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This research has six purposes. Firstly to study the content and presentation style 

cosmetics beauty guru. Secondly, to study the perception of the marketing about cosmetics beauty 
guru.  Thirdly, to study the decision to purchase cosmetic products through beauty guru. Fourth, 
To learn the difference between demographics and awareness of marketing cosmetics through the 
beauty guru. Fifth, to learn the difference between demographics and buying decisions through 
beauty guru. and Sixth, to study the relationship between perceptions of marketing information 
and purchasing decisions cosmetics through  beauty guru. The research methodology was a 
mixed-method type, using content analysis for qualitative to study the presentation cosmetics 
news of beauty guru and survey research for quantitative to study the overall perception of the 
information cosmetics marketing of the new generation women by beauty guru. Questionnaire 
was distributed for collecting data from 400 respondents. The sampling group age-range was 
between 17-34 years. Women resides in the area of Bangkok. Multi-stage stratified random 
sampling was used to select the sample. Descriptive statistics, F-Test, ANOVA and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient were applied to analyze data. 

The results of the study show that significant demographic factor which the awareness in 
information marketing and cosmetics purchasing factors consist of age, occupation, education and 
income. In addition, the result indicated that significant positive relationship between the 
awareness in information marketing and cosmetics purchasing. The result revealed that awareness 
in information marketing had a low association with the cosmetics purchasing decision. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญั 
 

โลกของการเรียนรู้ในยคุศตวรรษท่ี 21 หรือ โลกแห่งยคุดิจิตอล โซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social 
Network) กลายเป็นตวัเลือกอบัดบัตน้ ๆ ท่ีผูค้นมกัใชใ้นการคน้ควา้หาขอ้มูล หรือเร่ืองราวท่ีอยาก
ทราบผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนยีห่อ้ต่าง ๆ ของตนเอง ดว้ยความสามารถในการยอ่โลกทั้งใบใหแ้คบ
ลงเพียงปลายน้ิว ส่งผลให้โซเซียล เน็ตเวิร์กไดก้ลายเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล และสร้าง
ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัของคนทัว่โลกท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนัโซเชียล เน็ตเวิร์ก 
เขา้มามีอิทธิพลในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงทางเว็บไซต์ Zocial. ได้ทาํการสํารวจคนไทยกว่า 665 คน 
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชโ้ซเชียล มีเดียในชีวิตประจาํวนัตั้งแต่ต่ืนนอนจนจบวนั รวมทั้งพฤติกรรม
ท่ีมีต่อกิจกรรมการตลาดบนโซเชียล เน็ตเวิร์ก ซ่ึงสรุปผลไดด้งัภาพท่ี 1.1 (Zocial, 2557) 

 

 
 

ภาพที ่1.1  Day in a Life with Social Network 
แหล่งทีม่า:  Zocial, 2557. 
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กล่าวคือภายใน 1 วนั ของผูค้นจาํนวน 665 คน นั้น 99% = Facebook 84% = Line 56% = 
Instagram 41% = Google+ 30% = Twitter  ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปอตัราการใชโ้ซเชียล เน็ตเวิร์ก ภายใน 1 
วนั ออกมาในรูปแบบตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1.1  อตัราการใชโ้ซเชียล เน็ตเวิร์ก ภายใน 1 วนั ของผูค้นจาํนวน 665 คน 
 
โซเชียล เน็ตเวร์ิก 

Facebook Instagram Twitter Youtube 
กจิกรรมประจํา 

ตอนอยู่บนเตยีง 
(หลบั / ตื่น) 

80% 9% 6% 5% 

ตอนเข้าห้องนํา้ 66% 12% 6% 16% 
ตอนเดินทาง 76% 10% 8% 9% 
ตอนทาํงาน 74% 10% 5% 8% 

ตอนรอประชุม 72% 11% 9% 8% 
 
แหล่งทีม่า:  Zocial, 2557. 
 

จากตารางดา้นบนสรุปไดว้า่  Facebook คือ โซเชียล เน็ตเวิร์ก ท่ีถูกใชเ้ป็นอนัดบั 1 ในทุก ๆ
กิจกรรม ส่วนตวัอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ จะถูกเลือกใชใ้นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัไป เพราะฉะนั้นถา้เราจะ
ส่ือสารอะไรถึงผูใ้ช ้ตอ้งเลือกเขา้ใหถู้กช่องทาง และถูกเวลาเพื่อท่ีจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถามถึง
กิจกรรมการตลาดไหนท่ีโดนใจผูใ้ชง้านมากท่ีสุด ซ่ึงจากการสาํรวจกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมจาก
ผูใ้ชเ้ป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่กิจกรรมคอมเมน้ ใตโ้พส  มีคนชอบ 91% รองลงมาคือ กิจกรรม Like และ 
Share เพจมีคนชอบ 79%, กิจกรรม Share Video Clip ต่าง ๆ มีคนชอบ 68% และสุดทา้ยคือ 
กิจกรรมถ่ายรูปคู่ผลิตภณัฑ ์มีคนชอบ 65%  

จะเห็นไดว้่ากิจกรรมท่ีคนชอบมากท่ีสุดคือ “การคอมเมน้ตอบใตโ้พส” เน่ืองมาจาก
ขั้นตอนท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีคนชอบน้อยท่ีสุดคือ “การถ่ายและอพัโหลดภาพ
ตวัเองคู่กบัผลิตภณัฑ”์ อาจจะมีสาเหตุเน่ืองมาจากขั้นตอนท่ีเยอะ เพราะสมยัน้ีการจะอพัโหลดภาพ
ตวัเองข้ึนสู่โลกโซเชียล เน็ตเวิร์ก สักภาพหน่ึง จาํเป็นจะตอ้งผา่น Application แต่งรูปต่าง ๆ อยา่ง
นอ้ย 1 Application ข้ึนไป แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความ Creative ของแต่ละกิจกรรม และการเลือก
รูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อจะใหบ้รรลุเป้าหมายของกิจกรรมอยา่งสูงสุด (Zocial, 2557) 
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ไม่เฉพาะกบัคนทัว่ไปเท่านั้นท่ีหันมาให้ความสําคญักบัโซเชียล เน็ตเวิร์ก ดา้นภาคธุรกิจ 
หลายภาคส่วน ก็หันมาให้ความสนใจ และความสําคญั เพื่อให้โซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็นเคร่ืองมือ
สาํหรับคน้หาและติดต่อส่ือสารไปสู่ผูใ้ชง้านต่างๆ เพื่อจูงใจให้เป็นลูกคา้ สร้างความเช่ือมัน่ในตวั
สินคา้และบริการ จนกลายเป็นธุรกิจออนไลน์ท่ีเราไดย้ินกนัหนาหูว่า โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตต้ิง 
Social Media Marketing 

สาํหรับโซเชียลมีเดีย มาร์เก็ตต้ิง Social Media Marketing เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดผา่น
การส่ือสารรูปแบบหน่ึง สาํหรับติดต่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยใชห้ลกัการดา้นโฆษณา,ดา้น
ประชาสัมพนัธ์,ด้านการขาย และอ่ืน ๆ ผ่านผูใ้ห้บริการด้านโซเชียล มีเดียต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค 
Facebook ทวิตเตอร์ Twitter ยทููป Youtube ฟลิคเกอร์ Flickrs และอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้ของธุรกิจสามารถ
คน้หา เช่ือมต่อ วางแผนแคมเปญ ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคผา่นส่ือโซเชียล มีเดียต่าง ๆ เหล่าน้ีเพื่อโอกาส
ในการขยายธุรกิจต่อไป และดว้ยจุดเด่นของโซเชียล เน็ตเวิร์คท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคและเจา้ของธุรกิจ
สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัได ้Interactive Communication กล่าวคือ ผูบ้ริโภคสามารถโตต้อบ 
มีส่วนร่วม และสะทอ้นความคิดเห็นกลบัมา ไม่ว่าจะเป็นการตอบคาํถาม ตั้งกระทู ้สร้างเน้ือหาบน
ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ หากผูบ้ริโภคไม่ชอบหรือชอบก็จะมีการแสดงความคิดเห็น Comment ซ่ึง
สามารถเป็นกระบอกเสียงใหท้ั้งเจา้ของธุรกิจและผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ในวงท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 

เช่นเดียวกนักบัธุรกิจความสวยความงามท่ีในปัจจุบนั ท่ีนิยมใชผู้น้าํทางความคิดมาเป็น
กระบอกเสียงในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงกระบอกเสียงท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมมากในขณะท่ีคง
จะหนีไม่พน้ “กูรูความงาม” หรือ “ผูเ้ช่ียวชาญด้านความงาม” มาเป็นตัวแทนในการแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแต่ละแบรนด์ ด้วยลักษณะเฉพาะของกูรูความงามท่ีโลดเล่นอยู่บนโลก
ออนไลน์ในปัจจุบนั พวกเขานิยมนาํประสบการณ์ตรงท่ีตนเองไดจ้ากการซ้ือผลิตภณัฑ์มาใชม้า
เขียนรีวิวเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละมีการแบ่งปันความรู้ ให้ขอ้มูล กบัคนท่ีสนใจในเร่ืองความ
สวยงาม , เร่ืองเคร่ืองสาํอาง  นอกจากน้ีก็ยงัมีบทความหรือเร่ืองราวความประทบัใจท่ีกูรูความงาม
ท่านต่าง ๆ ไดเ้ขียนและเผยแพร่ผา่นส่ือโซเชียล มีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram หรือ การ
แนะนาํการใชเ้คร่ืองสาํอาง ตลอดจนการสอนแต่งหนา้ในรูปแบบของวีดีโอ บนชาแนลยอดฮิตอยา่ง 
Youtube จึงมีผูอ่้านให้ความสนใจและติดตามอ่านเน้ือหาจาํนวนมากเพราะผูค้นส่วนใหญ่มี
แนวโน้มท่ีจะเช่ือผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองมากกว่า เช่ือขอ้มูลหรือเน้ือหาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
โดยตรงของทางบริษทัผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงกูรูความงามเหล่าน้ีไดจุ้ดประกายให้ บรรดา
นักการตลาดหันมาให้ความสนใจและไดรั้บการติดต่อให้มาเป็นโฆษกหรือกระบอกเสียงให้กบั
ผลิตภณัฑ์ หรือแบรนด์ ในปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตสินคา้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมความงามจึงมกัจะ
มองหากูรูดา้นความงามท่ีมีผูติ้ดตามจาํนวนมาก และให้การสนบัสนุน Sponsor นกัการตลาดของ
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ผลิตภณัฑค์วามงามจะมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจดัการเวิร์คช็อปสอนแต่งหนา้ หรือจดัแถลง
ข่าวเฉพาะกรููความงาม โดยเฉพาะใหไ้ดท้ดลองสินคา้ก่อนท่ีจะนาํไปรีวิวบนช่องทางออนไลน์ของ
แต่ละท่าน ให้ผ่านสายตาคนจาํนวนมาก จนทาํให้ผลิตภณัฑเ์หล่านั้นเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน 
ซ่ึงส่งผลทั้งทางตรงหรือทางออ้มต่อยอดขายหรือภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ด ้ 
 ปัจจยัหลกัในการประสบความสาํเร็จของผูท่ี้เป็นกูรูความงาม คือ การท่ีมีรูปแบบนาํเสนอ
หรือแนะนาํ ท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ชดัเจนในตวัตน เป็นตวัของตวัเอง เปิดหูเปิดตาแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีจุดยืนชดัเจนไม่ตกเป็นเคร่ืองมือการตลาด คิดถึงคนอ่าน ส่ิงท่ีทาํตอ้งเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และส่ิงต่างๆเหล่าน้ีไดข้ยายศกัยภาพไปสู่งานใหม่ ในโลกสังคมออนไลน์ และ 
ออฟไลน์ ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจัยขอยกตวัอย่างกูรูควางามท่ีกาํลงัได้รับความนิยมมากในปัจจุบนั โดย
เรียงลาํดบัจากจาํนวนผูติ้ดตาม ไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  อนัดบั 1 แพรร่ี-อมตา จิตตะเสนีย ์หรือ แพร่ีพาย (Pearypie) จาํนวนผูติ้ดตาม 
782,136 คน 

เป็นกูรูดา้นเมกอพัท่ีมีความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละเป็นเมกอพัอาร์ต
ติสเวทีระดบัโลกของลอนดอนแฟชัน่วีค โดยการสอนแต่งหนา้จะเนน้การสร้างสรรค ์ศิลปะ สีสัน
สดใส ร้อนแรง ในระดบัมือโปร เช่น การกรีดตาแบบโฉบเฉ่ียว หางยาวซอ้นกนั การเลือกสีทาปาก 
เป็นตน้ 

2)  อนัดบัท่ี 2 หญิงแย-้นนทพร ธีระวฒันสุข  จาํนวนผูติ้ดตาม 582,737 คน 
เป็นกูรูความงามมีลกัษณะเด่นคือ ผ่านการศลัยกรรมมาแบบนับคร้ังไม่ถว้น แต่

กลา้ในการเผยภาพก่อนทาํและหลงัทาํศลัยกรรม เพื่อเปิดเผยประสบการณ์ทางดา้นความงาม แบบ
ผ่านมีดหมอ จึงมีแฟนคลบัช่ืนชอบในตวัตนของกูรูท่านน้ี อีกทั้งยงัทาํฮาวทู สอนวิธีการแต่งหน้า 
ทาผม และวิธี ทาตวัใหข้าวเปล่งประกายออร่าแบบพริตต้ีดว้ยครีมเปล่ียนสีผวิ ท่ีสาํคญัเคร่ืองสาอาง
เส้ือผา้ท่ีนามาเสนอกลบัเป็นราคาไม่สูง      แต่สามารถแต่งออกมาให้บุคลิกดูดีเทียบกบัเคาน์เตอร์
แบรนดไ์ดดี้ 

3)  อนัดบั 3 โมเม-นภสัสรณ์ บูรณศิริ  จาํนวนผูติ้ดตาม 423,693 คน 
มีรูปแบบการนาํเสนอ ทั้งวิธีพูด วิธีคิด ท่ีสามารถทาให้รายการ “โมเมพาเพลิน” 

เป็นท่ีรู้จกัในหมู่สังคมออนไลน์ ไปกบัการแต่งหน้าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
เช่น แต่งหนา้เลียนแบบละคร ท่ีกาํลงัออกอากาศอยู ่แต่งหนา้ไปงานเล้ียง พบปะสังสรรค ์แต่งหนา้
แบบพริตต้ี ซ่ึงเป็นการเผยเคลด็ลบัท่ีทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดตาม นิยมเขา้ไปดูและปฏิบติัตาม เป็นตน้ 

โดยหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของกูรูความงามคือ ตอ้งบริหารความสัมพนัธ์กบักลุ่มแฟน
คลบัท่ีติดตามผลงานของตนเอง เพราะกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีมีความตอ้งการหลากหลาย บางคร้ังตอ้ง
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หาขอ้มูล และทดลองใช ้ผลิตภณัฑ์ถึงจะดงัในส่ือออนไลน์ แต่ส่ือออฟไลน์ ก็ยงัจาํเป็นเพื่อเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งขยายส่ือใหม่ ๆ ทุกรูปแบบ เช่น การนาํเอาเทปรีรันของเหล่าบิวต้ีบลอ็กเกอร์
ใน Spoke Dark ไปฉายซํ้ าในทีวีดาวเทียมอ่ืน ๆ และบนรถปรับอากาศ เป็นตน้ เพราะในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์วามงามของผูบ้ริโภคนั้นมีหลายปัจจบัเขา้มาเก่ียวขอ้ง คุณภาพของสินคา้ 
ความปลอดภยั ช่ือเสียงของแบรนด์ ความนิยมในตวัผลิตภณัฑ ์การโฆษณาสินคา้ รวมถึงการบอก
ต่อจากประสบการณ์จริงของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์  
 ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ี จึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบนัน้ี “กูรูความงาม” นั้นถือเป็นผูท้รง
อิทธิพลทางดา้นผลิตภณัฑค์วามสวยความงามและเคร่ืองสาํอางอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นลกัษณะของการ
ทาํการตลาดของผลิตภณัฑค์วามงามและเคร่ืองสาํอาง ท่ีส่ือสารผา่นกูรูความงาม จึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการทาํตลาดโดยการใชผู้ท้รงอิทธิพล หรือ Influencer Outreach กล่าวคือ 
 “Influencer” คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคม เม่ือพูดถึงเร่ือง ๆ หน่ึงอย่าง
เจาะจง ก็จะมีผูติ้ดตามหรือรับสารจาํนวนมาก และเป็นผูท่ี้ร่วมบทสนทนากบับุคคลอ่ืนในหัวขอ้
นั้นๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่านกัการตลาดทัว่โลกหนัมาทาํงานร่วมกบั Influencer 
กนัมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาท่ีพวกเขาตอ้งการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ หรือแบ่งปันเน้ือหาต่าง ๆ 
โดยนกัการตลาดไดท้าํงานร่วมกบัเหล่า Influencer เม่ือพวกเขาเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่มากถึง 76% 
และเพื่อการแบ่งปันเน้ือหาถึง 57% (Thumbsup Media, 2557) 
 

 
 
ภาพที ่1.2  แสดงถึงการทาํงานระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญการตลาดกบัผูท่ี้มีอิทธิพล 
แหล่งทีม่า:  Thumbsup Media, 2557. 
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โดยส่วนใหญ่เป็นเทคนิคท่ีแบรนดต่์าง ๆ นิยมใชใ้นการเลือกติดต่อกบักรููความงามช่ือดงัท่ี
มีผูติ้ดตามอ่านเป็นจาํนวนมาก ๆ เพื่อใหก้รููความงามเหล่านั้นช่วยเผยแพร่ขอ้มูล บอกต่อ และสร้าง
ความเช่ือถือใหแ้ก่แบรนดห์รือสินคา้ เน่ืองจากกรููความงามช่ือดงัท่ีมีผูอ่้านจาํนวนมากจนเป็นท่ีรู้จกั
มานานแลว้ นัน่หมายถึง การท่ีแฟนคลบั สมาชิก ผูติ้ดตาม หรือผูอ่้านของ เขาจะมีโอกาสคลอ้ยตาม
หรือเช่ือถือขอ้มูลท่ีกูรูความงามไดเ้ขียนเก่ียวกบัแบรนดต่์าง ๆ นั้น ดงันั้นดา้นเจา้ของแบรนดจึ์งได้
พยายามท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักูรูความงาม เช่น การเชิญกูรูความงามเหล่านั้นไปร่วมงาน
เปิดตวัสินคา้หรืองานเล้ียงต่าง ๆ ในบางคร้ังย่อมมีการแฝงวตัถุประสงค์บางอย่างไวด้้วย เช่น 
แนะนาํสินคา้ หรือบริการต่าง ๆ ของผูส้นบัสนุน ผูจ้ดังานเองจะไม่สามารถบงัคบัให้กูรูความงาม
ตอ้งเขียน หรือ บอกเล่าเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นแบบท่ีตอ้งการ แต่ถือว่าเป็นการชวนมาร่วมงานเพื่อ
สานสมัพนัธ์ท่ีดีกนัไวเ้ท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่กรููความงาม จะกลบัไปเขียนเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบังาน
ประเภทน้ี แต่ก็ยงัตอ้งการท่ีจะรักษาความน่าเช่ือถือ โดยกรููความงามจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงใหผู้อ่้าน
เห็นวา่ ตนเองมีความเป็นกลางไม่โอนเอียงเขา้ไปยงัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

ทั้งน้ีจากการสังเกตการส่ือสารผ่านช่องทางโซเชียล เน็คเวิร์ก ของกูรูความงามไปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภค หรือผูท่ี้สนใจในเร่ืองความสวยความงามนั้น ผูว้ิจยัพบว่า การส่ือสารรูปแบบน้ีมีลกัษณะ
โดดเด่นท่ีผูใ้ช้บริการสามารถเป็นได้ทั้ งผูส่้งสารและผูรั้บสารได้ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือผูใ้ช้
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือ พูดคุยไดอ้ยา่งเสรี ไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกักนัมาก่อน ก็สามารถ พุดคุย 
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ไปสู่ผูใ้ชบ้ริการคนอ่ืน ๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึง
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจจะเป็นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผา่นกูรูความงาม ว่าแทจ้ริงแลว้ส่ิง ๆ ต่างท่ีกล่าว
ไปขา้งตน้นั้น มีความสมัพนัธ์ต่อกนัมากนอ้ยเพียงใด 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
1.2.2  เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารดา้นการตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม  
1.2.3  เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

1.2.4  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรกบัการรับรู้ข่าวสารการตลาด
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
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1.2.5  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงาม 

1.2.6 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 
1.3  ปัญหานําวจิยั 
 

1.3.1  เน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงามเป็นอยา่งไร 

1.3.2  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางผา่น
กรููความงามแตกต่างกนัหรือไม่ 

1.3.3 ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกนัหรือไม่ 

1.3.4  การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านกูรู
ความงามแตกต่างกนัหรือไม่ 

 
1.4  สมมตฐิาน 
 

1.4.1  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางผา่น
กรููความงามแตกต่างกนั 

1.4.2  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกนั 

1.4.3  การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรู
ความงาม 
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1.5  กรอบแนวคดิ 
 
 

วตัถุประสงคท่ี์ 1  
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงคท่ี์ 2-6 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 

การรับรู้ข่าวสารผา่นกรููความงาม 

- ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร 

- การรับรู้เน้ือหาเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง 

การตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่
เพศหญิงผา่นกรููความงาม 

การวิเคราะห์เน้ือหารูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม 
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1.6  ขอบเขตการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม Mixed Method ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงปริมาณ 
Quantitative Research และการวิจยัเชิงคุณภาพ Qualitative Research โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ
เพื่อศึกษาขอ้มูลโดยรวมของการรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของคนรุ่น
ใหม่ผา่นกรููความงาม ซ่ึงใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ Survey Research ท่ีมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมุ่งศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงท่ีเคยรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางผา่น
กูรูความงาม มีอายุระหว่าง 17-34 ปี ซ่ึงอาศยัหรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงคุณภาพ Qualitative Research เพื่อศึกษาถึงเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของ
กรููความงาม โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ของกูรูความงาม  ซ่ึงในกรณีน้ีเลือกศึกษาจากกูรูความงามจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ แพร อมตา จิตตะ
เสนีย ์หรือ แพร่ีพาย, หญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข และโมเม นภสัสรณ์ บูรณศิริ เพราะทั้ง 3 ท่าน
ถือเป็นกูรูความงามท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนันับจากจาํนวนผูติ้ดตามท่ีมากท่ีสุดกล่าวคือ  
แพร่ีพาย = 782,136 คน, หญิงแย ้= 582,737 คน, และโมเม = 423,693 คน นอกจากน้ีทั้ง 3 ท่านยงัมี
สไตลแ์ละรูปแบบการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนัชดัเจน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกบิวต้ีกรููทั้ง 3 ท่านมา
ศึกษาถึงเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางในงานวิจยัช้ินน้ี 

 
1.7  นิยามศัพท์ 
 

1.7.1  กรููความงาม หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองความสวยความงาม ซ่ึงไดน้าํประสบการณ์ใน
การซ้ือและใชเ้คร่ืองสาํอาง มาเขียนรีวิวการใชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การใช ้และให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองสาํอาง รวมถึงสอนวิธีการแต่งหนา้ และเผยแพร่เคลด็ลบัความงามแก่ผูท่ี้
สนใจบนส่ือออนไลน์ ซ่ึงในกรณีน้ีเลือกศึกษาเฉพาะ โมเม นภสัสรณ์ บูรณศิริ, แพร อมตา จิตตะ
เสนีย ์หรือ แพร่ีพาย, และหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข 

1.7.2  การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง ความบ่อยคร้ังในการไดรั้บข่าวสาร เก่ียวกบัการนาํเสนอ
ผลิตภณัฑค์วามงามและเคร่ืองสาํอาง รวมถึงความถ่ีในการรับชมการสาธิตวิธีการใชเ้คร่ืองสาํอาง
ผา่นบิวต้ีกรูู ของคนรุ่นใหม่เพศหญิง 

1.7.3 การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การนาํเอาขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการรับชมจากการ
นาํเสนอเคร่ืองสําอางผ่านบิวต้ีกูรูมาตดัสินใจท่ีจะ ซ้ือ/ไม่ซ้ือ เคร่ืองสําอาง ไดแ้ก่ เคร่ืองสําอาง
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ประเภทแต่งหน้า Make Up เช่น แป้งพพัฟ์ อายแชโดว ์มาสคาร่า อายไลเนอร์ ลิปสติก และ
เคร่ืองสาํอางประเภทบาํรุงผวิ Skin Care เช่น โลชัน่ ครีมบาํรุงผวิพรรณ และ ครีมบาํรุงหนา้ ของคน
รุ่นใหม่เพศหญิง 

1.7.4  เคร่ืองสาํอาง  หมายถึง ผลิตภณัฑส่ิ์งปรุง เพื่อใชบ้นผิวหนา้หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของร่างกายซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองสาํอางประเภทแต่งหนา้ Make Up เช่น 
แป้งพพัฟ์ อายแชโดว ์มาสคาร่า อายไลเนอร์ ลิปสติก และ 2) เคร่ืองสาํอางประเภทบาํรุงผิว Skin 
Care เช่น โลชัน่ ครีมบาํรุงผวิพรรณ และ ครีมบาํรุงหนา้ 
   1.7.5  คนรุ่นใหม่เพศหญิง  หมายถึง กลุ่มผูห้ญิงท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 มีอายรุะหว่าง 
17-34 ปี หรือเรียกอีกอย่างว่า กลุ่มคน Generation Y ซ่ึงเป็นยุคสมยัท่ีเทคโนโลยีมีความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งกวา้งไกล ส่งผลใหอิ้นเตอร์เน็ตเขา้มาแทรกอยูใ่นการดาํรงชีวิตประจาํวนัของคน
กลุ่มน้ี 

 
1.8  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.8.1  ผลการวิจยัน้ีจะทาํใหท้ราบถึงผลของการรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผา่นบิวต้ีบลอ็กเกอร์ เพื่อท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะ
สามารถนาํไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพฒันาช่องทางการส่ือสารการตลาดใน
ธุรกิจเคร่ืองสาํอางใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

1.8.2  เป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้สนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการตลาด โดยเฉพาะเร่ืองเคร่ืองสาํอาง 
สามารถนาํผลงานวิจยัคร้ังน้ีไปปรับใชใ้นการสร้างหรือปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยัและถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการท่ีตนศึกษา อนัจะส่งผลใหผู้ท่ี้สนใจมีความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของคนรุ่น
ใหม่ผา่นกรููความงาม” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  แนวคิดทฤษฎีการตลาดและผูท้รงอิทธิพล (Influencer Marketing) 
2.2  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการรับรู้ 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.5  แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
2.6  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
2.1  แนวคดิทฤษฎกีารตลาดและผู้ทรงอทิธิพล (Influencer Marketing) 
 

ผูท้รงอิทธิพล Influencer (ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั, 2556, น. 47-51) กล่าวว่า คือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูลของผูบ้ริโภค ในการกาํหนดค่านิยม value ทศันคติ Attitude  และ
พฤติกรรม  Behavior   หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง  (Shiffman & Kanuk, 2004 อา้งถึงใน ณฏัฐา อุ่ยมานะ
ชยั, 2556, น. 47) สาํหรับผูท้รงอิทธิพลในส่ือออนไลน์หมายถึงการใชผู้มี้อิทธิพลดา้นความคิดใน
ส่ือออนไลน์ให้เป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลของสินคา้และบริการออกไปในวงกวา้ง ซ่ึงปรากฏไดห้ลาย
รูปแบบ (เสรี วงศม์ณฑา, 2540)  ไดก้ล่าวไวว้่า ไดแ้บ่งประเภทของบุคคลท่ีนกัการตลาด เลือกใช้
เป็นผูท้รงอิทธิพลไวป้ระเภทแรกคือ การใชบุ้คคลท่ีมี ช่ือเสียง Celebrities โดยกลุ่มคนประเภทน้ีจะ
มีอาํนาจดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามและโน้มน้าวใจผูบ้ริโภคให้เลียนแบบพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยง่าย เช่น การใชน้กัแสดง นกักีฬา บุคคลในชนชั้นสูงของสังคม เป็นตน้ และหาก
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่าน้ีมีประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑม์าก่อน ก็จะยิ่งทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกเช่ือถือ
เพิ่มข้ึน วิธีการหน่ึงท่ีตราสินคา้นิยมใชใ้นการสร้างกระแสกบัผูบ้ริโภคโดยผา่นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงก ็
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คือ การนาํเร่ืองท่ีไม่เคยเปิดเผยหรือเป็นเร่ืองลบัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาโยงเขา้กบัตราสินคา้และ
นาํเสนอไปยงัผูบ้ริโภค อาทิการท่ี Gucci นาํเสนอภาพลกัลอบถ่ายของผูท่ี้มีช่ือเสียงในขณะกาํลงัใช้
ผลิตภณัฑข์อง Gucci ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้ (ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั และธิดา ตนัพงศธร 
2555 อา้งถึงใน ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั, 2556, น. 47)   

นอกจากนั้น ยงัมีการใชผู้เ้ช่ียวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละมี
อิทธิพลมากเพียงพอในการโนม้นา้วใจผูบ้ริโภค Expertise เช่น โฆษณาผลิตภณัฑ ์เพื่อรักษาผวิหนา้ 
ใชน้ายแพทยส์มิทธ์ิ อารยะสกลุ แพทยเ์ฉพาะทางดา้นผวิหนงั นกัร้องและพิธีกรรายการรถโรงเรียน 
เพื่อเป็นผูท้รงอิทธิพลในกลุ่มวยัรุ่นหรืออาจใชผู้ท้รงคุณวุฒิ Authorities ท่ีเป็นนกัวิชาการ หรือผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถท่ีมีอิทธิพลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคไดโ้ดย หากให้กลุ่มผูบ้ริโภคมี
โอกาสเปรียบเทียบความคิดของตนกบัความคิดของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลเก่ียวกบัประสบการณ์การใช้
สินคา้ ก็จะยิ่งช่วยให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความมีส่วนร่วม และจะยิ่งเกิดความเช่ือถือและมีพฤติกรรม
คลอ้ยตามผูท้รงอิทธิพลเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั หรือนอกจากนั้น ในบางกรณีอาจใชบุ้คคลธรรมดา
ท่ีมีอิทธิพลพอท่ีจะทาํใหผู้ติ้ดตาม Follower รู้สึกเช่ือถือและคลอ้ยตามไดโ้ดยอาจแบ่งผูท้รงอิทธิพล
ท่ีเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทัว่ไปได ้3 ประเภท ดงัน้ี (สมคิด เอนกทวีผล และภชัภิชา ฤกษสิ์รินุกูล 
2552 อา้งถึงใน ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั, 2556 น. 48) 

1)  บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ถ่ายทอดและแบ่งปันเร่ืองราว
ท่ีตนเองสนใจ จนกระทัง่มีอิทธิพลกบัผูอ่ื้น Amateur Reviewer เช่น บลอ็กเกอร์ท่ีใชน้ามแฝงว่า ลูก
บวั พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวไทยท่ีเขียนแบ่งปันเร่ืองราวประสบการณ์การเดินทางใน
ประเทศต่าง ๆ และเกร็ดความรู้ให้กบัผูอ่้าน ดว้ยการใชภ้าษาท่ีแฝงไป ดว้ยความจริงใจเขา้ใจง่าย
และเป็นกันเองจึงทาํให้มีผูติ้ดตาม อ่านเร่ืองราวของเธอเป็นจาํนวนมาก หรือบล็อกเกอร์ท่ีใช ้
นามแฝงว่าหมาราร่าหมาหรอด ท่ีแนะนาํการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม และการตกแต่งห้องพกัอาศยั
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

2)  การรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีประสบการณ์การใช ้สินคา้หรือบริการประเภท
เดียวกนั User Group โดยมกัใชเ้วบ็บอร์ด หรือสร้างกลุ่มทางเฟซบุ๊กเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีแสดงความ
คิดเห็นโดยกระแสของกลุ่มคนจาํนวนมากเหล่าน้ีไดมี้อิทธิพลต่อผูอ่้านรายอ่ืน ๆ ดว้ยเช่น เวบ็บอร์ด 
BMW Society เป็นตน้ 

3)  กลุ่มลูกคา้ท่ีมีทศันคติในแง่ลบต่อสินคา้หรือบริการแลว้ใชพ้ื้นท่ีในสังคม
ออนไลน์เพื่อระบายความคบัขอ้งใจของตนเพื่อตกัเตือนหรือเป็นวิทยาทานใหก้บัผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ 
Customer Complaint 
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นอกจากนั้นเวบ็ไซต ์(Klout, n.d. อา้งถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั, 2556, น. 49) ไดแ้บ่งเกณฑ์
ในการวดัความมีอิทธิพลของผูท้รงอิทธิพลในสังคมออนไลน์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ผูท้รง
อิทธิพลคนนั้นมีจาํนวนคนท่ีเขา้มามีส่วนร่วม หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูท้รงอิทธิพลมาก 
นอ้ยเพียงใด True Reach ความคิดเห็นท่ีผูท้รงอิทธิพลนาํเสนอมีการนาํไปพดูคุยต่อในสงัคมวงกวา้ง
มากน้อยเพียงใด (Amplification) และปัจจัยในด้านของความถ่ีในการนําเสนอขอ้มูลและการ
โตต้อบขอ้มูลกบับุคคลอ่ืนมีมากนอ้ยเพียงใด Network Impact ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถคดัเลือกผูท้รงอิทธิพลท่ีคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ผูท้รงอิทธิพลกบัการสร้างกระแสบอกต่อตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ผูท้รงอิทธิพลมี 
อาํนาจต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ผูท้รงอิทธิพลจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในดา้นความตอ้งการในการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบัคนส่วนใหญ่ในสังคม
เน่ืองจากผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ผูท้รงอิทธิพลจึงมีหน้าท่ีจูงใจให้
ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามจนกระทัง่ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ โดยลกัษณะของผูท้รงอิทธิพลท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร้างกระแสบอกต่อในกลุ่มผูบ้ริโภค มีองคป์ระกอบดงัน้ีกล่าวคือ ควรมีความ
เช่ียวชาญ ในดา้นใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เช่น อมตา จิตตะเสนีย ์ช่างแต่ง
หน้าท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลดา้นการแนะนาํเร่ืองความสวยความงาม และการแต่งหน้าในรูปแบบ
ต่างๆกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยัรุ่น นอกจากนั้น ผูท้รงอิทธิพล ควรเป็นตวัแทนของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดย
ควรมีขอ้มูลมากพอท่ี สามารถอธิบายขอ้มูลให้ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ ดังนั้น ผูท้รงอิทธิพลใน
ลักษณะน้ีควรมีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เ ช่น  ในเว็บบอร์ดเฉพาะด้าน  อาทิ
Siamphone.com ท่ีผูท้รงอิทธิพลไดท้ดลองใชโ้ทรศพัทมื์อถือยีห่้อต่าง ๆ ก่อน แลว้จึงนาํมาวิจารณ์
ผา่นหนา้สนทนา หรือ โรเจอร์อีเบิร์ต นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ชาวอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีรูปแบบการ
เขียนเป็นเอกลกัษณ์ นอกจากนั้น ผูท้รงอิทธิพลควรเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคเปรียบเทียบความคิดของ
ผูบ้ริโภคเอง โดยผูท้รงอิทธิพลไม่ควรยืนยนัความคิดของตนว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ควรสร้าง
เร่ืองราวใหผู้บ้ริโภคค่อยๆคลอ้ยตามจนเช่ือใจผูท้รงอิทธิพล และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ผูท้รงอิทธิพลควร
เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือและมีอาํนาจชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามในดา้นทศันคติและพฤติกรรม   
(ฉตัยาพร เสมอใจ, ม.ป.ป. อา้งถึงใน ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั, 2556, น. 50) 

นอกเหนือจากตวัผูท้รงอิทธิพลเองแลว้ ความเด่นชดัและความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑก์็มี
ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑไ์ดดี้ข้ึน อาทิ การท่ีไอศกรีมแมกนัม่วางขาย
ไอศกรีมแบบพรีเม่ียม แลว้ใชผู้ท้รงอิทธิพลอย่างอารยา เอฮาร์เก็ตและอนันดา เอเวอริงแฮม ท่ีมี
อาํนาจในการดึงดูดใจผูบ้ริโภค กย็ิง่เสริมใหแ้ผนรณรงคท์างการตลาดของผลิตภณัฑเ์กิดกระแสการ
บอกต่อไปในวงกวา้งมากข้ึน นอกจากนั้น การใช้ผูท้รงอิทธิพลในส่ือออนไลน์มกัพบในกลุ่ม
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูง หรือกลุ่มสินคา้นวตักรรมซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใช้เวลาศึกษา
ขอ้มูลค่อนขา้งมากก่อนการตดัสินใจซ้ือโดยผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลจากผูท้รงอิทธิพล และนํา
คาํแนะนาํของผูท้รงอิทธิพลมาประกอบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น เคร่ืองสาํอางส่วนใหญ่มกั
เลือกใช ้นภสัสร บูรณศิริ หรือ โมเม ผูมี้ช่ือเสียงท่ีให้ความรู้ดา้นการแต่งหนา้ในรายการ “โมเมพา
เพลิน” ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในสังคมออนไลน์มาเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อประกอบการ
สาธิตในรายการซ่ึงวิธีดงักล่าวมีประโยชน์สําหรับตราสินคา้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ Awareness
ให้กบัผูบ้ริโภคบนโลกออนไลน์ โดยตราสินคา้ส่วนใหญ่มกัเลือกใชผู้ท้รงอิทธิพลในช่วงของการ
แนะนาํสินคา้ Introduction ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์Product Life Cycle เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
ตระหนกัรู้และเพิ่มยอดขายใหก้บัผลิตภณัฑ ์

ส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งให้ความสําคญัท่ีสุดคือ การยดัเยียดถอ้ยคาํท่ีอวดอา้งสรรพคุณของ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งโจ่งแจง้นกัการตลาดตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่ากระแสการบอกต่อเกิดข้ึนไดจ้ากความ
เช่ือใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูท้รงอิทธิพลเป็นสาํคญั ดงันั้น หากผูบ้ริโภคเกิดความระแวงหรือมีความ
เคลือบแคลงใจ ทั้งผูท้รงอิทธิพลและตราสินคา้จะถูกบัน่ทอนความน่าเช่ือถือลงไปในทนัทีดงันั้น 
ตราสินคา้ตอ้งสร้างใหผู้บ้ริโภครู้สึกไดว้่าขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นการเล่าสู่กนัฟังของคนท่ีปรารถนาดีต่อ
กนัและกนั (สมคิด เอนกทวีผล และภชัภิชา ฤกษสิ์รินุกลู อา้งถึงใน ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั, 2556, น.50) 

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้นําเอาทฤษฎีดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการ
นาํเสนอผลิตภณัฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของกูรูความ ในฐานะท่ีเป็นผูท้รงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์และในแวดวงของศาสตร์การแต่งหนา้ เพื่ออธิบายผลการวิจยัใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 
2.2  แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมการรับรู้ 
 

ทฤษฎีการรับรู้ เป็น ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้ของบุคคล โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการรับรู้
ดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้ หมายถึง การท่ีร่างกายรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆท่ีมาเร้าผา่นทางประสาทสัมผสัทางใดทาง
หน่ึง แลว้ตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ๆ ออกมา (เดโช สวนานนท,์ ม.ป.ป. อา้งถึงใน ณัฐชนนัท ์ก่ิงมณี, 
2554, น. 16) 

การรับรู้ คือ การสมัผสัท่ีมีความหมาย การรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่งการสัมผสัท่ีไดรั้บ
ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมายหรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงในการแปลหรือตีความน้ีจาํเป็นท่ีอินทรีย์
จะตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมหรือความชดัเจนท่ีเคยมีมาแต่หนหลงั ถา้ไม่มีความรู้เดิม
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กจ็ะไม่มีการรับรู้ส่ิงเร้านั้น ๆ จะมีแต่เพียงการสมัผสัส่ิงเร้าแทน (จาํเนียร ช่วงโชติ, ม.ป.ป. อา้งถึงใน 
ณฐัชนนัท ์ก่ิงมณี, 2554, น. 16) 

การรับรู้ คือ ขบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีมากระทบกบัประสาทสมัผสัต่าง ๆ ของ
เรา และการแปลความหมายเป็นอย่างไรนั้นข้ึนอยู่โดยตรงกบัประสบการณ์ในอดีตของเราและ
สภาพจิตใจปัจจุบนัเป็นการสร้างความหมายเก่ียวกบัโลกภายนอกใหก้บัเราเอง (นวลศิริ เปาโรหิตน์, 
ม.ป.ป. อา้งถึงใน ณฐัชนนัท ์ก่ิงมณี, 2554, น. 16) 

กระบวนการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกบัระหว่าง เร่ืองความเขา้ใจ การ
คิด การรู้สึก Sensing             ความจาํ Memory          การเรียนรู้ Learning          การตดัสินใจ 
Decision Making  (Novabizz, 2009 อา้งถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554, น. 55) 

กระบวนการรับรู้ จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
มีส่ิงเร้า  Stimulus  ท่ีจะทาํใหเ้กิด การรรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม รอบ

กาย ท่ีเป็น คน สัตว ์และส่ิงของ   ประสาทสัมผสั Sense Organs  ท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกสัมผสั เช่น 
ตาดู หูฟัง จมูกได ้กล่ิน ล้ินรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว และประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าท่ีเราสมัผสั 

การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแลว้ย่อมจะอยู่ในความทรงจาํ
ของสมอง เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะทาํหนา้ท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่า ส่ิงเร้านั้นคือ
อะไร เม่ือมนุษยเ์ราถูกเร้าโดยส่ิงแวดลอ้ม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผสั Sensation โดยอาศยั
อวยัวะสมัผสัทั้ง 5 คือ ตา ทาํหนา้ท่ีดูคือ มองเห็น หูทาํหนา้ท่ีฟังคือ ไดย้นิ ล้ินทาํหนา้ท่ีรู้รส จมูก ทาํ
หนา้ท่ีดมคือไดก้ล่ิน ผวิหนงัทาํหนา้ท่ีสัมผสัคือรู้สึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์แต่
จริง ๆ แลว้ยงัมีการสมัผสัภายในอีก 3 อยา่งดว้ยท่ีจะช่วยใหเ้รารับสมัผสัส่ิงต่าง ๆ 

ลาํดบัขั้นของกระบวนการรับรู้ 
การรับรู้จะเกิดข้ึนได ้ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ส่ิงเร้า Stimulus มากระทบอวยัวะสมัผสัของอินทรีย ์ 
ขั้นท่ี 2 กระแสประสาทสมัผสัวิ่งไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงมีศูนยอ์ยูท่ี่สมองเพ่ือ

สัง่การ ตรงน้ีเกิดการรับรู้ Perception 
ขั้นท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย ความรู้เดิม 

ประสบการณ์เดิม ความจาํ เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทาํให้เกิดการ
ตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง การรับรู้ Perception 

กลไกการรับรู้เกิดข้ึนจากทั้งส่ิงเร้าภายนอกและภายในอินทรีย ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
อวยัวะรับสัมผสั Sensory Organ เป็น เคร่ืองรับส่ิงเร้าของมนุษย ์ส่วนท่ีรับความรู้สึกของอวยัวะรับ
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สัมผสัอาจอยู่ลึกเขา้ไปขา้งใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวยัวะรับสัมผสั แต่ละอย่างมีประสาทรับ
สัมผสั Sensory Nerve ช่วยเช่ือมอวยัวะรับสัมผสักบัเขตแดนการรับสัมผสัต่าง ๆ ท่ีสมอง และ
ส่งผา่นประสาทมอเตอร์ Motor Nerve ไปสู่อวยัวะมอเตอร์ Motor Organ ซ่ึงประกอบไปดว้ย
กลา้มเน้ือและต่อมต่าง ๆ ทาํให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวยัวะมอเตอร์ และจะออกมาในรูปใด
ข้ึนอยู่กบั การบงัคบับญัชาของระบบประสาท ส่วนสาเหตุท่ีมนุษยเ์ราสามารถไวต่อความรู้สึกก็
เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสัมผสั แบ่งแยกแตกออกเป็นก่ิงกา้นแผไ่ปติดต่อกบัอวยัวะรับ
สัมผสั และท่ีอวยัวะรับสัมผสัมีเซลรับสัมผสัท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัจึงสามารถทาํให้มนุษยรั์บ
สมัผสัได ้

มนุษยย์่อมมีพฤติกรรมสนองตอบส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการของการรับรู้เป็นส่ิงแรกท่ี
มนุษยส์นองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบประสาท อวยัวะสมัผสัเป็นปัจจยัสาํคญัของกระบวนการ
รับรู้ตอ้งมีความสมบูรณ์จึงจะสามารถรับรู้ส่ิง เร้าไดดี้ เพราะอวยัวะสัมผสัรับส่ิงเร้า ท่ีมากระทบ
ประสาทรับสัมผสัส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพ่ือให้สมองแปลความหมายออกมา เกิดเป็นการ
รับรู้ และอวยัวะสัมผสัของมนุษยมี์ขีดความสามารถจาํกดั กล่ินอ่อนเกินไป เสียงเบาเกินไป แสง
นอ้ยเกินไป ยอ่มจะรับสมัผสัไม่ได ้ดงันั้น ประเภท ขนาด คุณภาพของส่ิงเร้าจึงมีผลต่อการรับรู้และ
การตอบสนอง ส่ิงเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุน้อวยัวะสมัผสัของเราได ้เช่น คล่ืนวทิย ุเป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ การรับรู้คือ การท่ีมนุษยแ์สดงออกโดยพฤติกรรมทางกาย ทั้งการพบเห็น การได้
ยิน การไดก้ล่ิน การรับรสชาติ หรือการสัมผสั ดว้ยประสาททั้งห้า หรือโดยพฤติกรรมทางใจ เช่น 
ความคิด ประสบการณ์ และทศันคติ หรือส่ิงเร้ากับการตอบสนอง เม่ือประชากรได้รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเร่ืองเคร่ืองสําอางผ่านบิวต้ีบล็อกเกอร์ มีผลทาํให้เกิดพฤติกรรมแสดงออกทางกายหรือ
ความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา ซ่ึงการท่ีประชากรไดรั้บรู้ถึงโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์าง
โทรทัศน์นั้ น จดัเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงของการรับรู้ของมนุษย  ์เม่ือประชากรได้พบเห็น
เคร่ืองสาํอางแต่ละชนิดท่ีบิวต้ีบลอ็กเกอร์นาํมาบอกเล่าถึงคุณสมบติั การใชง้าน ฯลฯ ทาํใหท้ราบว่า
เคร่ืองสาํอางยีห่อ้น้ีดีหรือไม่ดีอยา่งไร ควรซ้ือไวใ้ชห้รือไม่  

ทฤษฎีการเลือกเปิดรับข่าวสาร Media Exposure (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. อา้งถึงใน ณัฐช
นนัท ์ก่ิงมณี, 2554, น. 14) กล่าวถึงการเลือกเปิดรับข่าวสาร เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองสารในการ
รับรู้ของมนุษย ์มีทั้งหมด 3 ขั้น ดงัน้ี 

1)  การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ Selective Exposure or Selective Attention 
หมายถึง แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสาร จากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยู่
ดว้ยกนัหลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง หรือเลือกชมโทรทศัน์ช่อง
ใดช่องหน่ึง การเลือกเปิดรับน้ี พบว่าบุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่
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และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารใหม่ท่ี
ไม่ลงรอยหรือสอดคลอ้งกบัความรู้สึก ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยู่แลว้ จะทาํให้เกิดภาวะไม่
สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ดงันั้น การท่ีลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวได ้ก็ตอ้งแวงหาหรือ
เลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน 

2)  การเลือกรับรู้หรือตีความ Selective Perception or Selective Interpretation เป็น
กระบวนการกลัน่กรองขั้นต่อมา เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้ ก็ใช่ว่า
ข่าวสารนั้ นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารทั้ งหมด ผูรั้บสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนไม่ตรงกนั เพราะความหมายของข่าวสารท่ี
ส่งไปถึง มิไดอ้ยู่ท่ีตวัอกัษร รูปภาพหรือคาํพูดเท่านั้น แต่อยู่ท่ีผูรั้บสารท่ีจะเลือกรับรู้ หรือเลือก
ตีความหมายตามความเขา้ใจของตวัเองหรือตามทศันคติตามประสบการณ์ ตามความเช่ือ ตามความ
ตอ้งการ ตามความคาดหวงั ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์ เป็นตน้ 

3)  กระบวนการเลือกจดจาํ Selective Retention เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจาํ
ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ เป็นตน้ และมกัจะลืมส่ิงท่ีตนเองไม่
สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกว่า การเลือกจดจาํนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ย ท่ีมีผลต่อ
การส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ในบางคร้ังข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธตั้งแต่ชั้นแรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง 
หรือ ชมส่ือสารมวลชนบางฉบบัหรือบางรายการ ในกรณีท่ีผูรั้บสารหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูรั้บสารก็อาจ
พยายามตีความข่าวสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจ หรือความตอ้งการของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารนั้น
ไม่เปิดโอกาสให้ตีความแตกต่างไปได้ ผูรั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นได้อีกเป็นชั้น
สุดทา้ย กล่าวคือเลือกจดจาํเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

 
2.3  แนวคดิทฤษฎเีร่ืองพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

ผูบ้ริโภค คือ บุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ Ability to Buy  มีความตอ้งการซ้ือ 
Needs มีอานาจซ้ือ Purchasing Power ทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ Purchasing Behavior และ
พฤติกรรมการใช ้Using Behavior  (เสรี วงษม์ณฑา, 2542 อา้งถึงใน ฐานทศัน์ ชมภูพล, 2554, น. 
34) ในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภค Consumer Behavior ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

(เบลซ์ และเบลซ์, 2008 อา้งถึงใน ฐานทศัน์ ชมภูพล, 2554, น. 34) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การ
เลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริหาร เพื่อสนองความตอ้งการ
และความปรารถนาอยากไดใ้ห้ได้รับความพอใจ ดังนั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงมีความหมายถึง 
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กระบวนการหรือกิจกรรมของบุคคลในการแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใชส้อยผลิตภณัฑห์รือ
บริการและการประเมินผลหลงัการใชสิ้นคา้เหล่านั้นในการตอบสนองความตอ้งการของตน โดยมี
กระบวนการตดัสินใจซ้ืออยา่งเป็นขั้นตอนนัน่เอง 

 
2.4  แนวคดิทฤษฎเีร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสามารถแสดงไดต้ามแบบจาํลองโดยมีองคป์ระกอบ
สาํคญั 3 ส่วน คือ (สิทธิโชค สวสัดิวฒัน์, 2541, น. 15-20) 

2.4.1  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.4.2  กระบวนการก่อนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.4.3  ผลจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
2.4.1  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค 
อิทธิพลจากตวัสินคา้และบริการท่ีปรากฏในรูปแบบของกินกรรมท่ีเกิดจากส่วนผสมทาง

การตลาด ท่ีบริษทัธุรกิจตอ้งการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยการทาํหนา้ท่ีเพื่อใหข้อ้มูลเขา้ถึง และชกัจูง
โน้มน้าวให้ผูบ้ริโภคซ้ือ และใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากบริษทันั้น ๆ กลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด
ไดแ้ก่ 1) ตวัสินคา้ รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกนัคุณภาพจากผูผ้ลิต 2) การ
ประชาสมัพนัธ์ ในรูปแบบของโฆษณาทางส่ือมวลชน การตลาดโดยตรง การขายโดยพนกังาน และ
การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 3) นโยบายทางดา้นราคา และ 4) การเลือกช่องทางการจดั
จาํหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 

ปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรม เป็นอิทธิพลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้ เช่น คาํบอกกล่าวของ
เพื่อน บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ การใช้เคร่ืองอุปโภคบริโภคและบริการของสมาชิกใน
ครอบครัว หรือบทความในรายงานเก่ียวกบัผูบ้ริโภค รวมถึงอิทธิพลจากชนชั้นในสังคม วฒันธรรม 
และวฒันธรรมย่อย ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนสําคญัในการท่ีผูบ้ริโภคจะประเมินค่าของสินคา้ว่าควร
ยอมรับหรือปฏิเสธ 

การหารหัสเพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคนั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงวฒันธรรมท่ีจะช้ีให้เห็นว่า
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกสินคา้หรือบริการ ณ เวลานั้นหรือในยุคนั้นหรือไม่ เช่น เม่ือทศวรรษท่ี 
1970 ผูข้ายไม่สนใจท่ีจะใชไ้ดร์เป่าผมหรือสเปรยใ์ส่ผม เน่ืองจากเป็นสินคา้สาํหรับสตรี แต่ทุกวนัน้ี
สินคา้ทั้ง 2 ชนิด กลายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับผูช้ายไปแลว้ นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของค่านิยมท่ีอาจ
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สนับสนุนไม่ให้ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้ เช่น ในบางพ้ืนท่ี ของประเทศสหรัฐอเมริกา นักอนุรักษ์มีผล
อยา่งมากในการต่อตา้นการท่ีสตรีจะซ้ือ และใชสิ้นคา้จากขนสตัว ์

การสัง่สมขอ้มูลสินคา้ อิทธิพลจากครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น และ บรรทดัฐานทางสังคม 
ลว้นมีผลต่อส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ และใชสิ้นคา้นั้น เพราะปัจจยัเหล่าน้ีอาจซึมซบัไปในการครองชีพ
ของผูบ้ริโภค หรือ ผูบ้ริโภคอาจจะเดินเขา้ไปหาคาํแนะนาํจากกลุ่มคนเหล่าน้ีก็ได ้ตามแบบจาํลอง
จึงมีลูกศรทั้ง 2 ดา้น แสดงการส่ือสารกนัระหว่าง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และ 
กระบวนการตดัสินใจ 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพ และ ทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ี
มีสินคา้ให้เลือกอย่างหลากหลาย กิจกรรมท่ีบริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือ
ขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกจาํนวนมากเหล่านั้น 

ความเส่ียงจากการตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ความไม่แน่นอนเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญ
กบัส่ิงท่ีเขาไม่สามารถคาดการณ์ไดเ้ม่ือตดัสินใจซ้ือไปแลว้ โดยมีประเภทของความเส่ียง ดงัน้ี 1) 
ความเส่ียงในดา้นคุณภาพของสินคา้ 2) ความเส่ียงในดา้นกายภาพของตวัสินคา้เองและการใชสิ้นคา้
นั้น 3) ความเส่ียงในดา้นความคุม้ค่ากบัเงินท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเป็นราคาสินคา้ 4) ความเส่ียงในดา้น
สงัคม 5) ความเส่ียงในดา้นจิตใจ และ 6) ความเส่ียงในดา้นระยะเวลาการใชง้านสินคา้ 

ความเส่ียงเหล่าน้ีจะมีมากน้อยข้ึนอยู่กบัประเภทของสินคา้และบริการ รวมถึงวิธีการซ้ือ
ดว้ย อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคเองก็มีกลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 1)  การเสาะหา
ขอ้มูล ทาํไดโ้ดยการพูดคุยกบัเพื่อน ครอบครัว หรือ ผูท่ี้แนะนาํไดข้อ้มูลจากคนขาย จากส่ือต่าง ๆ 
เพราะยิง่ถา้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลสินคา้หรือบริการมากเท่าไร การคาดการณ์เก่ียวกบัตวัสินคา้ ก็จะทาํได้
ดียิง่ข้ึนเท่านั้น ความเส่ียงก็จะลดลง 2)  เช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีเคยใชแ้ลว้พอใจ แทนท่ีจะเปล่ียนไปใช้
ยีห่อ้ใหม่ 3)  เม่ือผูบ้ริโภคไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัตวัสินคา้ เขามกัไวใ้จสินคา้ท่ีเขารู้จกัและมี
ช่ือเสียง เพราะฉะนั้น นกัการตลาดจึงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ใหก้บัตรายีห่อ้ของ
ตนอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 4)  ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้เลย เขาก็มกัไวใ้จกบัการ
คดัเลือกสินคา้ของร้านท่ีมีช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของการขายปลีกจึงมีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
เช่นกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคเช่ือว่า ร้านขายปลีกหรือหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง จะเลือกสรรสินคา้ท่ี
มีคุณภาพมาจาํหน่าย 5)  เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัเช่ือว่าการซ้ือสินคา้ยีห่้อท่ีมี
ราคาสูงท่ีสุด เพราะผูบ้ริโภคมกัคาดหวงัว่าเม่ือซ้ือสินคา้ราคาแพงก็น่าจะมีคุณภาพท่ีดีไปดว้ย และ 
6) การหาหลกัประกนัอ่ืน ๆ เช่น การคืนเงินเม่ือใชสิ้นคา้แลว้ไม่พอใจ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
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สินคา้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเช่ือถือได้ คาํรับประกันคุณภาพ และการให้ผูบ้ริโภค
ทดลองใชสิ้นคา้ก่อนซ้ือ 

การพิจารณาของผูบ้ริโภคเพื่อตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยเฉล่ียแลว้ผูบ้ริโภคมกัจะ
พิจารณาซ้ือสินคา้เพียง 3-5 ยีห่อ้ในแต่ละประเภทเท่านั้น การพิจารณาเพื่อซ้ือสินคา้ มกัจะเป็นสินคา้
ท่ีคุน้เคย จาํได ้และยอมรับ 

นอกจากนั้นในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคยงัแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัการตดัสินใจสูง อยู่ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลจาํนวนมากเพ่ือพิจารณาเลือก

สินคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัไม่มีความรู้ในสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ืออยูเ่ลย จึงเป็นความจาํเป็นในการตอ้ง
พิจารณาใหเ้หมาะสม 

ระดบัการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และยีห่อ้ต่างๆอยูบ่า้ง แต่ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อ
แยกแยะขอ้มูลใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน และย ํ้าการตดัสินใจวา่ไม่ผดิพลาด 

ระดับการตดัสินใจ ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคเคยมีประสบการณ์จากการใช้สินคา้หรือบริการ
ประเภทนั้นอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการขอขอ้มูลเพื่อทบทวนส่ิงท่ีตนเองรู้ และย ํ้าการตดัสินใจ 

 
2.4.2  กระบวนการก่อนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
          2.4.2.1  ตระหนกัในความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งประสบ 

ปัญหาใน 2 ลกัษณะ คือ 
          1)  ผูบ้ริโภคจะมีปัญหากบัสินคา้ท่ีเคยใชอ้ยูไ่ม่สร้างความพึงพอใจอีกต่อไป 

          2)  ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ใหม่ เพื่อตอบสนองความจาํเป็นท่ีประสบ 
อยู ่โดยสินคา้ใหม่นั้นคือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจตามมา 

2.4.2.2  การหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ เร่ิมตน้เม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัในความจาํ
เป็น และและตอบไดว้่าการซ้ือสินคา้ประเภทใดมาบริโภคแลว้จะแกปั้ญหาน้ีได ้ ผูบ้ริโภคจะหา
ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยอาจทบทวนจากประสบการณ์ และความจาํเป็นเก่ียวกบัสินคา้ท่ีตนเคยรู้ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้หล่าน้ีเรียกว่า เป็นขอ้มูลภายใน ซ่ึงถา้มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้มากข้ึนเท่าไร 
ขอ้มูลจากภายนอกก็จะส่งผลน้อยลงเท่านั้น แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่เคยรู้จกัสินคา้มาก่อนเลย การหา
ขอ้มูลจะเร่ิมออกไปยงัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีมีประโยชน์ ระดบัความเส่ียงจะมีอิทธิพลต่อขั้นตอนน้ี 
คือ ในสถานการณ์ท่ีความเส่ียงสูง ผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัการหาขอ้มูลและการประเมินทางเลือกท่ี
ซบัซอ้น ในขณะท่ีอยูใ่นสถานการณ์ท่ีความเส่ียงตํ่า เทคนิคท่ีตอ้งใชก่้อนการตดัสินใจก็ไม่ซบัซอ้น
มากนกั 
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จากการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของแหล่งขอ้มูลภายนอกกับพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ พบวา่ ยิง่ผูบ้ริโภคมีความพยายามในการหาขอ้มูลมากข้ึน ทศันคติท่ีมีต่อการใชจ่้ายก็จะยิง่ใช้
เวลามากข้ึน เพื่อเลือกสินคา้ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นการหาขอ้มูลจากปัจจยัภายนอกจะมากท่ีสุด 
เม่ือผูบ้ริโภคมีความรู้จากสินคา้ประเภทนั้นนอ้ยท่ีสุดดว้ย เป็นไปตามแนวคิดท่ีว่า ยิ่งผูบ้ริโภครู้จกั
สินคา้นอ้ยเท่าไร ความสาํคญัในการซ้ือก็ยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น และผูบ้ริโภคใชเ้วลาในการเลือกสรร
มากเท่าไร การขยายเวลาท่ีจะทดลองใชก้จ็ะนานมากข้ึนเท่านั้น 

ปริมาณของขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 
1)  ปัจจยัเก่ียวกบัตวัสินคา้ เช่น ระยะเวลาการใชง้าน ความบ่อยในการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบสินคา้ ความบ่อยในการเปล่ียนแปลงราคา ราคาสินคา้ต่อหน่วย ตรายี่ห้อท่ีมี
จาํนวนสินคา้มากในสินคา้ประเภทเดียวกนั 

2)  ปัจจยัเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือ เช่น เป็นคร้ังแรกในการซ้ือ 
การซ้ือสินคา้เพื่อเป็นของขวญั 

3)  ปัจจยัเฉพาะตวัเก่ียวกบัผูบ้ริโภค เช่น การศึกษา รายไดสู้ง อายตุ ํ่ากว่า 35 
ปี บุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล 

2.4.2.3  การประเมินค่าทางเลือกก่อนการตดัสินใจผูบ้ริโภคจะมีขอ้มูล 2 ประเภท คือ 
รายช่ือยี่หอ้ทั้งหมดของสินคา้ประเภทเดียวกนั และ ความสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งซ้ือสินคา้ กฎ
แห่งการตดัสินใจของผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กับการใช้เหตุผลและประสบการณ์ท่ีผ่านมา กลยุทธ์การ
ตดัสินใจ ตลอดจนกลยทุธ์การกลัน่กรองขอ้มูล โดยแบ่งลกัษณะของกฎท่ีวา่เหล่าน้ีเป็น 2 กลุ่มคือ 

1)  กฎการตดัสินใจท่ีชดเชยได ้ผูบ้ริโภคจะพิจารณาความสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะเฉพาะในแต่ละยี่ห้อ อนัจะส่งผลถึงการซ้ือ สมมติฐานมีอยู่ว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกยี่ห้อท่ีได้
คะแนนรวมสูงสุด หลงัจากการให้คะแนนในคุณสมบติัแต่ละอย่าง เม่ือพิจารณาขอ้ดี เปรียบเทียบ
กบัขอ้ด้อยแลว้ผูบ้ริโภคยงัได้รับประโยชน์ตามความตอ้งการ เช่น รูปทรงของรถท่ีไม่สวยงาม
อาจจะไม่สําคญัเม่ือเทียบกบัการประหยดันํ้ ามนัของรถยี่ห้อน้ี ถือว่าเป็นคุณสมบติัท่ีชดเชยกนัได้
หากผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือรถยีห่อ้น้ี 

2)  กฎการตดัสินใจท่ีชดเชยไม่ได ้เม่ือผูบ้ริโภคประเมินคุณสมบติัของ
สินคา้ลกัษณะบางอย่างอาจมีความสาํคญัมากจนเม่ือยี่ห้อหน่ึงดอ้ยกว่ายี่ห้ออ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบ
คุณสมบติัอ่ืนๆในยี่ห้อเดียวกนัแลว้ดอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคไม่สามารถยอมรับได ้เรียกไดว้่าไม่สามารถ
ชดเชยกนัได ้

อย่างไรก็ตามเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลสินคา้ไม่สมบูรณ์ ก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งรู้จกัสินคา้ในประเภทเดียวกนัวา่ มียีห่อ้อะไรบา้ง แลว้นาํคุณสมบติั



22 
 

ต่างๆมาพิจารณาก่อนการตดัสินใจ แต่ก็มีสินคา้บางชนิดท่ีตอ้งลองใชก่้อนจึงจะทราบไดว้่าตรงกบั
ความตอ้งการท่ีมีอยูห่รือไม่ เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมและมีขอ้ดอ้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
2.4.3  ผลจากกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
เม่ือผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างใดอย่างหน่ึง ผลท่ี

เกิดข้ึนคือ 
2.4.3.1  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

1)  การซ้ือเพื่อทดลองใช ้ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ยี่ห้อนั้ เป็นคร้ังแรก 
และซ้ือในปริมาณนอ้ยกว่าปกติท่ีตอ้งใช ้ ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคตอ้งการประเมินคุณภาพสินคา้ยี่ห้อ
นั้นโดยตรง เช่น การซ้ือนํ้ ายาบว้นปากยี่ห้อใหม่ และเม่ือมีสินคา้ใหม่วางตลาด การซ้ือเพื่อทดลอง
ใชก้็มกัเกิดข้ึนเสมอ แต่พฤติกรรมเช่นน้ีมกัใชไ้ดเ้ฉพาะสินคา้บางประเภทเท่านั้น สินคา้บางชนิดก็
ไม่สามารถซ้ือเพื่อทอลองได ้โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านยาว เช่น เตาไมโครเวฟ เคร่ืองทาํ
ความเยน็ ซ่ึงกวา่จะทราบถึงคุณภาพท่ีแทจ้ริงกต็อ้งใชสิ้นคา้ยีห่อ้นั้นไปจนหมดอายแุลว้ หรือกว่าจะ
เปล่ียนใจไดก้ต็อ้งใชเ้วลาอีกนานจึงจะเปล่ียนยีห่อ้อ่ืนได ้

2)  การซ้ือสินคา้ยี่ห้อนั้น ๆ ซํ้ า ลกัษณะน้ีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดเร่ือง
ความจงรักภกัดีในตรายีห่อ้ Brand Loyalty ซ่ึงจะสร้างความมัน่คงใหก้บัสินคา้ยีห่อ้นั้นในตลาดมาก
ข้ึน โดยจะต่างจากการซ้ือเพื่อทดลอง ตรงท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ซํ้ าในยี่ห้อเดิม และเพิ่มปริมาณ
มากกวา่เดิม 

2.4.3.2  การประเมินคุณค่าหลงัการซ้ือ 

1)  เม่ือใชแ้ลว้สินคา้ตอบสนองผูบ้ริโภคตามท่ีคาดหวงัไว ้

2)  สินคา้ตอบสนองไดดี้เกินคาดไว ้สร้างความพอใจแก่ผูบ้ริโภค 

3)  สินคา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 
การคาดหวงัของผูบ้ริโภคจะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บเสมอ เม่ือผูบ้ริโภคพิจารณา

ประสบการณ์ในอดีตกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งการ นอกจากนั้นเพื่อลดปัญหาภายหลงัการซ้ือผูบ้ริโภคตอ้ง
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และ ดูวา่ฉลาดท่ีสุด สร้างความมัน่ใจเม่ือมีโฆษณายนืยนัการตดัสินใจอีก
คร้ัง รวมถึงการแลกเปล่ียนความเห็นกบัเพื่อนท่ีใชสิ้นคา้ยีห่อ้เดียวกนัอีกดว้ย 
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ภาพที ่2.1  แผนภาพแสดงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  Schiffman & Kanuk, 1994 อา้งถึงใน ศกัด์ิโสภณ ดวงแกว้, 2553, น. 22. 

 
2.5  แนวคดิทฤษฎเีร่ืองประชากรศาสตร์ 
 

2.5.1  ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์  
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

การศึกษา ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นมีความสาํคญัเพราะมีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การตีความ การ
เขา้ใจของผูรั้บสารทั้งส้ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (สุชญา ชีวีวฒัน์, 2551, น. 18)  

2.5.1.1  เพศ Sex เพศมีความสมัพนัธ์ต่อบุคลิกลกัษณะจิตใจและอารมณ์ของบุคคล มี
ตาํราทางจิตวิทยาท่ีสรุปว่าเพศหญิงมกัเป็นเพศท่ีมีอารมณ์อ่อนไหว มองเห็นส่ิงต่าง ๆในลกัษณะดู
รายละเอียด มีความละเมียดละไมกว่าผูช้าย อดทนและมีความเมตตากบับุคคลอ่ืนมากกว่า ดว้ย
คุณลกัษณะดงักล่าวทาํใหเ้พศหญิงถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่เพศชาย 
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2.5.1.2 อายุ Age เป็นตัวกําหนดหรือเป็นส่ิงบ่งบอกเก่ียวกับความเป็นผูมี้
ประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆของบุคคล รวมทั้งการโตต้อบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคลท่ีมี
อายหุรือวยัท่ีแตกต่างกนั 

2.5.1.3  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม Socio-Economic Status อาชีพ รายได ้
เช้ือชาติ และชาติพนัธ์ุ ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลอย่างมากและเป็น
ตวักาํหนดในการเลือกเปิดรับส่ือรวมทั้งเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งต่ออาชีพ ความคิด ความเช่ือ และค่านิยม 
รวมทั้งสถาบนัท่ีคนเหล่านั้นสงักดัอยู ่

2.5.1.4  การศึกษา Education ความรู้เป็นตวัแปรสาํคญัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ และค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองต่าง ๆ เน่ืองจากสถาบนัการศึกษา เป็น
สถาบันท่ีอบรมกล่อมเกลาให้บุคคลเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกัน ใน
การศึกษาเก่ียวกับระดับการศึกษาของบุคคลนั้นในบางเร่ืองอาจไม่ได้ให้ความสําคญักับระดับ
การศึกษาในลกัษณะของการศึกษาท่ีเป็นทางการแต่เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากบุคคลอาจเรียนรู้หรือ
ไดรั้บการศึกษาจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่จากโรงเรียนหรือจากมหาวิทยาลยัก็ได ้เช่น การท่ีบุคคลได้
เรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์ หรือการศึกษานอกระบบ เป็นตน้ 

 
2.5.2  ลกัษณะทางประชากรของผู้รับสาร 
ลกัษณะทางประชากรของผูรั้บสาร Demographic Characteristics of Audience (ปรมะ สตะ

เวทิน, 2538, น. 112-117) 
2.5.2.1  อายุ Age อายุของผูรั้บสารเป็นลกัษณะประการหน่ึง ท่ีเราสามารถใช้

วิเคราะห์ผูรั้บสาร อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 
โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีมากกว่า คนท่ีมีอายมุาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายมุาก 
มกัจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยมมากกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ย คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะเป็นคนท่ียดึถืออุดมการณ์
กว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกแง่ดีกว่า คนท่ีมีอายุมาก สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคนท่ีมีอายุ มี
ประสบการณ์ในชีวิตซ่ึงเคยผา่นยคุเขญ็ต่าง ๆ ตลอดจนมีความผกูพนัท่ียาวนานและมีผลประโยชน์
ในสังคมมากกว่าคนท่ีอายุนอ้ย คนท่ีมีอายมุากกว่าจะมีทรัพยส์มบติัมากกว่าคนท่ีมีอายุนอ้ย จึงมกั
ไม่ค่อยยอมใหมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสังคม เพราะจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยสิ์น สถานะทาง
สังคม และความลาํบากในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลง นอกจากนั้นคนท่ีรุ่นต่างกนัยงัมี
ประสบการณ์ของชีวิตท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ประสบการณ์บางอยา่งของคนรุ่นเก่าเป็นกระสบการณ์
ท่ีข่มข่ืน ซ่ึงคนรุ่นใหม่ไม่เคยประสบ ไม่เคยรู้รสชาติ จึงทาํให้ทศันคติและความรู้สึกนึกคิดของคน
ต่างรุ่น ต่างวยั ไม่เหมือนกนั  
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นอกจากความแตกต่างในเร่ืองของความคิดแลว้ อายยุงัเป็นตวักาํหนดความยากง่าย
ในการชกัจูงใจดว้ย  การวิจยัทางจิตวิทยาพบว่า เม่ือคนท่ีมีอายมุากข้ึนโอกาศท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือ
ถูกชกัจูงใจจะนอ้ยลง นอกจากนั้นโดยปกติแลว้คนท่ีมีวยัต่างกนั มกัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่าง ๆ
แตกต่างกนัออกไปดว้ย  

ลกัษณะในการใชส่ื้อมวลชนกแ็ตกต่างกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อมวลชนในการ
แสวงหาข่าวสารหนกั ๆ มากกวา่เพื่อความบนัเทิง คนท่ีมีอายมุากมกัจะอ่านจดหมายถึงบรรณาธิการ
, ข่าวการบา้นการเมือง หรือบทบรรณาธิการมากกว่าอ่านเร่ืองตลกหรือข่าวกีฬา ในขณะท่ีคนท่ีมี
อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ไม่ค่อยอ่านบทบรรณาธิการ ในการฟังวิทยเุช่นกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะฟังรายการ
ท่ีหนกั ๆ เช่น ข่าว การอภิปรายปัญหาสังคม ดนตรีคลาสสิก รายการศาสนา และไม่ค่อยฟังดนตรี
สมยัใหม่ 

2.5.2.2  เพศ Sex การวิจยัทางจิตวิทยาหลายอนัไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงกบัผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด, ค่านิยม และ ทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม
กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้
อารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม และเป็นแม่บา้นแม่เรือน นอกจากนั้นงานวิจยัหลายอนัยงัพบว่าผูห้ญิง
ถูกชักจูงใจไดม้ากกว่าผูช้าย เช่นงานวิจยัท่ีทดลองทาํกบันักศึกษามหาวิทยาลยัวอชิงตนั โดยให้
นกัศึกษาชายและหญิงฟังปาฐกถาท่ีคดัคา้นการเขา้มาแทรกแซงในเร่ืองสาธารณสุขและการศึกษา
ของรัฐบาลกลาง ผลของการทดสอบปรากฏว่า นกัศึกษาหญิงเปล่ียนทศันติของตนหรือถูกชกัจูงใจ
ไดม้ากกว่านกัศึกษาชาย นอกจากนั้นผูช้ายยงัใชเ้หตุผลและสามารถจดจาํไดม้ากกว่านกัศึกษาหญิง 
แต่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีหยัง่ถึงจิตใจคนไดม้ากกว่าผูช้าย การวิจยัอีกอนัหน่ึงพบว่า ผูช้ายมีความสามารถ
ในการคาดคะเนความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลไดแ้ม่นยาํนอ้ยกวา่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

2.5.2.3  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ Socio-economic Status หมายถึง อาชีพ 
รายได ้เช้ือชาติและชาติพนัธ์ุ ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว การวิจยัดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ให้เห็น
ว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูรั้บสารมีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อ
ผูส่้งสารและสาร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทาํให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์
ต่างกนั มีทศันคติท่ีต่างกนั ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนัดว้ย  

คนท่ีมีอาชีพต่างกนัยอ่มมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์   มีค่านิยมต่อส่ิงต่าง ๆ 
แตกต่างกนัไป คนท่ีรับราชการมกัจะนึกถึงยศถาบรรดาศกัด์ิ, ศกัด์ิศรี, และเกียรติภูมิของความเป็น
ขา้ราชการในขณะท่ีคนทาํงานธุรกิจเอกชนอาจคาํนึงถึงรายไดแ้ละการมีศกัด์ิศรีของตนดว้ยเงินทอง
ท่ีสามารถจะหาซ้ือหรือจบัจ่ายใชส้อยส่ิงท่ีตนตอ้งการ เพื่อรักษาสถานภาพในสังคมของตน แมแ้ต่
คนท่ีราชการดว้ยกนักมี็ความคิดเห็นและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  
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นอกจากครอบครัวและอาชีพแลว้ รายไดต้ลอดจนเช้ือชาติก็มีบทบาทสาํคญัต่อผูรั้บ
สารดว้ย รายไดข้องคนย่อมเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการของคนตลอดจนกาํหนดความคิดของ
คนเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ การแนะนาํใหช้าวนาท่ียากจนบริโภคเน้ือสตัวใ์นปริมาณ
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ คงจะยากกว่าการแนะนาํใหค้นท่ีมีรายไดม้าก ๆ ซ้ือเคร่ืองซกัผา้หรือ
รถยนตค์นัใหม่ นอกจากนั้นคนท่ีมีฐานะดีหรือรายไดสู้งยงัมกัจะใชส่ื้อมวลชนมากดว้ย และการใช้
ส่ือมวลชนก็มกัจะใชเ้พื่อแสวงหาเร่ืองข่าวสารท่ีหนกั ๆ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือ
ฟังเร่ืองการบา้นการเมือง ปัญหาสงัคม และเศรษฐกิจ เป็นตน้  

2.5.2.4  การศึกษา Education เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร 
ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ในยคุสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
จึงยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากนั้นตวัครูผูส้อนก็
มีอิทธิพลต่อความคิดของผูเ้รียนดว้ย เพราะผูส้อนไดส้อดแทรกความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของ
ตวัเองใหแ้ก่ผูเ้รียนในทาํนองเดียวกบัท่ีพ่อแม่ไดส้อดแทรกความคิดของตนใหแ้ก่บุตรในการอบรม
เล้ียงดู 

คนท่ีมีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการท่ีจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี 
ทั้งน้ีเพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง มีความเขา้ใจศพัทม์าก และมีความเขา้ใจสาร
ไดดี้ แต่คนเหล่าน้ีมกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไรง่าย ๆ สารท่ีไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลสนบัสนุน
เพียงพอมกัจะถูกโตแ้ยง้จากคนเหล่าน้ี  

โดยทัว่ไปแลว้ คนท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะใชส่ื้อมวลชนมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาตํ่า 
และคนท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะใชส่ื้อประเภทส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่ามกัจะใชส่ื้อ
ประเภทวิทย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ หากมีเวลาจาํกดัผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัจะแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่ส่ือประเภทอ่ืน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเอาทฤษฎีดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการรับรู้
ข่าวสารท่ีแบ่งตามลกัษณะประชากร เพื่ออธิบายผลการวิจยัใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

2.6  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของคนรุ่น
ใหม่ผา่นบิวต้ีบลอ็กเกอร์”  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

ศิริพรรณ กิจกอ้งเจริญ  (2551) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “เน้ือหาสารเก่ียวกบัความงาม
และผลในการโน้มน้าวใจท่ีนาํเสนอทางเว็บบล็อกและเว็บไซต์” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิง
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คุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ เน้ือหาสารเก่ียวกบัความงามและภาษาท่ีนาํเสนอทางเวบ็
บล็อกและเวบ็ไซต ์และผลในการโนม้นา้วใจ โดยใชว้ิธีการศึกษา 2 วิธีไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหา 
Content Analysis ในเวบ็บลอ็กจาํนวน 2 เวบ็ คือ เวบ็บลอ็ก Pupe_So_Sweet กบั เวบ็บลอ็ก Tuniez 
83 ในเวบ็ไซตจ์าํนวน 1 เวบ็ไซต ์คือ www.jeban.com และวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม Focus Group 
ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่  

1)  ทั้งเวบ็บล็อกและเวบ็ไซต ์มีรูปแบบการใชง้านท่ีทาํให้ผูอ่้านใชง้านและหา
ขอ้มูลท่ีตนเองตอ้งการไดง่้าย 

2)   เวบ็บลอ็ก Tuniez 83 มีรูปแบบการนาํเสนอในองคป์ระกอบต่างๆท่ีครบถว้น 
ไดแ้ก่ ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ส่วน  เว็บบล็อก Pupe So Sweet กบั เว็บไซต ์
www.jeban.com ไม่ปรากฏองคป์ระกอบดา้นภาพเคล่ือนไหวใด ๆ 

3)  พบว่าทั้ง 3 เวบ็ท่ีกล่าวไปมีการนาํเสนอเน้ือหาประเภทวิจารณ์ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองสาํอางมากท่ีสุด 

4)  ผลการโนม้นา้วใจดา้นทศันคติเก่ียวกบัการดูแลตวัเองดา้นความงามพบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าเกิดความรู้สึกอยากหนัมาดูแลตวัเองเร่ืองความสวยงามมาก
ข้ึนหลงัจากไดอ่้านเน้ือหาสารในเวบ็ทั้ง 3  

5)  ผลการโนม้นา้วใจดา้นพฤติกรรมเก่ียวกบัการดูแลตวัเองดา้นความงาม พบว่า
กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่ามีพฤติกรรมการดูแลตวัเองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิมดูแลตวัเองเร่ือง
ความสวยงามมากข้ึนหลงัจากไดอ่้านเน้ือหาสารในเวบ็ทั้ง 3 

6.  ผลการโน้มน้าวใจดา้นทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง พบว่าหาก
ผลิตภัณฑ์ใดถูกวิจารณ์ว่าดี กลุ่มเป้าหมายจะยงัไม่เช่ือ แต่หากผลิตภัณฑ์ใดถูกวิจารณ์ว่าไม่ดี 
กลุ่มเป้าหมายจะเช่ือวา่ไม่ดีตามไปดว้ย 

7.  ผลการโนม้นา้วใจดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง พบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เปล่ียนแปลงไป โดยจะมีการเลือกซ้ืออย่างระวงั 
ละเอียด และเหมาะสมกบัตวัเองมากยิง่ข้ึน 

สิทธิโชค สวสัดิวฒัน์  (2541)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การเปิดรับโฆษณา ทศันคติ 
และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ จากกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม การเปิดรับโฆษณา ทัศนคติ และความพึงพอใจในโฆษณา 
เคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 
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1)  สถานภาพเศรษฐกิจและสงัคม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง
ตราต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2)  การเปิดรับโฆษณาเคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3)  ทศันคติต่อเคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4)  ความพึงพอใจในโฆษณาเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ 

5)  การเปิดรับโฆษณาเคร่ืองสาํอางตราต่างประเทศและทศันคติต่อเคร่ืองสาํอาง
ตราไทยและตราต่างประเทศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือเคร่ืองสาํอางตราไทยและตราต่างประเทศ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ฐานทัศน์ ชมภูพล  (2554) ได้ทาํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การเปิดรับการสาธิตการใช้
เค ร่ืองสําอางผ่านส่ือออนไลน์กับการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองสําอางของผู ้หญิงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางของกลุ่มตวัอย่างเกือบคร่ึง
นั้นไม่ไดซ้ื้อเคร่ืองสาํอางทุกเดือน และมีงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง 1,000 บาทต่อคร้ัง มาก
ท่ีสุด   

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยการสาธิตการใชเ้คร่ืองสาํอางผา่นส่ือ
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความถ่ีในการเข้าชมเว็บไซต์ บล็อก ท่ีเก่ียวกับการสาธิต
เค ร่ืองสําอาง  1  ค ร้ัง ต่อสัปดาห์  ส่วนใหญ่มีการ เ ปิด รับข้อ มูลการสา ธิตผ่าน เว็บไซต ์
www.pantip.com (หอ้งโตะ๊เคร่ืองแป้ง) มากท่ีสุด 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางหลังจากการเขา้ชมเว็บไซต์ หรือ บล็อก พบว่า มากกว่า
คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู ้ท่ี เคยซ้ือเคร่ืองสําอางตามคําแนะนําจากการสาธิตการใช้
เคร่ืองสําอางผ่านส่ือออนไลน์ ซ่ึงเหตุผลหลักก็คือ มีการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ข้าชมว่า
เคร่ืองสาํอางนั้นดี 

พรพรรณ ชินพงสานนท ์ (2550) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่า
ของบล็อกกบัเวบ็ไซตแ์ละไดอาร่ีออนไลน์” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการ
วิจัยท่ีใช้ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร  และการสัมภาษณ์  ซ่ึง
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ผลการวิจยัพบวา่ บลอ็กและไดอาร่ีออนไลน์มีคุณค่าดา้นความสะดวก ง่ายและรวดเร็วในการใชง้าน
มากกวา่เวบ็ไซต ์ในขณะท่ีเวบ็ไซตมี์คุณค่าดา้นความหลากหลายในการใชง้านมากท่ีสุด  

ผลการวิจัยน้ีช้ีให้เห็นว่า บล็อกเป็นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของปัจเจกในการสร้างพื้นท่ีของตวัเอง สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร 
เผยแพร่ หรือนําเสนอส่ิงต่าง ๆ บนพื้นท่ีของตนเอง โดยเจ้าของบล็อกสามารถกาํหนด สร้าง 
ควบคุม เปล่ียนแปลง รูปแบบ การออกแบบ ตลอดจนการจดัวางเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอไดอ้ยา่ง
อิสระและเตม็ท่ี 

ธญัรดา สนธิเมือง  (2551) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “โฆษณาทางโทรทศัน์กบัการเลือก
ซ้ือเคร่ืองสําอางประทินผิวของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม สาํรวจในกลุ่มตวัอย่างเป็นผูห้ญิง อาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ใน
เขต บางกะปิ บึงกุ่ม สวนหลวง บางขุนเทียน พญาไท ตล่ิงชนั ดินแดง และลาดพร้าวจาํนวน 400 
คน โดยวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (ความถ่ี, ร้อยละและค่าเฉล่ีย) พบว่า ลกัษณะทางประชากร
ผูห้ญิงในเขต กรุงเทพมหานคร องคป์ระกอบของพรีเซนเตอร์โฆษณาทางโทรทศัน์ มีผลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางไม่ต่างกนั รูปแบบและเน้ือหาของโฆษณา ทางโทรทศัน์ คุณภาพของสินคา้มี
ผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางต่างกนั ราคามีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางไม่ต่างกนั ซ่ึงสรุปได้
ว่าโฆษณาทางโทรทัศน์มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประทินผิวของกลุ่มตัวอย่าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะให้ขอ้มูลท่ีสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือจึงตอ้งระวงัขอ้มูลข่าวสารท่ีนาํเสนอ
ทางโทรทศัน์ 

จกัรกฤษณ์ มะละพนัธ์ุ  (2551) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “รูปแบบการส่ือสารออนไลน์
ในเวบ็ Blog กรณีศึกษา Bloggang และ OK Nation Blog” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยใชว้ิธีการศึกษา 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การสงัเกตการณ์ การวิเคราะห์เน้ือหา และการสมัภาษณ์เชิงลึก  

ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการส่ือสารออนไลน์ในเวบ็ Blog กรณีศึกษา Bloggang และ 
OK Nation Blog เป็นการนาํเสนอข่าวสาร  โดยมีลกัษณะเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เน้ือหา
จะเนน้การเขียนเล่าเร่ืองราวส่วนตวั และเร่ืองราวทัว่ไป สาํหรับเวบ็ OK Nation Blog เน้ือหาจะเนน้
ข่าวสารและการเมืองเป็นหลกั 

รูปแบบของการพฒันาความสัมพนัธ์นั้นพบว่า หลงัจากท่ีเจา้ของบล็อกมีการเขียนบล็อก
อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทกัทายกนั รูปแบบความสัมพนัธ์จะมีลกัษณะท่ี
เป็นกนัเอง ใกลชิ้ดกบัผูเ้ขียนทั้งท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน จนสุดทา้ยก็เกิดเป็นความสัมพนัธ์ขั้นสนิท
สนม ทีการติดต่อกนั นดัหมายออกมาเจอกนัในโลกของความเป็นจริง 
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สาํหรับรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นเวบ็บลอ็ก พบว่ามีการนาํ รูปภาพ icon เขา้มาประกอบในการ
เขียนเร่ืองราวต่างๆดว้ย ในเวบ็ Bloggang จะนิยมใชภ้าษาพูด และจะพบภาษาแชท คาํศพัทเ์ฉพาะ
กลุ่มเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีทางเวบ็ OK Nation Blog พบว่าจะใชภ้าษาท่ีเป็นทางการ ภาษาเชิง
วิชาการ แต่จะมีคาํท่ีค่อนขา้งรุนแรง ในกลุ่มยอ่ยบลอ็กการเมือง 

ณัฐชนนัท ์ก่ิงมณี  (2554) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การศึกษาการรับรู้โฆษณาตรงและ
โฆษณาแฝงสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างโทรทศัน์ในกลุ่มนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา” งานวิจยัช้ิน
น้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม โดยการศึกษารูปแบบของโฆษณา ใชว้ิธีการศึกษาโดยการรับชมรายการ
ต่าง ๆ ทางโทรทศัน์ท่ีมีโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออกอากาศ และใชแ้บบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรนักศึกษาในการศึกษาด้านการรับรู้โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง
โทรทศัน์  

ผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่ามีเพียงการใชภ้าพลกัษณ์ การให้ขอ้คิดในเชิงสร้างสรรคส์ังคม 
โดยมิไดมี้ภาพของผลิตภณัฑ ์หรือการชกัชวนให้ซ้ือสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในเน้ือหาของ
โฆษณา ขณะท่ีการศึกษาการรับรู้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ประชากรนกัศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรนกัศึกษา มีระดบัการรับรู้ และการจดจาํโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ือโทรทศัน์ในระดบัสูงมาก แต่ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ท่ีมีสาเหตุจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สุชญา ชีวีวฒัน์  (2551)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การสร้างพฤติกรรมการซ้ือจากการ
เปิดรับข่าวสารเคร่ืองสําอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าของผู ้หญิงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสํารวจ เพื่อให้ทราบถึง
อิทธิพลของข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางแบบขายหนา้ร้านในห้างสรรพสินคา้
ของผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางแบบขายหนา้ร้าน
ในหา้งสรรพสินคา้ของผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางจากเคาน์เตอร์ขายหนา้ร้านในหา้งสรรพสินคา้ของ
ผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ผูห้ญิงไทยในเขตกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางแบบขาย
หน้าร้านในห้างสรรพสินคา้ในเคร่ืองสําอางประเภท ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
เคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑล์า้งหนา้ ในขณะท่ี นํ้าหอม นอ้ยท่ีสุด 

การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางแบบขายหนา้ร้านในหา้งสรรพสินคา้ผา่นส่ือ
ต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางแบบขายหนา้ร้านในหา้งสรรพสินคา้ของผู ้
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หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยมีความ
เช่ือมัน่ในช่ือเสียงและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

เกริก บุณยโยธิน  (2550)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การวางกลยทุธ์และประสิทธิผลของ
แผนงานประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดในธุรกิจเคร่ืองสําอาง ในกลุ่มตลาดเคร่ืองสําอางวยัรุ่น” 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์
ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางในกลุ่มตลาดวยัรุ่น ประกอบกบัการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์การตลาดของผลิตภณัฑ ์3 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ 1) มิสชา (Missha) 2) อีทูด้ี 
(Etude) 3) สตีล่า (Stila) ผลการศึกษาพบวา่ 

1)  การวางแผนประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดในธุรกิจเคร่ืองสาํอางจะมีรูปแบบของ
แผนงานในเชิงรุก โดยจะเนน้การทาํการประชาสมัพนัธ์ไปท่ีตวัสินคา้มากกวา่องคก์ร 

2)  วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์การตลาดนั้น จะมีความสอดคลอ้งกนักบั
วตัถุประสงคท์างการตลาดของแต่ละผลิตภณัฑ ์

3)  ประชาสัมพนัธ์การตลาดท่ีดีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย สนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนัตามหลกัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

4)  การวางแผนงานประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดประกอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์
สภาพการตลาด การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การ
กาํหนดกลยทุธ์ กาํหนดขอ้ความหลกั เลือกเคร่ืองมือในการส่ือสาร กาํหนดระยะเวลา งบประมาณ 
และสุดทา้ยคือการประเมินผล 

5)  จุดเด่นของการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดในธุรกิจเคร่ืองสําอางไดแ้ก่ 
ข่าวสารมีความน่าเช่ือถือสูง สามารถสร้างการรับรู้และการเขา้ถึงสูง ส่วนจุดดอ้ย คือ ไม่สามารถ
ควบคุมทิศทางการนาํเสนอและเน้ือหาไดอ้ย่างครบถว้น อีกทั้งแผนการตลาดตอ้งดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลานานจึงจะเห็นผล 

6)  ทั้งน้ีส่ือท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดไดแ้ก่ นิตยสาร เคร่ืองมือท่ีนิยมไดแ้ก่ การ
เผยแพร่ข่าวสารผา่นทางการส่งข่าวแจกและจดัทาํบทความแฝงการโฆษณา 

7)  กลยทุธ์หลกัไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลเสริม การบอกเล่าเร่ืองราวใหม่ๆ การสร้าง
ข่าวสารจากประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 

8)  ปัญหาท่ีสําคญัในการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดในธุรกิจ
เคร่ืองสาํอางสาํหรับกลุ่มวยัรุ่น ไดแ้ก่ การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารอยา่งเพียงพอ 

9)  วิธีการประเมินผลท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ การประเมินผลโดยการนบั
จาํนวน Press Clipping 
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โชติรัตน์ ศรีสุข  (2554) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้
รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ” งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใชว้ิธีวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณา ผลการวิจยัพบวา่  

1)  การใหค้วามหมาย : บริษทักาํหนดความรับผดิชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยมุ่งเนน้การสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สงัคม 

2)  รูปแบบโครงการ : เป็นรูปแบบของการบริจาคของเพื่อการกศุลเป็นส่วนมาก 
3)  กลยทุธ์การส่ือสาร : จาํแนกเป็น 2 ประเภท 1. การส่ือสารภายในใชก้ารส่ือสาร

จากบนสู่ล่าง 2.การส่ือสารภายนอกผา่นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4)  การรับรู้ : ผูบ้ริโภคเห็นว่าการทาํโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครู้รับรู้จะอยูใ่นรูปแบบ
ของการบริจาคส่ิงของ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน 

นิตยา ฐานิตธนกร  (2556)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ผูท้รงอิทธิพลดา้นความงามบนโลกออนไลน์ 
พบว่าปัจจุบันการบริการบนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมจากผูค้นอย่าง
แพร่หลายทัว่โลก เพราะการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบน้ีเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง ไดรั้บความนิยมท่ี
สูงข้ึน โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มท่ีราคาสูง สินคา้ใหม่ หรือสินคา้ท่ีตอ้งการขยายฐานลูกคา้ ซ่ึงไดเ้ร่ิม
หันมามอง ส่ือใหม่อย่างเช่นออนไลน์ มาทดแทนส่ือเก่า รวมถึงการตลาดดา้นความสวยความงาม
ผา่นบิวต้ีบลอ็กเกอร์จึงไดรั้บความนิยม จากนกัการตลาดและธุรกิจต่าง ๆ มากข้ึน เน่ืองจากเป็นการ
ทาํการตลาดแบบบริหารตน้ทุนตํ่า แต่ไดรั้บประสิทธิภาพสูง ยอดขายเคร่ืองสาํอางหลายแบรนดท่ี์
เพิ่มข้ึนมีผลมาจากผูค้นในเครือข่ายชุมชนออนไลน์ท่ีติดตามอ่านบล็อกท่ีเป็นกระแสและซ้ือตาม
เพื่อนท่ีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ นอกเหนือจากนั้นแลว้บิวต้ีบล็อกเกอร์มกัจะเป็นผูบ้ริโภคสินคา้และ
บริการทางดา้นความงามโดยตรงและนาํเอาประสบการณ์ท่ีมาจากการใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวมาเขียน
แสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าผ่านบล็อก จึงมีผูอ่้านให้ความสนใจและติดตามเป็น จาํนวนมาก 
เพราะคนส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองมากกวา่เช่ือขอ้มูลหรือเน้ือหาการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ โดยตรงของบริษทัผูผ้ลิต และผูศึ้กษายงัคงมองว่าธุรกิจความสวยความงามอาจจะ
ยงัคงตอ้งพึ่งพาบิวต้ีบลอ็กเกอร์ ตราบเท่าท่ีความตอ้งการท่ีจะดูสวยงาม มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือของ
ผูค้นในสังคมมีมากข้ึน รวมถึงผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ทางดา้นความงามตอ้งการให้ผลิตภณัฑข์อง
ตนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน ซ่ึงส่งผลทั้ งทางตรงและทางออ้มต่อยอดขายหรือ ภาพลกัษณ์
ผลิตภณัฑไ์ด ้และบิวต้ีบลอ็กเกอร์จะยงัคงเป็นผูท้รงอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการ ของผูค้นท่ีสนใจดา้นความสวยความงามบนโลกออนไลน์ต่อไป เม่ือรักษาไวซ่ึ้งความ
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ซ่ือสัตยต่์อสินคา้หรือบริการท่ีนาํเสนอ และเป็นคนท่ีมีมุมมองแนวบวก โดยเขียนนาํเสนอสินคา้
หรือบริการดว้ยความเป็นกลาง ซ่ือสตัยแ์ละสุดทา้ยคือความจริงใจ 

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า 
มนุษยมี์พฤติกรรมการรับรู้ เพราะเห็นถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงการรับรู้ข่าวสารจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ   เคร่ืองสาํอางท่ีมีการแนะนาํผา่น
กรููความงาม โดยบุคคลจะนาํข่าวสารขอ้มูลเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปยงับุคคลอ่ืน รวมถึงเป็นการตอกย ํ้าความคิดเดิมท่ีมีอยูใ่ห้
มัน่คงในการตดัสินใจซ้ือ โดยท่ีตวักูรูความงามเองก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและ
พฤติกรรมการซ้ือจากการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการ
ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิง
ผา่นกรููความงาม” ว่ามีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัเหล่าน้ี
มานาํเสนอไวด้ว้ย เพื่อนาํมาเป็นรูปแบบและทิศทางในการกาํหนดตวัแปรและการตั้งสมมติฐาน 
เพื่อศึกษาว่าตวัแปรใดมีผลต่อตวัแปรใดบา้ง เป็นการพิสูจน์ผลของงานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีอาจจะมีผล
สอดคล้องหรือขัดแยง้กับงานวิจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมทั้ งนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์เน้ือหา สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ย 
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของคนรุ่นใหม่
เพศหญิงผา่นกรููความงาม” ในคร้ังน้ีมีขั้นตอนและรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

3.1  การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
3.2  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 
3.1  การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 

3.1.1 รูปแบบการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม Mixed Method ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ 

Quantitative Research และการวิจยัเชิงคุณภาพ Qualitative Research ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีนาํเสนอผา่นกรููความงาม โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม 
 

3.1.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

3.1.2.1  กูรูความงามท่ีนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความงามไม่ว่าจะเป็น การแนะนาํ
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกใหม่ การสาธิตการแต่งหน้า การรีวิวขอ้ดี ขอ้เสีย ของผลิตภณัฑ์ความงามต่าง ๆ 
จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 1) โมเม นภสัสร บูรณศิริ  2) แพร่ีพาย อมตา จิตตะเสนีย ์ และ 3) หญิงแย ้ 
นนทพร ธีระวฒันสุข เน่ืองจากการสังเกตของผูว้ิจยัเบ้ืองตน้พบว่า ทั้ง 3 คน เป็นกูรูความงามท่ีมี
ช่ือเสียง และมีจาํนวนคนติดตามจาํนวนมาก อีกทั้งรูปแบบการนาํเสนอของทั้ง 3 ท่านนั้น มีความ
แตกต่างอยา่งน่าสนใจกล่าวคือ  
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โมเม นภสัสร บูรณศิริ  :  เป็นคนท่ีมีวิธีพดู วิธีคิด จนสามารถทาํใหร้ายการโมเมพา
เพลินโด่งดงั ไปกบัการแต่งหน้าตามสถานการณ์สนุก ๆ ณ ตอนนั้น เช่น แต่งหน้าเลียนแบบตวั
ละครท่ีโด่งดงัในช่วงนั้น ๆ แต่งหนา้ไปเดท แต่งหนา้แบบพริตต้ี เป็นตน้  

จุดเด่น การเป็นคนพดูเก่งและประสบการณ์ในวงการมายาวนานของโมเม ส่งผลให้
รายการมีความสนุก บวกกบัเทคนิคการแต่งหน้าท่ีใครก็สามารถแต่งตามไดอ้ย่างง่าย ๆ สามารถ
กาํหนดสถานการณ์ ดึงลูกเล่นเพื่อการแต่งหนา้ไดอ้ยา่งสนุกสนาน มีไอเดียแปลกใหม่มานาํเสนออยู่
ตลอด แถมความช่างพดูและความเฮฮาจึงทาํใหแ้มแ้ต่ผูช้ายยงัชอบดู และติดตาม 

แพร่ีพาย อมตา จิตตะเสนีย ์ :  คล่ืนลูกใหม่มาแรงมากในวงการเคร่ืองสาํอาง เป็นกรูู
เมกอพัท่ีอายยุงันอ้ย แต่เราตอ้งท่ึงในฝีมือและความคิดสร้างสรรคข์องเธอ เพราะการท่ีกา้วสู่การเป็น
เมกอพัอาร์ตติสเวทีระดบัโลกอยา่งลอนดอนแฟชัน่วีค ดว้ยหนา้ตาท่ีสวยจนสามารถประกบดาราดงั
อยา่งชมพู่ อารยา ไดส้บาย อยา่งไม่ขดัเขิน จึงทาํให้แฟนคลบัต่างพากนัช่ืนชม ในการทาํคลิปฮาวทู
แต่งหนา้แบบโฉบเฉ่ียวของเธอ 

จุดเด่น ฝีมือแพร่ีพายกา้วขา้มการแต่งหนา้แบบคนธรรมดาคนเดินดินไปแลว้ เพราะ
ฝีมือของเธอนั้นนิยมการแต่งหนา้เนน้สร้างสรรค ์ศิลปะ สีสันสดใส ร้อนแรง ในระดบัมือโปร เช่น 
การกรีดตาแบบโฉบเฉ่ียวหางยาวซอ้นกนัแตกต่างไปจากเดิม เรียกว่าเดินตามทอ้งถนนไม่ได ้หรือ
แมแ้ต่การเพน้ท์หน้า ทาปากสีฟ้า และท่ีสําคญั เธอทาํออกมาไดอ้ย่างสวยงาม รวมกบัการตดัต่อ
วีดีโอคลิปฮาวทูท่ีมีลูกเล่นหลากหลาย น่าสนใจ ในระดบัมืออาชีพ จนทาํให้ช่ือของเธอข้ึนมาอยูใ่น
รายช่ือของบลอ็กเกอร์อนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

หญิงแย ้ นนทพร ธีระวฒันสุข  :  จากเด็กสาวหนา้อาหมวยหนา้ตาธรรมดา ท่ีหนัมา
พึ่งมีดหมอจนชีวิตพลิกผนักลายมาเป็นพริตต้ีเงินลา้น ดว้ยค่าตวัท่ีติดอนัดบัสูงท่ีสุดในอาชีพน้ี  

จุดเด่น เธอไม่อายและกลา้ท่ีเผยภาพก่อนทาํและหลงัทาํศลัยกรรมอยา่งเปิดเผย บวก
กบัอุปนิสยัข้ีเล่น เนน้ฮา มุขเพียบ จึงมีแฟนคลบัช่ืนชอบในตวัตนของเธอ นอกจากน้ีเธอยงัทาํฮาวทู
การแต่งหนา้ ทาํผม และสารพดัวิธีทาํตวัให้ขาวเปล่งออร่าแบบพริตต้ีดว้ยครีมเปล่ียนสีผิว ท่ีสาํคญั 
เคร่ืองสําอาง เส้ือผา้ ท่ีเธอเลือกใชล้ว้นราคาไม่แพง แต่หญิงแยส้ามารถแต่งออกมาให้แจ่มเทียบ
เคาน์เตอร์แบรนดไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึง 

3.1.2.2  ส่ือท่ีกูรูความงามทั้ง 3 ใชเ้ป็นช่องทางการส่ือสารกบัผูช้ม ไดแ้ก่ Facebook 
Instagram  และ Youtube ซ่ึงเป็นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั 
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3.1.3  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ในส่วนของของศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเก่ียวกบัผลิตภณัฑค์วามท่ีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่ผ่านบิวต้ีบล็อกเกอร์นั้น ผูว้ิจยัไดสุ่้มเลือกตวัอย่างเน้ือหา
หรือคลิปวีดีโอแบบไม่เจาะจง (Simple Random Sampling)  ของกรููความงามทั้ง 3 ท่าน      ในรอบ 
6 เดือนท่ีผา่นมา กล่าวคือตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 เดือนละ 2 คลิป รวมเป็นจาํนวนท่าน
ละ 12 คลิป 
 

3.1.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในส่วนของศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ความท่ีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่ผา่นกรููความงามนั้น โดยผูว้ิจยัทาํการแบ่งกลุ่มเน้ือหาท่ีพบ
ในการนาํเสนอของกรููความงาม ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1.4.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความงามและผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
3.1.4.2  การวิจารณ์ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
3.1.4.3  การตกแต่งใบหนา้ 
3.1.4.4  การตกแต่งทรงผม 
3.1.4.5  ข่าวสาร ข่าวประชาสมัพนัธ์ และบทความโฆษณาเชิงประชาสมัพนัธ์ 
3.1.4.6  เร่ืองความงามอ่ืน ๆ 

 
3.1.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ขอ้มูลทางดา้นการศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ความท่ีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของคนรุ่นใหม่ผ่านกูรูความงามนั้น มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดงัน้ี 

3.1.5.1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ต 
3.1.5.2  ตารางบนัทึกรูปแบบการนาํเสนอ เน้ือหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
3.1.5.3  ส่ือโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ Facebook, Instagram, Youtube 

 
3.1.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลในส่วนของศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ความท่ีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่ผา่นกรููความงามนั้น ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาผา่นส่ือโซเชียล
มีเดียทั้ง 3 อย่างไดแ้ก่ Facebook, Instagram, Youtube โดยใชห้น่วยในการวิเคราะห์ Unit Of 
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Analysis ตามประเภทของช้ินงานหรือรายเร่ือง Item และประเด็นหลกัท่ีนาํเสนอ Theme ซ่ึง
ประเดน็ท่ีจะพิจารณา ไดแ้ก่ 

3.1.6.1  วิเคราะห์รูปแบบการนาํเสนอของกรููความงามทั้ง 3 ท่าน 
3.1.6.2  วิเคราะห์เน้ือหา ข่าวสาร เก่ียวกบัความงามและเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงาม

ทั้ง 3 ท่านนาํเสนอ 
โดยพิจารณาว่าทั้ง 2 ประเด็นดงักล่าว มีลกัษณะเป็นอย่างไร จากนั้นจึงลงความถ่ี

และรายละเอียดในตารางบนัทึก 

 
3.2  การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 

3.2.1  รูปแบบการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม Mixed Method ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ 

Quantitative Research และการวิจยัเชิงคุณภาพ Qualitative Research โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ
เพื่อศึกษาขอ้มูลโดยรวมของการรับรู้ข่าวสารการตลาดเคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่ผา่นกรููความงาม 
ซ่ึงใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ Survey Research ท่ีมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 
3.2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ได้แ ก่  ประชากร เพศหญิงประชากร ท่ี มีอายุ  17-34 ปี  ท่ีอาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,991,331 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556)โดย
ไม่จาํกดัรายได ้การศึกษา และอาชีพ ท่ีมีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารการตลาดและตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

กลุ่มตวัอยา่ง  
  ผูศึ้กษากาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวนจากสูตรต่อไปน้ี 
   
   

n      คือ  จาํนวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 
N     คือ  ขนาดของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,991,331 คน  
e      คือ ค่าความผลิพลาดจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง (ในท่ีน้ีใชร้้อยละ 0.05) 
 

2Ne1

N
n






38 
 

คาํนวณตามสูตร   n =    2,991,331 
             1+2,991,331 (0.05)2 

   n =       399.99  
ดงันั้น เม่ือคาํนวณตามสูตรขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 406 ตวัอยา่ง 

 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple Random Sampling) 
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากรคนรุ่นใหม่เพศหญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเคยรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Fcaebook 
Instagram และ Youtube  
 

3.2.3  ตัวแปรในการวจัิย 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถแจกแจงตามสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสําอาง

ผา่นกรููความงามแตกต่างกนั 
 ตวัแปรตน้ ลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภค 
 ตวัแปรตาม การรับรู้ข่าวสารการตลาดเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม

แตกต่างกนั 

 ตวัแปรตน้ ลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภค 

 ตวัแปรตาม การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของ
ผูบ้ริโภค 

 ตวัแปรตน้ การรับรู้ข่าวสารการตลาดเคร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภค 

 ตวัแปรตาม การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

3.2.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัเชิงปริมาณ Quantitative Research รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามตามแบบ
สุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดขา้งตน้ โดยให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเอง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั จะตอ้งเป็นผูท่ี้เคยรับรู้ข่าวสารผา่นกรููความงาม จากนั้นนาํขอ้มูลไปประมวลผลต่อไป 
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3.2.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามโดยมีรูปแบบคาํถามจะเป็นลกัษณะ
ปลายปิด Close-Ended Questions แบบมีตวัเลือก คาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก และคาํถามท่ี
แสดงระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดย
มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดแบบหลายตวัเลือก โดยมีอาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภท นาม
บญัญติั Norminal Scale ส่วนอาย ุรายได ้และการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั Ordinal Scale 
 ส่วนท่ี 2  การรับรู้ข่าวสารผ่านกูรูความงาม ได้แก่ ความถ่ีและช่องทางในการรับชม 
ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสําอาง เหตุผลในการรับชม และองค์ประกอบของการนําเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกรููความงาม โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดแบบหลายตวัเลือก สาํหรับประเภท
ข่าวสาร เก่ียวกบั เคร่ืองสําอางท่ีนาํเสนอผ่านกูรูความงามท่ีผูช้มสนใจ ระดบัขอ้มูลเป็นประเภท
ระดบัช่วง Interval Scale และคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scaleโดยใช ้Likert Scales 
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้ดงัน้ี 
 
การรับรู้ข่าวสารขอ้มูลผา่นกรููความงาม ระดบัความสนใจ )คะแนน(  

มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

การแปลความหมายขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาหาค่าเฉล่ียและแปล
ความหมาย ดงัน้ี 
 

คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
4.21-5.00 มากท่ีสุด 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 นอ้ย 
1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านการนาํเสนอของกูรูความงาม 
เป็นคาํถามท่ีใชว้ดัผลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง ระดบัขอ้มูลเป็นประเภท
ระดบัช่วง(Interval scale) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยใช ้Likert Scales กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้ดงัน้ี 

 
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง ระดบัความเห็น )คะแนน(  

มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

การแปลความหมายขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาหาค่าเฉล่ียและแปล
ความหมาย ดงัน้ี 

 
คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 
3.2.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ประมวลผลของขอ้มูลจากแบบสอบถามผ่านโปรแกรม SPSS จากนั้นนาํผลวิจยัจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลมานาํเสนอดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และนาํเสนอเป็นค่าเชิงสถิติ
ดงัน้ี 

1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

สาํหรับอธิบายผลของขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ไดแ้ก่ ความถ่ีและช่องทางในการรับชม 
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ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสําอาง เหตุผลในการรับชม และองค์ประกอบของการนําเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกรููความงาม 

3)  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สาํหรับอธิบายผลของขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกู

รูความงาม และส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
ทั้งน้ีมีการใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Interential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน สําหรับ

การศึกษาความแตกต่างของตวัแปร ใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (ค่าสถิติ F-test สาํหรับ
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม) และศึกษา ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิ
สมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของคนรุ่นใหม่
เพศหญิงผา่นกูรูความงาม” ในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดว้ยการวิจยั
แบบคุณภาพและแบบปริมาณ ซ่ึงในบทน้ีผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 406 คน ซ่ึงผลวิจยัปรากฏดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน 

คือแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียเพื่ออธิบาย  
ตอนท่ี 1  ตารางแสดงผลการทดสอบกูรูท่ีเคยรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอาง หรือ วิธีการ

แต่งหนา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2  ตารางแสดงผลการทดสอบลกัษณะประชากร (Demographic) ของกลุ่มตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ตอนท่ี 3  ตารางแสดงผลการทดสอบการรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงามของ

กลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 4  ตารางแสดงผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรู

ความงามของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
ตอนท่ี 1  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนักบัการรับรู้

ข่าวสารการตลาดเก่ียวกับเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม  โดยใช้สถิติในการวิ เคราะห์หา
ความสมัพนัธ์คือ F-Test และค่าความแปรปรวน (ANOVA) 
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ตอนท่ี 2  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนักบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์คือ F-Test 
และค่าความแปรปรวน (ANOVA) 

ตอนท่ี 3  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม โดยใชส้ถิติหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 
4.1.1  ผลการวเิคราะห์เชิงพรรณนา 

 
ตอนท่ี 1 ตารางแสดงผลทดสอบกูรูท่ีเคยรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสําอาง หรือวิธีการ

แต่งหนา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามกรููความงามท่ีรับชมการนาํเสนอ
เคร่ืองสาํอาง หรือ วิธีการแต่งหนา้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

 
ข้อมูลกรููความงาม จํานวน ร้อยละ 

โมเม นภสัสรณ์ บูรณศิริ 334 57.6 
แพร อมตา จิตตะเสนีย ์ 102 17.6 
หญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข 113 19.5 
อ่ืน ๆ 31 5.3 
รวม 580 100 
 
หมายเหตุ: N = 406 คน 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางหรือวิธีการแต่งหนา้
ผา่น โมเม นภสัสรณ์ บูรณศิริ มากท่ีสุด ร้อยละ 57.6  รองลงมาคือ หญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข 
ร้อยละ 19.5, แพร อมตา จิตตะเสนีย ์ ร้อยละ 17.6 และกูรูความงามท่านอ่ืน ๆไดแ้ก่ คุณทราย 
Feonalita, คุณมด Cinnamongal, คุณยริู Yuriukuri, คุณเมย ์MayR, คุณตูน Tooniez 83, คุณกุง้ 
Kunginter, คุณแคทต้ี, คุณเอมม่ี Amy Phachapa, คุณเมย ์Missmay P, คุณพิมพ ์Pim Maneethai, คุณ
สายป่าน Saypan, คุณนตัต้ี และ Michael Phan ร้อยละ 5.3 
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ตอนท่ี 2  ตารางแสดงผลการทดสอบลกัษณะประชากร (Demographic) ของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 
ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

17-24 ปี 128 31.5 

25-29 ปี 212 52.2 
30-34 ปี 66 16.3 
รวม 406 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 25 – 29 ปี มากท่ีสุด มีร้อยละ 

31.5 รองลงมาคือ   ช่วงอาย ุ17-24 ปี  ร้อยละ 31.5  และช่วงอายท่ีุมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ 30-34 ปี 
ร้อยละ 16.3 

 
ตารางที ่4.3  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 18 4.4 
ปริญญาตรี 297 73.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 91 22.4 
รวม 406 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 73.2 

รองลงมาคือ ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.4 และระดบัท่ีมีน้อยท่ีสุดคือ ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 4.4 
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ตารางที ่4.4  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 109 26.8 
พนกังานบริษทัเอกชน 199 49.0 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 44 10.8 
ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 40 10.0 
แม่บา้น 4 1.0 
อิสระ/ฟรีแลนซ์ 7 1.7 
อ่ืน ๆ 3 0.7 
รวม 406 100 

 
จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด ร้อยละ 

49 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 26.8  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.8 ธุรกิจ
ส่วนตวั/เจา้ของกิจการ ร้อยละ 10.8, อิสระ/ฟรีแลนซ์ ร้อยละ 1.7 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่ง
ผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.7 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 76 18.7 
10,001-20,000 บาท 150 36.9 
20,001-30,000 บาท 95 23.4 
30,001- 40,000 บาท 41 10.1 
มากกวา่ 40,001 บาท ข้ึนไป 44 10.8 
รวม 406 100 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าระดบัของรายไดท่ี้กลุ่มตวัอยา่งมีมากท่ีสุดคือ 10,001-20,000 บาท 

ร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 23.4 ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 18.7 



46 
 

มากกว่า 40,001 บาท  ข้ึนไป   ร้อยละ 10.8 และระดบัรายไดท่ี้นอ้ยท่ีสุดคือ 30,001-40,000 บาท 
ร้อยละ 10.1 
 

ตอนท่ี 3  ตารางแสดงผลการทดสอบการรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงามของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

 
ตารางที ่4.6  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามความถ่ีและช่องทางในการรับชม

การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

 

ความถ่ีในการรับชม 
Facebook Instagram Youtube 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง 177 43.6 118 29.1 226 55.7 
สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง 70 17.2 52 12.8 82 20.2 
สปัดาห์ละ 5-6 คร้ัง 27 6.7 25 6.2 29 7.1 
มากกวา่สปัดาห์ละ 7 คร้ังข้ึนไป 36 8.9 37 9.1 35 8.6 
ไม่เคยรับชมเลย 96 23.6 174 42.9 37 8.4 
รวม 406 100 406 100 406 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความถ่ีในการรับชมท่ีมีมากท่ีสุดคือ สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง  ผ่าน

ช่องทาง Youtube มากท่ีสุด ร้อยละ 55.7 รองลงมาคือ Facebook ร้อยละ 43.6 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
Instagram  ร้อยละ 29.1  ความถ่ีอนัดบัต่อไปคือ  ไม่เคยรับชมเลยผ่านช่องทาง  ไดแ้ก่ Instagram 
ร้อยละ 42.9 Facebook ร้อยละ 23.6  และ Youtube ร้อยละ 8.4 ความถ่ีอนัดบัต่อไปคือ สัปดาห์ละ 3-4 
คร้ัง ไดแ้ก่ Youtube ร้อยละ 20.2 Facebook ร้อยละ 17.2 และ Instagram ร้อยละ 12.8 ความถ่ีอนัดบั
ต่อไปคือ มากกวา่สปัดาห์ละ 7 คร้ังข้ึนไป ไดแ้ก่ Instagram ร้อยละ 9.1  Facebook  ร้อยละ 8.9  และ 
Youtube ร้อยละ 8.6  และความถ่ีท่ีมีการรับชมนอ้ยท่ีสุดคือ สัปดาห์ละ 5-6 คร้ัง ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
Youtube ร้อยละ 7.1 Facebook  ร้อยละ 6.7  สุดทา้ยไดแ้ก่ Instagram ร้อยละ 6.2 
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทของ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ 

 

ประเภทข่าวสารทีก่รููความงามนําเสนอ 
ค่าเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

การสอนแต่งหนา้เพื่อปรับโครงสร้างของหนา้ 3.6 1.0 มาก 
การสอนแต่งหนา้ในชีวิตประจาํวนั 4.1 0.9 มาก 

การสอนแต่งหนา้ตามเทศกาลและตามกระแส 3.7 1.0 มาก 

การแนะนาํผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 4.0 0.9 มาก 

การรีวิวจุดเด่นของผลิตภณัฑค์วามงามและเคร่ืองสาํอาง 4.0 0.9 มาก 

การบอกเล่าเคลด็ลบัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์วามงาม 3.9 1.0 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าประเภทของการรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอนั้น

ทั้ งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวก กับประเภทข่าวสารการสอนแต่งหน้าประจาํวนัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.1) รองลงมาคือ การแนะนาํผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้กบัการรีวิวจุดเด่นของผลิตภณัฑค์วาม
งามและเคร่ืองสําอางท่ีไดจ้าํนวนเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.0) และการบอกเล่าเคล็ดลบัในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑค์วามงาม (ค่าเฉล่ีย 3.9) การสอนแต่งหนา้ตามเทศกาลและตามกระแส (ค่าเฉล่ีย 3.7) และ
ท่ีไดค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การสอนแต่งหนา้เพื่อปรับโครงสร้างของหนา้ (ค่าเฉล่ีย 3.6) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทของ
เหตุผลท่ีท่านรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

เหตุผลในการรับชม 
ค่าเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

เป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 3.8 0.7 มาก 

การแสดงผลก่อนและหลงัการใชเ้คร่ืองสาํอาง ซ่ึงเป็นท่ี
พึงพอใจของท่าน 

 

3.8 
 

0.8 
มาก 

เป็นกรููความงามท่ีท่านช่ืนชอบ 3.8 0.9 มาก 

การนาํเสนอของกรููความงามมีความมัน่ใจในผลลพัธ์ท่ี
ไดต้อ้งออกมาเป็นท่ีพอใจ 

 

3.9 
 

0.7 
มาก 

กรููความงามเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการ
เคร่ืองสาํอาง/วงการบนัเทิง 

 

3.9 
 

0.8 
มาก 

วิธีการสาธิต หรือการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 4.1 0.7 มาก 

ความเช่ียวชาญในการสาธิต หรือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์

 

4.1 
 

0.7 
มาก 

มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งลึกซ้ึง 3.9 0.8 มาก 

รู้สึกวา่กรููความงามท่านนั้น ๆ ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของ 
แบรนดเ์คร่ืองสาํอางใด ๆ 

 

3.9 
 

0.9 
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบว่าเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ

งามนั้น ทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวก  ซ่ึงเหตุผลในขอ้วิธีการสาธิต หรือการให้คาํแนะนํา
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์บัความเช่ียวชาญในการสาธิต หรือให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ไดค่้าเฉล่ีย
เท่ากันและมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.1) รองลงมาคือ การนําเสนอของกูรูความงามมีความมัน่ใจใน
ผลลพัธ์ท่ีไดต้อ้งออกมาเป็นท่ีพอใจ กูรูความงามเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการเคร่ืองสําอาง/
วงการบนัเทิง, มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อย่างลึกซ้ึง, รู้สึกว่ากูรูความงามท่านนั้น ๆ ไม่ไดเ้ป็น
ตวัแทนของแบรนดเ์คร่ืองสาํอางใด ๆ ไดค่้าเฉล่ียเท่ากนัอยูท่ี่ 3.9 และเหตุผลอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
เป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ การแสดงผลก่อนและหลงัการใชเ้คร่ืองสําอาง ซ่ึงเป็นท่ีพึงพอใจของท่าน 
และเป็นกรููความงามท่ีท่านช่ืนชอบ ไดค่้าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทของ
องคป์ระกอบของการนาํเสนอท่ีท่านใหค้วามสนใจในการรับชมข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงาม 

 

รูปแบบการนําเสนอ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

รูปภาพ 3.9 0.9 มาก 

คลิปวีดีโอ 4.4 0.7 มาก 

เสียงเพลง 3.1 1.0 มาก 

เทคนิคการเล่าเร่ือง  4.3 0.7 มาก 

มีความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํเสนอ  4.2 0.7 มาก 

ขอ้ความ/เน้ือหา 4.1 0.7 มาก 

ช่ือเสียงของกรููความงาม 3.9 0.9 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบว่าองคป์ระกอบของการนาํเสนอท่ีท่านให้ความสนใจในการรับชม

ข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม ทั้ งหมดมีความคิดเห็นไปในเชิงบวก คือ เห็นด้วย ซ่ึง
องคป์ระกอบท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คลิปวีดีโอ (ค่าเฉล่ีย 4.4) รองลงมาคือ เทคนิคการเล่าเร่ือง 
เช่น กระชบัไดใ้จความ มีลูกเล่นสนุกสนานฯ (ค่าเฉล่ีย 4.3) อนัดบัต่อไปคือ มีความคิดสร้างสรรค์
ในการนาํเสนอ เช่น สร้างเร่ืองราวในคลิปวีดีโอการสอนแต่งหน้า (ค่าเฉล่ีย 4.2) ขอ้ความ/เน้ือหา 
(ค่าเฉล่ีย 4.1) รูปภาพ กบั ช่ือเสียงของกูรูความงาม ไดเ้ท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.9) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
เสียงเพลง (ค่าเฉล่ีย 3.1) 
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ตอนท่ี 4  ตารางแสดงผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรู
ความงามของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ตารางที ่4.10  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

 
การตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอาง 

การตดัสินใจซ้ือ จาํนวน ร้อยละ 
   

เคยซ้ือ 265 65.3 
ไม่เคยซ้ือ 141 34.7 

 รวม 406 100 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง เคยซ้ือ เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามมากท่ีสุด จาํนวน 
265 คน (ร้อยละ 65.3) และ ไม่เคยซ้ือ มีจาํนวนอยูท่ี่ 141 คน (ร้อยละ 34.7)  
 
ตารางที่ 4.11  แสดงค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเหตุผลท่ี

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางตามท่ีกรููความงามนาํเสนอ 
 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ค่าเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อกรููความงาม 4.0 0.7 มาก 

รูปแบบการนาํเสนอของกรููความงามทาํใหท่้านมัน่ใจวา่
จะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีนาํแสนอ 

 

4.0 
 

0.7 
มาก 

มีการแสดงความคิดเห็นจากผูช้มวา่ใชดี้จริง 4.2 0.7 มาก 

ราคาผลิตภณัฑท่ี์แนะนาํมีความสมเหตุสมผล 4.2 0.7 มาก 

มีการแสดงผลก่อนและหลงัใชซ่ึ้งเป็นท่ีพอใจของท่าน 4.2 0.7 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม
ทั้งหมดมีความคิดเห็นไปในเชิงบวก คือ เห็นดว้ย ซ่ึงปัจจยัท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดมีดว้ยกนั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
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มีการแสดงความคิดเห็นจากผูช้มว่าใชดี้จริง ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีแนะนาํมีความสมเหตุสมผล และมี
การแสดงผลก่อนและหลงัใชซ่ึ้งเป็นท่ีพอใจของท่าน (ค่าเฉล่ีย 4.2) รองลงมาไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ
ท่ีมีต่อกูรูความงาม รูปแบบการนาํเสนอของกูรูความงามทาํให้ท่านมัน่ใจว่าจะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ี
นาํเสนอ (ค่าเฉล่ีย 4.0) ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเหตุผลท่ีไม่

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางตามท่ีกรููความงามนาํเสนอ 
 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการไม่ตัดสินใจซ้ือ 
ค่าเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

มีความเห็นวา่เป็นขอ้มูลเกินจริง (โฆษณาแฝง) 3.5 0.9 มาก 
มีการแสดงความคิดเห็นดา้นลบจากผูช้มท่ีใชจ้ริง 3.1 1.0 ปานกลาง 
กรููความงามท่ีนาํเสนอไม่มีช่ือเสียง 2.8 1.0 ปานกลาง 
ตอ้งการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากแหล่งอ่ืนๆเพ่ิมเติม 4.1 0.8 มาก 
การนาํเสนอของกรููความงามยงัไม่น่าเช่ือถือมากพอ 3.1 0.9 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการไม่ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม 

ทั้งหมดมีความคิดเห็นไปในเชิงบวก คือ เห็นดว้ย ซ่ึงปัจจยัท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ตอ้งการศึกษา
ขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากแหล่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม (ค่าเฉล่ีย 4.1) รองลงมาคือ เพราะคิดว่าเป็นขอ้มูลเกินจริง 
โฆษณาแฝง (ค่าเฉล่ีย 3.5) , มีการแสดงความคิดเห็นดา้นลบจากผูช้มท่ีใชจ้ริง กบั การนาํเสนอของกู
รูความงามยงัไม่น่าเช่ือถือมากพอ ไดค่้าเฉล่ียเท่ากนัอยูท่ี่ 3.1 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  เพราะกูรูความ
งามท่ีนาํเสนอไม่มีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 2.8) 
 

4.1.2  ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารการตลาด

เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางของกรููความงามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั จาํแนกออกเป็น
สมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 อายท่ีุแตกต่างกนัมีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกู
รูความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : อายท่ีุแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงามผา่น
ช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายท่ีุแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงามผา่น
ช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95%  หรือมีนยัสาํคญัท่ี  0.05 

 
ตารางที ่4.13  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัความถ่ีในการรับชมการ

นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) 17-24 ปี 7.4 2.66 8.336*** 0.000 1,3 > 2,3 

2) 25-29 ปี 7.0 2.68    

3) 30-34 ปี 5.8 2.23    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานแตกต่างระหว่างอายกุบัความถ่ีในการรับชม
การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way ANOVA 
พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสําอางของกูรูความงาม
ผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอาย ุ17-24 ปี กบั 
กลุ่มอาย ุ30-34 ปี มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม มากกว่า 
กลุ่มอาย ุ 25-29 ปี กบั อาย ุ30-34 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอาง
ของกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกูรูความ
งามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกูรูความ
งามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่
95%  

 
ตารางที ่4.14  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัความถ่ีในการ 

รับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

การศึกษา 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 8.4 3.09 5.473** 0.005 1>3 

2) ปริญญาตรี 7.0 2.66    

3) สูงกวา่ปริญญาตรี 6.4 2.41    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัความถ่ีใน
การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.005 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความถ่ีในการรับชมการนําเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกูรูความงามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่
พบวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี กบั กลุ่มท่ีมีการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี  มีความถ่ีในการ
รับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของ
กรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
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H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม
ผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม
ผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95%  
 
ตารางที่ 4.15  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัความถ่ีในการรับชม

การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 7.3 2.59 1.598 0.174 

2) พนกังานบริษทัเอกชน 6.6 2.67   

3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 7.5 2.50   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 7.1 3.07   

5) อาชีพอิสระ 6.6 1.50   

 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัความถ่ีใน

การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.174 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความถ่ีในการรับชมการนําเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกรููความงามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอาง
ของกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม
ผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีไม่แตกต่างกนั 
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H1 : รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม
ผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ตารางที่ 4.16  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัความถ่ีในการรับชม

การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

รายได้ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 7.5 2.51 9.643*** 0.000 1,4 > 2,4 

2) 10,001-20,000 บาท 7.4 2.75    

3) 20,001-30,000 บาท 7.0 2.61    

4) มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป 5.7 2.24    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัความถ่ีในการ
รับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอาง
ของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูมี้
รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท กบั ผูมี้รายไดม้ากกว่า 30,001 บาท ข้ึนไป  มีความถ่ีในการรับชมการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม มากกว่าผูมี้รายได ้10,001-20,000 บาท กบั มากกว่า 
30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความ
งามนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
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H0 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอท่ี
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอท่ี
แตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 
ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายกุบัการรับรู้ประเภทของ

ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ 
 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) 17-24 ปี 7.5 4.31 3.870* 0.022 1>3 

2) 25-29 ปี 7.4 3.76    

3) 30-34 ปี  7.0 3.59    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17  ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายกุบัประเภทข่าวสาร
ในการรับชมนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.022 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีการรับชมประเภทข่าวสารเคร่ืองสาํอางการผา่นกู
รูความงามผา่นท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอาย ุ17-24 ปี กบั กลุ่มอาย ุ30- 34 ปี 
มีประเภทข่าวสารในการรับชมนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี  1.6 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกู
รูความงามนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกูรูความงาม
นาํเสนอท่ีไม่แตกต่างกนั 
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H1 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกูรูความงาม
นาํเสนอท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 
ตารางที่ 4.18  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัการรับรู้ประเภท

ของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ 
 

การศึกษา 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 24.7 4.01 2.907 0.056 

2) ปริญญาตรี 23.4 4.09   

3) สูงกวา่ปริญญาตรี  22.6 3.30   

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัประเภท

ข่าวสารในการรับชมนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One 
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.056 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับชมประเภทข่าวสารเคร่ืองสาํอางการ
ผา่นกรููความงามผา่นท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.7 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกูรู
ความงามนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ
ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ
ท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ตารางที่ 4.19  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการรับรู้ประเภทของ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ 

 

อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 23.8 4.06 1.270 0.281 

2) พนกังานบริษทัเอกชน 23.2 3.87   

3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  23.0 3.32   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 22.3 4.53   

5) อาชีพอิสระ 23.3 3.87   

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการอาชีพกบัประเภท

ข่าวสารในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ 
One Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.281 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการอาชีพท่ีแตกต่างกัน  มีการรับชมประเภทข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางการผา่นกรููความงามผา่นท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.8 รายไดแ้ตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกูรู
ความงามนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ
ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ
ท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ตารางที ่4.20  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการรับรู้ประเภทของ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ 

 

รายได้ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 23.8 3.30 4.266* 0.006 1,4 > 2,4 

2) 10,001-20,000 บาท 23.8 4.14    

3) 20,001-30,000 บาท 23.2 4.03    

4) มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป 22.0 3.81    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการรายไดก้บัประเภท
ข่าวสารในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ 
One Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.006 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการรับชมประเภทข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
การผา่นกรููความงามผา่นท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบวา่ผูมี้รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท มี
การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม มากกวา่ผูมี้รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาท 
ข้ึนไป โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท กบั ผูมี้รายไดม้ากกว่า 30,001 
บาท ข้ึนไป  ประเภทในการรับชมข่าวสารท่ีกรููความงามนาํเสนอ มากกว่าผูมี้รายได ้10,001-20,000 
บาท กบั มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.9 อายุท่ีแตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ตารางที ่4.21  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัเหตุผลในการรับชมการ 
นาํเสนอเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) 17-24 ปี 36.2 4.87 8.752*** 0.000 1>3 

2) 25-29 ปี 35.1 5.03    

3) 30-34 ปี  33.1 5.09    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบัเหตุผลในการ
รับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอาย ุ17-24 ปี กบั กลุ่ม
อาย ุ30-34 ปี มีเหตุผลในการรับชมนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.10 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรูู
ความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรูู
ความงามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.22  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัเหตุผลในการ
รับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 38.0 5.47 3.957* 0.020 1<3 

2) ปริญญาตรี 35.2 5.07    

3) สูงกวา่ปริญญาตรี  34.4 4.92    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัเหตุผลใน
การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.020 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี กับ กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีเหตุผลในการรับชมนําเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.11 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีเหตุในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีเหตุในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.23  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัเหตุผลในการรับชม
การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

อาชีพ 
ค่าเฉลีย่  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 35.7 4.81 1.337 0.256 

2) พนกังานบริษทัเอกชน 35.3 5.17   

3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  34.0 4.61   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 34.3 5.46   

5) อาชีพอิสระ 34.4 6.08   

 
จากตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการอาชีพกบัเหตุผลใน

การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.256  ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.12 รายได้แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีเหตุในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีเหตุในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.24  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัเหตุผลในการรับชม
การนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

รายได้ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 35.9 4.99 6.711*** 0.000 1,4 > 2,4 

2) 10,001-20,000 บาท 35.8 4.70    

3) 20,001-30,000 บาท 35.3 5.32    

4) มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป 33.0 5.07    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการรายไดก้บัเหตุผลใน
การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way 
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบวา่ผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท กบั ผูมี้รายได้
มากกว่า 30,001 บาท ข้ึนไป  มีเหตุผลในการรับชมข่าวสารท่ีกูรูความงามนาํเสนอ มากกว่าผูมี้
รายได ้10,001-20,000 บาท กบั มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.14 อายท่ีุแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกู
รูความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกู
รูความงามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบัองคป์ระกอบการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) 17-24 ปี 28.2 3.93 4.070* 0.018 1,3 > 2,3 

2) 25-29 ปี 28.0 3.50    

3) 30-34 ปี  26.7 4.11    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายกุบัองคป์ระกอบการ

นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามี
ค่า Sig เท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรูู
ความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท่ี้มีอาย ุ17-24 ปี กบั ผูท่ี้มีอาย ุ30-34 ปี  มี
ความสนใจองคป์ระกอบในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ
20-29 ปี กบั ท่ีมีอาย ุ30-34 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.15 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.26  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัความสนใจใน
องคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 28.5 4.02 1.146 0.319 

2) ปริญญาตรี 28.0 3.80   

3) สูงกวา่ปริญญาตรี  27.4 3.60   

 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัความสนใจ

ในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One 
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.3 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.16 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.27  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัมีความสนใจใน
องคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

อาชีพ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 27.9 3.96 0.686 0.602 

2) พนกังานบริษทัเอกชน 28.0 3.79   

3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  27.6 3.38   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 27.3 3.53   

5) อาชีพอิสระ 26.7 3.85   

 
จากตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการอาชีพกบัความสนใจ

ในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One 
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.602 ซ่ึงมากกว่ากว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการอาชีพท่ีแตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.17 รายไดแ้ตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั  

H1 : รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.28  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัความสนใจใน
องคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

รายได้ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน F Sig 

ทดสอบรายคู่ 

1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 27.9 4.29 6.606*** 0.000 2,4 > 3,4 

2) 10,001-20,000 บาท 28.4 3.17    

3) 20,001-30,000 บาท 28.3 3.72    

4) มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป 26.3 3.96    

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการรายไดก้บัความสนใจ
ในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One 
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท่ี้มีรายได ้
10,001-20,000 บาท กบั  ผูท่ี้มีรายได ้มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป มีความสนใจองคป์ระกอบในการ
รับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม มากกว่าผูท่ี้มีรายได ้20,001-30,000 บาท กบั ผูท่ี้มี
รายได ้มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

สมมติฐานท่ี 2  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามท่ีแตกต่างกนั จาํแนกออกเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 อายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงามท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0 : อายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 
H1 : อายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.29  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง 
        สาํอางผา่นกรููความงาม 

 

อายุ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงแบน
มาตรฐาน F Sig 

1) 17-24 ปี 0.6 0.49 1.023 0.360 

2) 25-29 ปี 0.7 0.47   

3) 30-34 ปี 0.6 0.48   

 
จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานความความแตกต่างระหว่างอายุกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า 
Sig เท่ากบั 0.360 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายแุตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม
ท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่าง 
H1 : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 
สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

ตารางที่ 4.30  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 

ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 0.6 0.50 0.257 0.774 

2) ปริญญาตรี 0.6 0.48   

3) สูงกวา่ปริญญาตรี 0.7 0.47   



69 
 

จากตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า 
Sig เท่ากบั 0.774  ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่ต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงามท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั  
H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 
สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ตารางที่ 4.31  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 

อาชีพ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 0.6 0.49 1.948 0.102 

2) พนกังานบริษทัเอกชน 0.7 0.46   

3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 0.7 0.46   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 0.5 0.51   

5) อาชีพอิสระ 0.6 0.50   

 
จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า 
Sig เท่ากบั 0.102 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4  รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 

H0 : รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีไม่แตกต่างกนั 
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H1 : รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.32  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ผา่นกรููความงาม 
 

รายได้ 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F Sig 

1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 0.6 0.50 1.712 0.164 

2) 10,001-20,000 บาท 0.7 0.47   

3) 20,001-30,000 บาท 0.7 0.46   

4) มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป 0.6 0.48   

 
จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม โดยใชก้ารทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 
0.164  ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3  การรับรู้ข่าวสารดา้นการตลาดเคร่ืองสําอาง มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม จาํแนกออกเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.1  การรับรู้ข่าวสารการตลาดเคร่ืองสําอางมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0 : การรับรู้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
H1 : การรับรู้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 
ตารางที ่4.33  แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารการตลาดเคร่ืองสาํอางกบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ นัยสําคญั ระดับความสัมพนัธ์ ทศิทาง 

0.227*** 0.000 ความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า เดียวกนั 
หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 



71 
 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ข่าวสารการตลาด
เคร่ืองสาํอางกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารท่ี
สัมพนัธ์กบัการตดัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.227 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารท่ีมากข้ึน จะมีการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีมากข้ึนแต่อยูใ่นระดบัตํ่า 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.2  ช่องทางการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0 : ช่องทางการรับชมไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
H1 : ช่องทางการรับชมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

 
ตารางท่ี 4.34  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร

เคร่ืองสาํอางกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ นัยสําคญั ระดับความสัมพนัธ์ ทศิทาง 

0.186*** 0.000** ความสมัพนัธ์ระดบัตํ่ามาก เดียวกนั 

หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการช่องทางการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่ากลุ่มตวัอยา่งมีช่องทางการ
รับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกูรู
ความงาม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.186 แสดง
ว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามากในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีช่องทาง
การรับชมข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีมากข้ึน จะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงามท่ีมาก
ข้ึนแต่อยูใ่นระดบัตํ่ามาก 
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4.1.3  บทสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางที ่4.35  แสดงสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 1-2 
 

 
ตัวแปร 

ลกัษณะทางประชากร 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง
ของกรููความงามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์ค 

    

การรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกูรูความงาม
นาํเสนอ 

    

เหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอาง
ผา่นกรููความงาม 

   

ความสนใจในองค์ประกอบการนํา เสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

   

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม    

 
เคร่ืองหมาย: หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง) 

  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกต่าง)  
 
ตารางที ่4.36  แสดงสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 

 
ตัวแปร 

การตัดสินใจซ้ือ 
เคร่ืองสําอางผ่านกรููความงาม 

การรับรู้ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกูรูความ
งามนาํเสนอ 

 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม  

 
เคร่ืองหมาย: หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 (มีความสมัพนัธ์) 

  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H0 (ไม่มีความสมัพนัธ์) 
 



บทที ่5 
 

การนําเสนอผลติภณัฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของกรููความงาม 
 

การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ไดเ้กบ็ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์รูปแบบการ
นาํเสนอผลิตภณัฑค์วามงามและเคร่ืองสาํอางของกรููความงาม ไดแ้ก่ 1) คุณโมเม นภสัสร บูรณศิริ 
2) คุณหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข 3) คุณแพร่ีพาย อมตา จิตตะเสนีย ์ และการวิเคราะห์เน้ือหา
ข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางท่ีนาํเสนอผา่นกรููความงามทั้ง 3 ท่าน 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนาํเสนอผลิตภณัฑค์วามงาม เคร่ืองสาํอาง และ การ
วิเคราะห์เน้ือหาข่าวสารท่ีนาํเสนอผา่นกรููความงามทั้ง 3 ท่าน ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัออกเป็น 
2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์รูปแบบการนาํเสนอผลิตภณัฑค์วามงามและเคร่ืองสาํอางของกูรู
ความงาม ไดแ้ก่ 1) คุณโมเม นภสัสร บูรณศิริ 2) คุณหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข 3) คุณแพร่ีพาย 
อมตา จิตตะเสนีย ์

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เน้ือหาข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางท่ีนาํเสนอผา่นกรููความงามทั้ง 3 
ผา่นช่องทางการนาํเสนอไดแ้ก่ 1) Facebook 2) Instagram 3) Youtube  

 
5.1  การวเิคราะห์รูปแบบการนําเสนอผลติภัณฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของกูรูความ

งาม  
 

5.1.1  รูปแบบการนําเสนอผลติภัณฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของ ของ คุณโมเม นภัสสร 
บูรณศิริ 

โมเม   นภสัสร  บูรณศิริ   อดีตนกัร้องช่ือดงัเจา้ของเพลงฮิตติดลมบน “กระดุ๊กกระด๊ิก”  ท่ี
ในวนัน้ีไดผ้นัตวักลายมาเป็นกรููสอนแต่งหนา้ช่ือดงัในรายการ “โมเม พาเพลิน” ทาง Spokedark.tv  
เวบ็ไซตที์วีออนไลน์ จนในวนัน้ีเธอไดรั้บการขนานนามว่า “คุณแม่” ดา้นการแต่งหน้าตวัจริง กูรู
ความงามท่ีมาพร้อมกบัความมัน่ใจเกิน 100 เปอร์เซนต ์พร้อมกบัทกัษะการแต่งหนา้ท่ีเนน้ความ
เรียบหรู ดูดี ส่งผลให้คุณโมเมสามารถกา้วกระโดดมาเป็นกูรูความงามระดบัตน้ ๆไดใ้นเวลาอนั
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แสนสั้น จากบทสัมภาษณ์ทางเวบ็ไซตไ์ทยรัฐออนไลน์ คุณโมเมไดก้ล่าวถึงการมายืนอยูใ่นจุดน้ีว่า 
“ท่ีจริงมีทกัษะในการแต่งหนา้และสนใจการแต่งหนา้อยูแ่ลว้ ซ่ึงไดดู้คลิปวีดิโอของชาวต่างชาติท่ี
สอนแต่งหนา้ เลยอยากทาํบา้งเป็นภาษาไทย และเอาไอเดียน้ีไปคุยกบัโปรดิวเซอร์ท่ีโมเมทาํรายการ
สอนภาษาองักฤษทีวีออนไลน์  จึงกลายเป็นรายการ โมเมพาเพลิน ซ่ึงวนัน้ี เขา้ปีท่ี 4 แลว้ ไม่คิดว่า 
จะประสบความสําเร็จมากเช่นน้ีท่ีมีคนดูเป็นแสน ๆ วิว”  (ทีมข่าวหน้าสตรี, 2556)  สําหรับ
รายละเอียดของรายการโมเมพาเพลิน ผูว้ิจยัไดส้รุปออกมาว่า เป็นรายการสอนแต่งหน้าท่ีมีความ
ยาวประมาณ 20 นาทีเป็นอยา่งตํ่า เป็นรายการท่ีไม่มีสคริป มีคุณโมเมเป็นคนดาํเนินรายการแต่เพียง
ผูเ้ดียว จะมีบา้งบางคลิปท่ีมีการเชิญแขกรับเชิญมา เพื่อเป็นสีสันแก่รายการ และให้เขา้จุดประสงค์
ของการแต่งหนา้ในคลิปนั้น ๆ และทกัษะการพูกท่ีดูสนุกสนาน แต่ก็มีความน่าเช่ือถืออยู่ดว้ยนั้น 
ส่งผลใหผู้ช้มเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสานไปกบัการบรรยายคะ 
 

 
 
ภาพที ่5.1  โมเม นภสัสร บูรณศิริ 

 
รายการโมเมพาเพลิน เป็นรายการสอนแต่งหนา้ ท่ีมีความยาว 30 นาที โดยประมาณ ดว้ย

เวลาท่ีค่อนขา้งนานสาํหรับการแต่งหนา้ จึงถือเป็นการเส่ียงท่ีผูช้มจะเกิดความเบ่ือหน่ายเพราะคลิป
มีความยาวเกินไปบวกกบัรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีไม่มีสคริปต ์นึกอยากจะพอูะไรกพ็ดู แต่ดว้ย
ทกัษะทางดา้นพิธีกรและดีเจของคุณโมเมท่ีสั่งสมมานานกว่า 10 ปี และภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ระหวา่งคุณโมเม กบั คนดู ท่ีเตม็ไปดว้ยความจริงใจ ไม่ประดิษฐค์าํพดูใหส้วยงาม เป็นทางการจนดู
เสแสร้ง ทาํใหฟั้งแลว้เพลิน สมช่ือรายการ จึงสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหห้มดไปได ้ 

นอกจากความจริงใจในการส่ือสารดา้นภาษาแลว้ คุณโมเมยงัมีความจริงใจในการแนะนาํ
สินคา้ผลิตภณัฑค์วามงามแก่ผูช้มอีกดว้ย ซ่ึงในจุดน้ีถือเป็นจรรยาบรรณหลกัท่ีกรููความงามหรือเมค
อพักรููทุกคนพึงมี (Lady Manager, 2555)  “หากใชไ้ปใชม้าถา้เกิดอาการแพ ้เราก็จะบอกเลยว่าใช้
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แลว้แพ ้ถา้คนเช่ือสกัพกัแลว้กจ็ะไม่เช่ือแลว้ เพราะวา่เอาไปใชต้ามแลว้ไม่เห็นจะดีเลย แต่เรารวยนะ 
เรารับตงัค ์ต่มนักท็าํใหอ้ายงุานในการท่ีจะทาํตรงน้ีมนัสั้นลงซ่ึงเราไม่อยากใหเ้ป็นอยา่งน้ี”   

แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นใชว้า่รายการโมเมพาเพลินจะมีแต่ขาข้ึนอยา่งเดียวเท่านั้น แน่นอนว่าเม่ือนาน
วนัไปลูกเล่นท่ีหามาใส่ในรายการกเ็ร่ิมลดนอ้ยลง ส่งผลใหก้ระแสซบเซาลงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงทางออก
ของปัญหาดงักล่าวนั้นก็คือการเกาะกระแสดาราขวญัใจประชาชนในช่วงๆนั้น จนเกิดเป็นเทคนิค
การแต่งหน้าตามดาราในลุคต่าง ๆ ซ่ึงก็เป็นไปตามคาดเพราะวิธีดงักล่าวสามารถทาํให้รายการ
กลบัมาบูมไดอี้กคร้ัง ซ่ึงคุณโมเมไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวไวด้งัน้ี (Lady Manager, 2555) 
“รายการมาบูม เน่ืองจากวา่เราเร่ิมแต่งหนา้ตามดารา ในมุมมองของตวัเราเองคิดว่าจุดเปล่ียนเลยเน้ีย 
มาจากการท่ีสาวไทยเรา อยากสวยเหมือนดารา Content เร่ิมเปล่ียน” ซ่ึงเหตุผลทั้งหมดน้ีสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นไดแ้ลว้ว่า ฉายา คุณแม่ แห่งการแต่งหนา้ท่ีคุณโมเมไดรั้บมานั้นเหมาะสมกบัเธอมาก
นอ้ยเพียงใด 

 
5.1.2  รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของ  ของ  คุณแพร่ีพาย  

อมตา จิตตะเสนีย์ 
คุณแพร่ีพาย อมตา จิตตะเสนีย ์ สาวนอ้ยมากความสามารถ ดว้ยดีกรี Makeup Artist จาก

รันเวยช่ื์อกอ้งโลกอยา่ง London Fashion Week  บวกกบัพื้นฐานของการทาํงานศิลปะท่ีตนช่ืนชอบ 
ส่งผลใหคุ้ณแพร่ีพายโด่งดงัข้ึนมาอยา่งรวกเร็วในฐานะเมคอพักรูู และส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหเ้ธอแตกต่าง
นั้นก็คือ มุมมองและทศันคติเธอมีต่อการแต่งหนา้ ทาํให้สไตลก์ารแต่งหนา้ของเธอแตกต่าง แหวก
กฎเกณฑเ์ดิม ๆ ของการแต่งหนา้ ใหมี้สีสัน สดใส ไม่ดูหนา้เบ่ือ ซ่ึงคุณแพร่ีพายไดใ้หส้ัมภาษณ์กบั
ไทยรัฐออนไลน์ ถึงสไตล์การแต่งหน้าของตนเองไวว้่า  (ทีมข่าวหน้าสตรี, 2556)  “ไม่มีเทรนด ์
แต่งหนา้ อยากใหเ้ป็นเทรนดข์องตวัเองสนุก ๆ มากกว่า อยา่งเช่นท่ีเคยทาํ มีทั้งติดกลิตเตอร์ท่ีขนตา 
หรือทาปากสีม่วง แลว้มาปรับใชก้บัคนธรรมดา อยากทาํให้คนรู้สึกว่า การแต่งหนา้ทาํให้สวยแลว้
ยงัสนุกไดด้ว้ย”  
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ภาพที ่5.2   แพร่ีพาย อมตา จิตตะเสนีย ์
แหล่งทีม่า:  Ecommerce-Magazine, 2555. 
 

สําหรับรูปแบบการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของคุณแพร่ีพายนั้น มี
จุดเร่ิมตน้มาจากความช่ืนชอบในเร่ืองความสวยความงามส่วนตวั จึงลองแต่งหนา้เล่นและอดัวีดีโอ
สอนแต่งหนา้โพสตล์งเวบ็ไซต ์Youtube และไดรั้บผลการตอบรับอย่างลน้หลาม ทาํให้เกิดเร่ือง
ผลกัดนัในการสร้างคลิปวิดีโอสอนการแต่งหนา้แบบเป็นจริงเป็นจงั โดยเกิดเป็นโปรดกัชัน่เฮา้ส์ใน
แบรนดข์อง Pearypie ข้ึน  
 

 
 
ภาพที ่5.3  เวบ็ไซต ์และ วิดีโอบน Youtube เก่ียวกบัการสอนแต่งหนา้ของ แพร่ีพาย 
แหล่งทีม่า:  Ecommerce-Magazine, 2555. 
 

คลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าในแบบคุณแพร่ีพายนั้น จะมีความแตกต่างจากคลิปสอนแต่ง
หนา้ท่ีทุกคนคุน้เคยกนั กล่าวคือในแต่ละคลิปวีดีโอนั้นจะมีการคิดรูปแบบการเสนอท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ท่ีสาํคญัยงัผสมผสานแฟชัน่เคร่ืองแต่งตวัเขา้ไป ซ่ึงระหว่างการแต่งหนา้จะไม่มีการมาบอก
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ถึงคุณสมบติัต่างๆ ของเคร่ืองสําอางแต่ละชนิด แต่จะส่ือสารออกมาด้วยภาพและมีซับไตเต้ิล
ประกอบเท่านั้น เพื่อบอกว่าเคร่ืองสําอางช้ินนั้นคืออะไร เพราะตอ้งการให้คนท่ีเขา้มาดูรู้สึกสนุก
และมัน่ใจกบัการแต่งหนา้มากข้ึน แต่ละคลิปจะมีลูกเล่นสอดแทรกตลอดเวลา บางคลิปมีทั้งเบ้ือง
หนา้และเบ้ืองหลงัถึงขั้นตอนการแต่งหนา้หรือการทาํงานเป็นเมคอพักรูู รวมถึงการลงไปในนํ้ ากบั
หน้าท่ีเต็มไปด้วยเคร่ืองสําอาง และการแต่งหน้าและออกไปเดินเล่นยงัสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงการ
นาํเสนอคลิปวิดีโอสอนแต่งหนา้รูปแบบน้ี จะเป็นการเปล่ียนภาพของวงการแต่งหนา้เมืองไทย ท่ี
ไม่ใช่แค่มานัง่ตั้งกลอ้งและสอนแต่งหนา้ให้ลุคส์หนา้คลา้ยดาราหรือเหล่าคนดงัต่าง ๆ รวมถึงการ
นัง่อธิบายตามลาํดบัขั้นตอนการแต่งหน้าแบบเดิม ๆท่ีซํ้ าซากจาํเจ หากพิจารณาให้ลึกลงไปความ
แตกต่างท่ีคุณแพร่ีพายนาํมาเสนอนั้น ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปลว้นมองขา้มไป เช่น การทา
ปากสีม่วง ท่ีคนทัว่ไปมองว่าไม่เหมาะสมกบัการทาปากในชีวิตประจาํวนั แต่ในมุมมองของเธอนั้น 
มนัเป็นส่ิงท่ีสามารถทาํได้ คุณแพร่ีพายได้ให้สัมภาษณ์ในรูปแบบการแต่งหน้าของเธอลงบน 
Ecommerce-Magazine ไวว้่า (E-commerce Magazine, 2555) “คนส่วนใหญ่จะคุน้กบัรูปแบบแมก
กาซีนมากกวา่ในรูปแบบวิดีโอ ดงันั้น คนก็จะเขา้ถึงยากหน่อย น่ีจึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีคิดว่าสร้าง
เป็นโปรดกัชัน่เฮา้ส์นาํเสนอผลงานวิดีโอแฟชัน่ในรูปแบบของการแนะนาํเร่ืองการแต่งหนา้” ทุก
วนัน้ีเธอมองตวัเองวา่เป็นศิลปิน ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพราะเธอบอกว่า การแต่งหนา้ก็เหมือน
การวาดรูปโดยท่ีมีใบหน้าของคนเป็นเหมือนผืนผา้ใบท่ีเธออยากจะแต่งแตม้สีสันให้ออกมาใน
รูปแบบต่าง ๆ กนัอยา่งไม่มีขีดจาํกดั 
 

5.1.3  รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของ  ของ คุณหญิงแย้ 
นนทพร ธีระวฒันสุข 

คุณหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข พริตต้ีสาวสวยมากความสามารถท่ีมาพร้อมสโลแกนท่ีว่า 
ศลัยกรรมเปล่ียนชีวิต  การทาํศลัยกรรมของเธอไดน้าํพาเธอเขา้สู่วงการพริตต้ีระดบัแนวหนา้ของ
ประเทศไทยเลยทีเดียว  
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ภาพที ่5.4  หญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันะสุข 
แหล่งทีม่า:  ASTV ผูจ้ดัการ Lite, 2556. 

 
ดว้ยบุคลิก นิสัยส่วนตวั ท่ีเป็นคนสนุกสนานเฮฮา ตลกโปฮาก สามารถสร้างเสียงหัวเราะ

ให้คนรอบขา้งไดต้ลอดเวลา ทาํให้ในวนัน้ีเธอกลายเป็นบิวต้ีกูรูท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากใน
กระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยในปัจจุบนัมีผูติ้ดตามเธอทางอินสตาแกรมมากกวา่  642,888 คนแลว้ 
 

 
 
ภาพที ่5.5  ยอดผูติ้ดตามอินสตาแกรมของหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันะสุข 

 
เน่ืองจากเธอเป็นคนรักสวยรักงาม และเคยประกอบอาชีพพริตต้ีมาก่อน ทาํใหเ้ธอมีทกัษะ  

ความสามารถในการแต่งหนา้ และเช่ียวชาญในเร่ืองเคร่ืองสําอาง คุณหญิงแยจึ้งเร่ิมทาํคลิปวีดีโอ
การสอนแต่งหนา้ และแนะนาํผลิตภณัฑค์วามงามต่าง ๆ อยูเ่ร่ือยมาจนโด่งดงัอยา่งในปัจจุบนั ความ
นิยมของคุณหญิงแย ้ไม่ไดม้าจากความสามารถดา้นการแต่งหนา้ หรือสไตลท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของ
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เธอแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัเป็นเพราะเธอเป็นคนตลกเฮฮา เรียกเสียงหัวเราะไดอ้ยูเ่สมอ และความ 
“ไม่พยายามทาํตวัสวย” ของเธอนัน่เองท่ีทาํใหว้ิดีโอของเธอไดรั้บคอมเมน้ตเ์ป็นพนัๆคอมเมน้ตเ์ลย
ทีเดียว ซ่ึงคุณหญิงแยไ้ดใ้นสัมภาษณ์เก่ียวกบัรูปแบบการนาํเสนอของตวัเองไวว้่า (ASTV ผูจ้ดัการ 
Lite, 2556) “คือแยเ้หมือนสินคา้อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งขายตวัเอง เม่ือใดท่ีแยห้ยดุโชวค์วามฮา หยดุโชวส่ิ์ง
ท่ีคนเคา้สนใจกนั กระแสเราก็จะตก ความนิยมเราก็จะลดลง” ดว้ยเหตุท่ีเธอไม่เคยอายและกลา้
เปิดเผยอย่างจริงใจเก่ียวกบัเร่ืองของการศลัยกรรม ทาํให้เธอโด่งดงัและไดรั้บความนิยมอย่างลน้
หลามในปัจจุบนั 

กรููความงามทั้ง 3 ท่าน มีจุดเด่นท่ีใชส้ร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัแตกต่างกบัไป เร่ิมจากคุณ
โมเม มีจุดเด่นอยู่ท่ีการเป็นคนพูดเก่งและประสบการณ์ในวงการมายาวนาน มีทกัษะในการพูดให้
คนเช่ือถือ เพราะไม่ว่าจะพูดอะไร คุณโมเมจะทาํการบา้นมาดี ขอ้มูลแน่นละเอียด ชดัเจน ดูไม่ใช่
เป็นขอ้มูลพื้น ๆ ท่ีสามารถหาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต สามารถกาํหนดสถานการณ์สร้างลูกเล่นเพื่อการ
แต่งหนา้ไดอ้ยา่งสนุกสนาน จึงทาํใหแ้มแ้ต่ผูช้ายยงัชอบดู และติดตาม ในดา้นของคุณแพร่ีพาย เธอ
เป็นคนท่ีมีฝีมือในการแต่งหนา้ท่ีขา้มการแต่งหนา้แบบคนธรรมดาเดินดินไปแลว้ เพราะมุมมองท่ี
เธอมีต่อการแต่งหนา้ประหน่ึงวา่เป็นงานศิลปะช้ินหน่ึง ดงันั้นงานของเธอจึงเนน้สไตลท่ี์สร้างสรรค ์
เช่น การกรีดตาแบบโฉบเฉ่ียวหางยาวซอ้นกนั หรือแมแ้ต่การเพน้ทห์นา้ ทาปากสีฟ้า และท่ีสาํคญั 
คือเธอสามารถทาํออกมาไดอ้ยากสวยงามนั้นเอง และกูรูความงามคนสุดทา้ยคือ คุณหญิงแย ้มี
จุดเด่นอยูท่ี่เธอไม่อายท่ีจะบอกคนทั้งโลกว่าเธอผา่นมีดหมอมาแลว้ก่ีคร้ัง แถมยงักลา้ท่ีจะโชวภ์าพ
ก่อน-หลัง การทําศัลยกรรมอย่างไม่อายใคร พร้อมกับนิสัยท่ีข้ีเล่น ตลกเฮฮา และท่ีสําคัญ
เคร่ืองสําอางท่ีเธอนาํเสนอลว้นมีราคาท่ีไม่แพง แต่สามารถแต่งออกมาไดส้วยงามเทียบเท่ากับ
เคร่ืองสําอางราคาแพงตามเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินคา้ จึงทาํให้เธอมีจาํนวนคนติดตาม
เพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 
5.2  การวเิคราะห์เนือ้หาข่าวสารเกีย่วกบัเคร่ืองสําอางที่นําเสนอผ่านกูรูความงามทั้ง 3 

ผ่านช่องทางการนําเสนอ ได้แก่ 1) Facebook 2) Instagram 3.) Youtube  
 

5.2.1  การวเิคราะห์เนือ้หาข่าวสารเกีย่วกบัเคร่ืองสําอางทีนํ่าเสนอผ่านคุณโมเม   นภัสสร  
บุรณศิริ 
5.2.1.1  Facebook และ Instagram   
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ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการวิเคราะห์ทั้ง 2 ส่ือพร้อมกนั เพราะรูปภาพท่ีคุณโมเมใชน้าํเสนอ
ใน Facebook และ Instagram นั้นเหมือนกนั ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์รูปภาพยอ้นหลงัจาํนวน 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557- มิถุนายน 2557 เดือนละ 3 รูปภาพ รวมทั้งหมด 18 รูปภาพ ดงัน้ี 

เน่ืองจากคุณโมเมเป็นกูรูความงามท่ีมีภาพลกัษณ์ สวย เรียบ หรู ไฮโซ ดงันั้นจะ
สังเกตไดว้่า เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอนั้น ส่วนมากจะเป็นเคร่ืองสาํอางในเกรด Hi-end หรือ
เคร่ืองสาํอางท่ีราคาสูง และส่วนมากคาํอธิบายใตภ้าพท่ีนาํเสนอนั้นจะเป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัมี
การติดแฮชแท็กช่ือของยี่ห้อเคร่ืองสาํอางนั้น ๆ ไปดว้ย ผูว้ิจยัขอกล่าวโดยสรุปไดว้่า การนาํเสนอ
เคร่ืองสําอางผ่าน Facebook และ Instagram ของคุณโมเมนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการ
ประชาสัมพนัธ์หรือการสร้าง Brand Awareness ใหก้บัสินคา้หรือเคร่ืองสาํอางยีห่อ้นั้น ๆ ซ่ึงก็เป็น
รูปแบบการทาํการตลาดของแบรนด์ท่ีทาํโดย การส่งผลิตภณัฑ์ท่ีออกใหม่ มาให้กบัคุณโมเมได้
ลองใช ้แลว้บอกต่อผา่นส่ือออนไลน์ของตนเอง   

 

   
 
ภาพที ่5.6  เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอในเดือนมกราคม 2557 
 

   
 
ภาพที ่5.7  เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
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ภาพที ่5.8  เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอในเดือนมีนาคม 2557 
 

   
 
ภาพที ่5.9  เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอในเดือนเมษายน 2557 
  

   
 
ภาพที ่5.10   เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอในเดือนพฤษภาคม 
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ภาพที ่5.11  เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอในเดือนมิถุนายน 2557 
 

5.2.1.1 Youtube  
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มเลือกคลิปรายการโมเมพาเพลินท่ีเผยแพร่บน Youtube จากเดือน 

ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557 จาํนวนเดือนละ 2 คลิป รวมทั้งหมด 12 คลิป 
กล่าวโดยสรุปคือการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางในรูปแบบของคุณโมเมนั้น ถา้สังเกตให้

ดีเคร่ืองสําอางท่ีใช้ในแต่ละคลิปนั้นแทบจะไม่ซํ้ ากันเลย ซ่ึงในจุดน้ีสามารถวิเคราะห์ได้หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณโมเมมีเคร่ืองสําอางจาํนวนมาก หรือ เป็นเร่ืองของธุรกิจท่ีเราไม่รู้ ก็อาจ
เป็นได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณขอผูช้มท่ีจะเลือกเช่ือในส่ิงท่ีเห็นสมควร แต่ในบทบาทของกูรู
ความงามท่ีคุณโมเมไดรั้บผดิชอบอยูน่ั้น ถือไดว้่าเธอเป็นคนท่ีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นตวัของ
ตวัเอง การพดูคุยท่ีเป็นกนั แต่ในทางกลบักนัเธอกมี็ความน่าเช่ือถือในความเป็นกรููความงามของเธอ 
ทาํให้การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของเธอนั้นฟังดูล่ืนไหล ไม่ดูขายของแบบโจ่งแจง้ แถมยงัสามารถ
เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัตวัสินคา้นั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 
 
ภาพที ่5.12  โมเมพาเพลิน ตอน สวยแพงพบญาติในเดือนมกราคม 2557 
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จุดประสงคข์องการแต่งหน้าในคร้ังน้ีคือการแต่งไปพบญาติผูใ้หญ่ ซ่ึงคุณโมเมจะ
เนน้ไปทางญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายชาย ในฐานะท่ีคุณผูช้มเป็นหญิงสาวท่ีมีฐานะเป็นเพื่อนสาวคนสนิท 
หรือ แฟน สาระของการแต่งหนา้ในลุคน้ีอยู่ท่ีความเป็นธรรมชาติ เรียบร้อย สร้างความประทบัใจ
ให้กบัญาติผูใ้หญ่ว่าเราดูสวย สะอาด นอกจากน้ีลุดน้ียงัสามารถปรับใชก้บัชีวิตประจาํวนัของคุณ
ผูห้ญิงทุกคนไดอี้กดว้ย 
 

 
 
ภาพที ่5.13  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหนา้ธรรมชาติ 

 
การแต่งหนา้ธรรมชาติในความหมายของทุกคน อาจหมายถึงการแต่งหนา้เบาๆ ทา

ปากนิด ปัดแกม้หน่อย ดูระเร้ือเหมือนไม่ไดแ้ต่งหน้า แต่สําหรับคุณโมเมไดมี้การตีความหมายท่ี
แต่งต่างออกไป นั้นคือการครีเอทลุคข้ึนมาใหม่ โดยมีแรงบบลัดาลใจมาจากนกยงู ซ่ึงเนน้การแต่ง
ตาท่ีใชสี้โทนฟ้าในเป็นหลกั ลุคน้ีเป็นการแต่งหนา้ท่ีฉีกกฎวา่ถา้ตาแน่น ปากตอ้งเบา คุณโมเมทาํให้
เห็นวา่ ตาและปากท่ีแน่นสามารถอยูด่ว้ยกนัได ้ทั้งน้ีทั้งนั้นควรข้ีนอยูก่บักาละเทสะและงานท่ีจะไป 
 

 
 
ภาพที ่5.14  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหนา้นกัเรียนพยาบาลในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
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ในลุคน้ีคุณโมเมไดเ้ร่ิมตน้รายการดว้ยการนาํนักเรียนพยาบาลมาเป็นแขกรับเชิญ
พิเศษ เน่ืองจากมีคาํเรียกร้องจากคุณผูช้มทางบา้นใหแ้นะนาํการแต่งหนา้ในรูปแบบอาชีพต่าง ๆ คุณ
โมเมจึงขอเลือกเป็นลุคพยาบาล สาํหรับการแต่งหนา้ในลุคน้ีคือการเนน้ความสะอาดเป็นหลกั นั้น
หมายถึงการแต่งหนา้แบบเบาสบาย ไม่สีสนัจดัจา้น เนน้ความเป็นธรรมชาติ ใส ๆ น่ารัก เป็นหลกั 

 

 
 
ภาพที ่5.15  โมเมพาเพลิน ตอน Review Naked 3 
   

สาํหรับในตอนน้ีคือการแนะนาํเคร่ืองสาํอางหรือการีวิว พาแลทการอายแชโดวย์ีห่อ้ 
Naked 3 รูปแบบของการรีวิวนั้น คุณโมเมแนะนาํไดช้ดัเจน ละเอียด เช่น การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างรุ่นท่ีออกใหม่ กบัรุ่นก่อนๆว่ามีขอ้ดี ขอ้เสีย ท่ีแตกต่างกนัอย่างไร ไปจนถึงการ
แนะนาํคุณสมบติัไปจนถึงวิธีการใชใ้นโอกาศต่างๆของสีอายแชโดวท่ี์อยู่ในพาแลท Naked 3 ท่ี
สาํคญัคือวิธีการพดูท่ีใชส่ื้อสารกบัผูช้มใหดู้วา่ไม่เป็นทางการวา่ขายของ แต่กลบัใหค้วามรู้สึกท่ีว่า รู้
จริง และน่าเช่ือถือมากกวา่คะ 
 

 
 
ภาพที ่5.16  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งลุคกั้ง กะรัต (สามีตีตรา)ในเดือนมีนาคม 2557 
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สืบเน่ืองจากในช่วงนั้นกระแสของละคร สามีตีตรา ท่ีออกอากาศทางช่อง 3 กาํลงั
เป็นกระแสอยา่งมาก จึงเป็นท่ีมาของการแต่งหนา้ลุคน้ี สาํหรับในคลิปน้ีตวัละครกั้ง หรือ กะรัต นั้น
มีการแต่งหนา้ท่ีเนน้ไปท่ีแกม้ และ ปาก เป็นหลกั เพื่อใหส้มกบัคาแร็กเตอร์ สวย เฉียว ของตวัละคร 
แต่สาํหรับในคลิปน้ีมีการโปรโมทรองพื้นยี่ห้อ Three แฝงไวอ้ย่างเนียน ๆ ซ่ึงคุณโมเมไดพู้ดถึง
เคร่ืองสําอางดงักล่าวในเชิงแนะนาํมากว่าเชิญชวนให้ซ้ือ สลบักบัการวิเคราะห์สถาณการณ์ของ
ละครอยา่งเมามนัส์ ตามช่ือโมเมพาเพลิน 
 

 
 
ภาพที ่5.17  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งตาแน่นดว้ย Naked 3 
 

ในหมู่สาว ๆ ในยคุน้ีคงไม่มีใครท่ีไม่รู้จกั Nacked อยา่งแน่นอน เพราะเป็นพาแลท
อายแชโดวแ์ต่งตาสุดฮิต ท่ีไม่ว่าจะออกรุ่นไหนมาก็ดงัเป็นพลุแตกตลอด สาํหรับในปีน้ี Nacked ได้
ออกพาแลทอายแชโดว ์ตวัท่ี 3 มาใหม่ คุณโมเมผูน้าํการแต่งหนา้ จึงไม่รอชา้หยบิมารีวิวการแต่งตา
อยา่งรวดเร็ว จุดประสงคข์องคลิปน้ีคือการโชวจุ์ดเด่นของสีแต่ละสีท่ีอยูใ่นพาแลท Nacked 3 พร้อม
วิธีใช ้โดยการครีเอทลุคข้ึนมาใหม่ ใหเ้หมาะกบัการใชอ้ายแชโดวน์ั้นเอง 
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ภาพที ่5.18  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหนา้แกห้มองในเดือนเมษายน 2557 

 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีร้อนท่ีสุดและเป็นเดือนแห่งเทศกาลสุด

ฮิตอยา่งสงกานต ์คลิปน้ีทาํข้ึนมาดว้ยจุดประสงคท่ี์ครีเอทการแต่งหนา้เพื่ออาํพลางความหมองคลํ้า
จากการตากแดด ตากลมในเทศกาลสงกานต ์และรังสียวูีท่ีแผดเผาในช่วงเดือนเมษายนของประเทศ
ไทย การแต่งหนา้ในลุคน้ีเนน้ความสาํคญัไปท่ีขั้นตอนของการเตรียมผวิ เนน้หนกัไปท่ีคอนซีลเลอร์
และรองพ้ืน ในขณะเดียวกนัคุณโมเมก็ไดโ้ฟกสัไปท่ี BB Cream ตวัใหม่จาก Bobbi brown ใน
รูปแบบแนะนาํเพื่อใหค้นดูรู้สึกวา่ขายของเช่นเดิม 
 

 
 
ภาพที ่5.19  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหนา้พุง่แบบเนียนเวอร์ Update For Nars   
 

คลิปน้ีชดัเจนว่าเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ยี่หอ้ NARS โดยเฉพาะ ซ่ึงคุณโมเมก็
ไดค้รีเอทลุคเพื่อดึงจุดเด่นของเคร่ืองสาํอางน้ีออกมา นั้นคือการสร้างมิติบนใบหนา้ ให้หนา้ดูเรียว
เลก็ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงหลายคนตอ้งการ ทาํใหย้อดชมของตอนน้ีพุ่งสูง 210,256 วิวเลยทีเดียว ผูว้ิจยั
มีความเห็นในจุดน้ีว่า การตั้งช่ือคลิปให้หนา้สนใจเป็นส่วนท่ีสาํคญั ในการท่ีผูช้มจะตดัสินใจคล๊ิก
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ลิงคเ์พื่อเขา้รับชม และเม่ือส่ิงดงักล่าวเป็นท่ีสนใจของคนหมู่มากแลว้ ก็ไม่ใช่เร่ืองยากท่ีแนะนาํ
สินคา้ 
 

 
 
ภาพที่ 5.20 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งตาม Taylor Swift (ACM Award 2014) ในเดือนพฤษภาคม

2557 
 

คลิปน้ีเปิดคลิปดว้ยการแนะนาํผลิตภณัฑย์ีห่อ้ Evergreen ท่ีออกใหม่ รูปแบบในการ
นาํเสนอชดัเจนถึงจุดเด่นของสินคา้ พดูถึงแต่ขอ้ดี ไม่ไดเ้ป็นการรีวิวแต่อยา่งใด จากนั้นกเ็ขา้รายการ
ซ่ึงในตอนน้ีเป็นการสอนแต่งหนา้ตามนกัร้องสาวอยา่ง Taylor Swift เป็นการแต่งหนา้ท่ีเนน้ดวงตา
เป็นสาํคญั  
 

 
 

ภาพที ่5.21  โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหนา้บาร์บ้ี For Jill Mika   
 

เปิดคลิปดว้ยการผูถึ้งเหตุผลและแรงบนัดาลใจในการแต่งหนา้ในลุคบาร์บ้ี ตามดว้ย
การแนะนาํเคร่ืองสาํอางยีห่อ้  Jill Mika     ซ่ึงชดัเจนว่าเป็นสปอนเซอร์ในการแต่งหนา้ในคลิปน้ี 
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คุณโมเมเร่ิมดว้ยการแนะนาํ บอกเล่าถึงขอ้ดี ขอ้เสียของเคร่ืองสําอางแต่ละชนิดท่ีหยิบมาใชต้าม
สไตลโ์มเมพาเพลิน 
 

 
 
ภาพที ่5.22  โมเมพาเพลิน ตอน สวยขโมยซีน For Benefit ในเดือนมิถุนายน 2557 
 

คลิปน้ีกเ็ช่นกนั เป็นการแต่งหนา้พร้อมการโปรโมทเคร่ืองสาํอางยีห่อ้ Benefit ซ่ึงใน
คร้ังน้ีไดอ้อกอายไลเนอร์ตวัใหม่ออกมา ลุคในการแต่งหนา้คร้ังน้ีจึงเป็นลุคท่ีเนน้ความคมเขม้ของ
ดวงตาเป็นสาํคญั เพื่อดึงจุดเด่นของอายไลเนอร์ตวัดงักล่าวออกมาใหช้ดัเจน 
 

 
 
ภาพที ่5.23  คลิปโมเมพาเพลิน ตอนแต่งตามชอนซงอี 

 
ผูว้ิจยัขอขยายความก่อนวา่ชอนซงอี คือช่ือของตวัละครในซีร่ียเ์กาหลียอดฮิตท่ีไดรั้บ

ความนิยมไปทัว่เอเชียอยา่ง You who came from the star นั้นเอง การแต่งหนา้ในลุคน้ีเป็นการ
แต่งหนา้ในสไตลเ์กาหลี ท่ีใหค้วามสาํคญักบัผิวเป็นอยา่งมาก ดงันั้นในคลิปน้ีจึงใหค้วามสาํคญักบั
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การเตรียมผวิใหดู้สดช่ืน ฉํ่าวาว ดูสุขภาพดี  เนน้ค้ิวท่ีไดรู้ป ไม่เนน้ดวงตาหมายถึงกรีดอายไลเนอร์
ใหน้อ้ยท่ีสุด และจบท่ีปากสีสด ระเร้ือ นั้นเอง 

 
5.2.2  การวเิคราะห์เนือ้หาข่าวสารเกีย่วกบัเคร่ืองสําอางทีนํ่าเสนอผ่านคุณแพร่ีพาย อมตา 

จิตตะเสนีย์ 
5.2.2.1  Facebook  
ผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์รูปภาพยอ้นหลงัจาํนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557-

มิถุนายน 2557 เดือนละ 3 รูปภาพ รวมทั้งหมด 18 รูปภาพ ดงัน้ี 
คุณแพรร่ีพายเป็บกรููความท่ีมีเอกลกัส่วนตวัท่ีส่ือสารออกมาอยา่งชดัเจน หาก 

วิเคราะห์จากรูปภาพด้านบน จะเห็นได้ว่าเก็บทุกภาพจะมีการติดโลโก้แพร่ีพายไว  ้พร้อมการ
ออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ท่ีน่ารัก ตามสไตลข์องคุณแพรร่ีพาย  ซ่ึงถือเป็นการบ่งบอก
ถึงเอกลกัษณ์ของตนดว้ยเช่นกนั ในแฟนเพจของคุณแพร่ีพายจะมีการนาํเสนอเคร่ืองสําอางและ
รูปแบบการแต่งหนา้ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหนา้ในชีวติประจาํวนั ไปจนถึงการแต่งหนา้แฟนซี 
นอกจากน้ียงัมีถือเป็นรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค ์และชดัเจนถึงความเป็น
ตวัของตวัเอง  

 

 
 
ภาพที ่5.24  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ของคุณแพร่ีพายในเดือนมกราคม 2557 
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ภาพที ่5.25  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ของคุณแพร่ีพายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
 

 
 
ภาพที ่5.26  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ของคุณแพร่ีพายในเดือนมีนาคม 2557 
 

 

 
 
ภาพที ่5.27  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ของคุณแพร่ีพายในเดือนเมษายน 2557 
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ภาพที ่5.28  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ของคุณแพร่ีพายในเดือนพฤษภาคม 2557 
 

 

 
 
ภาพที ่5.29  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ของคุณแพร่ีพายในเดือนมิถุนายน 2557 
   

5.2.2.1  Instagram  
เน่ืองจากอินสตาแกรมของคุณแพร่ีพาย เปรียบเสมือนพื้นท่ีส่วนตวั ซ่ึงรูปภาพท่ีอพั

จะเป็นรูปภาพกิจกรรม ซะเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะแยกจากแฟนเพจทาง Facebook อยา่งชดัเจน ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดแทนคะ 
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ภาพที ่5.30  รูปภาพในอินสตาแกรมของคุณแพร่ีพาย 

 
5.2.2.3  Youtube  
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มเลือกคลิปรายการโมเมพาเพลิน ท่ีเผยแพร่บนYoutube จากเดือน 

ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557 แต่เน่ืองจากในปี 2014 ท่ีผ่านมา คุณแพร่ีพายมีการทาํคลิปวีดีโอลงบน 
Youtube เพียงแค่ 5 เท่านั้น ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอตามลาํดบัคลิปท่ีคุณแพร่ีพายไดอ้พัโหลดไว ้

รูปแบบการนําเสนอเคร่ืองสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพร่ีพายจะมีลกัษณะ
กระชบั สั้น ๆ ไดใ้จความ ไม่มีบทพูด มีเพียงคาํบรรยายภาษองักฤษดา้นลงคลิป เด่นในเร่ืองของ
กระบวนการผลิต ท่ีมีความครีเอททีฟอยา่งชดัเจน มีเทคนิคการตดัต่อท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ทาํให้
รู้สึกไม่ซํ่าซาก จาํเจ น่าเบ่ือ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีก็สามารถมาหล่อหลอมกนัใหเ้ป็นคลิป
สอนแต่งหนา้ท่ีไม่ยากเกินไปสาํหรับคนดูท่ีจะทาํตาม และกไ็ม่ดูจงใจขายของจนเกินพอดีค่ะ 
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ภาพที ่5.31  Pearypie : Alice's Mused Invitation ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
 

การสอนแต่งหนา้ในคลิปน้ีเป็นการแนะนาํเคร่ืองสาํอางยี่ห้อ Jill Mika จากญ่ีปุ่น 
เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของแบรนด์ คือ ความน่ารัก สดใส เหมือนตุ๊กตา คุณแพรจึงไดส้ร้างเร่ืองราว
และลุคการแต่งหนา้ประหน่ึงตุก๊ตาในการ์ตูนเร่ือง Alice in Wonderland โดยการจาํลองสถานท่ีเป็น
ฉากให้ตวัละครไดว้ิ่งเล่นซุกซน เผยความให้เห็นถึงความน่ารักท่ีสอดคลอ้งกนั ทั้งการแต่งหน้า 
เคร่ืองแต่งกาย และเร่ืองราวท่ีสร้างข้ึนมา 

 

 
 
ภาพที ่5.32  Pearypie : Bubble Gum ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
 

เม่ือนึกถึง Bubble Gum หรือ หมากฝร่ังท่ีสามารถเป่าเป็นลูกโป่งได ้ภาพท่ีตอ้งนึก
ตามนั้นก็คือ ภาพของความสนุก ความซน และความซ่าส์ เช่นเดียวกบัการ แต่งหนา้ในน้ีลุคน้ี ซ่ึง
คุณแพรไดอ้อกแบบการแต่งหนา้โดยไดแ้รงบนัดาลใจมากจาก Bubble Gum ดงันั้นลุคน้ีจึงเนน้
สีสันเป็นสาํคญัโดยการกรีดอายไลเนอร์บนเปลือกตาทั้งหมด 4 สี ประกอบดว้ย สีดาํ สีฟ้า สีเหลือง 
และสีชมพ ูปิดทา้ยดว้ยการติดขนตาปีกนก ถือเป็นความแปลก แตกต่าง ท่ีลงตวัมากจริง ๆ 
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ภาพที ่5.33  Pearypie : I SEE YOU ในเดือนเมษายน 2557 
 

การแต่งหนา้ในลุคน้ีมีลกัษณะเป็น Abstract หรือ รูปแบบนามธรรม ไม่สามารถ
ใชไ้ดใ้นชีวิตจริง กล่าวคือเป็นการแต่งหนา้ท่ีเนน้ดวงตา โดยใชสี้นีออนสะทอ้นแสงเป็นหลกัเพื่อให้
สามารถสะทอ้นแสงและมองเห็นไดใ้นท่ีมืด สอคคลอ้งกบัช่ือคลิปท่ีว่า I see You หรือ ฉนัเห็นคุณ
การครีเอทลุคดงักล่าวเป็นการผสมผสานความเป็นศิลปะท่ีแตกต่างอยา่งลงตวัมากคะ 
 

  
 
ภาพที ่5.34  Pearypie : Do it yourself ในเดือนพฤษภาคม 2557 
 

คลิปน้ีเป็นการสอนทาํเล็บง่ายๆดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นการนาํเสนอผลิตภณัฑย์ี่ห้อ Jelly 
Nail สาํหรับคลิปน้ีมีการสร้างเร่ืองราวง่ายๆโดยใหคุ้ณแพรมานั้งทาํเลบ็ท่ีโต๊ะแต่งหนา้ ระหว่างนั้น
ก็มีการเล่นปิงปองร่วมกบัเพื่อน ๆ ซ่ึงในจุดน้ีผูว้ิจยัไดตี้ความหมายไดว้่า คุณแพรตอ้งการท่ีจะโชว์
คุณสมบติัเด่นของผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของการแหง้เร็ว ใหโ้ดนเด่นมากยิง่ข้ึน  
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ภาพที ่5.35  Pearypie for Clio: The Parallel ในเดือนพฤษภาคม 2557 
 

คลิปน้ีเป็นการสร้างสรรคก์ารแต่งหนา้เพื่อนาํเสนอสินคา้ Clio เคร่ืองสาํอางช่ือดงั
จากแดนโสมใต ้เน่ืองจากผลิตภณัฑข์อง Clio เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีจุดเด่นอยูท่ี่อายไลเนอร์ ดงันั้นลุคท่ี
คุณแพรครีเอทข้ึนมาน้ี จึงเนน้ไปท่ีดวงตาเป็นหลกั ดว้ยสีโทนสโม๊กก้ีอาย ฉะนั้นลุคท่ีไดจึ้งหนีไม่
พน้ สวย เผด็ ดุ ตามรูปดา้นบน นอกจากน้ีคุณแพรก็ไม่ลืมท่ีจะท้ิงสไตลแ์หวกแนวไม่เหมือนใคร 
ดว้ยการนาํมาสคาร่ามาป้ายทบับนเปลือกตา และ ติดเพชร เพิ่มเขา้ไป ถือเป็นการตอกย ํ้าความเป็น
เอกลกัษณ์ของคุณแพร่ีพายอยา่งลงตวั 
 

5.2.3  การวเิคราะห์เนือ้หาข่าวสารเกีย่วกบัเคร่ืองสําอางทีนํ่าเสนอผ่านคุณหญงิแย้ นนทพร 
ธีระวฒันสุข 
5.2.3.1  Facebook และ Instagram   
ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการวิเคราะห์ทั้ง 2 ส่ือพร้อมกนั เพราะรูปภาพท่ีคุณหญิงแยใ้ช้

นาํเสนอใน Facebook และ Instagram นั้นเหมือนกนั ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์รูปภาพยอ้นหลงั
จาํนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557-มิถุนายน 2557 เดือนละ 3 รูปภาพ รวมทั้งหมด 18 
รูปภาพ ดงัน้ี 

กูรูความงามคนสุดทา้ยนั้นก็คือ คุณหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข สาวหน้าสวย ท่ี
ใบหนา้เป้ือนรอยยิม้ตลอด รูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑค์วามงามของเธอคนน้ี ก็
จะแตกต่างกบักรููความงามทั้งสองท่านท่ีผา่นมาโดยชดัเจนเช่นกนั เร่ิมจากผลิตภณัฑค์วามงามท่ีเธอ
นาํเสนอ จะมีมากมายหลายไม่ใช่เพียงเคร่ืองสําอางเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง เส้ือชั้นใน 
เคร่ืองหนีบผม ฟิลมติ์ดโทรศพัท ์แสดงให้เห็นไดว้่ากูรูความงามไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือของผลิตภณัฑ์
ความสวยงามเพียงอย่างเดียว สมยัน้ีสินคา้หลายประเภทก็หันมาให้ความสนใจในการสร้าง Brand 
Awereness ผา่น Influence โดยบุคคลมีช่ือเสียง เพื่อสร้างกระแสการบอกเล่าแบบปากต่อปากดว้ย
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เช่น และสาํหรับคุณหญิงแย ้เธอเป็นกูรูความงามท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง นาํเสนอเคร่ืองสางใน
รูปแบบติดตลก สร้างเสียงหวัเราะใหก้บัผูช้ม พร้อมกบัความน่าเช่ือถือในตวัเองไปพร้อม ๆ กนั 

 

   
 
ภาพที ่5.36  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแยใ้นเดือนมกราคม 2557 
 

   
 
ภาพที ่5.37  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแยใ้นเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
 

   
 
ภาพที ่5.38  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแยใ้นเดือนมีนาคม 2557 
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ภาพที ่5.39  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแยใ้นเดือนเมษายน 2557 
   

   
 
ภาพที ่5.40  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแยใ้นเดือนพฤษภาคม 2557 
 

   
 
ภาพที ่5.41  การนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแยใ้นเดือนมิถุนายน 2557 
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5.2.3.2  Youtube  
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มเลือกคลิปการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของคุณหญิงแย ้ท่ีเผยแพร่บน 

Youtube  
กล่าวโดยสรุปนั้น รูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑค์วามงามนั้น จะมี

ลกัษณะไม่เป็นทางการ ไม่เนน้การตดัต่อหรือเทคนิคท่ีซบัซอ้น จะใชก้ลอ้งหนา้ของโทรศพัทมื์อถือ
เสียเป็นส่วนใหญ่ เนน้ความเป็นธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคุณหญิงแยน้ั้นก็คือความตลก ความ
บา้บ่ิน และความสนุกสนาน เป็นตน้ สาํหรับเคร่ืองสาํอางท่ีใชใ้นการรีวิวหรือการนาํเสนอนั้นก็จะ
ไม่ไดห้ลากหลายเหมือนกูรูความงามคนอ่ืน ๆ เช่น Mode'er, Lela หรือ Arty เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองสําอางท่ีอยู่ในระดับกลาง ไม่แพง และ ไม่ถูกจนเกินไป ผูช้มท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาก็
สามารถใชไ้ดค่้ะ จากเดือน ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557 มีทั้งหมดดงัน้ี 
   

 
 
ภาพที ่5.42  หญิงแยก้บัเวลาไม่ถึง 10 วินาทีในเดือนมกราคม 2557 

 
หญิงแยก้บัเวลาไม่ถึง 10 วินาที เป็นคลิปวีดีโอท่ีนาํเสนอครีมทาตวัขาวยีห่อ้ เลล่า ซ่ึง

เป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุ่มวยัรุ่นและพริตต้ี การนาํเสนออยูใ่นรูปแบบการสาธิตวิธีการใชอ้ยา่งละเอียด
ด้วยการดึงจุดเด่นของครีมออกมานําเสนอนั้นก็คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ เพราะเป็น
ผลิตภณัฑท์าตวัขาวท่ีอยูใ่นลกัษณะของสเปรย ์แค่ฉีดก็ขาวได ้ตามช่ือคลิปท่ีว่า หญิงแยก้บัเวลาไม่
ถึง 10 วินาทีคะ 
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ภาพที ่5.43  หญิงแยโ้ชวอุ์ปกรณ์ทาํหนา้มนัวาวในเดือนมกราคม 2557 

 
หน้ามนัวาวถือเป็นกระแสการแต่งหน้ายอดฮิตท่ีโด่งดงัมาจากประเทศเกาหลี ซ่ึง

คุณหญิงแยก้็ไดม้าแนะนาํวิธีการทาํหนา้มนัวาวดว้ยเคร่ืองสาํอาง Arty ซ่ึงวิธีดงักล่าวหากมองเผนิก็
เหมือนการสอนแต่งหน้าธรรมดา แต่ถ้ามองในมุมกลับกันน้ีอาจจะเป็นการโฆษณาแฝงของ
เคร่ืองสาํอางกเ็ป็นได ้
 

 

 
ภาพที ่5.44  หญิงแยโ้ชวแ์ผน่หอมติดรถยนตใ์นเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
 

อย่างท่ีกล่าวไปในตอนตน้แลว้ว่าคุณหญิงแยเ้ป็นกูรูความงามท่ีไม่ไดน้าํเสนอแค่
เคร่ืองสาํอางเท่านั้น แมก้ระทัง่แผ่นหอมติดรถยนตด์ว้ยเช่นกนัคะ ในคลิปน้ีเป็นการนาํเสนอแผ่น
หอมติดรถยนตย์ีห่อ้ Ted a Car ซ่ึงก็มีรูปแบบในการนาํเสนอไม่ไดต่้างจากเคร่ืองสาํอางมากนกั นั้น
กคื็อการสาธิตวิธีใช ้และอธิบายจนคนดูสามารถสมัผสัไดว้า่แผน่นั้นหอมจริง ๆ  
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ภาพที ่5.45  หญิงแยโ้ชวแ์ต่งหนา้ทอมในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 
 

ดว้ยบุคลิกมีสนุกสนานเฮฮา ใบหน้าเป้ือนเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลา การแต่งหน้า
ธรรมดาก็ดูจะหนา้เบ่ือไปสาํหรับเธอ ในคร้ังน้ีคุณหญิงแยจึ้งมาสอนแต่งหนา้ในรูปแบบของทอม
บอม หรือผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยผูช้าย หญิงแยเ้ป็นกรููความงามท่ีสามารถทาํใหค้นดูหวัเราะกบัเธอ
ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงในคลิปน้ีกเ็ช่นกนัค่ะ 

 

 
 
ภาพที ่5.46  คลิปหญิงแยใ้ส่ Sabina CrisCollection III โชวที์ละตวั ๆ ในเดือนมีนาคม 2557 
 

สาํหรับในคลิปน้ีเป็นการรีวิวเส้ือชั้นในยี่ห้อ Sabina ซ่ึงเป็นแบนรด์ท่ีคุณหญิงแย้
เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ คุณหญิงแยจ้ะพูดถึงรูปแบบและวิธีการใชใ้ห้เขา้การความตอ้งการและทรวง
ทรงของผูท่ี้เหมาะกบัการสวมใส่ในแต่ละแบบ เป็นการนาํเสนอท่ีชดัเจนและละเอียด 
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ภาพที ่5.47  หญิงแยส้อนกลบใตต้าแพนดา้ในเดือนมีนาคม 2557 
 

ตาแพนดา้เหมือนจะเป็นปัญหาหนกัใจของหญิงสาวหลาย ๆ คนท่ีไม่ค่อยมีเวลาใน
การดูแลตวัเอง คุณหญิงแยจึ้งมานาํเสนอวิธีง่าย ๆ ดว้ยคอนซีลเลอร์ วิธีน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่ามีกูรูความงาม
หลายคนเคยแนะนาํแลว้ แต่สําหรับคุณหญิงแยม้นัแตกต่างดว้ยรูปแบบการเสนอท่ีเขา้ใจง่าย ไม่
ยุง่ยากซบัซอ้นคะ 
 

 
 
ภาพที ่5.48  หญิงแยส้อนแต่งหนา้เล่นสงกรานตใ์นเดือนเมษายน 2557 
 

เม่ือวนัเวลาเร่ิมผนัเปล่ียนมาถึงเดือนเมษายน นอกจากคาํว่า ร้อน แลว้ ส่ิงต่อไปท่ีคน
ไทยหลายคนตอ้งนึกถึงคงน้ีไม่พน้เทศกาลยอดฮิตอยา่ง สงกรานต ์แน่นอนว่าคุณผูห้ญิงหลายท่าน
คงตอ้งวธีิการแต่งหนา้ท่ีหนาแน่นทนนํ้า ซ่ึงคุณหญิงแยก้ไ็ดม้าสอนวิธีดงักล่าวใหค้ลายสงสยักนั ซ่ึง
รูปแบบในการนาํเสนอกเ็นน้ความตลก สนุกสนานเช่นเดิม แต่ท่ีเรียกใจคนดูไปไดค้งหนีไม่พน้ การ
เอาหนา้ไปจุ่มนํ้าเพื่อทดลองใหผู้ช้มดูวา่ทนนํ้าไดจ้ริง ซ่ึงไดใ้จผูช้มไปตาม ๆ กนัคะ 
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ภาพที ่5.49  หญิงแยแ้น่ไม่แน่ กไ็ม่หยดุสวย ในเดือนเมษายน 2557 
 

สืบเน่ืองจากคลิปการโชวท์าตวัขาวไดใ้นเวลา 10 วินาที ทาํให้มีผูช้มสนใจเป็น
จาํนวนมาก จึงเป็นท่ีมาของคลิปน้ี เป็นการมาตอบคาํถามว่าใชผ้ลิตภณัฑอ์ะไรถึงไดข้าว พร้อมกบั
การแนะนาํเคร่ืองสาํอางท่ีใชใ้นส่วนต่างๆของร่างกาย บา้งกเ็ป็นสินคา้ท่ีคุณหญิงแยเ้ป็นพรีเซ็นเตอร์ 
บา้งกเ็ป็นสินคา้ท่ีใชเ้องปะปนกนัไป เพื่อตอบความสนองของผูช้มค่ะ 
 

 
 
ภาพที ่5.50  หญิงแยโ้ชวแ์ต่งหนา้ทาํผม ในเดือนพฤษภาคม 2557 
 

คลิปน้ีเป็นการสอนวิธีการแต่งหน้าท่ีใช้ในในชีวิตประจาํวนัของคุณหญิงแย  ้ซ่ึง
รูปแบบการนําเสนอนั้นจะมีสไตล์ท่ีชัดเจนคือเน้นความความ และความเยอะสไตล์พริตต้ีของ
คุณหญิงแย ้พร้อมสอนการมว้นผมลอนท่ีสามารถในไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ย 
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ภาพที ่5.51  หญิงแยแ้ต่งหนา้ลุคใส ๆ กบัมา้ลายสองสี ในเดือนพฤษภาคม 2557 
 

ก่อนอ่ืนขอแนะนาํก่อนว่า มา้ลาย 2  สี  คือ ช่ือเรียกของเบสสีเขียวและสีชมพยูีห่อ้เล
ล่า แต่ดว้ยเหตุท่ีลวดลายของแพค็เกจเป็นลายมา้ลาย จึงเรียกกนัว่า มา้ลาย 2 สีนั้น ซ่ึงลุคใส ๆ น้ีเป็น
ลุคท่ีคุณหญิงแยไ้ดค้รีเอทข้ึนมาให้สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์มีความบางเบา ปกปิดผิวไดนิ้ดหน่อย
ตามคุณสมเมคอพัเบสทัว่ไป ซ่ึงกไ็ดพ้ดูถึงขอ้ดีของสินคา้ และสาธิตวิธีการใชค่้ะ 
 

 
 

ภาพที ่5.52  หญิงแยแ้ปลงกายเป็นสาว 5 สไตล ์ในเดือนมิถุนายน 2557 
 

คลิปดงักล่าวเป็นการรีวิวคอนเทดเลนส์ของร้าน Hot hit big eye ซ่ึงเป็นร้านท่ีโด่งดงั
มากในโลกออนไลน์ ความน่าสนใจของคลิปน้ีอยูท่ี่คุณแยเ้ปล่ียนลุคการแต่งหนา้ทาํผมใหเ้ป็น 5 ลุด 
ตามสไตลข์องคอนแทคเลนส์ ทาํใหมี้ความน่าสนใจ และเห็นภาพชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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ภาพที ่5.53  หญิงแยข้อ...ถอดโชว!์!! เคร... ในเดือนมิถุนายน 2557 
 

คลิปน้ีเป็นการรีวิวเส้ือชั้นใน ดว้ยการถอดเส้ือโชว ์และ ใส่มิกซ์เส้ือผา้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเส้ือชั้น ถือเป็นรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ สร้างความต่ืนเตน้ใหก้บั
คนดูไดไ้ม่นอ้ย 



บทที ่6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ศึกษา   “การรับรู้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของคนรุ่นใหม่ผ่านกูรูความงาม”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการ
นําเสนอเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารด้านการตลาดเก่ียวกับ
เคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงาม เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงาม เพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรกบัการรับรู้ข่าวสารการตลาดเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรู
ความงาม โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 1) ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสาร
การตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั 2) ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั 3) การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค
แสดงความเช่ือมัน่ไดเ้ท่ากบั 0.915 และประกอบดว้ย  3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 
 ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศหญิงท่ีเคยรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอาง
ผ่านกูรูความงาม การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เม่ือแจกแบบสอบถามไดรั้บคืน
ทั้งส้ิน 400 ชุด 

 

 
 
 



106 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

6.1.1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุอยูใ่นช่วง 25-29 ปี อาชีพพนกังานบริษทั ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
 

6.1.2  การรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกรููความงาม 
6.12.1 ความถ่ีในการรับชมท่ีมีมากท่ีสุดคือ สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง  ผ่านช่องทาง 

Youtube 
6.1.2.2 ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสําอางท่ีกูรูความงามนาํเสนอ ไดแ้ก่ การสอน

แต่งหนา้ประจาํวนั  
6.1.2.3 เหตุผลท่ีรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงาม ไดแ้ก่ 

วิธีการสาธิต หรือการให้คาํแนะนําเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ กับความเช่ียวชาญในการสาธิต หรือให้
คาํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

6.1.2.4 องคป์ระกอบของการนาํเสนอท่ีท่านให้ความสนใจในการรับชมข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม ไดแ้ก่ คลิปวีดีโอ 

 
6.1.3  ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกรููความงาม 

6.1.3.1  กลุ่มตวัอยา่งเคยซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จาํนวน 
265 คน จากทั้งหมด 406 คน 

6.1.3.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม ท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุดมีดว้ยกนั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มีการแสดงความคิดเห็นจากผูช้มว่าใชดี้จริง, ราคาผลิตภณัฑ์ท่ี
แนะนาํมีความสมเหตุสมผล และมีการแสดงผลก่อนและหลงัใชซ่ึ้งเป็นท่ีพอใจของท่าน 

6.1.3.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไม่ตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม ท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุดคือ ตอ้งการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากแหล่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 
6.1.4  การทดสอบสมมติฐาน 

6.1.4.1  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบั
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่   
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1)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกูรูความงามผา่นช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่
พบว่ากลุ่มอายุ 17-24 ปี กบั กลุ่มอายุ 30-34 ปี มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม มากกว่า กลุ่มอาย ุ 25-29 ปี กบั อาย ุ30-34 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
0.05 

2)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการ
นําเสนอเคร่ืองสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกัน โดยมีการ
ทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั กลุ่มท่ีมีการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มี
ความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีระดบั 0.05 

3)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียลเ น็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่
พบวา่ผูมี้รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท กบั ผูมี้รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป มีความถ่ีในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูมี้รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ 
มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

4)  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ ท่ีแตกต่างกัน  มีการรับชมประเภทข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางการผา่นกรููความงามผา่นท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอาย ุ17-24 ปี 
กบั กลุ่มอาย ุ30-34 ปี มีประเภทข่าวสารในการรับชมนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

5)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการรับชมประเภทข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางการผา่นกรููความงามผา่นท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า 
10,000 บาท มีการรับชมการนําเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูมี้รายได้
มากกว่า 30,001 บาท ข้ึนไป โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท กบั ผูมี้
รายไดม้ากกว่า 30,001 บาท ข้ึนไป  ประเภทในการรับชมข่าวสารท่ีกรููความงามนาํเสนอ มากกว่าผู ้
มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท กบั มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

6)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอาย ุ17 – 24 
ปี กบั กลุ่มอาย ุ30 – 34 ปี มีเหตุผลในการรับชมนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงาม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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7)  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มท่ีมี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีเหตุผลในการรับชมนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

8)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท กบั ผู ้
มีรายไดม้ากกว่า 30,001 บาท ข้ึนไป  มีเหตุผลในการรับชมข่าวสารท่ีกรููความงามนาํเสนอ มากกว่า
ผูมี้รายได ้10,001- 20,000 บาท กบั มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

9)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความสนใจในองคป์ระกอบการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท่ี้มีอาย ุ
17-24 ปี กบั ผูท่ี้มีอาย ุ30-34 ปี  มีความสนใจองคป์ระกอบในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงาม มากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ20-29 ปี กบั ท่ีมีอาย ุ30-34 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

10)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสนใจในองคป์ระกอบการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท่ี้มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ  ผู ้ท่ีมีรายได้ มากกว่า 30,001 บาท ข้ึนไป   มีความสนใจ
องคป์ระกอบในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูท่ี้มีรายได ้20,001-
30,000 บาท กบั ผูท่ี้มีรายได ้มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

6.1.4.2  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความ
งามไม่แตกต่างกนั   

6.1.4.3  การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงาม 

1) หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงาม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.227 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารท่ีมากข้ึน จะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความ
งามท่ีมากข้ึนแต่อยูใ่นระดบัตํ่า 

2) กลุ่มตวัอย่างมีช่องทางการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางท่ี
สัมพนัธ์กบัการตดัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงาม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.186 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า
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มากในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งมีช่องทางการรับชมข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีมากข้ึน จะ
มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีมากข้ึนแต่อยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

 
6.2  การอภปิรายผลการวจิยั 
 

เน่ืองจากงานวจิยัในคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัในรูปแบบผสม (Mixed Method) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอ
แบ่งการนาํเสนอ ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง
ของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผา่นกรููความงาม” สามารถนาํมาอภิปรายผลออกเป็น 2 ส่วนไดด้งัน้ี 
 

6.2.1  การอภิปรายผลการวจัิยเชิงคุณภาพ  
6.2.1.1  คุณโมเม นภสัสร บูรณศิริ 
เน่ืองจากคุณโมเมเป็นกูรูความงามท่ีมีภาพลกัษณ์ สวย เรียบ หรู ไฮโซ ดงันั้นจะ

สังเกตไดว้่า เคร่ืองสาํอางท่ีคุณโมเมนาํเสนอนั้น ส่วนมากจะเป็นเคร่ืองสาํอางในเกรด Hi-End หรือ
เคร่ืองสาํอางท่ีราคาสูง และส่วนมากคาํอธิบายใตภ้าพท่ีนาํเสนอนั้นจะเป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัมี
การติดแฮชแท็กช่ือของยี่ห้อเคร่ืองสําอางนั้น ๆ ไปด้วย ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์แลว้ว่าการนําเสนอ
เคร่ืองสําอางผ่าน Facebook และ Instagram ของคุณโมเมนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการ
ประชาสัมพนัธ์หรือการสร้าง Brand Awareness ใหก้บัสินคา้หรือเคร่ืองสาํอางยีห่อ้นั้น ๆ ซ่ึงก็เป็น
รูปแบบการทาํการตลาดของแบรนด์ท่ีทาํโดย การส่งผลิตภณัฑ์ท่ีออกใหม่ มาให้กบัคุณโมเมได้
ลองใช ้แลว้บอกต่อผา่นส่ือออนไลน์ของตนเอง 

ในส่วนของการนาํเสนอในรูปแบบส่ือวีดีโอท่ีเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์อย่าง 
Youtube ถา้สังเกตุใหดี้เคร่ืองสาํอางท่ีใชใ้นแต่ละคลิปนั้นแทบจะไม่ซํ้ ากนัเลย ซ่ึงในจุดน้ีสามารถ
วิเคราะห์ไดห้ลายประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณโมเมมีเคร่ืองสาํอางจาํนวนมาก หรือ เป็นเร่ืองของธุรกิจ
ท่ีเราไม่รู้ ก็อาจเป็นได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณขอผูช้มท่ีจะเลือกเช่ือในส่ิงท่ีเห็นสมควร แต่ใน
บทบาทของกูรูความงามท่ีคุณโมเมไดรั้บผิดชอบอยู่นั้น ถือไดว้่าเธอเป็นคนท่ีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น
ความเป็นตวัของตวัเอง การพดูคุยท่ีเป็นกนั แต่ในทางกลบักนัเธอก็มีความน่าเช่ือถือในความเป็นกรูู
ความงามของเธอ ทาํใหก้ารนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของเธอนั้นฟังดูล่ืนไหล ไม่ดูขายของแบบโจ่งแจง้ 
แถมยงัสามารถเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัตวัสินคา้นั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง 
“การศึกษาการรับรู้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝงสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ทางโทรทศัน์ในกลุ่ม
นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา” (ณัฐชนันท ์ก่ิงมณี, 2554, น. 17) ท่ีกล่าวไวว้่า “เม่ือประชาชนไดรั้บรู้
โฆษณาสินคา้ หรือบริการผา่นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ประชาชนกลุ่มนกัศึกษาจะเร่ิมใชพ้ฤติกรรม
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ทางสมอง เช่น เกิดวิวฒันาการการเรียนรู้จากตวัส่ือโฆษณาดา้นขอ้เท็จจริงจากตวัโฆษณา ทาํให้
ประชาชนท่ีไดรั้บชมโฆษณาเรียนรู้ว่า โฆษณาดงักล่าว เป็นโฆษณาสินคา้อะไร เก่ียวกบัอะไร ใช้
ประโยชน์อย่างไรบา้ง หรือเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้และบริการนั้น ซ่ึงทาํให้เกิดประสบการณ์ใน
การเรียนรู้จากการรับชมโฆษณาทางโทรทศัน์มากข้ึน” เช่นเดียวกนักบัรูปแบบการนาํเสนอของคุณ
โมเม ท่ีอาศยัการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง Brand Awareness ในผูท่ี้รับชมไดรู้้จกักบัสินคา้นั้น ๆ 
ดว้ยการจดัเรียงรูปภาพให้สวยงาม น่าสนใจ ทาํให้ผูท่ี้รับชมเกิดความสนใจในตวัสินคา้ และเกิด
รับรู้ เกิดการจดจาํและระลึกถึงช่ือสินคา้เหล่านั้น จนทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในอนัดบัต่อไปได ้

6.2.1.2  คุณแพรร่ีพาย  อมตา  จิตตเสนีย ์
คุณแพรร่ีพายเป็นกูรูความท่ีมีเอกลกัษณ์ส่วนตวัท่ีส่ือสารออกมาอย่างชดัเจน หาก

วิเคราะห์จากรูปภาพท่ีนาํเสนอ ทุกภาพจะมีการติดโลโกแ้พร่ีพายไว ้พร้อมการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ท่ีน่ารักตามสไตลข์องคุณแพรร่ีพาย  ซ่ึงถือเป็นการบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของตน
ดว้ยเช่นกนั ในแฟนเพจของคุณแพร่ีพายจะมีการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและรูปแบบการแต่งหนา้ท่ี
หลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหน้าในชีวิตประจาํวนั ไปจนถึงการแต่งหน้าแฟนซี นอกจากน้ียงัมีถือ
เป็นรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค ์และชดัเจนถึงความเป็นตวัของตวัเอง  

สาํหรับรูปแบบในการนาํเสนอส่ือในรูปแบบออนไลน์ท่ีเผยแพร่บน Youtube จะมี
รูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและการแต่งหนา้ในลกัษณะท่ีกระชบั สั้น ๆ ไดใ้จความ ไม่มีบท
พูด มีเพียงคาํบรรยายภาษองักฤษดา้นลงคลิป เด่นในเร่ืองของกระบวนการผลิต ท่ีมีความครีเอทีฟ
อย่างชดัเจน มีเทคนิคการตดัต่อท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ทาํให้รู้สึกไม่ซํ้ าซาก จาํเจ น่าเบ่ือ แต่ทั้งน้ี
ทั้ งนั้น ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีก็สามารถมาหล่อหลอมกันให้เป็นคลิปสอนแต่งหน้าท่ีไม่ยากเกินไป
สาํหรับคนดูท่ีจะทาํตาม และก็ไม่ดูจงใจขายของจนเกินพอดีคะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความวิจยัของ 
(ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั, 2554, น. 50)  ท่ีกล่าวไวว้่า “โดยลกัษณะของผูท้รงอิทธิพลท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสร้างกระแสบอกต่อในกลุ่มผูบ้ริโภค มีองคป์ระกอบดงัน้ีกล่าวคือ ควรมีความเช่ียวชาญในดา้น
ใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เช่น อมตา จิตตะเสนีย ์ช่างแต่งหนา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ี
มีอิทธิพลด้านการแนะนําเร่ืองความสวยความงาม และการแต่งหน้าในรูปแบบต่าง ๆ กับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยัรุ่น” 

6.2.1.3  คุณหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข 
คุณหญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข เป็นกูรูความงามสาวหน้าสวย ท่ีใบหน้าเป้ือน

รอยยิ้มตลอดเวลา รูปแบบการนาํเสนอเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ความงามของเธอคนน้ี ก็จะ
แตกต่างกบักูรูความงามทั้งสองท่านท่ีผ่านมาโดยชดัเจนเช่นกนั เร่ิมจากผลิตภณัฑ์ความงามท่ีเธอ
นาํเสนอ จะมีมากมายหลายไม่ใช่เพียงเคร่ืองสําอางเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง เส้ือชั้นใน 
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เคร่ืองหนีบผม ฟิลม์ติดโทรศพัท ์แสดงให้เห็นไดว้่ากูรูความงามไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือของผลิตภณัฑ์
ความสวยงามเพียงอย่างเดียว สมยัน้ีสินคา้หลายประเภทก็หันมาให้ความสนใจในการสร้าง Brand 
Awereness ผา่น Influence โดยบุคคลมีช่ือเสียง เพื่อสร้างกระแสการบอกเล่าแบบปากต่อปากดว้ย
(เสรี วงศม์ณฑา, ม.ป.ป. อา้งถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั, 2554, น. 47) กล่าวไวว้่า “เลือกใชเ้ป็นผูท้รง
อิทธิพลเป็นบุคคลท่ีมี ช่ือเสียง โดยกลุ่มคนประเภทน้ีจะมีอาํนาจดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตามและ
โนม้นา้วใจผูบ้ริโภคใหเ้ลียนแบบพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดโ้ดยง่าย และหากบุคคล ท่ีมีช่ือเสียง
เหล่าน้ีมีประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑม์าก่อน กจ็ะยิง่ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกเช่ือถือเพิ่มข้ึน”    

สาํหรับรูปแบบในการนาํเสนอส่ือในรูปแบบออนไลน์ท่ีเผยแพร่บน Youtube จะมี
ลกัษณะไม่เป็นทางการ ไม่เนน้การตดัต่อหรือเทคนิคท่ีซบัซอ้น จะใชก้ลอ้งหนา้ของโทรศพัทมื์อถือ
เสียเป็นส่วนใหญ่ เนน้ความเป็นธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคุณหญิงแยน้ั้นก็คือความตลก ความ
บา้บ่ิน และความสนุกสนาน เป็นตน้ สาํหรับเคร่ืองสาํอางท่ีใชใ้นการรีวิวหรือการนาํเสนอนั้นก็จะ
ไม่ไดห้ลากหลายเหมือนกูรูความงามคนอ่ืน ๆ เช่น Mode'er, Lela หรือ Arty เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองสําอางท่ีอยู่ในระดับกลาง ไม่แพง และ ไม่ถูกจนเกินไป ผูช้มท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาก็
สามารถใชไ้ดค้ะ 

 
6.2.2  การอภิปรายผลการวจัิยเชิงปริมาณ 

6.2.2.1 ลกัษณะประชากรซ่ึงประกอบดว้ย อายุ การศึกษา และรายได ้กบัการรับรู้
ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม พบวา่ 

1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกูรูความงามผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ 
สตะเวทิน, 2538, น. 112-113) ท่ีกล่าวไวว้า่ “ลกัษณะของการใชส่ื้อมวลชนก็แตกต่างกนั คนท่ีมีอายุ
มากมกัจะใชส่ื้อมวลชน เพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกว่าเพื่อความบนัเทิง” ในการศึกษาคร้ังน้ี
ช้ีใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งคือคนทาํงานเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 25-29 ปี มากท่ีสุด จดัอยูใ่นกลุ่มสังคมท่ี
มีพฤติกรรมการผูกติดกับการใช้โซเชียลเน็ทเวิร์คเป็นประจาํในชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัท่ีว่า อายท่ีุแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกูรูความงาม
ผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั 

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการ
นาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกรููความงามผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.116-117) ท่ีกล่าวไวว้่า “การศึกษาหรือความรู้ (Knowledge) เป็น
ลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั, ใน
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ยุคสมยัท่ีต่าง ๆ กนั, ในระบบการศึกษาท่ีต่างกนั, ในสาขาวิชาท่ีต่างกนั จึงย่อมมีความรู้สึกนกัคิด 
อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป”  (อจัจิมา  เศรษฐบุตร และสายสวรรค ์วฒันพานิช, 
ม.ป.ป. อา้งถึงใน ฐานทศัน์ ชมพูพล, 2554, น. 22) ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี “การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัแนวคิดและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการ เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความรู้กวา้งขวาง มีความเขา้ใจ และการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ
เลือกใช้สินคา้และบริการได้แตกต่างกันตามระดับการศึกษา” ดังนั้นการศึกษา จึงมีผลท่ีทาํให้
ความถ่ีในการรับชมการนําเสนอเคร่ืองสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ี
แตกต่างกนั 

3)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอ
เคร่ืองสาํอางของกรููความงามผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ 
สตะเวทิน, 2538 , น. 116) ท่ีกล่าวไวว้่า “รายไดข้องคนยอ่มเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการของคน 
ตลอดจนกาํหนดความคิดของคน เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นคนท่ีมีฐานะดี 
หรือรายไดสู้งยงัมกัใชส่ื้อมวลชมมากดว้ย” (วิลเบอร์ ชแรมน์, ม.ป.ป. อา้งถึงใน ฐานทศัน์ ชมพพูล, 
2554, น. 19) ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางสังคม กบัการพอใจในการใชส่ื้อ ใน
ดา้นของเศรษฐกิจ ไวด้งัน้ี “ผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดี จะใหค้วามสนใจในการอ่านนิตยสารมาก และ
จะชอบบทบรรณาธิการ โดยร้อยละ 90 ของผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีจะนิยมอ่านนิตยสาร” ดงันั้น
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะมีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางของกูรูความ
งามผา่นช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คท่ีแตกต่างกนั 

4) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน  มีการรับชมประเภทข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางการผา่นกรููความงามผา่นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.
113) ท่ีกล่าวไวว้า่ “อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 
โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่าคนท่ีอายมุากกว่า โดยปกติแลว้คนท่ี
มีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆท่ีแตกต่างกนัไป” ซ่ึง (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. อา้งถึงใน 
ณัฐชนนัท ์ก่ิงมณี, 2554, น.15) กล่าวไวว้่า “การเลือกรับรู้หรือตีความ  Selective Perception or 
Selective Interpretation  เป็นกระบวนการกลัน่กรองขั้นต่อมา เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่ง
ใดแหล่งหน่ึงแลว้ ก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารทั้งหมด” 
เช่นเดียวกนักบัการเลือกรับชมประเภทข่าวสารเคร่ืองสาํอางการผา่นกรููความงาม ท่ียอ่มแตกต่างกนั
ไปตามช่วงอาย ุและความตอ้งการของผูช้ม 

5) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกัน มีการรับชมประเภทข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางการผา่นกรููความงามผา่นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.
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113) ท่ีกล่าวไวว้่า “การวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ผูรั้บสารมีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผู่ส่งสารและสาร สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจทาํใหค้นมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ต่างกนั มีทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมาย
ท่ีต่างกนั” (สุชญา ชีวีวฒัน์, 2551, น.18) “อาชีพ รายได ้เช้ือชาติ และชาติพนัธ์ุ ตลอดจนภูมิหลงัของ
ครอบครัว ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลอยา่งมากและเป็นตวักาํหนดในการเลือกเปิดรับส่ือรวมทั้งเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งต่ออาชีพ ความคิด ความเช่ือ และค่านิยม รวมทั้งสถาบนัท่ีคนเหล่านั้นสังกดัอยู่” ดงันั้น
ความตอ้งการท่ีจะรับชมประเภทข่าวสารการนาํเสนอเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑค์วามงามผ่านกูรู
ความงามของกลุ่มตวัอยา่ง จึงมีความแตกต่างกนัไปตามรายไดห้รือสถานะทางสงัคม 

6) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.
113) ท่ีกล่าวไวว้า่ “คนท่ีรุ่นต่างกนัยงัมีประสบการณ์ของชีวิตท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย จึงทาํใหท้ศันคติ
และความรู้สึกนึกคิดของคนต่างรุ่น ต่างวยั ไม่เหมือนกนั” (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. อา้งถึงใน ณัฐชนนัท ์ก่ิงมณี, 
2554, น. 14-15) กล่าวไวว้่า “การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ Selective Exposure or Selective 
Attention หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสาร จากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ี
มีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง หรือเลือกชมโทรทศัน์
ช่องใดช่องหน่ึง การเลือกเปิดรับน้ี พบวา่บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมี
อยู่ และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บ ข่าวสาร
ใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือสอดคลอ้งกบัความรู้สึก ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยูแ่ลว้ จะทาํใหเ้กิดภาวะ
ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ดงันั้น การท่ีลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวได ้ก็ตอ้งแวงหาหรือ
เลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน” ดงันั้นอายท่ีุแตกต่างกนั ยอ่มมีเหตุผลใน
การรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั เช่น การคนท่ีอาย ุ27 ปี 
ข้ึนไป ท่ีผา่นการใชชี้วิตในการทาํงานหาเงินมาพอสมควร เม่ือเขาเหล่านั้นเกิดมีความตอ้งการท่ีซ้ือ
เคร่ืองสําอางสักหน่ึงอาจ เขาจึงตอ้งไตร่ตรองให้ดีเพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการความตอ้งการมากท่ีสุด 
ดงันั้นเหตุผลในการรับชมการนําเสนอเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงามจึงมุ่งไปท่ี การหาขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือของเคร่ืองสาํอางมาเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ 

7) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 
2538, น. 116-117) ท่ีกล่าวไวว้่า “คนท่ีมีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการท่ี
จะเป็นผูรั้บสารท่ีดี ทั้งน้ีเพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง, มีความเขา้ใจศพัทม์าก 
และมีความเขา้ใจสารไดดี้ แต่คนเหล่าน้ีมกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไรง่าย ๆ สารไม่มีหลกัฐาน
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หรือเหตุผลสนบัสนุนเพียงพอมกัจะถูกโตแ้ยง้” ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไม่ไดอ้า้งถึงผูท่ี้มีการศึกษาสูงเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้น แต่จากขอ้ความดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า การศึกษาท่ีแตกตต่างกนั ย่อมทาํให้
เหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีแตกต่างกนั เช่นคนท่ีอาย ุ
30 ปี ข้ึนไป มีการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปนั้น เวลาท่ีมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือเคร่ืองสาํอาง
สักช้ินหน่ึง ข้อมูลทั่วไปตามส่ือโฆษณาอาจไม่เพียงพอ ดังนั้ นกูรูความงามจึงเป็นอีกหน่ึง
กระบอกเสียงท่ีจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางไดง่้ายข้ึน 

8) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอ
ข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น. 116) ท่ีกล่าวไวว้่า 
“การแนะนาํให้ชาวนาท่ียากจนบริโภคเน้ือสัตวใ์นปริมาณท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ หรือการ
แนะนําให้ชาวนาท่ียากจนหันมาใช้เคร่ืองจักรแทนววัควายในการทาํนานั้น คงจะยากกว่าการ
แนะนาํให้คนท่ีมีรายไดม้าก ๆ ซ้ือเคร่ืองสักผา้ หรือรถคนัใหม่” ดงันั้นรายไดจึ้งมีผลท่ีทาํให้ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีเหตุผลในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั  

9) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความสนใจในองคป์ระกอบการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 
2538, น. 113) ท่ีกล่าวไวว้า่ “นอกจากความแตกต่างในเร่ืองความคิดแลว้ อายยุงัเป็นส่ิงกาํหนดความ
แตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย การวิจยัทางจิตวิทยาพบว่าเม่ือคนมีอายุมากข้ึน 
โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจนอ้ยลง นอกจากนั้นคนท่ีมีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการ
ในส่ิงต่างๆแตกต่างการไปด้วย” ดงันั้นความสนใจในองค์ประกอบในท่ีน้ี อาทิเช่น คลิปวีดีโอ
เสียงเพลง รูปแบบหรือเทคนิคการเล่าเร่ืองของกูรูความงาม ต่าง ๆ เหล่าน้ีย่อมแตกต่างกนัไปตาม
อายขุองผูท่ี้รับชม  

10) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสนใจในองคป์ระกอบการ
นาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผ่านกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปรมะ สตะเวทิน, 
2538, น. 112) ท่ีกล่าวไวว้่า “ผูรั้บสารแต่ละคนมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัของตน เช่น อายุ เพศ 
บุคลิกภาพ สติปัญญา ทกัษะและประสบการณ์ เป็นตน้ คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลของผูรั้บสาร
ในการทาํการส่ือสาร” “การวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของผูรั้บสารมีอิทธิพลอย่างสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารและสาร” ดงันั้น การท่ี
รายไดแ้ตกต่างกนั ยอ่มส่งผลให้กนัมีความสนใจในองคป์ระกอบการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอาง
ผ่านกูรูความงามท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น นักศึกษาจบใหม่ตอ้งการรับชมการนําเสนอ
เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑค์วามงามผา่นกรููความงาม เพื่อเป็นความสนุกสนานหรือเทคนิคดา้นการ
แต่งหนา้ จึงมุ่งเนน้ไปท่ี คลิปวีดีโอ รูปภาพ เทคนิคการนาํเสนอ แต่ในทางกลบักนัผูห้ญิงในวยั 29 ปี 
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ข้ึนไป ดูเพื่อศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง 
เลยมุ่งเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบในส่วน ขอ้ความ/เน้ือหา หรือ ช่ือเสียงของกรููความงาม เป็นตน้ 

6.2.2.2  การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง
ผา่นกรููความงาม 

1) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารท่ีมากข้ึน จะมีการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ฐานทศัน์ ชมพพูล, 2554, น. 
111) กล่าวไวว้่า “ส่วนใหญ่แลว้แหล่งการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของกลุ่มตวัอย่างมาจาก นิตยสาร
และเพื่อน รองลงมาคือ ส่ือออนไลน์ท่ีมีการสาธิตการใชเ้คร่ืองสาํอาง จะเห็นไดว้่า ส่ือออนไลน์ท่ีมี
การสาธิตการใชเ้คร่ืองสาํอาง เป็นอีกแหล่งขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชส้าํหรับหาขอ้มูล ก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง” และ อีแวน และ เบอร์แมน (อา้งถึงในฐานทศัน์ ชมพูพล,  2554, น.111) 
กล่าวไวว้่า “ผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงเร้าจากหลายแหล่ง ดงันั้นส่ิงเร้าจากสังคม ซ่ึงผูบ้ริโภคไดพู้ดคุยกบั
บุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัผูข้าย ส่ิงเร้าท่ีเกิดจากโฆษณา เกิดจากผูข้ายส่งข่าวสารโฆษณาผา่นส่ือ
ต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และส่ิงเร้าท่ีไม่ใช่การโฆษณา 
ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีเกิดจากข่าวสารจากแหล่งท่ีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง” ดงันั้นเม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ท่ี
เพิ่มมากข้ึน ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจเคร่ืองสาํอางท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย   

2)  กลุ่มตวัอยา่งมีช่องทางการรับชมข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีมากข้ึน จะมีการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงามท่ีมากข้ึน ตามท่ี ชวรัตน์ เชิดชยั (2527, อา้งถึงในฐานทศัน์ 
ชมพพูล,  2554, น. 111)  “ปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลเลือกรับส่ือมีหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ 
ประโยชน์การใชส้อยของตนเอง ในฐานะท่ีเป็นผูรั้บสาร มนุษยต์อ้งการแสวงหาและใชข่้าวสาร
บางอยา่ง ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ตนนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนบรรลุผล เพื่อให้ข่าวสารท่ีได้
เสริมบารมี เพื่อจะใหไ้ดข่้าวสารท่ีจะช่วยใหต้นไดรั้บความสะดวกสบาย”  ดงันั้นเม่ือช่องทางในการ
รับชมข่าวสารของผูบ้ริโภคมีเพิ่มมากข้ึน ย่อมส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคย่อมเพ่ิมมาก
ข้ึนดว้ย ทั้งน้ีผูว้ิจยัสามารถวิเคาะห์ไดว้า่เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสาร ยอ่มเกิดการเปรียบเทียบระหวา่ง
ข่าวสารท่ีไดรั้บมาจากแหล่งต่าง ๆ ดงันั้นขั้นตอนในการตดัสินใจจึงมีมากข้ึนไปตามลาํดบัของ
ข่าวสารท่ีไดรั้บมา  
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 

6.3.1  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหบ้ริษทัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง
สามารถเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง
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ของคนรุ่นใหม่ผา่นกรููความงาม ซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากในวงการเคร่ืองสาํอาง
ในปัจจุบนัน้ี 

6.3.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหบ้ริษทัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง
และผลิตภณัฑค์วามงาม สามารถนาํไปกาํหนดการวางแผนเร่ืองกลยทุธ์ ช่องทางการส่ือสารขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ ์เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในทิศทางท่ีเหมาะสมและตรงตามความ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

6.3.3  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี บริษทัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและ
ผลิตภณัฑค์วามงาม สามารถนาํไปกาํหนดวางแผนกลยทุธ์ในการส่ือสารดา้นการตลาด เพื่อส่ง Key 
Message ให้ตรงใจ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการรับชมการนาํเสนอข่าวสาร
เคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม บนช่องทาง Youtube มากท่ีสุด 

6.3.4  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ทางบริษทัผูผ้ลิตและผู ้
จัดจําหน่ายเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ความงาม  ควรให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์เพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยท่ีไม่ควรให้ความใส่ใจกับการโฆษณา หรือ การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายมากจนเกินไป เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะช่วยทาํให้
ข่าวสารข้อมูล ของเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ความงาม ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งมีการเลือกใชส่ื้ออย่างเหมาะสม  เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมี
ช่องทางในการเปิดรับท่ีหลายหลาก ทาํให้การหาขอ้มูลของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายด้วย
เช่นกนั 
 

6.4  ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 

6.4.1  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม มุ่งเนน้การศึกษาการรับรู้ข่าวสารและรูปแบบ
การนําเสนอผลิตภณัฑ์ความงามและเคร่ืองสําอางของกูรูความงาม ซ่ึงในส่วนของการวิจยัเชิง
คุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นหลกั ดงันั้นในอนาคตหากมีการวิจยัในลกัษณะดงักล่าว 
ควรมีการเพิ่มเติมในดา้นของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือ การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง
เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมดา้นผูรั้บสาร และสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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จริง และตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

หมายเหตุ : กรููความงาม หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองความสวยความงาม ซ่ึงไดน้าํประสบการณ์ในการซ้ือและ

ใชเ้คร่ืองสาํอาง มาเขียนรีวิวการใชผ้ลิตภณัฑ์ เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์การใช ้และให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองสําอาง รวมถึงสอนวิธีการแต่งหนา้ และเผยแพร่เคล็ดลบัความงามแก่ผูท่ี้

สนใจบนส่ือออนไลน์ 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกบัความจริงและความคิดเห็นของคุณมากท่ีสุด 

ท่านเคยรับชมการนําเสนอเคร่ืองสําอาง หรือ วธีิการแต่งหน้าผ่านกรููความงามหรือไม่ 

 เคย          ไม่เคย  (จบแบบสอบถาม) 

กรููความงามทีท่่านรับชมการนําเสนอเคร่ืองสําอาง และวธีิการแต่งหน้าได้แก่ท่านใด 

 โมเม นภสัสรณ์ บูรณศิริ   แพร อมตา จิตตะเสนีย ์หรือ แพร่ีพาย 

 หญิงแย ้นนทพร ธีระวฒันสุข  
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลส่วนตัว 

1.1.  อาย ุ 

 17 – 24 ปี   25 – 29 ปี   30 – 34 ปี 

2.2.  การศึกษา 

 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.3.  อาชีพ 

 นกัเรียน/นกัศึกษา  พนกังานบริษทัเอกชน  ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

 ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ    แม่บา้น             อ่ืนๆ (ระบุ)________________ 

4.4.  รายได ้

 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท 

 30,001 – 40,000 บาท  มากกวา่ 40,001 บาท ข้ึนไป 

ส่วนที ่2 : การรับรู้ข่าวสารเคร่ืองสําอางผ่านกรููความงาม 

2.1  ความถ่ีและช่องทางในการรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

ความถ่ีในการรับชม Facebook Instagram Youtube 
สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง    
สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง    
สปัดาห์ละ 5-6 คร้ัง    
มากกวา่สปัดาห์ละ 7 คร้ังข้ึนไป    
ไม่เคยรับชมเลย    
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2.2  ประเภทของข่าวสารเคร่ืองสาํอางท่ีกรููความงามนาํเสนอ  

ประเภทข่าวสารท่ีกรููความงามนําเสนอ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
การสอนแต่งหนา้เพ่ือปรับโครงสร้างของหนา้      
การสอนแต่งหนา้ในชีวติประจาํวนั      
การสอนแต่งหนา้ตามเทศกาลและตามกระแส      
การแนะนาํผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้      
การรีวิวจุดเด่นของผลิตภณัฑค์วามงามและเคร่ืองสาํอาง      
การบอกเล่าเคลด็ลบัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์วามงาม      
 

2.3  เหตุผลท่ีท่านรับชมการนาํเสนอข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม  

เหตุผลในการรับชม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
เป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ      
การแสดงผลก่อนและหลงัการใช้เคร่ืองสําอาง ซ่ึง
เป็นท่ีพึงพอใจของท่าน 

     

เป็นกรููความงามท่ีท่านช่ืนชอบ      
การนํา เสนอของกู รูความงามมีความมั่นใจใน
ผลลพัทท่ี์ไดต้อ้งออกมาเป็นท่ีพอใจ 

     

กู รูความงาม เ ป็นบุคคล ท่ี มี ช่ือ เ สียงในวงการ
เคร่ืองสาํอาง / วงการบนัเทิง 

     

วิ ธีก ารสา ธิต  หรือการให้ค ํา แนะนํา เ ก่ี ยวกับ
ผลิตภณัฑ ์

     

ความเช่ียวชาญในการสาธิต  หรือให้ค ําแนะนํา
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

     

มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งลึกซ้ึง      
รู้สึกว่ากูรูความงามท่านนั้นๆไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของ
แบรนดเ์คร่ืองสาํอางใดๆ 
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2.4  องคป์ระกอบของการนาํเสนอท่ีท่านใหค้วามสนใจในการรับชมข่าวสารเคร่ืองสาํอางผา่นกรููความงาม 

องค์ประกอบของการนําเสนอ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
รูปภาพ      
คลิปวีดีโอ      
เสียงเพลง      
เทคนิคการเล่าเร่ือง เช่น กระชบัไดใ้จความ, มีลูกเล่น
สนุกสนาน ฯ เป็นตน้   

     

มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ เช่น สร้าง
เร่ืองราวในคลิปวีดีโอการสอนแต่งหนา้ เป็นตน้ 

     

ขอ้ความ/เน้ือหา      
ช่ือเสียงของกรููความงาม      

 

ส่วนที ่3 : ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านกรููความงาม 

ท่านเคยซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นการนาํเสนอของกรููความงามหรือไม่ 

  เคย (กรุณาทาํต่อขอ้ 3.1)    ไม่เคย (กรุณาทาํต่อขอ้ 3.2) 

3.1 เหตุผลท่ีท่าน ตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองสาํอางตามท่ีกรููความงามนาํเสนอ 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อกรููความงาม      
รูปแบบการนาํเสนอของกูรูความงามทาํให้ท่าน
มัน่ใจวา่จะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีนาํแสนอ 

     

มีการแสดงความคิดเห็นจากผูช้มวา่ใชดี้จริง      
ราคาผลิตภณัฑท่ี์แนะนาํมีความสมเหตุสมผล      
มีการแสดงผลก่อนและหลงัใชซ่ึ้งเป็นท่ีพอใจของ
ท่าน 
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3.2 เหตุผลท่ีท่าน ไม่ตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองสาํอางตามท่ีกรููความงามนาํเสนอ 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
เพราะคิดวา่เป็นขอ้มูลเกินจริง (โฆษณาแฝง)      
มีการแสดงความคิดเห็นดา้นลบจากผูช้มท่ีใชจ้ริง      
เพราะกรููความงามท่ีนาํเสนอไม่มีช่ือเสียง      
ต้องการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งอ่ืนๆ
เพิ่มเติม 

     

การนาํเสนอของกูรูความงามยงัไม่น่าเช่ือถือมาก
พอ 

     

      

*** ขอบพระคุณท่ีสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม*** 
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