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ปีที่	11	ฉบับที่	12

การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์

         ฐานทัศน์	ชมภูพล*

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารความคิดเห็น	

และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสำ าอางของผู้บริ โภคผ่านสื่อออนไลน์ 	โดยศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่าง	 400	 คน	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาพฤติกรรม

การซื้อเครื่องสำาอางของกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาเรื่องความถี่ในการซื้อเครื่องสำาอาง	 พบว่า

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอางของกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ซื้อเครื่อง

สำาอางทุกเดือน	ส่วนแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอางส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อ

เครื่องสำาอางของกลุ่มตัวอย่างมาจาก	นิตยสาร	จำานวน	266	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.1ซึ่งใกล้เคียงกับ	

เพื่อน	จำานวน	262	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.7	สื่อออนไลน์ที่มีการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางจำานวน	

169	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.6	เว็บไซต์บริษัทเครื่องสำาอาง	จำานวน	148	คน	คิดเป็นร้อยละ14.5	

พนักงานขายจำานวน	 88	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 8.6	 ครอบครัว	 จำานวน	 64	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

6.3แหล่งข้อมูลอื่น	ๆ	เช่น	Pantip,	web	forum,	เลือกเอง,	Medical	Research,	ทีวี,	บริษัทที่เป็น

สมาชิกผู้บริโภค	จำานวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.8	และ	หนังสือพิมพ์จำานวน	4	คน	คิดเป็นร้อย

ละ0.4	และกลุ่มตัวอย่างมีงบประมาณในการซื้อเครื่องสำาอาง	1,000	บาทต่อครั้ง	มากที่สุด	

	 จากการศึกษาการพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าชม

เว็บไซต์	หรือบล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	1	ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด	สำาหรับ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดูรายละเอียดเว็บไซต์	หรือบล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	

มีระยะเวลาในการดูรายละเอียดโดยเฉลี่ย	 30	 นาทีต่อครั้งมากที่สุด	 และการเปิดรับข้อมูลการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข้อมูลการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านเว็บไซต์	www.pantip.com	(ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง)	มากที่สุด

* ฐานทัศน ์ ชมภูพล:  อาจารย์ประจำาภาควิชาการโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยสยาม
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 								นเิทศสยามปรทิศัน	์	

 

	 ภาพรวมความคิด เห็นของกลุ่ ม

ตัวอย่างต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

สื่อออนไลน์	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิด

เห็นเห็นต่อประเด็น“ช่วยเพิ่มความสะดวก

และง่ายในการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่อง

สำาอางมากขึ้น”มากที่สุด	(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)	

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชม

เว็บไซต์หรือบล็อกพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ

กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นผู้ที่เคยซื้อเครื่องสำาอางตาม

คำาแนะนำาจากการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์	 จำานวน	 240	 คน	 ที่เหลือ

เป็นผู้ที่ไม่เคยซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำา

จากการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์	 จำานวน	 160	 คน	 และเหตุผลหลัก

ในการซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำาจาก

เว็บไซต์หรือบล็อกที่มีการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางของกลุ่มตัวอย่างคือ	 มีการแสดงความ

คิดเห็น	 (Comment)	 จากผู้เข้าชมว่าเครื่อง

สำาอางนั้นใช้ดีผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบ

ว่า	 ลักษณะประชากรในด้าน	 อายุ	 ระดับ

การศึกษารายได้	และอาชีพที่แตกต่างกัน

จะมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	บล็อกที่

เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางต่อ

สัปดาห์และระยะเวลาในการดูรายละเอียด

เว็บไซต์	หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอาง	 นาที/ครั้งที่ไม่แตกต่าง	

ความถี่ในการเข้าชม	 และระยะเวลาในการดู

รายละเอียด	 เว็บไซต์	 หรือ	 บล็อกที่เกี่ยวข้อง

กับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	 ไม่มีความ

สัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการ

ใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

	 ความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้า

ชมเว็บไซต์หรือบล็อก	 พฤติกรรมการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชม

เว็บไซต์หรือบล็อก	โดยความถี่และระยะเวลา

ในการเปิดรับเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องสำาอาง

บทนำา

	 เครื่องสำาอางเข้ามามีบทบาทในชีวิต

ประจำาวันของผู้บริโภคมากขึ้น	 ซึ่งในปัจจุบัน

จะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำาอางมี

ความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคา	และ

คุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ชัดเจนนำาไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่ง

ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล

เพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด

นอกประเทศทั้งยังทวีความรุนแรงมากขึ้น	

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	คาดว่าในปี	2554	มูลค่า

ตลาดเครื่องสำาอางนำาเข้าจะมีมูลค่าไม่ตำ่ากว่า	

17,000	ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	15		

เป็นสัดส่วนร้อยละ	50	ของมูลค่าตลาดเครื่อง

สำาอางของไทย

	 แม้ว่าการประมาณการเศรษฐกิจของ

ประเทศจะมีการเติบโตที่ชะลอลงแต่ผู้บริโภค

ยังคงหันมาใส่ใจกับการดูแลความสวยงาม

และสุขภาพ	แต่การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอางนั้นก็มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง	

ได้แก่ภาพของผลิตภัณฑ์		ความปลอดภัยใน

การใช้	ชื่อเสียงของยี่ห้อการโฆษณาสินค้ารวม

ถึงคำาบอกต่อจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริง

ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่มีการสื่อสาร

จากบุคคลสู่บุคคลกลายเป็นการใช้เทคโนโลยี

มาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น	 โดย

เฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วย

ผลักดันให้การสื่อสารสามารถแพร่กระจายได้

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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รวดเร็วขึ้น	สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

จำานวนมากและนับวันก็จะยิ่งได้รับความ

นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จึงไม่ใช่แค่ เพียง

การสื่อสารจากปากต่อปากของคนที่รู้จักกัน

เท่านั้นแต่ยังสามารถแพร่กระจายไปถึงคน

อื่นๆ	ที่ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าค่าตากันและ

อยู่ไกลคนละซีกโลก	(อัจฉรา	ทองศรี,	2549)	

	 การปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างผู้

บริโภคนี้เองทำาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าว	

สาร	 ทัศนคติต่างๆ	 ทั้งในเรื่องของสินค้า	และ

บริการ	เรื่องอื่นๆ	ที่ตรงกับความสนใจของตน

ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นในกระทู้

การพูดคุยกัน	(Chat)	หรือแม้แต่การรับชม

ผ่านทางวิดีโอคลิป	อินเทอร์เน็ตยังถือเป็น

ช่องทางพิเศษที่สามารถทำาให้เกิดการรวม

กลุ่มได้ง่ายสำาหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละ

คนที่มีความผูกพันหรือมีความสนใจในสิ่ง

เดียวกัน	ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง

กันด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสื่อที่เหมาะ

สมกับการสื่อสารโดยผ่านการบอกต่อๆ	กัน	

(Rosen,2000)	อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตใน

มีจำานวนเพิ่มขึ้นในทุกปี	 ในปี	 2553	 จำานวน

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจำานวน	 21	

ล้านคน	 (Truehits,	 2553)	 การสำารวจของ	

	บริษัท	 AcNielson	พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคน	

ไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน	ดังนี้

•	 ร้อยละ	81		เรื่องการส่งอีเมล์	(E-mail)	

•	 ร้อยละ	37	ส่งข้อความโต้ตอบ	(Instant	

Massaging)	

•	 ร้อยละ	31	กลุ่มสนทนา	(Chat	Group)		

•	 ร้อยละ	 27	 ค้นหาสินค้าและบริการ	

(Searching	for	Products)		

•	 ร้อยละ	 26	 สังคมออนไลน์	(Social	

network)	

	 เว็บบอร์ด	 (Web	 Board)	เป็นอีกรูป	

แบบหนึ่งของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้

รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นช่องทางการสื่อสาร

แบบบอกต่อได้เป็นอย่างดี 	เนื่องจากเป็น

แหล่งเก็บข้อความของผู้ใช้บริการที่โพสต์	

(Post)	 ข้อความไว้	 การสื่อสารลักษณะนี้ไม่มี

ความยุ่งยาก	เป็นเพียงการทิ้งข้อความโต้ตอบ

ไปมาในแต่ละเรื่องหรือประเด็นที่มีการนำา

เสนอไว้	 เว็บบอร์ดจัดเป็นการสื่อสารมวลชน

จากหลายบุคคลไปยังหลายบุคคล	 (Many	 to	

Many	 Mass	 Medium)	 ทั้งนี้เพราะข้อความ

สามารถส่งไปถึงผู้รับได้อย่างไม่จำากัด	

 

	 (เพ็ญพรรณ	รวิโชติกุล,	2544)	กล่าว

ว่าบล็อก	(Blog)	เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภท

หนึ่งซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำาดับที่เรียงตามเวลาใน

การเขียนซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรก

สุด	บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วยข้อความ

ภาพ	 ลิงค์	 ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ	 ไม่ว่า	

เพลง	 หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้	 จุดที่แตก

ต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือบล็อก

จะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อก

เป็นคนเขียนซึ่งทำาให้ผู้เขียนสามารถได้ผล

ตอบกลับโดยทันทีคำาว่า	 “บล็อก”	 ยังใช้เป็น

คำากริยาได้ซึ่งหมายถึง	การเขียนบล็อก	 และ

นอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูก

เรียกว่า	“บล็อกเกอร์”	(Blogger)	บล็อกเป็นเ

ว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าขอ

งบล็อกโดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อ	 สาร		

การประกาศข่าวสาร	 การแสดงความคิดเห็น

การเผยแพร่ผลงานในหลายด้านไม่ว่า	อาหาร	

ความงาม	 การเมือง	 เทคโนโลยี	 ข่าวปัจจุบัน	

(Wikipedia,	2554)	

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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	 ทั้งสองช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทาง

ที่ผู้คนนิยมทำาการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

โดยมีทั้งที่ เป็นเครื่องสำาอางประเภทแต่ง

หน้า	(Make	up)ทำาการสาธิตวิธีการใช้	โดย

สอนขั้นตอนการแต่งหน้าผ่านทางรูปภาพ

ซึ่งมีคำาบรรยายกำากับ	 หรือวิดีโอคลิป	 ซึ่งจะ

บรรยายถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำามา

ใช้	ส่วนเครื่องสำาอางประเภทบำารุงผิวพรรณ	

(Skin	Care)	จะเป็นการบรรยายถึงคุณภาพ

และประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้

อผ่านทางรูปภาพซึ่งมีคำาบรรยายกำากับหรือ

วิดีโอคลิปเช่นกัน

	 ทั้ งนี้ จ ากการสั ง เกตการสื่ อสาร

ผ่านทางเว็บบอร์ดและบล็อก	ผู้ วิ จั ยพบ

ว่าการสื่อสารรูปแบบนี้มีลักษณะโดดเด่น

ที่ผู้ ใช้บริการสามารถเป็นได้ทั้ งผู้ส่ งสาร

และผู้รับสารที่จะแสดงความคิดเห็น	พูด

คุยได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องรู้จักกันมาก่อน	

แต่สามารถที่ จะถ่ ายทอดประสบการณ์

จ า ก คนหนึ่ ง ไ ป สู่ อี ก ค นหนึ่ ง ไ ด้ อ ย่ า ง

รวดเร็ว	ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยต่อการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภค

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการสื่อสารด้วยการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่อง

สำาอางอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1)	ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอางของผู้

หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

2)	 ศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การสื่อสารด้วยการสาธิต	การใช้ เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์ของผู้หญิงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร

3)	ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ของผู้

หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

4)	เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอาง	

หลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อกของผู้หญิง

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

5)	เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกั

นของผู้หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีผ

ลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

สื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน

6)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าว

สารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีผลต่อความ

คิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์

7)	เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ	

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มี

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการ

เข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อก

8)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าว	

สารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการสาธิตการ

ใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชม

เว็บไซต์หรือบล็อก

สมมติฐานการวิจัย

1)	ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติก

รรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อ

สารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์แตกต่างกัน

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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2)	พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ

ความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์

3)	ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์

กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้า	

ชมเว็บไซต์หรือบล็อก

4)	พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชม

เว็บไซต์หรือบล็อก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความคิด เห็นที่ มี ต่ อการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์

ก า รตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ เ ค รื่ อ ง

สำาอางหลังการเข้าชมเว็บ

ไซตืหรือบล็อก

•	 พฤติกรรมการซื้อ/

ไม่ซื้อเครื่องสำาอาง

ตามคำาแนะนำาจาก

ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ใ ช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์

•	 เหตุผลการซื้อเครื่อง

สำาอางตามคำาแนะนำา

จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห รื อ

บล็อกที่มีการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอาง	

ผ่านสื่อออนไลน์

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์

•	 ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์

หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

•	 ร ะ ย ะ เ ว ล า ในกา รดู ร า ย

ละเอียดเว็บไซต์หรือบล็อกที่

เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	นาที/ครั้ง

•	 การเปิดรับข้อมูล	

ลักษณะทางประชากร

•	 เพศหญิง

•	 อายุ

•	 ระดับการศึกษา

•	 อาชีพ

•	 รายได้ส่วนตัว
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ขอบเขตการวิจัย

	 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะ

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ของผู้หญิงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยแบ่งผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางออกเป็น	2		ประเภทคือ	ประเภท

แต่งหน้า	(Make	up)	ได้แก่	แป้งพัฟฟ์	อายแช

โดว์	มาสคาร่า	อายไลน์เนอร์ลิปสติก	เป็นต้น	

และประเภทบำารุงผิวพรรณ	(Skin	 Care)	 ได้้

แก่โลชั่น	และ	ครีมบำารุงผิวพรรณเป็นต้น	

	 จากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์พบ

ลักษณะการสื่อสารผ่านเว็บไซต์,	เว็บบอร์ด	

และบล็อกด้วย	 ภาพประกอบข้อความ	 และ

คลิปวิดีโอบนสื่อออนไลน์	ต่อไปนี้

(1)เว็บไซต์	(Website)	

•	 www.pantip.com	(ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง)

•	 www.jeban.com	

•	 www.ihere.tv	(โมเมพาเพลิน)	

•	 www.alwaysfluke.com	

•	 www.youtube.com	

(2)บล็อก	(Blog)	

•	 Pupesosweet		

•	 Phoebe	

•	 Kirari	

•	 CinnamonGal	

•	 Tuniez83	Maysexyqueen

•	 Mhunoiii

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

•	 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น

•	 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร	

•	 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร

•	 แนวคิดเรื่องการสื่อสารผ่านสื่อกลาง

คอมพิวเตอร์

•	 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสาร	

ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์	

เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ	(Quantitative

	research)	การวิจัยแบบเชิงสำารวจ	(Survey	

Research)	ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น	

(Questionnaire)เป็นเครื่องมือการเก็บรวบ

รวมข้อมูลประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

จำานวน	 400	 คน	 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

อาศัยความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	

และแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	(Non-

Probability	 Sampling)	 และรูปแบบการผสม

ผสาน	(Mixed-Method	Sampling)

	 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างคือ	ในขั้นแรก

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Sample	Random	

Sampling)	 ทำาการจับสลากเลือกเขตต่างๆใน

กรุงเทพมหานคร	จำานวน	10	เขต	จากทั้งหมด	

50	 เขต	 และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกำาหนด

จำานวนตัวอย่าง	 (Quota	 Sampling)	 โดยการ

กำาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวมีจำานวนกลุ่มตัวอย่าง

พื้นที่ละเท่าๆ	 กัน	 และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ(Accidental	 Sampling)	โดยผู้วิจัยจะ

ตั้งคำาถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเปิดรับสื่อ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

จากนั้นจึงแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)	

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง	โดยเก็บข้อมูลในช่วงตั้งแต่

เดือนตั้งแต่ธันวาคม	พ.ศ.2553	ถึงมิถุนายน	

พ.ศ.2554	ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติ	SPSS	 for		 window	 ใช้สถิติ

เชิงพรรณนา(Descriptive	 Statistic)	 ในการ

พรรณนาลักษณะทางประชากร	พฤติกรรม

การซือ้เครือ่งสำาอางและพฤตกิรรมการเปดิรบั

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

	 ความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์และการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือ

บล็อกในลักษณะรูปแบบการแจกแจงความถี่

(Frequencies)	อัตราส่วน	(Percentage)	ร้อย

ละค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(SD)	 และใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential

Statistics)	เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัว	

แปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้	

	 Chi-square	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

	(Pearson	Correlation)	ทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้

ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05	 และ	 ANOVA	

(Analysis	 of	 Variance)	 เพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้ระดับนัยสำาคัญทาง

สถิติที่	.05

ผลการวิจัย

ส่วนที ่1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

ของกลุ่มตัวอย่าง

	 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำานวน	

400	คน	พบว่า	

•	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	

20-29	 ปี	 จำานวน	 240	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	60.0	

•	 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด	จำานวน	254	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	63.5	

•	 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง

ร้านเอกชนมากที่สุดจำานวน	 178	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	 44.5	 ใกล้เคียงกับ	

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	จำานวน	170	

คน	คิดเป็นร้อยละ	42.5	

•	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	5,001-15,000	

บาทมากที่สุดคือ	จำานวน	168	คน	คิด

เป็นร้อยละ	42.0

ส่วนที ่2 

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอางของกลุ่ม

ตัวอย่าง

	 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสำาอางของกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษา

เรื่องความถี่ในการซื้อเครื่องสำาอาง	แหล่ง

ข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอางและงบ

ประมาณในการซื้อเครื่องสำาอางต่อครั้งพบว่า

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอางของกลุ่มตัว

อย่างเ

•	 ซื้อเครื่องสำาอางทุกเดือน	จำานวน	194	

คน	คิดเป็นร้อยละ	48.5	

•	 รองลงมาคือซื้อเครื่องสำาอางเดือนละ	

1-2	ครั้ง	จำานวน	165	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	41.2	

•	 ซื้อเครื่องสำาอางเดือนละ	 3	 -	 4	 ครั้ง	

จำานวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.5	

•	 ซื้อเครื่องสำาอางมากกว่า	 4	 ครั้งต่อ

เดือน	 จำานวน	 15	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

3.8

 

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอางส่วน

ใหญ่แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอาง

ของกลุ่มตัวอย่าง

•	 นิตยสารคือแหล่งข้อมูลในการเลือก

ซื้อเครื่องสำาอาง	จำานวน	266	คน	คิด

เป็นร้อยละ	26.1	ซึ่งใกล้เคียงกับเพื่อน	

จำานวน	262	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.7	

•	 สื่อออนไลน์ที่มีการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางคือแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อ

เครื่องสำาอาง		จำานวน	169	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	16.6

•	 เว็บไซต์บริษัทเครื่องสำาอางคือแหล่ง

ข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอาง	

จำานวน	148	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.5	

•	 พนักงานขายคือแหล่งข้อมูลในการ

เลือกซื้อเครื่องสำาอาง	 จำานวน	 88	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	8.6	

•	 ครอบครัวคือแหล่งข้อมูลในการเลือก

ซื้อเครื่องสำาอาง	 จำานวน	 64	 คน	 คิด

เป็นร้อยละ	6.3	

•	 แหล่งข้อมูลอื่น	 ๆ	 เช่น	 Pantip,	 web	

forum,	 เลือกเอง,	 Medical	 Research,	

ทีวี,	บริษัทที่เป็นสมาชิกผู้บริโภคคือ

แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อ เครื่อง

สำาอางจำานวน	 18	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

1.8	

•	 หนังสือพิมพ์คือแหล่งข้อมูลในการ

เลือกซื้อเครื่องสำาอาง	์จำานวน	4	คน	คิด

เป็นร้อยละ	0.4	

งบประมาณในการซื้อเครื่องสำาอาง

•	 กลุ่มตัวอย่างมีงบประมาณในการซื้อ

เครื่องสำาอาง	1,000	บาทต่อครั้ง	มาก

ที่สุด	 จำานวน	 96	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

24.0	

•	 รองลงมาคือมีงบประมาณในการซื้อ

เครื่องสำาอาง	 2,000	 บาทต่อครั้ง	

จำานวน	71	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.8	

•	 มีงบประมาณในการซื้อเครื่องสำาอาง	

3,000	บาทต่อครั้ง	จำานวน	47	คน	คิด

เป็นร้อยละ	11.8	ตามลำาดับ

ส่วนที ่3

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์จากการศึกษาการพฤติกรรม

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสาร

ด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผล

การศึกษา	 ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	 หรือ	

บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางต่อสัปดาห์	ระยะเวลาในการดูราย

ละเอียดเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับ

การสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	นาที/ครั้ง	การ

เปิดรับข้อมูลการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 และ	 องค์ประกอบ

ของเว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวกับการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางพบว่าจากการสำารวจ

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 400	 คน	 กลุ่มตัวอย่างมี

ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่

เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางต่อ

สัปดาห์	ดังนี้	

กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	

หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง 

•	 กลุ่มตัวอย่างเข้าชมเว็บไซต์	หรือ	บล็อก	

1	 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด	 จำานวน	

188	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.0	

•	 กลุ่มตัวอย่างเข้าชมเว็บไซต์หรือ	 บล็อก	

2	ครั้งต่อสัปดาห์	 จำานวน	70	คน	คิด

เป็นร้อยละ	17.5	แ

•	 กลุ่มตัวอย่างเข้าชมเว็บไซต์	หรือ	บล็อก	

3	ครั้งต่อสัปดาห์	 จำานวน	39	คน	คิด

เป็นร้อยละ	9.8	ตามลำาดับ	

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์



นิเทศสยามปริทัศน์		 	

44

สำาหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดูรายละเอียด

เว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	นาที/ครั้ง	กลุ่ม

ตัวอย่างมีระยะเวลาในการดูรายละเอียดฯ 

30	นาทีต่อครั้งมากที่สุด	จำานวน	138	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 34.5	 รองลงมาคือ	 มีระยะ

เวลาในการดูรายละเอียดฯ	60	 นาทีต่อ

ครั้ง	จำานวน	70	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.5	

และมีระยะเวลาในการดูรายละเอียดฯ	 20	

นาทีต่อครั้ง	จำานวน	41	คน	คิดเป็นร้อยละ	

10.3	ตามลำาดับ

การเปิดรับข้อมูลการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านเว็บไซต์		หรือ	บล็อก 

•	 ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข้อมูลการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านเว็บไซต์	 หรือ	

บล็อก	 	 www.pantip.com	 (ห้องโต๊ะ

เครื่องแป้ง)	มากที่สุด	จำานวน	280	คน	

คิดเป็นร้อยละ	26.4	

•	 รองลงมาคือ 	www.you tube .com	

(เสิร์จหาข้อมูลการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอาง)	จำานวน	234	คนคิดเป็น	ร้อย

ละ	22.2

•	 www.jeban.com	จำานวน	198	คน	คิด

เป็นร้อยละ	18.8	

•	 www.ihere.tv	 (โมเมพาเพลิน)	 จำานวน	

96	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.1	

•	 Kirari	 (Blog)	 และ	 CinnamonGal	

(Blog)	จำานวนอย่างละ	38	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	3.6	เท่าๆ	กัน	

•	 Pupesosweet	(Blog)	จำานวน	34	คน	

คิดเป็นร้อยละ	3.2	

•	 www.alwaysfluke.com	จำานวน	33	คน	

คิดเป็นร้อยละ	3.1	

•	 Tuniez	83	(Blog)	จำานวน	32	คน	คิด

เป็นร้อยละ	3.0	

•	 Maysexyqueen	 (Blog)	 และ	 อื่น	 ๆ	

เช่น	Google,	เว็บไซต์เครื่องสำาอาง,	we	

love	 shopping,	 Elle	 room,	 Facebook	

จำานวนอย่างละ	 24	 คน	 คิดเป็นร้อย

ละ	2.3	เท่าๆ	กัน	Phoebe	(Blog)	และ	

Mhunoiii	 (Blog)	 จำานวนอย่างละ	 12	

คน		คิดเป็นร้อยละ	1.2	ตามลำาดับ

	 องค์ประกอบของเว็บไซต์หรือบล็อกที่

เกี่ยวกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	พบว่า

องค์ประกอบของเว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวกับ

การสาธิตการใช้เครื่องสำาอางที่กลุ่มตัวอย่าง

สนใจ 

•	 อันดับ	 1	 กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ

เกี่ยวกับยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด	

จำานวน	132	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.9	

•	 รองลงมาคือ	ข้อความ	/	เนื้อหา	จำานวน	

65	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16.2	 รูปภาพ	

จำานวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.2	

•	 ตัวผู้สาธิต	จำานวน	51	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	12.7	

•	 คลิปวิดีโอ	กับ	เสียงเพลง	จำานวนอย่าง

ละ	39	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.7	เท่า	ๆ	

กัน	

•	 ชื่อเสียงของเว็บไซต์	หรือ	บล็อก	จำานวน	

22	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.5	ตามลำาดับ

ส่วนที ่4

ความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

	 ภาพรวมความคิด เห็นของกลุ่ ม

ตัวอย่างที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์ฯ	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ความคิดเห็นต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์	 ระดับเห็นด้วย	 ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.93	โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เห็นต่อประเด็น	“ช่วยเพิ่มความสะดวกและ

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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ง่ายในการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง

มากขึ้น”	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.30	

(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)	 และมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็น	 “ท่านให้ความสำาคัญกับการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางในเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	

มากกว่ายี่ห้อของผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง”	

น้อยที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.31	(เฉย	ๆ )	ซึ่ง

มีรายละเอียดระดับความคิดเห็นของประเด็น

ต่าง	ๆ	ดังนี้

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ฯ	 ระดับ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง(เรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดไปสู่	ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด)	มีดังนี้	

•	 “ช่วยเพิ่มความสะดวกและง่ายในการ

หาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางมาก

ขึ้น”	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.30	

•	 “นอกจากจะได้ทราบถึงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์จากการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางแล้ว	 ท่านยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิค

การดูแลผิวหน้าและการแต่งหน้าด้วย”	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.29	

•	 “ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางได้มากขึ้น”มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.26	ตามลำาดับ

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ฯ	ระดับ

เห็นด้วย		 (เรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

ไปสู่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด)มีดังนี้	

•	 “การจัดรูปแบบเว็บไซต์หรือบล็อกให้

สวยงามและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย	จะช่วยดึงดูดความสนใจมากขึ้น”	

และ	“ถ้าเครื่องสำาอางชนิดเดียวกัน	 ได้

รับการเขียนเป็นบทความในหลาย

เว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 จะมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางของท่าน”มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	 4.14	 	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.14	เท่า	ๆ	กัน

•	 “การสาธิตการใช้ เครื่ องสำาอางที่

ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือบล็อกที่มีชื่อ

เสียง	 จะช่วยสร้างความสนใจมากขึ้น”	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.09	

•	 “หากมีภาพหรือคลิปวิดีโอแสดงราย

ละเอียดของเครื่องสำาอางประกอบ

ในบทความจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอางของท่าน”มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.07	“จำานวนผู้เข้าชม	

•	 ผู้แสดงความคิดเห็น(Comment)	 ของ

เว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ช่วยสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง

มากขึ้น”	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.00	

•	 “ถ้าข้อความในเว็บไซต์หรือบล็อกที่มี

การสาธิตการใช้เครื่องสำาอางได้รับการ

โหวตหรือคะแนนนิยม	 (Rating)	 สูง

จากผู้เข้าชมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น

ในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางของ

ท่านมากขึ้น”	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.99	

ตามลำาดับ	 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ฯ	 ระดับ

เฉย	ๆ	คือ 

•	 “ท่านให้ความสำาคัญกับการสาธิตการ

ใช้เครื่องสำาอางในเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	

มากกว่ายี่ห้อของผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง”	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.31

ส่วนที ่5

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชม

เว็บไซต์	หรือ	บล็อก

	 จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่อง

สำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	

ประกอบด้วยผลการศึกษาในเรื่อง	 พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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การซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำาจากการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

เหตุผลการซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำา

จากเว็บไซต์หรือบล็อกที่มีการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	 เหตุผลการไม่ซื้อเครื่องสำาอาง

ตามคำาแนะนำาจากบทความการ	 สาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	ผ่านสื่อออนไลน์	พบว่า	

•	 มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง	 เป็น	

ผู้ที่เคยซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำา

จากการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

สื่อออนไลน์	จำานวน	240	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	60.0	

•	 ที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่เคยซื้อเครื่องสำาอาง

ตามคำาแนะนำาจากการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	 จำานวน	

160	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.0	

เหตุผลหลักในการซื้อเครื่องสำาอางตามคำา

แนะนำาจากเว็บไซต์หรือบล็อกที่มีการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางของกลุ่มตัวอย่าง	คือ 

•	 มีการแสดงความคิด เห็น 	(Com-

ment)	จากผู้เข้าชมว่าเครื่องสำาอางนั้น

ใช้ดี	 จำานวน	 166	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

28.7	

•	 การแสดงผลที่ได้ก่อนและหลังใช้	ซึ่ง

เป็นที่พอใจของท่าน	 จำานวน	141	คน	

คิดเป็นร้อยละ	24.4	

•	 คิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือร้อยละ	

16.1	

•	 เพื่อนแนะนำาให้เข้าชมเว็บไซต์หรือ

บล็อก	ร้อยละ	11.8	

•	 จากการสาธิตทำาให้ท่านมั่นใจว่าจะ

ได้ผลลัพธ์เหมือนกับตัวผู้สาธิต		ร้อย

ละ9.9	

•	 ผู้สาธิตเป็นที่รู้จัก	และมีชื่อเสียง	ร้อยละ	

7.8	

•	 เหตุผลอื่น	 ๆ	 เช่น	 ถ้ามีคนใช้เยอะ	ก็

เป็นตัวช่วยตัดสินใจให้ลองใช้ดู,	อยาก

ลองว่าดีจริงหรือป่าว,จากการพิจารณา

แล้ว	 มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	 ร้อยละ	 1.3	

ตามลำาดับ

เหตุผลหลักที่กลุ่มตัวอย่างไม่ซื้อเครื่องสำาอาง

ตามคำาแนะนำาจากเว็บไซต์หรือบล็อกที่มีการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

•	 ต้องการศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ	 เพิ่ม

เติม	คิดเป็นร้อยละ	39.8	

•	 คิดว่าเป็นการโฆษณาแฝงร้อยละ	29.7	

•	 ยังไม่มีความจำาเป็นในการซื้อเครื่อง

สำาอาง	ร้อยละ	15.2	

•	 ผู้เขียนบทความไม่เป็นที่รู้จัก	ร้อยละ	6.3	

•	 มีการแสดงความคิดเห็นในข้อเสียของ

เครื่องในบทความนั้น	ร้อยละ	5.1	

•	 เหตุผลอื่นๆ	 เช่น	 ตัวผู้เขียนก็ไม่ได้มีผิว

หน้าหรือการแต่งหน้าที่ดีกว่าคนทั่วไป,	

ไม่มั่นใจว่าดีจริงหรือไม่,	 ต้องการทดลอง

ก่อนใช้,	 ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ของที่ใช้อยู่

ประจำาอยู่แล้วไม่ค่อยได้ลองผลิตภัณฑ์

ใหม่	ร้อยละ	3.9	ตามลำาดับ

ส่วนที ่6 การทดสอบสมมติฐาน

	 ในการศึกษาเรื่อง“การเปิดรับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์

กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางของผู้หญิง

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร”การทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยได้ข้อสรุปที่ระดับนัยสำาคัญ	

.05	ซึ่งได้สรุปออกมาเป็นตาราง	ดังนี้

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยที่	1

ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจัยที่	1.1	

ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเข้าชม

เว็บไซต์	หรือ	บล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ต่อสัปดาห์แตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจัยที่	1.1.1	

อายุที่แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก

ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางต่อสัปดาห์แตกต่าง

กัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	1.1.2	

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	

หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางต่อ

สัปดาห์แตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	1.1.3	

อาชีพที่แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	 หรือ	

บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางต่อสัปดาห์

แตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	1.1.4	

รายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเข้าชม

เว็บไซต์	หรือ	บล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ต่อสัปดาห์แตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	1.2	

ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการดูราย

ละเอียดเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	นาที/ครั้งแตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.1	

อายุที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการดูรายละเอียดเว็บไซต์	

หรือ	 บล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	นาที/

ครั้งแตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	1.2.2	

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการดูราย

ละเอียดเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	นาที/ครั้งแตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	1.2.3	

อาชีพที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการดูรายละเอียดเว็บไซต์	

หรือ	 บล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	นาที/

ครั้งแตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยข้อที่	1.2.4	

รายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการดูราย

ละเอียดเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	นาที/ครั้งแตกต่างกัน

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	2 

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วย

การสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์

สมมติฐานการวิจัยที่	2.1	

ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	2.2	

ระยะเวลาในการดูรายละเอียดเว็บไซต์	หรือ	บล็อก	ที่เกี่ยวข้อง

กับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	 นาที/ครั้งมีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์

ปฎิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	3 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลัง

การเข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อก

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	4	

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อก

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยที่	4.1	

ช่วงความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์	หรือ	บล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	 (ครั้งต่อสัปดาห์)	มีความสัมพันธ์กับ

การซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำาจากการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	4.2	

ระยะเวลาในการดูรายละเอียดเว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้อง

กับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	 (นาที/ครั้ง)	 มีความสัมพันธ์

กับการซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำาจากการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์

ยอมรับสมมติฐาน

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการสรุปผลการวิจัยที่ได้กล่าวมา

แล้วในข้างต้น	 ผู้วิจัยขออภิปรายผลเพิ่มเติม

ตามประเด็นต่างๆ	ดังนี้

1.	ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

	 จากการศึกษาและสรุปผลพบว่า	

•	 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง	

20-29	 ปี	 การศึกษาส่วนมากอยู่ใน

ระดับปริญญาตรีมากที่สุด	

•	 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท/ห้างร้าน	เอกชนใกล้

เคียงกับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาชี้ให้

เห็นว่า

•	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คลอบคลุมทั้งวัย

รุ่นและวัยทำางานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

5,001-15,000	บาท	

•	 กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน	 เพื่อสนอง

ความต้องการในการเปิดรับข่าวสาร

ของตน

	 สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรนุช				นิ่ม

วรพันธ์		(2546,	บทคัดย่อ)	ได้ทำาการศึกษา

ค้นคว้าเรื่อง	“ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

เครื่องสำาอางประเภทผลิตภัณฑ์แต่งหน้านำา

เข้าจากต่างประเทศของผู้หญิงวัยทำางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร”	ผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	 20-39	 ปี	 การ

ศึกษาระดับปริญญาตรี	 กิจสมิชฌน์	 รัตนศิริ

ทรัพย์	 (2546,	 บทคัดย่อ)	 ได้ทำาการศึกษา

ค้นคว้าเรื่อง	 “การใช้ข้อมูลจากกระดานข่าว

ในอินเทอร์เน็ตกับกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอาง	 :	 กรณีศึกษา	 กลุ่มสนทนา	

โภชนาการและความงามของโต๊ะสวนลุมพินี	

เว็บไซต์พันทิพย์ดอทคอม”	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิด

เป็นร้อยละ	 94	 มีอายุระหว่าง	 20-30	 ปี	 มี

การศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	

64	ประกอบอาชีพ	รับจ้าง/พนักงานบริษัท	

2.	พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอาง

	 จากการศึกษาและสรุปผลพบว่า

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอางของกลุ่ม

ตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่

ได้ซื้อเครื่องสำาอางทุกเดือนซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	เขมิกา	 ทองประพันธ์	 (2552)		

ซึ่งได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง	“ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางนำาเข้า

จากสาธารณรัฐเกาหลีของผู้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร”	 พบว่าจากการศึกษากลุ่ม
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ตัวอย่าง	 400	 คน	 กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่อง

สำาอางประเภท	Skin	Care	บ่อยที่สุด	ความถี่

ในการซื้อ	 โดยเฉลี่ยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดย

ซื้อจากเคาเตอร์แผนกเครื่องสำาอางในห้าง	

(Counter	 Brand)	 มากที่สุดส่วนแหล่งข้อมูล

ในการเลือกซื้อเครื่องสำาอาง	 ส่วนใหญ่แล้ว

แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอางของ

กลุ่มตัวอย่างมาจากนิตยสารและเพื่อน	รองลง

มาคือสื่อออนไลน์ที่มีการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอาง	 จะเห็นได้ว่าสื่อออนไลน์ที่มีการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางเป็นอีกแหล่งข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำาหรับค้นหาข้อมูล	ก่อน

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอาง	

 

	 สอดคล้องกับ	 กิจสมิชฌน์	 รัตนศิริ

ทรัพย์	 (2546,บทคัดย่อ)	 ได้ทำาการศึกษา

ค้นคว้าเรื่อง	 “การใช้ข้อมูลจากกระดานข่าว

ในอินเทอร์เน็ตกับกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอาง	 :	 กรณีศึกษา	 กลุ่มสนทนา	

โภชนาการและความงามของโต๊ะสวนลุมพินี	

เว็บไซต์พันทิพย์ดอทคอม”	 ผลการศึกษาพบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ถึงความต้องการ

เกี่ยวกับเครื่องสำาอางที่น่าสนใจก่อนเข้าใน

กระดานข่าวโภชนาการและความงามของ

โต๊ะสวนลุมพินี	เว็บไซต์พันทิพย์ดอทคอม	 คือ

สนใจผลิตภัณฑ์บางประเภทบางตรายี่ห้อและ

ต้องการค้นหาข้อมูลจากกระดานข่าวเพิ่มเติม

	 	Evans	 and	 Berman	 (อีแวน	 และ	

เบอร์แมน,	 อ้างถึงใน	 ดารา	 ทีปะปาล,	

2541)	 ยังได้กล่าวไว้ว่าผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้า

จากหลายแหล่งดังนี้สิ่งเร้าจากสังคม(Social	

cue)	 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้พูดคุยกับบุคคล

อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย	สิ่งเร้าที่เกิดจาก

การโฆษณา	 (Commercial	 cue)	 เกิดจากผู้

ขายส่งข่าวสารโฆษณาผ่านสื่อต่างเพื่อจูงใจให้

บุคคลเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ เสนอขายและสิ่งเร้าที่ไม่ใช่การโฆษณา	

(Noncommercial	 cue)	 ได้แก่	 สิ่งเร้าที่เกิด

จากข่าวสารจากแหล่งที่เป็นกลาง	 ไม่ลำาเอียง

กลุ่มตัวอย่างมีงบประมาณในการซื้อเครื่อง

สำาอาง	1,000	บาทต่อครั้ง	มากที่สุด	

	 สอดคล้องกับ	สุชญา	ชีวีวัฒน์(2551,	

บทคัดย่อ)	 ทำาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง	 “การ

สร้างพฤติกรรมการซื้อจากการเปิดรับข่าว	

สารเครื่องสำาอางแบบขายหน้าร้านในห้าง

สรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร”	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	ผู้หญิงส่วนใหญ่ซื้อเครื่องสำาอาง

แต่ละครั้งตำ่ากว่าหรือเท่ากับ	1,000	บาท		

โดยที่ผู้หญิงที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการ

ซื้อเครื่องสำาอางแบบขายหน้าร้านในห้าง

สรรพสินค้าแตกต่างกัน	ทั้งความบ่อยครั้งใน

การซื้อเครื่องสำาอาง	การแสวงหาแหล่งข้อมูล

ในการเลือกซื้อเครื่องสำาอาง	และงบประมาณ

ต่อครั้งที่ใช้ในการซื้อเครื่องสำาอางของกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างต้องคำานึง

เสมอเมื่อมีความต้องการที่จะซื้อเครื่องสำาอาง

	 สอดคล้องกับเบลช์และเบลช์,อ้างถึง

ในดารา	 ทีปะปาล,	 2541,น.49)	 	ให้ความ

หมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าคือกระบวน

การและกิจกรรมต่างๆ	ที่บุคคลเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา	 การเลือก	 การ

ซื้อ	 การใช้	 การประเมินผล	 และการใช้สอย

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการ

และความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความ

พอใจ

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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3.	 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์

	 จากการศึกษาและสรุปผลพบว่า	

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์	

•	 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าชม

เว็บไซต์หรือบล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	 1	 ครั้งต่อ

สัปดาห์มากที่สุด	

•	 กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาดูรายละเอียด

เว็บไซต์	 หรือ	 บล็อก	 ที่เกี่ยวข้องกับ

การสาธิตการใช้เครื่องสำาอางเฉลี่ย	30	

นาทีต่อครั้งมากที่สุด

•	 กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านเว็บไซต์หรือ	

บล็อกมีการเปิดรับข้อมูลการสาธิตการ

ใช้เครื่องสำาอางผ่านเว็บไซต์หรือบล็อก	

www.pantip.com(ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง)

มากที่สุด	รองมาคือ	Youtube	(เสิร์จหา

ข้อมูลการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง)	

และ	www.jeban.com	ตามลำาดับ	

 

	 ดังที่	ชวรัตน์	เชิดชัย	(2527,น.170-

171)	กล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานที่เป็นแรงผลัก

ดันให้บุคคลเลือกรับสื่อมีหลายสาเหตุ	ได้แก่	

ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง	ในฐานะที่เป็น

ผู้รับข่าวสารมนุษย์ต้องการแสวงหาและใช้

ข่าวสารบางอย่างที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่

ตนเอง	เพื่อช่วยให้ความคิดของตนบรรลุ

ผล	 เพื่อให้ข่าวสารที่ได้เสริมบารมี	เพื่อให้ได้

ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับความสะดวก

สบายรวมทั้งให้ได้ข่าวสารที่ทำาให้ตนเองเกิด

ความสนุกสนานบันเทิงซึ่งลักษณะเฉพาะของ

สื่อมวลชนแต่ละอย่างมีส่วนที่ทำาให้ผู้รับสารมี

จำานวนและองค์ประกอบแตกต่างกันไป	 ทั้งนี้

เพราะผู้รับสารแต่ละคนย่อมจะหันเข้าหา

ลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อที่จะสนอง

ความต้องการและทำาให้ตนเองเกิดความพึง

พอใจ	ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้าน	

อายุ	เพศ	การศึกษา	สถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคม	 ทัศนคติ	 ความคาดหวัง	 ความ

กลัว	 ฯลฯ	 ของผู้รับสารนั่นเอง	 จะเห็นได้ว่า

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวข้างต้น	เพราะ

กลุ่มตัวอย่างต้องการเปิดรับข่าวสารที่สนอง

ตอบต่อความต้องการของตนเอง	

4.	ความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

	 จากการศึกษาและสรุปผลพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ในประเด็นที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยต่อการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ฯ	 ในระดับเห็น

ด้วยอย่างยิ่ง	เรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

ไปสู่	ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีดังนี้	ช่วยเพิ่มความ

สะดวกและง่ายในการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางมากขึ้นนอกจากจะได้ทราบถึง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางแล้ว	 ท่านยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิค

การดูแลผิวหน้าและการแต่งหน้าด้วย	ช่วยให้

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง

ได้มากขึ้น	ตามลำาดับ

	 ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ

ออนไลน์ฯ	ระดับเห็นด้วย	เรียงลำาดับจากค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	ไปสู่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 มีดังนี้	

การจัดรูปแบบเว็บไซต์หรือบล็อกให้สวยงาม

และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 จะช่วยดึงดูด

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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ความสนใจมากขึ้น	ถ้าเครื่องสำาอางชนิด

เดียวกัน	ได้รับการเขียนเป็นบทความในหลาย

เว็บไซต์	หรือบล็อกจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสำาอางของท่าน	การสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือบล็อกที่

มีชื่อเสียงจะช่วยสร้างความสนใจมากขึ้นหาก

มีภาพ	 หรือคลิปวิดีโอแสดงรายละเอียดของ

เครื่องสำาอางประกอบในบทความ	จะมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางของท่าน	จำานวน

ผู้เข้าชมและผู้แสดงความคิดเห็น	(Comment)

ของเว็บไซต์หรือบล็อกสร้างความน่าเชื่อถือให้

กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางมากขึ้น	ถ้าข้อความ

ในเว็บไซต์หรือบล็อกที่มีการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางได้รับการโหวตหรือคะแนน

ความนิยม	(Rating)	สูงจากผู้เข้าชมจะช่วย	

สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อเครื่อง

สำาอางของท่านมากขึ้น	สร้างความน่าเชื่อ

ถือให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางมากขึ้นถ้าผู้

มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก	เป็นผู้สาธิตการใช้

เครื่องสำาอางในเว็บไซต์หรือ	 บล็อก	 จะทำาให้

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางของ

ท่าน	ถ้ามีการลงบทความสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางในเว็บไซต์หรือบล็อกเป็นประจำา	 จะมี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางของท่าน	

จำานวนข้อความ	 หรือ	 คลิปวิดีโอในเว็บไซต์	

หรือ	 บล็อก	 ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางมากขึ้น	ท่านคิดว่าผู้

ทำาการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางในเว็บไซต์	

หรือบล็อกได้รับผลประโยชน์จากบริษัทเครื่อง

สำาอาง	 รูปแบบการแสดงรายละเอียดในการ

สาธิต	 เช่น	 เทคนิคการถ่ายภาพ	 มุมกล้อง

ดนตรีประกอบการสาธิตมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของท่านตามลำาดับ	

	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	Hoffman

and	Novak	(2539,	อ้างถึงในเพ็ญทิพย์	

จิรพินนุสรณ์)	 กล่าวไว้ว่าอินเทอร์เน็ตถือเป็น

ช่องทางหนึ่งที่ทำาให้มนุษย์สามารถบริโภค

ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นตามที่ตนเอง

ต้องการ	 และยังเป็นระบบสื่อสารที่เติบโตเร็ว

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารหลายๆ	

ชนิด	 เช่น	 การเขียน	 การพิมพ์หรือแม้แต่การ

ใช้โทรทัศน์ในขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ตยัง

เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใหญ่ที่สุด	 โดยที่ผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ

เหตุการณ์ต่างๆ	 ได้ทั่วโลกภายในระยะเวลา

อันสั้น	 การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความ

นิยมอย่างมากคือ	การค้นหาไฟล์และฐาน

ข้อมูลแบบเครือข่ายใยแมงมุม	 (World	 Wide	

Web)ซึ่งมีข้อมูลมากมายปรากฏบนเครือข่าย

ในรูปแบบ	 Multimedia	 ผู้ใช้สามารถใช้งาน

ได้ง่าย	 สามารถเรียกข้อมูล	 รูปภาพ	 ภาพ

เคลื่อนไหว	 และเสียงประกอบ	 ลักษณะของ

ข้อมูลมีลักษณะไม่จำากัดแหล่งข้อมูลและ

สามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลอื่นๆ	ได้	

	 Reid	(2011)	กล่าวว่าระบบการสื่อ

สารผ่านคอมพิวเตอร์	 (Computer	 Mediated	

Communication	System:CMCS)	ระบบที่ใช้	

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อ

ประกอบการเก็บรวบรวม	ส่งผ่านและเพื่อ

กระบวนการติดต่อสื่อสารโดยมีรูปแบบของ

ระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์	3	ประเภท	

ได้แก่	E-mail	หรือ	Electronic	Mail	สามารถ

ให้ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งข้อความต่างๆ	ไป

ยังผู้อื่นได้		 News	 สามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความ

เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

(Comment)	ต่อประเด็นต่างๆ	ที่มีผู้อื่นตั้งขึ้น

อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้ตั้งประเด็นเพื่อขอ

ความคิดเห็นจากผู้อื่นก็ได้	และการสนทนา	

(Chat)	ไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อความ	แต่เป็

นการส่งผ่านข้อความที่พิมพ์ส่งผ่านหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ไปยังผู้อื่นหรือกลุ่มคนซึ่งอยู่ใน	

เครือข่ายเดียวกัน	สามารถโต้ตอบกลับทันที	

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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5.	 การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้า

ชมเว็บไซต์หรือบล็อก

	 จากการศึกษาและสรุปผลพบว่า	

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชม

เว็บไซต์หรือบล็อก	 มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยซื้อเครื่องสำาอางตามคำา

แนะนำาจากการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

สื่อออนไลน์ซึ่งเหตุผลหลักในการซื้อเครื่อง

สำาอางตามคำาแนะนำาจากเว็บไซต์หรือบล็อก

ที่มีการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางของกลุ่มตัว

อย่างมีการแสดงความคิดเห็น	(Comment)	

จากผู้เข้าชมว่าเครื่องสำาอางนั้นใช้ดี	มีการ

แสดงผลที่ได้ก่อนและหลังใช้	 ซึ่งเป็นที่พอใจ

ของท่านเพราะคิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เป็นต้น	

	 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิจสมิชฌน์	

รัตนศิริทรัพย์	 (2546,	บทคัดย่อ)	 ได้ทำาการ

ศึกษาค้นคว้าเรื่อง	“การใช้ข้อมูลจากกระดาน

ข่าวในอินเทอร์เน็ตกับกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอาง:กรณีศึกษากลุ่มสนทนา	

โภชนาการและความงามของโต๊ะสวนลุมพินี	

เว็บไซต์พันทิพย์ดอทคอม”	 ผลการศึกษาพบ

ว่าการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดซื้อเครื่องสำาอางตามคำาแนะนำาใน

กระดานข่าวโภชนาการและความงาม	และ

หากมีการแนะนำาว่าเครื่องสำาอางชนิดใด

ไม่ดีหรือเป็นอันตราย	และคนส่วนใหญ่ใน

กระดานข่าวให้ความเชื่อถือ	ผู้ตอบแบบสอบ

ถามส่วนใหญ่จะเลิกใช้เครื่องสำาอางนั้น	ซึ่ง

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลิก

ใช้ถ้าหากคำาแนะนำามีเหตุผลและหลักฐาน

ประกอบเพียงพอ	เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน	

ส่วนสาเหตุที่ไม่เลิกใช้เพราะใช้แล้วยังไม่

ปรากฏผลกระทบให้เห็นโดยตรง	และขึ้นอยู่

กับผิวของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน	

6.	ทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่	1	

	 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะ

มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน	 จากการ

ศึกษาพบว่าลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน

จะมีความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อก	

ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ต่อสัปดาห์ที่ไม่แตกต่างกันอีกทั้งลักษณะ

ประชากรที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการ

ดูรายละเอียดเว็บไซต์	 หรือบล็อก	 ที่เกี่ยวข้อง

กับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	 นาที/ครั้งที่

ไม่แตกต่างกัน	ดังที่	อัจจิมา	เศรษฐบุตร	และ	

ดร.สายสวรรค์	 วัฒนพานิช	 (2549,	 อ้างถึง

ใน	 คันสนีย์	 สุวภิญโญภาส,	 น.15)	 กล่าวว่า	

ตัวแปรทางด้านลักษณะประชากร	เหมาะแก่

การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลและ

พฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการ	ซึ่ง

ไม่เหมาะสมกับการศึกษาในเรื่องพฤติกรรม

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารดังนั้นไม่ว่าจะมี	อายุ	

รายได้	การศึกษาและระดับอาชีพแตกต่าง

กันอย่างไรก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจัยที่	2	

	 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์

กับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่อง

สำาอางผ่านสื่อออนไลน์	จากการศึกษาพบว่า	

ความถี่ในการเข้าชมและระยะเวลาในการดู

รายละเอียด	 เว็บไซต์	หรือ	บล็อก	ที่เกี่ยวข้อง

กับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางไม่มีความ

สัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการ

ใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	 ดังที่วิลเบอร์	

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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ชแรมน์	 (Wilbur	 Schramn),อ้างถึงในวราพร	

กระหมุดความ,	 2549,น.32)	 ได้สรุปเกี่ยว

กับปัจจัยที่มีบทบาทสำาคัญต่อรูปแบบการเปิด

รับหรือแสวงหาข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล	

ซึ่งประกอบด้วย	ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

ไปของผู้รับสาร	

 

	 การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร	

โดยผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบ

สนองจุดประสงค์ของตน	ภูมิหลังที่แตกต่าง

กันไปทำาให้ผู้รับสารมีความสนใจต่อเนื้อหา

สารต่างกัน	การศึกษา	 สภาพแวดล้อม	 ความ

สามารถในการรับสื่อบุคลิกภาพมีผลต่อ

พฤติกรรมของผู้รับสาร	อารมณ์มีผลต่อการ

เข้าใจความหมายของสาร	และทัศนคติเป็น

ตัวกำาหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อ

ข่าวสาร	 ส่วนเรื่องความคิดเห็น	 ดังที่	 Kolasa	

(2538,	 อ้างถึงใน	นันทา	ติงสมบัติยุทธ์,	 น.

21)	กล่าวไว้	ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก

ของแต่ละบุคคลในอันที่จะแสดงข้อเท็จจริง	

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือเป็นการประเมินผล

สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ต่างๆ	 	 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นเป็นการ

แสดงออกถึงความรู้สึก	 ทัศนคติ	 ความเชื่อ

และค่านิยมของแต่ละบุคคลที่มีต่อบุคคลจะ

เห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมีทัศนคติ

ของผู้รับสื่อเป็นหลักแต่จะไม่มีผลจากทัศนคติ

ของบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ

ความถี่ในการรับสารและระยะเวลาในการ

รับสาร	ดังนั้นความถี่ในการเข้าชม	 และระยะ

เวลาในการดูรายละเอียด	เว็บไซต์	หรือ	บล็อก	

ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อ

การสาธติการใชเ้ครือ่งสำาอางผา่นสือ่ออนไลน์		

สมมติฐานการวิจัยที่	3	

	 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอาง

หลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อก	จากการ

ศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่อง

สำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือบล็อก	ดัง

ที่	 ดารา	 ทีปะปาล	 (2541,	 น.91)	 ได้กล่าว

ว่าทัศนคติหมายถึงแนวทางที่คิด	 รู้สึก	 หรือ

มีทีท่าที่จะกระทำาต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่ง

แวดล้อมรอบตัวเรา	ซึ่งแหล่งที่มาของการ

เกิดทัศนคติ	สามารถเกิดขึ้นจากหลายแหล่ง	

เช่น	จากประสบการณ์	โดยตรงของบุคคล

ที่ ได้ติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวใน

ชีวิตประจำาวันทำาให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้ง

ทัศนคติยังขึ้นอยู่กับแนวความคิดเกี่ยวกับ

ตนเอง	และบุคลิกภาพของบุคคลนั้น	จะเห็น

ได้ว่าความคิดเห็นเป็นการแสดงออกถึงความ

รู้สึก	 ทัศนคติ	ความเชื่อ	และค่านิยมของแต่ละ

บุคคลที่มีต่อบุคคล	ส่วนเรื่องกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ	ทั้ง	 Evans	and	Berman	 (อีแวน	

และ	 เบอร์แมน,	 อ้างถึงใน	 ดารา	 ทีปะปาล,	

2541,	 น.55)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบไปด้วย	 การ

รับสิ่งเร้า	การรับรู้	 ปัญหา	การแสวงหาข้อมูล	

การประเมินทางเลือกแล้วจึงไปสู่ขั้นตอน

การเลือกซื้อซึ่งก่อนจะถึงขั้นตอนการเลือก

ซื้อ	 กระบวนการต่างๆ	นั้นจะถูกกลั่นกรองทั้ง

จากภายในและภายนอกตัวบุคคล	 โดยปัจจัย

ที่มาจากภายในบุคคลจะพิจารณาจากความ

รู้ที่ได้สั่งสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา	รวม

ถึงทัศนคติ	ความเชื่อ	ความนิยมของแต่ละ

บุคคลด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความ

คิดเห็นตามที่กล่าวมา	ดังนั้นระดับความคิด

เห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือ

บล็อก

สมมติฐานการวิจัยที่	4	

	 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์หรือ

บล็อก	จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้า

ชมเว็บไซต์หรือบล็อก	โดยความถี่และระยะ

เวลาในการเปิดรับเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่

มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอาง	มีทั้งที่เคยและไม่เคยซื้อเครื่อง

สำาอางตามคำาแนะนำาจากการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	 โดยส่วนใหญ่

กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่และระยะเวลาในการ

เปิดรับมากจะเป็นผู้ที่เคยซื้อเครื่องสำาอางตาม

คำาแนะนำา	ดังที่	 Evans	and	Berman	(อีแวน	

และ	 เบอร์แมน,	 อ้างถึงใน	 ดารา	 ทีปะปาล,	

2541,	 น.55)	 กล่าวไว้ว่า	 ผู้บริโภคจะต้อง

แสวงหาข้อมูล	(Information	Recognition)

เพื่อนำาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งการ

แสวงหาข้อมูลนั้น	จะเกิดหลังจากผู้บริโภค

เกิดการรับรู้ปัญหาแล้ว	ผู้บริโภคก็จะเริ่ม

แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ซื้อนั้น	ในเบื้องต้นผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลในตัวผู้บริโภคก่อน	 (Internal	

Search)	 โดยพิจารณาจากความรู้อันเกิดจาก

ความทรงจำาที่ได้สั่งสมจากประสบการณ์ที่

ผ่านมาจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบ่อยๆ	ซื้อซำ้าๆ	เป็น

ประจำาหากพบว่าความรู้และประสบการณ์ที่

ผ่านมาไม่เพียงพอ	ก็จำาเป็นจะต้องแสวงหา

ข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม	 (External	

Search)	 ซึ่งแหล่งข้อมูลภายนอกอาจหามา

ได้จากหลายแหล่ง	 ได้แก่	 แหล่งบุคคล	 (Per-

sonal	 Sources)	 เช่น	 สมาชิกในครอบครัว	

ญาติ	 เพื่อนฝูง	 เพื่อนบ้าน	 และเพื่อนร่วม

งาน	 เป็นต้น	 แหล่งโฆษณา	 (Commercial	

Sources)	 เช่น	 การโฆษณา	 พนักงานขาย	 ผู้

จำาหน่าย	 บรรจุภัณฑ์	 และการจัดแสดงสินค้า

ต่างๆ	 แหล่งสาธารณะ	 (Public	 Sources)	

เช่น	 สื่อมวลชน	หน่วยงานองค์การต่างๆ	 ทำา

หน้าที่สำารวจจัดเก็บ	รวบรวมข้อมูล	 สถิติเกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์และบริการ	 เพื่อให้บริการแก่

สาธารณชนทั่วไปของรัฐและเอกชน	แหล่ง

ประสบการณ์	 (Experience	 Sources)	 ได้แก่	

บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการจัดดำาเนิน

การตรวจสอบและการใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริการนั้นโดยตรง	

 

	 นอกจากนี้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า

ของผู้บริโภคนั้น	 มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อ

การตัดสินใจ	ของผู้บริโภค	เช่น	คุณภาพ	ราคา	

บริการ	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำาหนดที่สำาคัญ

ต่อวิธีการตัดสินใจความชอบมากน้อยต่อ

สินค้าและบริการของผู้บริโภคอีกเช่นกัน	 การ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างใช้

เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสำาอาง	 ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการ

หาข้อมูลเพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	

และสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของ

ผู้หญิงในเรื่องของความสวยงามอีกด้วย

การเปิดรับข่าวสาร	ความคิดเห็น	และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 1 . 	ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการศึ กษาใน

ครั้งนี้ทำาให้บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย

เครื่องสำาอางสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่มีต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์ซึ่ง

เป็นอีกสื่อหนึ่ง	ที่ได้รับความสนใจและเข้าถึงผู้

บริโภคได้เป็นอย่างดี

	 2.	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้ง

นี้ทำาให้บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายเครื่อง	

สำาอางสามารถนำาไปกำาหนดการวางแผนเรื่อง

กลยุทธ์	ราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับ

ความต้องการใช้ของผู้บริโภคในราคาที่เหมาะ

สม	โดยควรกำาหนดราคาชิ้นละไม่เกิน	1,000	

บาท	จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้

งบประมาณในการซื้อเครื่องสำาอางไม่เกิน	

1,000	 บาท	 ต่อครั้ง	 และกลุ่มตัวอย่างไม่ซื้อ

เครื่องสำาอางทุกเดือน

	 3.	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้ง

นี้	 บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายเครื่องสำาอาง

สามารถนำาไปกำาหนดการวางแผนเกี่ยวกับ

กลยุทธ์เกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารใน

ด้านการตลาดเพื่อส่ง	 Key	 Message	 ให้ตรง

ใจ	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ	นิตยสาร	มากที่สุด	รอง

ลงมา	คือสื่อบุคคล	(เพื่อน)	และ	สื่อออนไลน์

ที่มีการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง	ตามลำาดับ

	 4.	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้ง

นี้ทำาให้ผู้สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ	

ออนไลน์ได้ทราบถึงความต้องการของผู้เข้า

ชมเว็บไซต์หรือบล็อกที่มีต่อองค์ประกอบของ

เว็บไซต์	หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการสาธิต

การใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	ซึ่งผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำาคัญ

กับยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด	รองลงมา	คือ	

ข้อความ/เนื้อหา	รูปภาพ	และตัวผู้สาธิต

	 5.	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน	 ครั้งนี้

ผู้เขียนเว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางควรมีการอัพเดท	

เว็บไซต์	 หรือบล็อกของตนเองอย่างสมำ่าเสมอ	

รวมทั้งควรเอาใจใส่กับเนื้อหาภายในเว็บไซต์	

หรือ	 บล็อก	 ให้ทันสมัย	 จริงใจกับผู้อ่าน	 โดย

นำาเสนอในเรื่องที่เป็นความจริงไม่ควรจะนำา

เสนอในรูปแบบโฆษณาแฝงจนเกินไป	และ

ควรมีการรวมกลุ่มกันของผู้ เขียนเว็บไซต์

หรือบล็อก	ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางเพื่อสร้างมาตรฐานการนำาเสนอ

เนื้อหา	และจรรยาบรรณ	ตลอดจนร่วมดูแล

เนื้อหาให้เหมาะสม	 และ	 รับผิดชอบต่อสังคม	

เนื่องจากเว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางเป็นเครือข่ายที่เปิด

กว้างให้ผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้	 ซึ่งรวมถึง

เยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะในการตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงสำารวจ	(Survey	Research)	เพื่อศึกษาการ

สื่อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่าน

สื่อออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำาอางผไม่ได้มีการศึกษาแบบเจาะ

ลึกเพื่อหาปัจจัยอื่นที่ลึกซึ้งมากกว่านี้	ดังนั้น

เพื่อให้การศึกษาเรื่องนี้มีความชัดเจนและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้สร้างเว็บไซต์	

หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้บริโภค

	 2.	การศึกษาในครั้งนี้	เป็นการศึกษ

าในด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำาอาง	การ	

เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสาร

ด้วยการสาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อ
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ออนไลน์	ความคิดเห็นที่มีต่อการสาธิตการใช้

เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์และการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องสำาอางหลังการเข้าชมเว็บไซต์	

หรือ	บล็อก	ที่มีการสาธิตการใช้เครื่องสำาอาง

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา	 วิจัย

ใน	 ด้านการตลาด	 ด้านสังคม	 และด้าน

จิตวิทยา	เพื่อตอบสนองความต้องการ	และนำา

ไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อต่อไป

	 3.	 การศึกษาในครั้งนี้	 เป็นเพียงการ

ศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่อง

สำาอางของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับสื่อการ

สาธิตการใช้เครื่องสำาอางผ่านสื่อออนไลน์	

โดยไม่ได้แยกหรือระบุประเภทของผลิตภัณฑ์

อย่างชัดเจน	ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป	

ควรระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อ

ผลของข้อมูลที่ได้จะละเอียดมากยิ่งขึ้น
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