
พิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความน่าเช่ือถือในดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดในเร่ือง มี
ความสนใจในดา้นการแต่งหน้าเหมือนกบัน้องฉัตร รองลงมา คือ ช่ืนชอบการแต่งหน้าให้กบัผูอ่ื้นเป็นประจ า และ
มกัจะซ้ือเคร่ืองส าอางอยูเ่ป็นประจ า ตามล าดบั 
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนอ้งฉัตรกบัแบรนด์ RAN Cosmetic ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เปิดรับส่ือเก่ียวกบัแบรนด์ RAN Cosmetic ผ่านช่องทางส่ือ Facebook มากท่ีสุด แต่เปิดรับส่ือเก่ียวกบัน้องฉัตรผ่าน
ช่องทางส่ือ Instagram มากท่ีสุด ผูว้ิจยัเห็นวา่ในดา้นธุรกิจผูบ้ริโภคมกัจะเปิดรับส่ือผ่าน Facebook มากกวา่ Instagram 
อาจจะเน่ืองจากจ านวนผูใ้ชง้านท่ีมีจ านวนมากกวา่ ความนิยมในการใชบ้ริการ ความง่าย ความสะดวกในการใชง้าน
ของผูบ้ริโภค และโอกาสในการเขา้ถึงแบรนดจ์ะมีมากกวา่ส่ือ Instagram เช่น การโปรโมทโพสตอ์าจช่วยใหผู้ค้นมากด
ถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็นในโพสต์ท่ีแบรนด์สร้างมากข้ึน โพสต์ท่ีได้รับการโปรโมทยงัเป็นวิธีเขา้ถึงผูค้น 
ใหม่ ๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะสนใจเน้ือหาของแบรนด์แต่อาจจะไม่ไดติ้ดตามแบรนด์บน Facebook ในขณะนั้น
ซ่ึง Facebook จะใช้การส่ือสารด้วยขอ้ความ ผูว้ิจัยจึงคิดว่าเหมาะต่อการท่ีแบรนด์จะส่ือสารกับกลุ่มลูกคา้ผ่านส่ือ
Facebook แต่ในขณะเดียวกนัในดา้นของส่ือบุคคล (นอ้งฉตัร) ผลวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือเก่ียวกบันอ้งฉัตรผ่าน
ช่องทางส่ือ Instagram มากกวา่ ส่ือ Facebook โดยส่ือ Instagram จะเนน้การส่ือสารดว้ยภาพถ่าย และผูใ้ชง้านสามารถ
เลือกติดตามบุคคลท่ีช่ืนชอบ และสามารถดูความเคล่ือนไหวการใชง้านของพวกเขาเลยเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เลือกติดตามน้องฉัตรผ่านส่ือ Instagram มากกว่า Facebook เน่ืองโดยวิถีชีวิตส่วนตวัของฉัตรมกัจะมีการโพส รูป
ผลงานการแต่งหน้าลง Instagram ของตนเองอยู่บ่อย ๆ จึงท าให้ผูท่ี้ติดตามอาจจะชอบดูรูปภาพมากกว่าข้อความ
ตัวอักษรแบบ Facebook ผลการวิจัย น้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของธันต์ชนก สิทธิพัน ธ์  (2557) ศึกษาเร่ือง  
“การเปิดรับส่ือและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ีมีต่อการใชบุ้คคลมี
ช่ือเสียงมารับรองสินคา้ผ่านอินสตาแกรม” โดยผลการวิจยั พบว่า เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้
โดยตรงมกัจะคน้หาขอ้มูลจาก Facebook โดยผูบ้ริโภคมกัคน้หาขอ้มูลเหล่าน้ี 2-3 คร้ังต่อเดือน ในขณะท่ีภาพรวม
ผูบ้ริโภคมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการใช้บุคคลมีช่ือเสียงมารับรองสินคา้ผ่าน Instagram เน่ืองจากให้ความสนใจได้
มากกว่าโดยผลการวิจยัของธันต์ชนก พบว่าผูบ้ริโภคเปิดรับ Instagram ทุกวนัเป็นระยะเวลาหน่ึงถึงสองปีติดตาม
บุคคลมีช่ือเสียงมากกวา่ 20 คนข้ึนไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดารา โดยติดตามเพราะความช่ืนชอบส่วนตวัและเพ่ือดูแนว
ทางการแต่งกายและแฟชัน่ต่าง ๆ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแพร ไกรฤกษ ์(2558) โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เปิดรับส่ือ Facebook เพื่อการคน้หาข่าวสาร ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์และการซ้ือของออนไลน์  

5.2 ความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรกบัแบรนด์ RAN Cosmetic ผลวิจยัพบวา่องคป์ระกอบความน่าเช่ือถือทั้ง 5 
องค์ประกอบ องคป์ระกอบท่ีน้องฉัตรไดรั้บมากท่ีสุดคือ “ความช านาญ และ รองลงมาคือ ความเคารพ” ในประเด็น
เร่ือง นอ้งฉัตรมีทกัษะดา้นการแต่งหนา้และการเสริมความงามดว้ยเคร่ืองส าอาง ผูว้ิจยัเห็นวา่ทกัษะและความช านาญ
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ของนอ้งฉัตรมีอิทธิพลมากในการโนม้นา้วใจผูบ้ริโภค เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งความช านาญและความ
เคารพ หากผูบ้ริโภคยอมรับวา่นอ้งฉัตรมีความช านาญในดา้นการแต่งหนา้ ผลท่ีตามมาคือจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ศรัทธา ความเช่ือถือ และเคารพในตวัน้องฉัตรและอาจส่งผลความน่าเช่ือถือไปยงัแบรนด์ RAN Cosmetic เน่ืองจาก
เป็นผลิตภณัฑท่ี์น้องฉัตรใชใ้นการแต่งหน้าเป็นส่วนใหญ่ ผลวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Biswas, Biswas & Das 
(2006 อา้งถึงในณัฏฐห์ทยั เจิมแป้น, 2560) กล่าววา่ ตวัอยา่งการใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียงท่ีมีความเช่ียวชาญน าเสนอสินคา้ เช่น 
การใชน้กักีฬาน าเสนอสินคา้ท่ีเก่ียวกบักีฬาการใชน้ายแบบหรือนางแบบน าเสนอสินคา้ท่ีเสริมสร้างความสวยความงาม
และสินคา้แฟชัน่  นอกจากน้ียงัมีการใชผู้เ้ช่ียวชาญในวชิาชีพต่างๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละมีอิทธิพลมาก
เพียงพอในการโน้มน้าวใจผูบ้ริโภค เช่นโฆษณาผลิตภณัฑ์เพ่ือรักษาผิวหน้า ใชน้ายแพทยส์มิทธ์ิ อารยะสกุล แพทย ์
เฉพาะทางด้านผิวหนัง นักร้องและพิธีกรรายการรถโรงเรียน เพ่ือเป็นผู ้ทรงอิทธิพลในกลุ่มวยัรุ่นหรืออาจใช้
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นนกัวชิาการ หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลต่อการใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคได ้โดยหาก
ให้กลุ่มผูบ้ริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบความคิดของตนกบัความคิดของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลเก่ียวกบัประสบการณ์การใช้
สินคา้ก็จะยิง่ช่วยใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและจะยิง่เกิดความเช่ือถือและมีพฤติกรรมคลอ้ยตามผูท้รงอิทธิพล
เพ่ิมมากข้ึนดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ผลการวจิยัน้ียงัสอดคลอ้งอีกหน่ึงแนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดของ Davenport (1999 อา้ง
ในยทุธนา มูหมดัตาเฮด, 2554) กล่าววา่  ความช านาญ หมายถึง ความสามารถในชุดของกิจกรรมหรืองานรูปแบบใด
หรือความสามารถจะประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยอีก 3 ส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในขอ้เท็จจริงท่ีจ าเป็น
ส าหรับงานงานหน่ึง ทกัษะ หมายถึง ความคล่องแคล่ว ไดรู้้จกัขั้นตอนและวิธีการส าหรับปฏิบติัภารกิจใดภารกิจหน่ึง
ใหลุ้ล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี ผนวกกบัความสามารถเฉพาะตวัหรือพรสวรรค ์เป็นคุณสมบติัส าหรับงานใดงานหน่ึงอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจนติดตวัมาแต่ก าเนิด เหล่าน้ีส่งผลให้การเลือกใชบุ้คคลผูมี้ช่ือเสียงตอ้งพิจารณาความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ 
เป็นหลกัเน่ืองจากสามารถสร้างอ านาจในการโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6. บทสรุป 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนอ้งฉตัรกบัแบรนด ์RAN Cosmetic และ
ศึกษาความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรกับแบรนด์ RAN Cosmetic ผูว้ิจยัได้ใช้การศึกษาในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ใชแ้บบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งงท่ี
ผูว้ิจยัเลือกในคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ติดตามแฟนเพจ Facebook RAN Cosmetic ซ่ึงมี และผูท่ี้ติดตามแฟนเพจ Nongchat จ านวน 
400 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอาย ุ21 - 25 ปี ประกอบ  อาชีพนกัเรียน/
นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท โดย  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะ
เปิดรับส่ือเก่ียวกบันอ้งฉตัรผา่นช่องทางส่ือ Instagram ส่วนการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัแบรนด ์RAN Cosmetic ส่วนใหญ่จะ
เปิดรับส่ือผา่น Facebook  ต่อมาความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันอ้งฉตัรพบวา่มีความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันอ้ง
ฉัตรจากส่ือ Instagram 1-2 คร้ังต่อวนั และความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัแบรนด์ RAN Cosmetic จากส่ือ Facebook 
1-2 คร้ังต่อวนัเช่นกนั โดยท่ีเหตุผลท่ีเลือกติดตามนอ้งฉัตร เพ่ือติดตามเทคนิคการแต่งหนา้ของนอ้งฉัตร และเหตุผลท่ี
เลือกติดตามแบรนด์ RAN Cosmetic คือ  มีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ RAN Cosmetic ในส่วนเร่ืองของความ
น่าเช่ือถือของน้องฉัตรกับ แบรนด์ RAN Cosmetic ผลการวิจัยพบว่า น้องฉัตร และ RAN Cosmetic มีระดับความ



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1164 

น่าเช่ือถือในดา้นของ ดา้นความช านาญ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเคารพ ความไวว้างใจ ดา้นความดึงดูดใจ และดา้น
ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั  

6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
6.1.1 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  21 – 25 ปี หรือช่วง นกัศึกษากบั

วยัท างานตอนตน้ ดงันั้นวิธีการท่ีจะสร้างแบรนด์และส่ือสารแบรนด์ RAN Coemetic ออกไปนั้น ควรท่ีจะส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมายโดยใชส่ื้อ Facebook เป็นหลกั เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการเปิดรับส่ือในดา้นของธุรกิจผา่นทางส่ือ Facebook 
มากท่ีสุด  Facebook จึงเหมาะสมในการท่ีส่ือสารแบรนด์ในด้านธุรกิจ  และในส่วนวิธีการท่ีจะส่ือสารตวับุคคล
(Personal brand) ผูว้ิจัยเห็นว่า ควรท่ีจะส่ือสารผ่านส่ือ Instagram เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการติดตามบุคคลต่าง ๆ ผ่าน 
Instagram มากกว่า Facebook และยงัสามารถเลือกติดตามบุคคลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะติดตามเท่านั้น จึงเห็นไดว้า่ใน
การส่ือสาร หากตอ้งการผลท่ีได้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควรจะส่ือสารออกไปให้ตรงกับความเหมาะสมในแต่ละ
ประเภท เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6.1.2 ผลการวิจยัพบว่า ในดา้นการเปิดรับส่ือของน้องฉัตรกบัแบรนด์ RAN Cosmetic ผูว้ิจยัพบวา่ ในดา้น
ของส่ือท่ีเก่ียวกบันอ้งฉตัร (ส่ือบุคคล) กลุ่มตวัอยา่งจะเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือ Instagram มากท่ีสุด ผูว้จิยัจึงเห็นวา่หาก
จะส่ือสารในมุมของผูมี้อิทธิพลทางออนไลน์ (Influencer) ในดา้นต่าง ๆ ควรจะใชช่้องทางผ่าน Instagram เน่ืองจาก 
การเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะติดตามผูท้รงอิทธิพลทางออนไลน์ผา่นส่ือ Instagram มากกวา่ Facebook  

6.1.3 ผลการวิจัยพบว่า ความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรกับแบรนด์ RAN Cosmetic องค์ประกอบของความ
น่าเช่ือถือท่ีนอ้งฉัตรไดรั้บมากท่ีสุด คือ ความช านาญ รองลงมาคือความเคารพ ผูว้ิจยัเห็นวา่องคป์ระกอบในเร่ืองของ
ความช านาญมีอิทธิพลต่อการสร้างความน่าเช่ือถือและความเคารพให้กบักลุ่มเป้าหมายอยา่งมาก ไม่ไดเ้พียงแต่สร้าง
ความน่าเช่ือถือหรือความเคารพให้แก่ตวับุคคลหรือนอ้งฉัตรแต่ยงัส่งผลไปถึงแบรนด์ RAN Cosmetic อีกดว้ย ดงันั้น
การท่ีนอ้งฉตัรใชท้ั้งส่ือท่ีน าเสนอภาพลกัษณ์ของแบรนด ์รวมไปถึงส่ือท่ีน าเสนอภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของตนเอง
ควบคู่กันไปจะช่วยส่งเสริมกันและกันได้ดียิ่งข้ึน เน่ืองจากความน่าเช่ือถือในด้านความเช่ียวชาญถูกส่งผ่านมายงั 
แบรนด ์RAN Cosmetic ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
6.2.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาโดยแยกประเด็นการศึกษาระหวา่งความน่าเช่ือถือในตวับุคล

กบัความน่าเช่ือถือของแบรนด์วา่ตวัแปรไหนมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยกวา่กนั เน่ืองจากในแบบสอบถามผูว้จิยัไดส้ร้าง
ค าถามระหวา่ง ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ (Product Brand) และความน่าเช่ือถือในตวับุคล (Personal Brand) รวมกนั 
จึงอยากใหผู้ท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาต่อในประเด็นน้ี และแบ่งแยกประเภทใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน         

6.2.2 การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรศึกษากลยทุธ์การสร้างเน้ือห เพ่ือสร้างความเช่ือถือท่ีเก่ียวกบันอ้งฉัตร
หรือแบรนด์ RAN Cosmetic เน่ืองจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาเจอผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัประเด็นการสร้างเน้ือหาเพ่ือสร้าง
ความเช่ือถือผา่นส่ือออนไลน์ 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ชชัญา สกณุา อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ี

ดีและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการศึกษาวิจยัมาโดยตลอดรวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องจนการศึกษาวิจยัน้ีส าเร็จลงได้
ดว้ยดี ขอบพระคุณนางกนกวรรณ ค าสงค ์(แม่ของผูว้จิยั) ท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยั ตลอดการท าวิจยัเล่มน้ี ในเวลาท่ี
ผูว้จิยัรู้สึกเหน่ือยและหมดก าลงัใจ และขอบคุณท่ีแม่เป็นเป้าหมายส าคญั และเป็นเป้าหมายเดียวในชีวติท่ีท าให้ผูว้ิจยัมี
ความตั้งใจท่ีจะจบการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปีคร่ึง  และในวนัน้ีผูว้ิจยัท าส าเร็จแลว้ ขอบพระคุณนอ้งฉัตร (ฉัตรชยั 
เพียงอภิชาติ) ช่างแต่งหน้าช่ือดงัในประเทศไทย ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาหัวขอ้วิจยัเร่ืองน้ี และ
ช่วยผูว้ิจยัแชร์แบบสอบถามออนไลน์ทั้งในส่ือส่วนบุคคลและส่ือสาธารณะ เพราะไดค้วามช่วยเหลือน้ีแบบสอบถาม
ของผูผู้ว้จิยัจึงเสร็จสมบูรณ์ 
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