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งานวิจัยเรื� อง การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื� องสําอาง 
จากร้านคา้ออนไลน์ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสาร  
ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่ดการลดความ
ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื� องสําอางออนไลน์ จาํนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
ผลการวิจยัพบว่า การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื�อถือ
ของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอางออนไลน์  
ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของร้านเครื� องสําอางออนไลน์  
การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการลดความ 
ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์   

ทั�งนี�  ปัจจัยที�สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อเครื� องสําอางจาก
ร้านคา้ออนไลน์ได้แก่  (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (2) ความ
น่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา (3) การแสวงหาข่าวสารจากสื�อใหม่ (4) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และ (5) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  
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  Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing Decision on Online 
Cosmetic Shop.  The objectives of this study are: (1) to examine the relationship between information 
seeking,  perceived credibility,  perceived social influence and marketing mix, (2) to identify factors 
that reduce uncertainty in online purchasing decision on cosmetic products. The theoretical 
framework of this study was formulated based shared communication network on the Uncertainty 
Reduction Theory. Quantitative research method was employed in this study. An online survey of  
400 female respondents residing in Bangkok was conducted in June 2015. The findings indicated that 
(1) information Seeking has a relationship with perceived credibility and uncertainty reduction in 
online purchasing decision on cosmetic products. Perceived credibility correlates with interactions 
with shared network, marketing mix and uncertainty reduction in online purchasing decision on 
cosmetic products. In addition, factors that significantly predict uncertainty reduction in online 
purchasing decision on cosmetic products including place, perceived credibility of verbal language, 
information seeking of new media, product, and price.  

 
 



 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์เ รื� อง การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 
ซื! อเครื� องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ ประสบความสําเร็จลุล่วงได้นั! น ขอกราบขอบพระคุณ  
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ขนบพนัธ์ุ เอี�ยมโอภาส ในการสละเวลาเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยพ์ชันี เชยจรรยา ที�ไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํและมอบกาํลงัใจให้ตลอด
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 ทา้ยที�สุดนี!  ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ญาติพี�น้อง ที�ให้การส่งเสริมและสนบัสนุน
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บทที� � 

 

บทนํา 
 

1.1  ที�มาและความสําคัญ 
 
 “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ผูห้ญิงกบัความงามเป็นสิ�งที�อยู่คู่กนัเสมอ ในยุคสมยันี&
ผูห้ญิงไม่ไดมี้บทบาทหน้าที�แค่ทาํงานบา้นเพียงอยา่งเดียว ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นและพบปะผูค้น
มากหน้าหลายตา ด้วยเหตุนี& จึงต้องให้ความสําคัญในเรื� องความงาม เพราะความงามจะช่วยเสริม
บุคลิกภาพให้ผู ้หญิงดู ดีมากยิ�ง ขึ& น เครื� องสําอางจึงถูกนํามาใช้เ พื�อเสริมความงามให้ผู ้หญิง  
ซึ� งเครื� องสําอางหมายถึง สิ�งที�ใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่อส่วนหนึ� งส่วนใดของร่างกาย  
เพื�อทาํความสะอาด สวยงาม รวมถึงเครื�องประทินผวิต่างๆ (เครื�องสําอางกบัผูบ้ริโภคในประเทศไทย, 
6788, น. 52-53)  
 การใชเ้ครื�องสาํอางนบัเป็นศิลปะโบราณอยา่งหนึ�งที�เก่าแก่ พบตั&งแต่อดีตกาลและมีผูใ้ชเ้รื�อยมา
จนปัจจุบนั (อรัญญา มโนสร้อย, 678@, น. 3)  เนื�องจากความสวย ความงาม เป็นสิ�งที�ทุกคนปรารถนา 
ผูบ้ริโภคหญิงไทยจึงให้ความสาํคญักบัการเลือกใชเ้ครื�องสาํอางเพิ�มขึ&น เครื�องสําอางจึงมีความสําคญั
อย่างมากในชีวิตประจําวันของสังคมมนุษย์ ปัจจุบันเครื� องสําอางที�ผลิตออกมาจําหน่ายนั& น  
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ประเภทแต่งหนา้ (Make Up) ไดแ้ก่ อายแชโดว ์แป้ง บรัชออน มาสคาร่า 
ลิปสติก 2. ประเภทบาํรุงรักษาผิวพรรณ (Skin Care) ได้แก่ ครีม โลชั�น สําหรับบาํรุงผิว สําหรับ  
ทาํความสะอาดหน้า และทาเพื�อป้องกันแดด 3. ประเภทเครื� องหอม (Perfume) ได้แก่ นํ& าหอม  
เทียนหอม (สุชญา ชีวีวฒัน์, 2551) 
 ทั& งนี&  เครื� องสําอางที�จ ําหน่ายในประเทศนั& น แบ่งได้ตามแหล่งที�มา 3 แหล่งใหญ่  
คือ 1. นาํเขา้จากต่างระเทศโดยตรง เป็นสินคา้ที�มีชื�อเสียงของต่างประเทศ มกัมีราคาแพง เช่น  
เอสเต้ ลอเดอร์ ชิเซโด้ ชาแนล ลังโคม เป็นต้น 2. ผลิตภัณฑ์ในประเทศโดยได้รับสิทธ์
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ใชเ้ครื�องหมายการคา้ของบริษทัแม่ในต่างประเทศ เช่น บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล แลบาราทอรี� ส์ จาํกดั 
ผลิตสินคา้ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ เอวอน 3.สินคา้ที�ผลิตในประเทศและใชต้ราของคนไทย เช่น  
โอเรียลทอล ปรินเซส และ มิสทีน เป็นตน้  

สาํหรับการจดัจาํหน่ายของตลาดเครื�องสาํอาง มีช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ช่องทาง ไดแ้ก่   
(สุชญา ชีวีวฒัน์, 2551) 

1)  ระบบขายตรง (Direct Sales) สินคา้ที�จาํหน่ายช่องทางนี&  เป็นสินคา้ที�ใช้ตรา 
ของต่างประเทศ โดยไดรั้บสิทธิผลิตภายในประเทศ มกัมีราคาไม่สูงมากนกั เช่น เครื�องสําอาง AVON 
เครื�องสาํอางอาทรีสตรี&  (ARTISTRY) ของ AMWAY 
   2)  การขายหนา้ร้าน (Counter Sales) สินคา้ที�จาํหน่ายหน้าร้านส่วนใหญ่ มกัเป็นสินคา้
ตราต่างประเทศ มีราคาสูง เช่น เครื�องสาํอางลงัโคม (LANCOM) เครื�องสาํอางชาแนล (CHANEL)  

3)  เครื�องสําอางแบบแขวนหรือวางขายในซุปเปอร์มาร์เกต็ (Self-Selective) สามารถ
เขา้ถึงลูกคา้ไดม้าก ประหยดัเนื&อที� และค่าใชจ่้ายในการจา้งพนักงานขาย เช่น เครื�องสําอางซี เอ (ZA) 
เครื�องสาํอางเมยเ์บลลีน (MAYBELLINE) 
 ปัจ จุบัน ธุรกิจ เครื� องสําอางผ่านเคาน์ เตอร์ห้างสรรพสินค้าจะมีการแข่งขันสูง และ 
การที�ตราสินคา้แบรนด์ต่างๆสามารถกา้วขึ&นมาสู่การเป็นผูน้าํตลาดไดน้ั&น อาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจัย 
แต่ ปัจจยัหนึ� งที�สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือการดาํเนินการทางการตลาดของแต่ละตราสินคา้  
โดยแต่ละตราสินคา้จะหันมาแข่งขนัเรื�องคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ์ ความถี�ของการออกสินคา้ใหม่ และ
การบริการที�สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้และการทาํให้ลูกคา้กลบัมาซื&อเครื�องสําอางอยา่งต่อเนื�อง  
(สุธิศา โสมะบุตร์, 67k@) 
 สําหรับตลาดเครื� องสําอางระดับเคาน์เตอร์แบรนด์นั& น มีโอกาสเติบโตอยู่ที� ร้อยละ 10  
ในปัจจุบนัการตลาดเครื�องสําอางของประเทศไทยมีการส่งเครื�องสําอางแบรนด์ใหม่ๆ เขา้มาทาํตลาด
อยา่งต่อเนื�อง เครื�องสําอางจากประเทศญี�ปุ่นและเครื�องสําอางแบรนด์จากฝั�งตะวนัตก ยงัคงไดรั้บความ
นิยมจากผู ้บ ริโภค เ นื� องจากทั& งสองประเทศนี&  มีความเข้าใจในสภาพผิวของคนเอเ ชียและ 
มีการค้นคว้าวิจัยที�ใส่ใจรายละเอียดของผู ้บริโภค ทําให้ผู ้บริโภคเกิดความยอมรับและมั�นใจ 
ในการตดัสินใจซื& อเครื� องสําอางนําเขา้จากประเทศญี�ปุ่นและเครื�องสําอางแบรนด์จากฝั�งตะวนัตก 
(Wallapa Sanoachitt, 2558) 
 ตลาดเครื�องสาํอางโดยรวมมีการแข่งขนัสูง มีมลูค่าการตลาดกว่าหนึ�งแสนลา้นบาท โดยอตัรา
การเติบโตของตลาดความงามสูงขึ&นอยา่งต่อเนื�อง สถิติตลาดเครื�องสาํอาง เมื�อปี พ.ศ. 2556 พบวา่  
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ตลาดเครื�องสาํอางในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 15,000 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2557 ตลาดเครื�องสาํอาง 
มูลค่ารวม 16,500 ลา้นบาท (Marketeer, 2557) จะเห็นไดว้่าตลาดเครื�องสาํอางในประเทศไทย  
มีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด โดยในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา มีการเติบโตเฉลี�ย ร้อยละ 18 ต่อปี และ 
ทาํรายไดถึ้ง 2.1 แสนลา้นบาท (Wallapa Sanoachitt, 2558)  
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1.� ตลาดเครื�องสาํอางปี 2556-2557 
 

 นอกจากนี& ตลาดเครื�องสําอางสูงกว่าจีดีพีของประเทศไทยและไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง เนื�องจากปัจจัยหลายประการไดแ้ก่ 1. ผูบ้ริโภคมองว่าสินคา้ในกลุ่มนี&  
เป็นสินคา้จาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 2. ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงบุคลิกภาพของตนเพิ�มมากขึ&น 3. การเติบโต 
ของสังคมเมือง ทาํให้แรงซื&อมีมากขึ&น 4. ผูบ้ริโภคซื&อสินคา้หลากหลาย สนใจคุณภาพและราคา โดย 
ไม่ยึดติดกบัตราสินคา้ และ 5. การเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ASTVผูจ้ดัการรายวนั, 2557)   
  ทั&งนี&  สุชญา ชีวีวฒัน์ (2551) วิเคราะห์ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวไทยให้ความสําคญักบัความ
สวยงามมากขึ&น โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่า 
โดนจบัตามองในโลกโซเชียลอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งการให้ตวัเองดูดีเสมอทุกช่วงเวลา ตลอดจนแบรนด์
เครื�องสาํอางต่างนาํเสนอนวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยา่งต่อเนื�อง จึงเกิดการแข่งขนัทางการตลาดขึ&น 
ผูป้ระกอบการสามารถแบ่งประเภทของช่องทางการจัดจําหน่าย เพื�อให้ตรงตามความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายตลาด 

เครื� องสําอางเติบโตขึ&นในทุกวนั เพราะเครื�องสําอางเขา้มามีบทบาทในชีวิตของผูบ้ริโภค 
ในปัจจุบนัมากขึ&น จึงทาํให้ตลาดผลิตภณัฑ์เครื�องสาํอางมีความหลากหลายทั&งในเรื�องราคาและคุณภาพ 
ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (เนตรนพิศ ประทุม, 2554) อย่างไรก็ดี ในยุค 
โลกาภิวตัน์ที�การเชื�อมโยงของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของเครื�องสําอางไดก้วา้งขึ&น ทาํให้ผูบ้ริโภคหัน
มาใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื�อคน้หาขอ้มูลของสินคา้ และซื&อขายสินคา้หรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต  



4 

(E-Commerce) สิ�งที�เป็นแรงกระตุน้ในการส่งเสริมดา้นการคา้ขายผา่นอินเทอร์เน็ต คือ ค่าใชจ่้ายในการ
ทาํเวบ็ไซตถู์กลง บางเวบ็ไซตไ์ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และที�สาํคญัคือความสะดวกรวดเร็ว จึงทาํให้ปัจจุบนั
มีร้านขายเครื� องสําอางออนไลน์มากขึ&น  (ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล, 2555) เมื�อเดือนธันวาคม 2557  
ธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีจาํนวน 2,401 เว็บไซด์ ซึ� งแบ่งเป็นธุรกิจแฟชั�น เครื�องแต่งกาย 
เครื� องประดับ จาํนวน 2,031 เว็บไซด์ และธุรกิจการแพทยแ์ละสุขภาพ จาํนวน 1,416 เว็บไซด ์
ตามลาํดับ (กรมพัฒนาการคา้, 2558) นอกจากนี& ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) ไดท้าํการสํารวจพฤติกรรมการตดัสินใจซื&อสินคา้ออนไลน์ของคนไทย ในปี 6777 
พบวา่ คนไทยซื&อสินคา้ออนไลน์เพิ�มขึ&นจากร้อยละkw.x เป็นร้อยละ 7w.6 ทาํให้เห็นชดัว่าพฤติกรรมคน
ไทย เริ�มคน้หาสินคา้ และจบัจ่ายผ่านทางออนไลน์เพิ�มอยา่งต่อเนื�อง  (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), 2556)   
 โดยเฉพาะอย่างยิ�งในยุคโลกาภิวัตน์ที�การเชื�อมโยงของการศึกษาคน้คว้าข้อมูลเกี�ยวกับ 
เครื�อง สาํอาง สื�อต่างๆ ภาษา สังคม วฒันธรรมจากต่างประเทศ สะดวกรวดเร็ว จึงทาํให้ผูบ้ริโภค คน้หา
ขอ้มูลในการตดัสินใจซื&อเครื�องสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศไดส้ะดวกรวดเร็ว (เนตรนพิศ ประทุม, 
677k)  อินเทอร์เน็ตจึงเขา้มามีบทบาทมากขึ&นในธุรกิจ โดยเฉพาะในการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) เรียกยอ่ว่า E-Commerce ซึ� งสามารถทาํกาํไรไดม้ากกว่าระบบการขายแบบเดิม 
เนื�องจากต้นทุนการผลิตและการจําหน่ายตํ�ากว่า จึงทําให้ได้กําไรจากการขายต่อหน่วยเพิ�มขึ& น  
(เสาวนีย ์ใจมูล, 677k) เพราะเป็นการคา้ที�ไร้พรมแดน ไม่มีการแบ่งทวีปหรือประเทศ ไม่มีขอ้จาํกดั 
ในเรื� องระยะทาง จึงทําให้เ กิดร้านขายเครื� องสําอางนําเข้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ�มมากขึ& น  
ผูค้า้สามารถสั�งเครื�องสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศได ้ รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม จาก E-Commerce 
ยงัไม่มีกฎหมายคุ้มครอง จึงทาํให้เครื� องสําอางนําเข้ามีราคาที�ถูกกว่าจากเคาน์เตอร์เครื� องสําอาง 
ในห้างสรรพสินคา้ นั�นเอง (E-Commerce_{6, 2556)  จากงานวิจยัเรื� อง พฤติกรรมของคนวยัทาํงาน 
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื&อสินคา้เครื�องสาํอางออนไลน์ (เสาวนีย ์ใจมูล, 677k)  ศึกษาพฤติกรรม
ของคนวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื&อสินคา้เครื�องสําอางออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถาม
นิยมซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์จากเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) เนื�องจากเห็นว่ามีราคา
ถูกกว่าการซื&อโดยวิธีอื�น ง่ายต่อการสั�งซื&อสินคา้และสามารถชาํระเงินด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร 
(Mobile Banking) หรือชาํระเงินผา่นตูธ้นาคาร สถานที�สะดวกในการจดัส่งคือ บา้น  
 จากผลการวิจยัที�ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนมากใชบ้ริการช็อปปิ& ง
ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตห์รือสื�อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ อาทิ Facebook Instagram จึงเกิดร้านคา้ที�มี
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การซื& อและการขายสินคา้และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตมากมาย เพราะมีการซื&อและการขายสินคา้ 
ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง  ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซื&อสินคา้และบริการดว้ยการพิจารณาจากความ
ถูกต้อง และครบถว้นของราคาสินคา้และบริการ และยงัสะดวกในการเปรียบเทียบราคาสินคา้และ
บริการกบัแหล่งอื�นได ้จากจาํนวนร้านคา้ออนไลน์ที�มากขึ&น การแข่งขนัย่อมสูงขึ&นดว้ย ร้านคา้ต่างๆ 
จึงตอ้งใชก้ลยุทธ์ที�หลากหลาย  เพื�อให้แตกต่างจากร้านคา้อื�น เช่น การจดัส่งสินคา้โดยไม่คิดค่าขนส่ง 
อธิบายรายละเอียดสินคา้โดยมีรูปภาพและสื�ออื�นประกอบ บางร้านคา้แทรกลิงก์คาํแนะนําเกี�ยวกับ
สินคา้ รีวิววิธีการใชสิ้นคา้หรือบริการนั&น รวมถึงฮาวทู (how-to) จากงานวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื&อเครื�องสําอางเกาหลีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (จิตราภา ยิ�งยง, และดุษฎี พรมโสดา, 2555) 
ผูต้อบแบบสอบถามตัดสินใจซื&อเครื� องสําอางเกาหลีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเลือกจากรีวิวและ
ความคิดของลูกคา้รายอื�นที�มีต่อสินคา้ สามารถสั�งซื& อสินคา้ได้ตลอด 24 ชั�วโมง นอกจากนี&  เนื&อหา 
ภายในเวบ็ไซต ์เพจ มีความละเอียด ครบถว้นและความชดัเจนของรายละเอียดสินคา้ มีการอพัเดทขอ้มูล
ของเวบ็ไซต ์เพจอย่างสมํ�าเสมอมีการออกแบบเว็บไซตส์วยงาม และมีเนื&อหาภายในเวบ็ไซตน่์าสนใจ 
  อยา่งไรก็ดี วิถีชีวิตของคนในปัจจุบนัมีความสะดวกมากขึ&น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชบ้ริการ 
ช็อปปิ& งออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสั�งซื&อเสื&อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ไม่เวน้แมแ้ต่ เครื�องสําอาง แต่การสั�งซื&อ
สินคา้ออนไลน์ย่อมมีความเสี�ยงสูง เพราะผูซื้&อไม่มีโอกาสที�จะไดเ้ห็นและไดส้ัมผสักบัสินคา้จริงก่อน
ตดัสินใจซื&อ ซึ� งการสั�งซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์ มกัมีข่าวการร้องเรียนเครื�องสําอางไม่ไดม้าตรฐานหรือ
มีส่วนผสมอนัตรายจากผูบ้ริโภคหลายราย จึงทาํให้สมาคมแพทยผิ์วหนังแห่งประเทศไทยออกมาให้
ความรู้แก่ผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์ (แนวหนา้ออนไลน์, 2558)   
  “สมาคมแพทยผ์ิวหนงัฯ แนะแนวทางการเลือกซื&อ “เครื�องสําอาง” หลงัจากมีผูบ้ริโภคหลาย
รายหลงัสั�งซื&อเครื�องสาํอางที�ไม่ไดม้าตรฐานผา่นอินเทอร์เน็ต ทาํให้หนา้พงั มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน 
อาการคันเป็นตุ่มแดง ตุ่มนํ& า มีขุย มีผื�นแดงบวม” Smartsmechanel (677x, �k พฤษภาคม)  
ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ ์ประธานประชาสัมพนัธ์ สมาคมแพทยผิ์วหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
จากกรณีที�มีกระแสผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกี�ยวกบักรณีที�มีผูบ้ริโภคได้สั�งซื& อเครื� องสําอางผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต และเกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรงนั&น ผูบ้ริโภคจะมีอาการปวดแสบ ปวดร้อน จนกระทั�งแพ้
มาก เป็นตุ่มแดง ตุ่มนํ& า มีขุย มีผื�นแดงบวมเหมือนลมพิษ บางคนมีผื�นดําหมองคลํ& า หน้าเริ� มด่าง 
โดยทั�วไปอาการแพจ้ะไม่เกิดทนัทีหลงัจากที�เปลี�ยนเครื�องสําอาง แต่มกัจะค่อยๆเป็นจนไม่ทนัสังเกต 
ว่าแพ ้ 
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 “แพทยเ์ตือนซื&อเครื�องสาํอางจากอินเทอร์เน็ตมาใช ้เสี�ยงหนา้พงัจากสารอนัตราย และอาจติด
เชื&อ แนะให้ตรวจสอบมาตรฐาน อย. ก่อนเลือกซื&อ เผยซื&อขายผ่านเน็ตในไทย พบส่วนผสมของสาร
อันตรายมากที� สุดในโลก” เดลินิวส์ออนไลน์ (677x, � พฤษภาคม) เผยว่า กรณีมีการแชร์ภาพ 
ในโลกโซเชียลในเพจเฟซบุ๊กชื�อว่า “อ้วน รีเ ทิร์น”เผยแพร่เรื� องราวของผู ้หญิงรายหนึ� ง บบบ 
แพเ้ครื�องสาํอางที�ซื&อมาจากอินเทอร์เน็ต จนทาํใหเ้กิดสิวอกัเสบ และเป็นแผลพุพองทั�วใบหนา้ แต่ไม่ได้
เปิดเผยว่า เครื�องสําอางดงักล่าวนั&นเป็นผลิตภณัฑ์ยี�ห้อใด ต่อมามีผูเ้ขา้มาแสดงความคิดเห็นมากมาย  
ว่าเคยเกิดกรณีเช่นนี& จากการใช้เครื� องสําอางยี�ห้อหนึ� งด้วยเช่นกัน  ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท  
รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการและแพทย์สถาบันโรคผิวหนังเผยว่า เครื� องสําอางที� มีขายทั�วไปใน
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ที�พบ จะเป็นสารที�ผดิกฎหมาย   
  อยา่งไรก็ดีสําหรับคนที�ซื&อเครื�องสําอางจากอินเทอร์เน็ตควรตรวจสอบมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
  “อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผบ.สํานักคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา ร่วมกนัแถลงข่าวการ
จับกุมผู ้จ ําหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ� ผ่านเว็บ www.bevershop.com และwww.sumpang.com  
ยึดของกลางกว่า 30,000 ชิ&น รวมมูลค่ากว่า 30 ลา้นบาท”  ผูจ้ดัการออนไลน์ (2555, 17 ธันวาคม)   
นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมดว้ย พ.ต.ท.ชินโชติ แดงสุริศรี ผบ.
สาํนกัคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา แถลงข่าวการจบักุมผูจ้าํหน่ายสินคา้ละเมิดลิขสิทธิ�  ประเภทเครื�องสาํอาง 
นํ&าหอม เครื�องหนัง ยี�ห้อดงัหลายยี�ห้อ เช่น แม็ค บ๊อบบี&  บราวด์ ชาแนล สกินฟูด อีทูดี&  ชิเชโด ้วุฒิศกัดิ�  
นิติพล ยนัฮี โดยเป็นการจาํหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.bevershop.com และ www.sumpang.com  
รวมมูลค่ากว่า 8{ ลา้นบาท นอกจากนี&  พ.ต.ท.ชินโชติ กล่าวว่า“เป็นที�น่าสังเกตว่า ขณะนี& ไม่เพียง
เครื�องสําอางยี�ห้อดงัที�ถูกละเมิดลิขสิทธิ�  แต่สถานเสริมความงานชื�อดงักถู็กนาํชื�อไปแอบอา้งทาํสินคา้
จาํหน่ายเช่นกนั ทั& งนี&  ขอเตือนไปยงัผูที้�ใช้เครื� องสําอางละเมิดลิขสิทธิ� เหล่านี& อาจได้รับผลกระทบ 
ดา้นสุขภาพหากใชเ้ป็นระยะเวลานาน”  
 ในการสั�งซื&อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคย่อมมีความเสี�ยงในการสั�งซื&อ เพราะ 
ไม่สามารถเห็นสินคา้และสัมผสักบัสินคา้จริง ผูบ้ริโภคบางรายเลือกซื&อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
โดยไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชดัว่าเว็บไซต์ที�ขายเครื�องสําอางร้านนั&นขายของแทห้รือไม่  ตวัอย่างเช่น 
www.bevershop.com และ www.sumpang.com จําหน่ายเครื� องสําอางละเมิดลิขสิทธิ�  เ ช่น แม็ค  
บ๊อบบี&  บราวด์ ชาแนล สกินฟูด อีทูดี&  ชิเชโด้ เป็นตน้ หากผูบ้ริโภคใช้เครื� องสําอางที�ละเมิดลิขสิทธิ�  
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เหล่านี&  อาจเกิดอาการแพ ้บางรายเกิดสิงและเป็นแผลพุพองทั�วใบหน้าได ้ ผูบ้ริโภคควรศึกษาขอ้มูลของ
เว็บไซตเ์ครื�องสําอางรวมถึงผลิตภณัฑ์อย่างถี�ถว้น เพื�อลดความเสี�ยงในการตดัสินใจซื&อเครื�องสําอาง
ผา่นสื�อออนไลน์  
 จากขอ้มูลที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้าตลาดเครื�องสําอางในปัจจุบนัเติบโตมากขึ&น เพราะ
ผู ้บ ริโภคหันมาใส่ใจตนเองมากขึ& น ความงามจะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ผู ้หญิงดูดีมากยิ�งขึ& น 
เครื�องสําอางจึงถูกนาํมาใชเ้พื�อเสริมความงามและความมั�นใจให้ผูห้ญิง ปัจจุบนัตลาดเครื�องสําอางจาก
ประเทศญี� ปุ่นและเครื�องสําอางแบรนด์จากฝั�งตะวนัตกมียอดขายมากกว่าแบรนด์จากประเทศอื�น 
ประกอบกบัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนมากใชบ้ริการช็อปปิ& งออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตห์รือสื�อสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ เพราะมีการซื&อขายสินคา้ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง รวมถึงการจดัส่งถึงบา้น จึงทาํให้เกิดร้าน
ขายเครื�องสําอางออนไลน์เพิ�มมากขึ&น ในการตดัสินใจซื&อเครื�องสําอางจากสื�อออนไลน์ ผูบ้ริโภคย่อม
เกิดความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื&อสินคา้ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลมากขึ&น ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื�อถือ
ของร้านขายเครื�องสําอางออนไลน์ การคน้หาข้อมูลของสินคา้ รูปภาพของสินคา้ วิธีการใช้สินคา้ 
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการเปรียบเทียบราคา เพื�อลดความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื&อ
เครื�องสาํอาง ผา่นร้านขายเครื�องสาํอางออนไลน์นั�นเอง   
 

1.2  วตัถุประสงค์ 

 
 1)  เพื�อศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร 
ดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสัมพนัธก์บัเครือขา่ยสังคม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
เครื�องสาํอางกบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2)  เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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1.3  ปัญหานําวจิยั 

 
1)  การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาอยา่งไร 
 2)  การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางคอ์อนไลน์อยา่งไร 
 3)  ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาของร้านเครื�องสาํอางออนไลน์
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร 
 4)  การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร 
 5)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร 
 

1.4  สมมตฐิาน 

 
สมมติฐานขอ้ที� 1 การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา 
 สมมติฐานขอ้ที� 2 การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางคอ์อนไลน์ 
 สมมติฐานขอ้ที� 3 ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาของร้าน
เครื�องสาํอางออนไลน์มีความสัมพนัธก์บัการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอ้ที� 4 การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อ
เครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานขอ้ที� 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื&อ
เครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 

 
 1.5.1  ขอบเขตเชิงเนื0อหา 

การวิจยัครั& งนี&  ศึกษาเรื�อง การแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร การปฎิสัมพนัธ์
กบัเครือข่ายสังคม ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอาง
ออนไลน์ 

 
1.5.2  ขอบเขตเชิงระเบียบวิธี 

 การวิจยัครั& งนี& เป็นการศึกษาประชากรเพศหญิงที�มีพฤติกรรมการซื&อสินคา้และบริการทาง
อินเทอร์เน็ตอยา่งนอ้ย 1 ครั& ง  
  

  1.5.3  ขอบเขตเชิงระยะเวลา   

 การวิจยัครั& งนี& เกบ็ขอ้มูลระหว่างวนัที� 6{ มิถุนายน 677x- 8{ กรกฎาคม 677x 
 

�.2  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 
�)  บริษัทผูผ้ลิตเครื� องสําอางนําเขา้ นําผลการศึกษาครั& งนี& ไปใช้ในการวางแผนการสื�อสาร

การตลาดผ่านสื�อออนไลน์แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) เพื�อโฆษณาสินคา้หรือโน้มนา้วใจผูบ้ริโภค 
ใหเ้กิดความพึงพอใจที�นาํสู่การตั&งใจซื&อผา่นสื�อออนไลน์ 

6)   เข้าใจถึงประสิทธิภาพของการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เ พื� อลดความไม่แน่นอน 
ในการตดัสินใจซื&อเครื� องสําอางออนไลน์ และพฒันามิติของการรับรู้ความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร 
ทั& งด้านวัจนภาษาและอวัจภาษา ตลอดจนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมมากยิ�งขึ&น เพื�อพิสูจน์ถึงปัจจยัที�มีผลต่อความตั&งใจซื&อของผูบ้ริโภค 

3)  เพื�อสามารถขยายขอบเขตการศึกษาเพิ�มองค์ความรู้ในการลดความไม่แน่นอน 
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นการตัดสินใจซื&อสินค้าและสามารถขยายขอบเขตการศึกษา 
จากพื&นที�จริงเป็นพื&นที�ออนไลน์ 
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�.8  กรอบสมมตฐิาน 

      
      

          H2 
      
    
      H1                    H3 
                   H5 
 
                H4 
          
 
                     

 

 

1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
ลกัษณะประชากร หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
การลดความไม่แน่นอน หมายถึง การสื�อสารระหว่างบุคคลเพื�อสร้างความสัมพนัธ์ ความเขา้ใจ

ในทัศนคติและพฤติกรรมของคู่สนทนา เพื�อลดทอนความไม่แน่นอนในการสื�อสารกนัครั& งแรกลง 
ผูว้จิยันาํสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนมาศึกษาในงานวิจยั 4 ขอ้ ดงันี&  

1)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบวจันภาษา 
2)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบอวจันภาษา 
8)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
k)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม 
 

การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม     

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์   
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

ความน่าเชื�อถอืของแหล่งสาร 

�. ดา้นอวจันภาษา 

6.ดา้นวจันภาษา 

การลดความไม่แน่นอน 

ในการตัดสินใจซื0อ 

เครื�องสําอางนําเข้า 

จากร้านค้าออนไลน์ 

การแสวงหาข่าวสาร 

1. ความถี� 
2. ระยะเวลา  
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การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง ช่องทางการแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางผา่นสื�อดั&งเดิม
และสื�อออนไลน์ในการแสวงหาข่าวสาร ศึกษาจากระยะเวลาและความถี�ในการแสวงหาข่าวสาร 

ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลดา้นการสื�อสาร แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
  ดา้นวจันภาษา หมายถึง รูปแบบการใชภ้าษาในเวบ็ไซด ์การอพัเดทขอ้มูลและเนื&อหา 
การสนทนาโตต้อบของผูข้ายและผูซื้&อสินคา้ออนไลน์ การให้คะแนนความนิยมของสินคา้และ
ผลิตภณัฑ์ 
  ดา้นอวจันภาษา หมายถึง การออกแบบเวบ็ไซตก์ารใชรู้ปภาพ ภาพเคลื�อนไหว และ
ดนตรีประกอบในสื�อออนไลน์  

การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม หมายถึง การพดูคุยกบั คนใกลชิ้ด พ่อแม่ ญาติ พี�นอ้ง  
เพื�อนสนิท และคนรู้จกั บิวตี&บลอ็กเกอร์ เวบ็บลอ็ค คนใกลชิ้ด เช่น พ่อแม่ ญาติ คนรู้จกั และเพื�อนทาง
สื�อสังคมออนไลน์ เช่น สมาชิกในเวบ็บอร์ดจีบนั พนัทิปหอ้งโต๊ะเครื�องแป้ง วานิลา และวงในบิวตี&  

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  เครื�องมือการตลาดที�ธุรกิจใชร่้วมกนัในการวางกลยทุธ์ 
เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด และเพื�อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  

1)  ผลิตภณัฑ ์หมายถึง รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เช่น บรรจุภณัฑ ์ส่วนผสม ขนาดของ
ผลิตภณัฑ ์เครื�องหมายการรับรองมาตรฐาน ตราสินคา้  

2)  ราคา หมายถึง ราคาของผลิตภณัฑต์อ้งเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ การลด
ราคาพิเศษ และการใหส่้วนลดในการซื&อครั& งต่อไป 

3)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง รูปแบบการส่งสินคา้ ช่องทางการสั�งซื&อสินคา้ 
และระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ 

4)  การส่งเสริมการตลาด หมายถึงร้านขายเครื�องสําอางนาํเขา้ออนไลน์ดาํเนินการ
ส่งเสริมการตลาดดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชั�น การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 
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การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์ หมายถึง ระดบัความแน่ใจ
ในการตดัสินใจซื&อเครื�องสาํอางออนไลน์ที�ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นการแสวงหาข่าวสาร
เครื�องสาํอาง ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นการสื�อสารแบบวจันภาษาและอวจันภาษา การ
ปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

เครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ หมายถึง ร้านคา้ออนไลน์ที�นาํเครื�องสาํอางจากต่างประเทศ
เขา้มาขายในประเทศไทย 

ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูที้�เคยตดัสินใจซื&อสินคา้จากร้านคา้ออนไลน์ 



 

บทที� � 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศึกษางานวิจยัเรื�อง การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อ
เครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ ( Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing 
Decision on Online Cosmetic Shop) มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งที�ผูว้ิจยัไดใ้ช ้
เป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปนี!   

2.1 ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction Theory) 
2.2 ทฤษฎีการแสวงหาขอ้มูลขา่วสาร (Information Seeking Theory) 
2.3 แนวความคดิเกี�ยวกบัสื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์

(Social Network) 
2.4 แนวคดิทฤษฎีเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 

2.1  ทฤษฎกีารลดความไม่แน่นอนในการสื�อสาร (Uncertainty Reduction Theory : URT) 

 
ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนในการสื�อสารถูกคิดคน้ขึ!นเป็นครั! งแรก ในช่วงกลางปี ค.ศ.XYZ[ 

โดย Charles Berger พร้อมเพื�อนร่วมงานและนักเรียนของเขาที�มหาวิทยาลยั Northwestern โดยการ
คิดคน้ทฤษฎีในช่วงแรก จะเน้นไปในเรื�องของการสื�อสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการเจอกนัครั! ง
แรกของคู่สนทนา โดย Charles และคณะ ชี!ให้เห็นว่า ชีวิตประจาํวนัของคนเรานั!นเต็มไปดว้ยความ
สับสนวุ่นวาย และความไม่แน่นอน การสื�อสารที�ดีจะช่วยลดระดบัความไม่แน่ใจของคู่สนทนาในการ
เจอกนัครั! งแรกลงได้ หลงัจากนั!นได้เริ� มมีการพฒันาตวัทฤษฎีอย่างต่อเนื�อง โดยใชข้อ้มูลทางสังคม
เกี�ยวกบัคู่สนทนาเป็นเครื�องมือในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และในปีค.ศ.XYZb Charles 
Berger และ Calabrese ไดน้าํเสนอทฤษฎีนี!  อยา่งเป็นทางการเป็นครั! งแรก (Cragan, & Shields, XYYf,  
pp. Xgh-Xgj) 
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ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนในการสื�อสารเป็นหนึ�งในทฤษฎีการสื�อสารระหวา่งบุคคล 
เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ (Relational Paradigm of Communication Theory) โดยมีแนวความคิดมาจาก
พฤติกรรมของมนุษยว์า่ในการพบกนัครั! งแรกของคู่สนทนา จะก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ไม่แน่ใจ 
ในการสื�อสารระหว่างกนั ซึ� งส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการพฒันาความสัมพนัธ์ สื�อสารหรือตดัสินใจ  
ในเรื�องหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�ง (Cragan, et al., 1YYf, pp. Xgh-Xgj) ทฤษฎีนี! จึงมุ่งเนน้ให้ 
ผูที้�จะสื�อสาร ศึกษาขอ้มูลทางสังคมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูที้�เราจะสื�อสารดว้ย เพื�อสร้างความเขา้ใจ 
ในทศันคติและพฤติกรรม ทาํใหเ้กิดความเชื�อมั�นไวใ้จสามารถลดทอนความไม่แน่นอน ไม่แน่ใจ  
ในการสื�อสารกนัครั! งแรก จนทาํให้เกิดความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคลต่อไปได ้การทราบขอ้มูล 
ทางสังคมของคู่สนทนา จะทาํให้สามารถคาดเดาถึงทศันคติความนึกคิด และเขา้ใจถึงพฤติกรรม  
เหตุผลในการแสดงออกของพวกเขาเหล่านั!น ซึ� งจะทาํใหเ้ราสามารถนาํมาปรับใช ้เพื�อเตรียมตวัสาํหรับ
การสนทนาหรือเจอกนัครั! งแรกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Cragan, et al., 1YYf, pp. Xgh-Xgj) 

ความไม่แน่นอน (Uncertainty) คือ สภาวะที� รู้ว่าตอ้งเลือกอะไรแต่ไม่สามารถที�จะสรุปได้
ชัดเจนว่า การเลือกนั! น ๆ จะเกิดผลลพัธ์อะไรบ้าง  เนื�องจากการขาดแคลนขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการ
ตดัสินใจมีขอ้มูลไม่เพียงพอหรือมีอยู่น้อยมาก ซึ� งผลจากการมีขอ้มูลที�ไม่เพียงพอนี!ทาํให้ไม่สามารถ
ระบุค่าแนวโน้มความเป็นไปไดที้�จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ!น จึงอาจประสบความยุง่ยากในการตดัสินใจ  
(Berger, & Calabrese, XYZb) นอกจากนี!  Berger และ James ยงักล่าวเพิ�มเติมว่า ในการเริ�มตน้การ
ปฏิสัมพนัธ์จะเกิดความไม่แน่นอน g ประเภท ไดแ้ก่ 

  X)  ความไม่แน่นอนในความคิด (Cognitive Uncertainty) เป็นเรื�องเกี�ยวกบัระดบัของ
ความไม่แน่นอนที�เกี�ยวกบัความเชื�อและทศันคติที�มีต่อกนัในสถานการณ์นั!นๆ ความไม่แน่นอนจะสูง  
เ มื� อ เ ริ� ม ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พ ร า ะ บุ ค ค ล ไ ม่ ต ร ะ ห นั ก รู้ ค ว า ม เ ชื� อ แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ข อ ง อี ก ฝ่ า ย   
(Berger, & James, XYfg) เช่น เมื�อผูบ้ริโภคตอ้งการซื!อเครื�องสําอางสักชิ!นหนึ� ง ผูบ้ริโภคจึงตอ้งหา
ขอ้มูลของสินคา้ชิ!นนั!น ไม่ว่าจะเป็นเรื�องคุณภาพ ราคา ดูรีวิวของคนที�เคยใชแ้ลว้ เพื�อนาํมาเปรียบเทียบ
ขอ้ดี และขอ้เสียของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลของสินคา้นั!น จากหลายแหล่งขอ้มูล เพื�อลด
ความไม่แน่นอนในความคิด  

  g)  ความไม่แน่นอนดา้นพฤติกรรม  (Behavior Uncertainty) เป็นเรื�องเกี�ยวกบัขอบเขต
ของพฤติกรรมที�ไดท้าํนายไวใ้นสถานการณ์นั!นๆ โดยสังคมมีรูปแบบของพฤติกรรมที�ปฏิบติัตามๆกนั 
และถ้าการสนทนาครั! งแรกคนหนึ� งเลือกที�จะละเมิดวิธีการทางวฒันธรรมที�เสี� ยงต่อการเกิดความ 
ไม่แน่นอน เช่น การเปิดเผยตนเองอยา่งไม่เหมาะสม ซึ� งในที�นี! การลดความไม่แน่นอนมี g กระบวนการ 
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คื อ ก า ร ล ด ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร ล ด ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น 
ของปฏิกิริยาตอบโต ้ซึ� งการลดความไม่แน่นอนในการควบคุมสถานการณ์ คือกลยุทธ์การสื�อสาร 
ก่อนการวางแผนปฏิสัมพนัธ์และการลดความไม่แน่นอนของปฏิกิริยาตอบโต ้คือกระบวนการวิเคราะห์
สถานการณ์หลงัปฏิสัมพนัธ์  

 
2.1.1  สัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน 
สัจพจน์ (AXIOM) คือ ขอ้ความที�ยอมรับโดยไม่ตอ้งพิสูจน์หรือนักวิจัยบางท่าน เรียกว่า 

(Proposition) คือประโยคที�เป็นจริง หรือเป็นเท็จเพียงอยา่งเดียวเท่านั!น ประโยคเหล่านี!อาจจะอยูใ่นรูป
ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได ้ สัจพจน์คือแก่นหลกัของทฤษฎี จากการศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบั
สัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน พบว่า (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2013) ไดก้ล่าวถึงสัจพจน์ 
หรือสิ�งที�เป็นจริงโดยมิตอ้งพิสูจน์เกี�ยวกบัทฤษฎีนี! ไว ้Z ประการ ซึ� งระบุถึงความแปรผนัของการสื�อสาร
ที� มีผลต่อการเพิ�มหรือการลดความไม่แน่นอนในการสนทนา ได้แก่ การสื� อสารด้วยวัจนภาษา  
การสื�อสารด้วยอวัจนภาษา การสืบคน้ขอ้มูลความเป็นส่วนตัวในเนื!อหาของสาร การตอบสนอง 
ของคู่สนทนา ความเหมือนของคู่สนทนา และความชอบในตวัคู่สนทนา นอกจากนี!  Burger and 
Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2013) ยงัได้เพิ�มสัจพจน์ขอ้ที�  f อีกหนึ� งขอ้ที�กล่าวถึง
ความแปรผนัเกี�ยวกบัการมีปฏิพนัธ์ทางสังคมที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอน  

สัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน ทั!งหมด 8 ขอ้ ดงันี!  
   1)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบวจันภาษา 

2)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบอวจันภาษา 
h)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัการแสวงหาขอ้มลูขา่วสาร 
j)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัระดบัความเป็นส่วนตวัของเนื!อหา 

ที�สื�อสาร 
b)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัอตัราการตอบสนอง 
x)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 

ของคู่สนทนา 
Z)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัความชื�นชอบ 
f)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที�ผ่านมา ผูว้ิจัยนาํสัจพจน์ 4 ขอ้ มาศึกษาเพื�อให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานงานวิจยั ดงันี!  
   1)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบวจันภาษา 

2)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบอวจันภาษา 
h)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
4)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือขา่ยสังคม 
 

 อย่างไรก็ดี ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีแรกในแวดวงการ
สื�อสารเพราะประกอบดว้ยแนวคิดเกี�ยวกบัการคน้หาขอ้มูลและการเปิดเผยตนเองซึ� งเกี�ยวกบัการศึกษา
พฤติกรรมการสื�อสาร จึงสามารถอธิบายสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน ทั!งหมด 8 ขอ้ ดงันี!  
        1)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบวจันภาษา 
   ระดับความไม่แน่นอนสูงในช่วงเริ� มต้นของระยะที�จะเ ริ� มสนทนา เมื�อจํานวน     
 การสื� อสารแบบวัจนภาษากับคนแปลกหน้าเ พิ�ม ระดับความไม่แน่นอน เมื�อปฏิสัมพันธ์กัน 
จะลดนอ้ยลง และเมื�อความไม่แน่นอนลดลง จาํนวนการสื�อสาร  แบบวจันภาษาจะเพิ�มมากขึ!น  
   เมื�อคนเรายงัไม่รู้จกักนั กจ็ะพูดคุยกนันอ้ยลงเพราะรู้สึกไม่แน่ใจ แต่เมื�อรู้จกักนัเพิ�มขึ!น
ก็จะยิ�งพูดจากันมากขึ! น เพราะความไม่แน่ใจเริ� มลดลง ซึ� ง เ ป็นความสัมพันธ์เ ชิงลบระหว่าง 
ความไม่แน่นอนกับการสื�อสารแบบวจันภาษา ซึ� งในการตัดสินใจซื!อผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางนั! น 
ผูบ้ริโภคย่อมเกิดความไม่แน่ใจ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลผ่านสื�อต่างๆ โดยศึกษาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์
ของสินคา้และบริการ  ตลอดจนการสนทนาโตต้อบกนั เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อ
ผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางประเภทนั!น 

  จากงานวจิยัที�ผา่นมาศึกษาเรื�องการสื�อสารแบบวจันภาษาที�สามารถสร้าง   
 ความน่าเชื�อของสินคา้และบริการผา่นสื�อเวบ็ไซตแ์ละนิตยสารสตรี เพื�อก่อให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมการตดัสินใจซื!อผลิตถณัฑเ์ครื�องสาํอางผูบ้ริโภคใชก้ารสื�อสาร แบบวจันภาษา 
เพื�อประกอบการตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการต่างๆ 

รุจิเรข รัศมีจาตุรงค ์(gbbj) ศึกษาเรื�อง ความน่าเชื�อถือของการแนะนาํผลิตภณัฑ์
เครื�องสาํอางในเวป็ไซดด์า้นเครื�องสําอาง ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชข้อ้มูลข่าวสารประเมินความน่าเชื�อถือ
ของการแนะนาํผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางในเวบ็ไซตจี์บนัดอทคอมในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งประเมิน
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ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือในดา้นการใชภ้าษาที�เขา้ใจไดง่้ายมากที�สุด ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือในดา้น
ลกัษณะการโตต้อบมีความเป็นมิตรน่าพดูคุยมาก  

ยิ�งผูบ้ริโภคไดรั้บการโตต้อบและพูดคุยดว้ยภาษาที�สุภาพจากเวบ็ไซตต่์างๆมากเท่าใด
จะทาํให้ผูบ้ริโภคลดความไม่แน่นอนในการสื�อสารแบบวจันภาษา 
มากขึ!นเท่านั!น 
    กรุณา จีนถนอม (gbbX) ไดศึ้กษา การรับรู้ความสําคญัของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความ
น่าเชื�อถือของเว็ปไซด์สุขภาพและศึกษาแนวทางการสืบคน้ขอ้มูลสุขภาพของผูใ้ชเ้ว็ปไซด์สุขภาพ 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชเ้วบ็ไซตใ์ห้ความสาํคญัปัจจยัที�มีต่ออิทธิพลต่อความน่าเชื�อถือปัจจยัแรกคือ ขอ้มูล
ที�เผยแพร่ มีแหล่งที�มาชัดเจน ตรวจสอบได้ ปัจจยัต่อมาคือขอ้มูลที�เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นขอ้มูลที�
ทนัสมยั ผูส้ร้างเวบ็ไซตเ์ป็นองคก์รหรือบุคคลที�น่าเชื�อถือ มีการแบ่งประเภทขอ้มูลไดช้ดัเจน ภาษาที�ใช้
ในเวบ็ไซตอ่์านเขา้ใจง่ายและมีการเชื�อมโยงไปยงัเวบ็ไซตอื์�นที�เชื�อถือได ้ 
   ผู ้บ ริ โภคจ ะลด ควา มไม่แน่ นอนในกา รสื� อ ส า รแบ บ วัจ นภา ษ าได้ก็ ต่ อ เ มื� อ  
ทางเว็บไซต์ระบุแหล่งที�มาชัดเจน ให้ขอ้มูลที�ทันสมยั ตลอดจนการใช้ภาษาที� เขา้ใจง่าย และมีการ
โตต้อบอยา่งเป็นมิตร 

  ในการลดความไม่แน่นอนจากการสื� อสารแบบวัจนภาษาผ่านสื� อใหม่ ที� เ ป็น 
สื�อออนไลน์ (เวบ็ไซต)์ ดว้ยเนื!อหาของขอ้มูลที�ไดส้ดใหม่ ใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย จึงทาํให้ผูบ้ริโภคเชื�อถือ
ใ น สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ  แ ม้ นิ ต ย ส า ร ที� เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น สื� อ เ ก่ า ก็ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ในการใชว้จันภาษาในการสื�อสารดา้นทศันคติและการตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการเช่นกนั  

   วรนุช ภุมรินทร์ (gbbX) ศึกษา ทัศนคติและการตัดสินใจของผู ้อ่านสตรีที� มีต่อ  
ผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางที�ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารสตรีที�ได้รับลิขสิทธิ} จากประเทศญี�ปุ่น พบว่า 
รูปแบบของการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางที�พบมากที�สุดคือ รูปแบบพรรณนาสรรพคุณสินคา้ 
เพียงอย่างเดียวและรูปแบบการสัมภาษณ์  ผูบ้ริโภคมี ทัศนคติเชิงบวกต่อการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
เครื� องสําอางค์ ให้เชื�อถือเนื!อหาในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์มากกว่าโฆษณา และขอ้มูลที�กระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคตอ้งการซื!อผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางมากที�สุดคือการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบการสํารวจ 
การจดัอนัดบัความนิยม  
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  การอธิบายถึงสรรพคุณสินคา้และการจดัอนัดบัยอดนิยม จะทาํให้ผูบ้ริโภคลดความไม่
แน่นอนในการสื�อสารแบบวจันภาษา 
     จากการทบทวนวรรณกรรมที� เ กี�ยวข้องกับการตัดสินใจซื! อเครื� องสําอางและ  
การสื�อสารแบบวจันภาษา พบว่า ปัจจัยความน่าเชื�อถือในดา้นการใช้ภาษาที�เขา้ใจง่าย มีลกัษณะการ
โตต้อบอยา่งเป็นมิตร มีรูปแบบการพรรณนาสรรพคุณ ที�มีการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์หรือมีการจดัอนัดบั
ยอดนิยม ปัจจยัความน่าเชื�อถือในดา้นผูส้ร้างเว็บไซตที์�เป็นองคก์รหรือบุคคลที�เชื�อถือได ้มีแหล่งที�มา
ของขอ้มูลที�ชดัเจน และเป็นขอ้มูลที�สดใหม่ ทนัสมยัซึ� งในการซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์นั!น 
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งติดตามขอ้มูลข่าวสารและสนทนาโต้ตอบกับร้านคา้ออนไลน์เพื�อลดความไม่แน่ใจ 
ในการซื!อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ในครั! งแรก 

  g)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบอวจันภาษา 
เมื�อเพิ�มการใชอ้วจันภาษาในการแสดงความรู้สึกมากขึ!น ระดบัความไม่แน่นอนเมื�อเริ�มปฏิสัมพนัธ์กนั
จะลดลง หากระดบัความไม่แน่นอนลดลง การใช้อวจันภาษาในการแสดงความรู้สึกก็จะเพิ�มมากขึ!น 
คนเราใชอ้วจันภาษา เพื�อแสดงความเป็นมิตร เมื�อเริ� มบทสนทนากบัคนแปลกหน้า คู่สนทนาจะรู้สึก
มั�นใจในตัวคู่สนทนา และแสดงอวัจนภาษาแบบอบอุ่นกลับมาเช่นกัน เช่น การสบตาเป็นระยะ
เวลานาน การสัมผสักนัแบบเป็นมิตร ในการซื!อเครื� องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์นั!น ผูบ้ริโภคย่อม
แสวงหาขอ้มูลผ่านการสื�อสารแบบอวจันภาษา เช่น  รูปภาพ การสาธิตวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ์ (Review) 
เพื�อลดความไม่แน่นอนในการซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า รูปภาพจากการโฆษณาสินค้า การทดลอง   
ใชผ้ลิตภณัฑ ์ตลอดจนการจดัตกแต่งหนา้ร้าน ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางของผูบ้ริโภค 

  ปิยมาภรณ์ คุ ้มทรัพย์ (gbbb)  ได้ศึกษา ปัจจัยการสื� อสารทางการตลาดที� มีผล 
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางสกินฟู๊ ดของประเทศเกาหลี พบว่าปัจจัยการสื�อสารทาง   
การตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการโฆษณาเครื�องสําอางสกินฟู๊ ดผ่านนิตยสารดิฉัน และ การ 
โฆษณาแฝงผ่านทางซีดีหนังของซีรีย์เกาหลีมากที� สุด รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ
เครื�องสาํอางสกินฟู๊ ด การจดัอีเวน้ทเ์พื�อโชวแ์ละทดลองใชเ้ครื�องสาํอางสกินฟู๊ ด  

  ยิ�งผูบ้ริโภคพบเห็นโฆษณาสินคา้ผ่านสื�อต่างๆ มาก จะทาํให้ผูบ้ริโภคลดความไม่
แน่นอนในการสื�อสารแบบอวจันภาษา 
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            นาถณดา ชชัวาลกิจกุล (gbbj) ศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�ใชใ้นการ
ออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านประเภทร้านคา้เดี�ยว (Stand Alone Shop) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อของ
ธุรกิจร้านขายเครื�องสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์ที�มี
ส่วนประกอบที�เหมาะสมกบัตนเอง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้และ
ตอ้งมีกลิ�นหอม ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ดูน่าใช ้น่าหยบิจบั สามารถพกพาไดส้ะดวก ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายเป็นจุดที�สร้างความแตกต่างจากร้านอื�น  
    การที�ผูบ้ริโภคไดจ้บัตอ้งสินคา้และอ่านส่วนประกอบของสินคา้ จะช่วยให้ ผูบ้ริโภค
ลดความไม่แน่นอนในดา้นอวจัภาษา 

   ลัชนา สี เหลือง (gbbj) ได้ศึกษาเรื� อง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณา   
ออนไลน์เพื�อประกอบการตดัสินใจซื!อ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างแสวงหาขอ้มูลข่าวสารในการ
โฆษณาออนไลน์เพื�อประกอบการตดัสินใจซื!อสินคา้ โดยพิจารณาจากขอ้ความและเนื!อหา ผูบ้ริโภค
เห็นว่าโฆษณาออนไลน์ใหข้อ้มูลอธิบายรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน ไม่จาํกดัพื!นที�ในการโฆษณา
และการใชภ้าพคน การ์ตนู หรือสินคา้ที�สามารถเคลื�อนไหวได ้(Animation) เป็นขอ้มูลเพื�อประกอบการ
ตดัสินใจซื!อมากที�สุด กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเพลงที�มีดนตรีพร้อมเนื!อร้องและการโฆษณาโดยการใช้
ภาพเคลื�อนไหวและเสียงประกอบ  

   การใช้ภาพ คน การ์ตูน หรือสินคา้ที�สามารถเคลื�อนไหวได้ (Animation) ตลอดจน
โฆษณาที�ใชภ้าพเคลื�อนไหวและเสียงประกอบ เป็นอีกปัจจยัหนึ� งที�ผูบ้ริโภคลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี�ยวข้องพบว่า ด้านการใช้อวัจนภาษาที� ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการต่างๆ ไดแ้ก่ การโฆษณาเครื�องสําอางผ่านนิตยสาร แผ่นพับ  
การโฆษณาแฝงผ่านทางซีดีหนังของซีรียเ์กาหลี มีการจดัอีเวน้ท์เพื�อโชว์และทดลองใชเ้ครื� องสําอาง   
ในด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์ที�มีส่วนประกอบที�เหมาะสมกบัตนเอง ไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองผวิหนังไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้และตอ้งมีกลิ�นหอม ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์นั!น ตอ้งดูน่ารัก 
ดูดี ดูน่าใช้ น่าหยิบจับ สามารถพกพาได้สะดวก ตลอดจนการโฆษณาออนไลน์ที� มีการอธิบาย 
รายละเอียดของสินคา้อย่างชดัเจน ไม่จาํกดัพื!นที�ในการโฆษณา การใชภ้าพคน การ์ตูน หรือสินคา้ที�
สามารถเคลื�อนไหวได้ (Animation) การเปิดเพลงที�มีดนตรีพร้อมเนื!อร้อง การโฆษณาโดยการใช้
ภาพเคลื�อนไหวและเสียงประกอบ ในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์นั!น ผูบ้ริโภค
ยอ่มเกิดความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางผ่านร้านคา้ออนไลน์ แต่หากร้านคา้ออนไลน์นั!น 
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ให้ขอ้มูล รายละเอียดของสินคา้ดว้ยการลงรูปภาพสินคา้ที�สามารถเคลื�อนไหวได้พร้อมเสียงดนตรี
ประกอบ อาจทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ไดม้ากขึ!น 

 3)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัการแสวงหาขอ้มลูขา่วสาร 
เมื�อมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงจะผลกัดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที�ตอ้งแสวงหา

ขอ้มูล เพื�อก่อให้เกิดความเขา้ใจในคู่สนทนาให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดี แต่เมื�อความไม่แน่นอนลดลง
แลว้ พฤติกรรมในการแสวงหากจ็ะลดลงตามไป ซึ� งเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก   

  นกัวิชาการดา้นสื�อสารมวลชน Atkin อธิบายในทิศทางเดียวกนัว่า เมื�อใดที� บุคคลตอ้ง
เปลี�ยนสภาวะแวดลอ้มหรือตอ้งตกอยู่ในสภาวะที�ไม่แน่นอน ก็ย่อมตอ้งการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร
เพิ�มขึ!นเพื�อตอ้งการรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารที�จาํเป็นต่อสถานการณ์ที�เผชิญอยู ่เพื�อสร้างความมั�นใจ (Charles, 
1973, p. 220)  

   งานวิจยัที�ผา่นมาศึกษาเรื�องการแสวงหาขอ้มูลขา่วสารจากสื�อต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์
นิตยสารสตรี เพื�อประกอบการตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการ การลงทุนดา้นการเงิน และอื�นๆ        

  สุพิชา บา้นชี (gbjZ) ศึกษา รูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มลู และพฤติกรรม
การซื!อสินคา้แฟชั�นของผูห้ญิงวยัทาํงาน พบว่า พฤติกรรมการซื!อสินคา้แฟชั�นมีความสัมพนัธท์างบวก
กบัการแสวงหาขอ้มูลดา้นแฟชั�นจากนิตยสารสตรีเพื�อประกอบการตดัสินใจซื!อสินคา้แฟชั�นของผูห้ญิง
วยัทาํงาน  

  ยิ�งผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มูลดา้นแฟชั�นมากเท่าใด จะทาํให้ลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื!อสินคา้แฟชั�นมากขึ!นดว้ย 
   นฤมล เพิ�มชีวิต (gbbg) ไดศึ้กษาเรื�อง การแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และความ
เชื�อถือในขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน พบว่า คนวยัทาํงาน
มีการแสวงหาจากอินเทอร์เน็ต โดยประเภทของสื�ออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองใชม้ากที�สุด คือ ขอ้มูล
จากผูบ้ริโภคคนอื�นที�มีประสบการณ์ในสินคา้และบริการการท่องเที�ยวนั! นๆ ในกระดานข่าว กระทู้
เว็บไซต์ต่างๆ คนวัยทํางานส่วนใหญ่แสวงหาข้อมูลการท่องเที�ยวจากสื� อออนไลน์ที�ผู ้บริโภค 
สร้างขึ! นเอง อย่างสมํ�าเสมอ เฉลี�ยสัปดาห์ละ j-x ครั! ง ครั! งละหนึ� งชั�วโมงหรือหนึ� งชั�วโมงครึ� ง  
มีการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองในระดบัสูง โดยใชห้ขอ้มูล
เกี�ยวกบัสถานที�พกัโรงแรม  

  ยิ�งผูบ้ริโภครู้สึกว่ามีความเสี�ยงต่อการใชจ่้ายเพื�อสินคา้ ผลิตภณัฑห์รือการลงทุนมาก
เท่าใด กจ็ะเพิ�มการแสวงหาข่าวสารมากขึ!นเท่านั!น เพื�อลดความไม่แน่นอนภายในจิตใจของตนเองตต      
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       ตวงพร หมวดมณี (2553) ศึกษาเรื�อง การแสวงหาขอ้มูลขา่วสารและความคาดหวงั
ของผูล้งทุนซื!อขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต พบวา่ดา้นพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
พบวา่โดยเฉลี�ยในหนึ�งสัปดาห์กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื�อแสวงหาขอ้มูลขา่วสารดา้นการลงทุน 
ทุกวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 3 ชั�วโมง โดยมีความคาดหวงั ขอ้มูลข่าวสารที�สดใหม่ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  
และขอ้มูลที�ถูกตอ้งเชื�อถือได ้  

  จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผูบ้ริโภคใช้
ระยะเวลาแสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื! อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสื� ออินเทอร์เน็ต  
เฉลี�ยสัปดาห์ละ j-x ครั! ง ครั! งละ X-h ชั�วโมง และหากยิ�งใชค้วามเสี�ยงในการตดัสินใจเลือกซื!อสินคา้และ
บริการที�มีมูลค่ามาก อย่างการตดัสินใจ  ลงทุนซื!อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตจึงตอ้งใช้
ระยะเวลาในการแสวงหา ข้อมูลทุกวัน และใช้เวลาเฉลี�ย h ชั�วโมง นอกจากนี! ผูว้ิจัยยงัไม่พบว่ามี
การศึกษาเรื� องการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคที�ตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางออนไลน์ มีเพียง
ง า น วิ จั ย บ า ง เ รื� อ ง ที� ศึ ก ษ า เ กี� ย ว กับ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซื! อ สิ น ค้า แ ฟ ชั�น  แ ต่ เ ป็ น ก า ร แ ส ว ง ห า 
 ข่ า ว ส า ร จ าก สื� อ เ ก่ า  ใน ก า ร ซื! อ เ ค รื� อ งสํ า อ า ง จ า ก ร้ า นค้า อ อน ไล น์  ผู้บ ริ โ ภ คย่อ มมีคว า ม 
ไม่แน่ใจสูง เนื�องจากไม่ใช่เครื�องสําอางที�ขายผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ภายในห้างสรรพสินคา้ และใน
ปัจจุบนัมีร้านคา้ออนไลน์ใหม่เกิดขึ!นเป็นจาํนวนมาก ในการตดัสินใจซื!อครั! งแรกจึงมีความไม่แน่ใจสูง
และมีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลตามมา 

  j)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัระดบัความเป็นส่วนตวัของเนื!อหาที�
สื�อสารความไม่แน่ใจที�อยูใ่นระดบัสูง ก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนเนื!อหา 

 ในการสื�อสารที�น้อยลงไป อันมีผลต่อความสนิทสนมที�ลดลงไปด้วย แต่ในทาง
กลบักนั เมื�อความไม่แน่ใจลดลง เนื!อหาในการสื�อสารกจ็ะเพิ�มความเป็นส่วนตวัมากขึ!น แสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์เชิงลบระหว่างความไม่แน่นอนกบัระดบัความเป็นส่วนตวั 

b)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัอตัราการตอบสนอง 
  เมื�อมีความไม่แน่นอนอยู่สูง จะก่อให้เกิดอตัราการตอบสนองที�สูงไปดว้ย ในขณะที� 
เมื�อความไม่แน่นอนลดลงมา อตัราการตอบสนองก็จะตํ�าไปดว้ยเช่นกนั 

x)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 
ของคู่สนทนา  ความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัของคู่สนทนา จะช่วยลดระดบัความไม่แน่นอนลงได ้
ในขณะที�ความแตกต่างจะยิ�งเพิ�มระดบัความไม่แน่ใจ ซึ� งแสดง ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงลบ 
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Z)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัความชื�นชอบ 
    ระดบัความไม่แน่ใจที�มีอยู่สูง จะลดความชอบในตวัคู่สนทนา และถา้ระดบัความไม่
แน่นอนลดลง เราจะชอบคู่สนทนามากขึ!น เช่นเดียวกบัการตดัสินใจเลือกซื!อ เครื�องสําอาง ผูบ้ริโภค
ยอ่มมีความไม่แน่ใจในคุณภาพ ของ  ผลิตภณัฑ์นั!น จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลจากการดูรีวิวการใช ้ความพึง
พอใจหลงัใช ้ตลอดจนผลการวิจยัของผลิตภณัฑ์จากผูที้�ใชจ้ริง เพื�อลดความไม่แน่ใจในการตดัสินใจ 
ซื!อเครื�องสาํอางของผูบ้ริโภค  

 จากการทบทวนวรรณกรรมได้ศึกษาการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์เครื� องสําอาง
นาํเขา้จากต่างประเทศ พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกในการรับรู้ ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์เครื�องสาํอาง
นาํเขา้จากต่างประเทศ  

 สุรีย์รัตน์ รัตนมณี (gbbX) เรื� อง การรับรู้ของผู ้บริโภคต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ ์
เครื�องสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าปัจจยัหลกัที�มีผล
ในการตดัสินใจเลือกใชเ้ครื�องสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศที�มี ค่าเฉลี�ยในระดบัมากที�สุด ไดแ้ก่ความ
ปลอดภยัในการใชแ้ละความมีคุณภาพของ ผลิตภณัฑ์ ที�ใชส่้วนผสมทางธรรมชาติ ความมีรสนิยมของ
นวตักรรมใหม่ๆ ความน่าเชื�อถือในคุณสมบัติต่างๆ ของเครื�องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศ และ 
บรรจุภณัฑ์ที�หรูหราสวยงาม 

  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าผู ้บริโภคมีความพึงพอใจในการตัดสินใจซื! อ
เครื� องสําอาง โดยให้ความสําคญักบัปัจจัยดา้นความปลอดภยัในการใชแ้ละคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที�
ประกอบด้วยส่วนผสมทางธรรมชาติ และพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ที�  สวยงาม ในการตัดสินใจซื! อ
เครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์นั!น ผูบ้ริโภคอาจ ตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางนาํเขา้จากการพิจารณาจาก
ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์และส่วนประกอบของผลิตภณัฑที์�มาจากธรรมชาติ 

  อยา่งไรก็ตาม Burger and Gudykunst ไดเ้พิ�มสัจพจน์อีกหนึ� งขอ้ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่รัก เป็นสัจพจน์ขอ้ที� f (Cragan, et al., XYYf, p. Xgb) 

 f)  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธเ์ชิงผกผนักบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือขา่ยสังคม 
    หากคนเราติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื�อนและสมาชิกในครอบครัวของคนที� เรามี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เขาจะรู้สึกมีระดบัความไม่แน่นอนลดลง ในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางผ่านร้านคา้
ออนไลน์ก็เช่นกนั ผูบ้ริโภคอาจมีความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื!อเพราะไม่ได้เห็นและสัมผสัสินคา้
จริง แต่หากไดรั้บการสนับสนุนหรือขอ้คิดเห็นจากเพื�อนหรือคนรู้จกัแลว้ อาจทาํให้ผูบ้ริโภคลดระดบั
ความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ได ้
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  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การที�ผูบ้ริโภคมีปฏิสัมพนัธ์กับเครือข่ายสังคม 
พบว่าพ่อแม่ เพื�อน คนรู้จกั และกลุ่มสังคมออนไลน์ อาทิ บิวตี!บล็อคเกอร์ เวบ็ไซตจี์บนั ลว้นมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางมากที�สุด 

  ชัชพร เหล่าวีระไชย (gbhY) ได้ศึกษาวิจัยเรื� อง ปัจจัยการสื�อสารที�มีผลต่อการซื!อ
เครื�องสําอางของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสื�อสารระหว่าง
บุคคลกบัพ่อแม่ ญาติพี�นอ้ง และเพื�อน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื!อเครื�องสําอาง ส่วนปัจจยัการ
สื�อสารการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (ตราสินคา้ มีแหล่งผลิตที�น่าเชื�อถือสี กลิ�น หีบห่อ ส่วนผสม) ราคา 
สถานที� การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ กับ
พฤติกรรมการซื!อเครื�องสาํอางในดา้นของคุณภาพผลิตภณัฑ์  

  จริยาวรรณ ขาวสุด (gbbg) เรื�อง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื!อเครื�องสําอางของ
ผูบ้ริโภคในหา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จงัหวดัปทุมธานี ผลงานวิจยั  พบว่า ผูมี้อิทธิพลในการ
ซื!อเครื�องสําอางของผูบ้ริโภคคือ เพื�อน ประโยชน์ที�ไดรั้บใน การซื!อเครื�องสาํอางเพื�อเสริมบุคคลิกภาพ
ให้ดีขึ!น ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัยี�หอ้เครื�องสาํอางที�ตดัสินใจเลือกซื!อ  

  ฉันท์ยุวา มีแสงเพ็ชร์ (gbbx) ศึกษาเรื�อง พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัที�มีผลต่อการซื!อ
เครื�องสําอางชาร์มมิ�งของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผูบ้ริโภคที�ใชเ้ครื�องสําอางชาร์มมิ�ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่รู้จักผลิตภัณฑ์ผ่านการ แนะนําจากเพื�อนหรือคนรู้จัก  
ประเภทของการรับรู้และสื�อโฆษณาต่างกนั มีปัจจยัที�มี ผลต่อการซื!อดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 
    ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ ญาติ เพื�อนหรือคนรู้จัก มีผลต่อการลดความไม
แน่นอนในการตัดสินใจซื!อ ยิ�งระดับความสัมพนัธ์อยู่ในระดับมากจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคลดความไม่
แน่นอนในการตดัสินใจซื!อนอ้ยลง 

   ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขึ!น ผูบ้ริโภคจึงแสวงหา
ขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจซื!อ จากเวบ็ไซต ์สื�อสังคมออนไลน์ และบล็อกเกอร์ที�ชาํนาญเฉพาะดา้น เพื�อลด
ความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการต่างๆ 

 ศิริพรรณ กิจกอ้งเจริญ (2551) ศึกษาเรื�อง เนื!อหาสารเกี�ยวกบัความงามและผลในการ
โนม้นา้วใจที�นาํเสนอทางเวป็บล็อกและเวป็ไซด ์พบว่า การศึกษารูปแบบเนื!อหาของสารเกี�ยวกบัความ
งามกบัเวบ็บล็อก จาํนวน 2 เวบ็บล็อก ไดแ้ก่ เวบ็บล็อก  Pupe_So_Sweet และ เว็บบล็อก Tuniez 83 
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และ จากเวบ็ไซตจ์าํนวน 1 เวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ www.jeban.com มีผลในการโน้มน้าวใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความเชื�อว่าผลิตภณัฑ์นั! นดี และรู้สึกอยากทดลองใช้ เพราะเว็บบล็อก  Pupe_So_Sweet และ  
เวบ็บล็อก  Tuniez 83 ไดอ้ธิบายถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ์นั!นๆ ว่าส่วนประกอบภายใน ผลิตภณัฑ์มี
ประโยชน์ในด้านใด หากตรงตามความต้องการของผูอ่้านรีวิว จะมีส่วนทําให้ผูอ่้านตัดสินใจซื! อ
ผลิตภณัฑน์ั!นทนัที ในส่วนเวบ็ไซต ์www.jeban.com พบว่าความคิดเห็นจากผูที้�ใชผ้ลิตภณัฑ์จริง มีส่วน
ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการนั!น  

  อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2555) ได้ศึกษาเรื� อง ความเป็นผู ้นําทางความคิดของ 
บล็อกเกอร์ด้านความงามกบัการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื! อผลิตภณัฑ์ด้าน ความงามของ
ผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื!อผลิตภณัฑ์ดา้นความงามตามบิวตี!  บล็อกเกอร์ ไม่ใช่การกระทาํที�
เสียหาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านความงามจากบล็อกเกอร์ เป็นสิ� งจําเป็นสําหรับผูบ้ริโภค คาํแนะนํา
เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความงามผู้บริโภคสามารถหาได้จากบล็อกความงาม ผูบ้ริโภครู้สึกดีต่อ
ผลิตภณัฑด์า้นความงามที�บลอ็กเกอร์แนะนาํว่าใชดี้ ผูบ้ริโภคยนิดีจะแนะนาํให้เพื�อนหรือคนรู้จกั ให้ซื!อ  
 ผลิตภณัฑด์า้นความงามตามที�บลอ็กเกอร์นาํเสนอ 

  นอกจากคนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ญาติ และคนรู้จัก บุคคลที�เป็นส่วนหนึ� ง ในการลด
ความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการ ยงัมีกลุ่มเพื�อนทาง สังคมออนไลน์ ที�ปัจจุบนัมี
อิทธิพลมากในการตดัสินใจซื! สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค  

  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง ส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื!อเพราะไดรั้บการเชิญชวนจากกลุมคนใกลชิ้ด ไดแ้ก่ พ่อแม่ เพื�อนกลุ่มคนคนรู้จัก 
เหตุผลที�ซื! อเครื� องสําอาง เพราะตอ้งการเสริมบุคคลิกภาพให้ดีขึ!น  ด้านปัจจัยการสื�อสารการตลาด 
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื! อดา้นผลิตภณัฑ์มากที�สุด ตราสินคา้ หีบห่อของบรรจุภณัฑ์ ส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ มีแหล่งผลิตที�มีความเชื�อถือได ้นอกจากนี! บล็อกเกอร์บิวตี!และเว็บไซตด์า้นความงาม หรือ
กลุ่มสื�อสังคม ออนไลน์ต่างๆ ยงัมีส่วนในการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอางของผูบ้ริโภค เพราะมีการให้
ขอ้มูลและคาํแนะนาํเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นความงามจากบิวตี!บล็อกเกอร์ จึง ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกดีต่อ
ผลิตภณัฑด์า้นความงามที�บลอก็เกอร์แนะนาํว่าใชดี้ ผูบ้ริโภคยินดีจะแนะนาํให้เพื�อนหรือคนรู้จกั ให้ซื!อ
ผลิตภณัฑ์ดา้นความงามตามที�บลอ็กเกอร์นาํเสนอ ในดา้นสื�อสังคมออนไลน์ จากเว็บไซตจี์บนั พบว่า 
ความคิดเห็นจากผูที้�ใชผ้ลิตภณัฑ์จริง มีส่วนให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการมากขึ!น หากเป็น
เครื�องสําอาที�ขายผ่านร้านคา้ออนไลน์ดว้ยแลว้ ผูบ้ริโภคยอ่มเกิดความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื!อ แต่
เมื�อมีกลุ่มคนใกลชิ้ด กลุ่มคนรู้จกั หรือกลุ่มสังคม ออนไลน์ ที�แนะนาํผลิตภณัฑ์และมีการยนืยนัจากการ
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ใชสิ้นคา้และบริการจริง กจ็ะทาํให้ผูบ้ริโภคลดความไม่แน่ใจลง เพราะกลุ่มคนเหล่านี!  อาจมีอิทธิพล ใน
การตดัสินซื!อเครื�องสําอางที�ขายผ่านร้านคา้ออนไลน์ และหากมีปฏิสัมสัมพนัธ์กบัเครือข่ายในสังคม
มากเท่าใด ยิ�งทาํให้ ผูบ้ริโภคลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางผ่านร้านคา้ออนไลน์
นั�นเอง 

 

2.2  ทฤษฎกีารแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Theory) 

 
ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร อธิบายว่า คนเราจะเลือกรับข่าวสารใดจากสื� อมวลชนนั! น  

ขึ!นอยูก่บั การเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที�ไดรั้บ (Reward Value) เช่น การ
ไดรั้บข่าวสารหรือความบนัเทิงตามที�ตอ้งการ กบัการลงทุนลงแรง (Expenditures) เช่น การลงทุนซื!อหา
หรือแสวงหา เพื�อให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและพนัธะผกูพนัธ์ (Liabilities) ที�ตามมา ถา้ผลประโยชน์ที�
ไดรั้บมากกว่าการลงทุนลงแรงหรือการใชค้วามพยายามที�จะรับรู้หรือทาํความเขา้ใจแลว้ บุคคลนั!นยอ่ม
แสวงหาข่าวสารนั! น (Information Ignoring) นักวิชาการด้านสื�อสารมวลชน Atkin กล่าวว่า  
บุคคลที� เปิดรับข่าวสารมากเท่าใดก็จะมีทักษะในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมากขึ!นเท่านั! น และ 
จะมีความรู้ มีการรับรู้ ทนัสภาพแวดลอ้ม เท่าทนัสื�อมากขึ!น (Charles, 1973) นอกจากนี!  Atkin กล่าว
เพิ�มเติมว่า บุคคลที�เปิดรับข่าวสารมากยอ่มมีหูตากวา้งไกลมีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและ
เป็นคนทนัสมยั ทนัเหตุการณ์กว่าบุคคลที�เปิดรับข่าวสารนอ้ย Atkin ยงัชี! ให้เห็นว่าการแสวงหาข่าวสาร
หรือความตอ้งการสื�อสารมวลชนของปัจเจกบุคคลนั!นคือ ความตอ้งการไดรั้บข่าวสาร (Information) 
และความบนัเทิง (Entertainment) (Atkin, XYZh) 
 ในการแสวงหาข่าวสารของบุคคล สิ� งที�จาํเป็นของการคน้หาข่าวสาร คือ แหล่งของข่าวสาร  
ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งข่าวสารไวเ้ป็น 3กลุ่ม ดงันี!  (Atkin, XYZh)   
              1)  กลุ่มบุคคล ไดแ้ก่ เพื�อน ญาติ หรือบุคคลใกลชิ้ด เป็นตน้ ซึ� งจะเป็นขอ้มูลที�เกิดขึ!นจาก
ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคล 
             2)  กลุ่มสถาบนั ไดแ้ก่ โรงเรียน ห้องสมุด ศาสนา บริษทั ห้างร้านในวงธุรกิจหรือรัฐบาล 
             3)  สื�อ ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือรูปแบบสื�ออื�นๆ เป็นตน้ 

สําหรับความตอ้งการได้รับความบนัเทิงของปัจเจกบุคคลนั! นมาจากการกระตุน้อารมณ์แห่ง
ความรื� นเริงบันเทิงใจ ที� เกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างสภาวะที� เป็นอยู ่
ของปัจเจกบุคคลนั! นกับระดับความสนุกสนานที�คาดหวังไว้ (Intrinsic Desire) / / // // / / // // / / /  
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ข่าวสารที�จะลดความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจที� เกี�ยวขอ้งกับความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อสิ� งใด 
สิ�งหนึ� ง ;;(Intrinsic Uncertainty) นั!น  แอตคินเรียกว่า “ข่าวสารที�ให้ความพึงพอใจทนัทีในเชิงการ
บริโภค” ส่วนข่าวสารที�ลดความไม่รู้ที� เ กี�ยวข้องกับสิ� งแวดล้อมภายนอกนั! น แอตคินให้ชื�อว่า  
“ข่าวสารที�ใชป้ระโยชน์เป็นเครื�องมือช่วยในการตดัสินใจ ช่วยเพิ�มพูนความรู้ ความคิด และแกปั้ญหา
ต่างๆ” ในชีวิตประจาํวนั ข่าวสารบางอยา่ง อาจจะใหป้ระโยชน์ทั!งการนาํไปใชแ้ละให้ความบนัเทิง  

กนกพร ศกัดิ} อุดมขจร (gbjh) ความตอ้งการทางข่าวสารนั!นเกิดจากความไม่รู้หรือไม่แน่ใจ 
(Uncertain) ของปัจเจกบุคคลที�มาจาก    

1)  การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัระหว่างระดบัความรู้ของปัจเจกบุคคลในขณะนั!น
กบัระดบัความตอ้งการที�อยากจะรู้เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิ�งเป็นเรื�องที�
สาํคญัก็ยิ�งอยากมีความรู้ความตั!งใจสูง 
  2)   การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัระหว่างความรู้ที�มีอยู่ของปัจเจกบุคคลในขณะนั!น
กบัความรู้ตามเป้าหมายที�ตอ้งการ ซึ� งกาํหนดโดยระดับความสนใจส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคลนั! น 
ต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง (Intrinsic Uncertainty)  ผูศึ้กษาไดน้าํทฤษฎีการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมาเป็นพื!นฐาน
ในการศึกษาถึงลกัษณะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร ลกัษณะของเนื!อหาที�ผูบ้ริโภคเลือกเปิดรับและสนใจ 
การที�ผู ้บริโภคจะตัดสินใจซื! อสินค้าหรือบริการใดๆ ผู ้บริโภคย่อมได้รับสิ� งเร้าหรือถูกกระตุ้น 
ให้เกิดความตอ้งการทั!งภายใน (ความตอ้งการซื!อสินคา้ดว้ยตนเอง และภายนอก (ข่าวสารจากสื�ออื�นๆ) 
ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซื!อสินคา้และบริการผา่นร้านคา้เครื�องสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ 

 

2.3  แนวความคดิเกี�ยวกบัสื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์     

      (Social Network) 
 

  2.3.1  ความหมายของสื�อสังคมออนไลน์ 

 ณัฐนันท์ เหล่าอยู่คง (2555) กล่าวว่า สื� อสังคมออนไลน์ หมายถึง เครื� องมือหรือสื� อ
อิเลก็ทรอนิกส์ที�ช่วยใหค้นสามารถแบ่งปันขอ้มูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และทศันคติ เพื�อแสดง
ความเป็นตวัตนของตนเอง เพื�อที�จะมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น ผ่านโปรแกรมออนไลน์หรือสื�อที�อาํนวย
ความสะดวก เพื�อสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั  ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี�ยนและแบ่งปัน
เนื!อหาความรู้ การพูดคุย ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่อกนัไดอ้ย่างอิสระ (Safko, & Brake, 2009; 
Newma, 2009) ตวัอยา่งของสื�อสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook Twitter และ Youtube เป็นตน้ 
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คุณสมบัติเด่นอันเป็นที�มาของอิทธิพลของสื�อสังคมออนไลน์ คือ การเป็นสื�อที�ก่อให้เกิด 
การสื�อสารต่อสาธารณชนในวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว และทาํให้สมาชิกในชุมชนออนไลน์ 
เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั (Fineman, 2010; Hoskins, 2010) โดยเนื!อหาส่วนใหญ่ในสื�อสังคมมกั
สร้างขึ!นและเผยแพร่โดยผูบ้ริโภค (Zarrella, 2010) จึงส่งผลให้สื� อประเภทสื�อสังคมออนไลน์ 
เป็นรูปแบบการติดต่อสื�อสารแบบสองทาง ที�มีงบประมาณหรือตน้ทุนที�ใชไ้ม่สูงนกั เมื�อเปรียบเทียบกบั 
สื�อประเภทอื�นๆ ต่อทั! งฝ่ายผูบ้ริโภคและฝ่ายองคก์ร อนัเป็นแรงจูงใจสําคญัที�ส่งผลให้องค์กรทั�วโลก
เลือกใช้สื�อประเภท สื�อสังคมออนไลน์  เป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
(ศรัญญทิ์ตา ชนะชยัภวูพฒัน์, ม.ป.ป.) 

 
2.3.2  การตลาดโดยใช้สื�อประเภทสื�อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

Jaokar, Jacobs, Moore, และ Ahvenainen (2009) อา้งถึงใน (ณัฐนันท์ เหล่าอยู่คง, 2555)  
ได้ให้ความหมายของ Social Media Marketing ว่า เป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  
ในมุมมองทางการตลาดผา่นสื�อประเภทสื�อสังคมออนไลน์ โดยมีจุดประสงคเ์พื�อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
เพิ�มโอกาสในการเป็นที� รู้จักประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ และมุ่งหวังยอดขาย (Ministry of 
Economic Development and Trade Canada, 2010) ด้วยจาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตที�เพิ�มสูงขึ!น  
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคสื�อรวมถึงจาํนวนผูใ้ชแ้ละเวลาที�ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ให้กบัการเขา้
เว็บไซต์ประเภทสื� อสังคมออนไลน์ที�มากขึ! น จึงนําไปสู่ปรากฏการณ์ความนิยมใช้สื� อประเภท 
สื�อสังคมออนไลน์เป็นเครื� องมือในการสื� อสารทางการตลาดขององค์กรต่างๆมากขึ! น (Burson-
Marsteller, 2010, February) 

 
2.3.3  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที�มีการเชื�อมโยงกนั เพื�อสร้างเครือข่าย 

ในการตอบสนองความต้องการทางสังคมที� มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย  
หรือความสัมพนัธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที�มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกนั บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู ้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต   
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที� ให้บริการตามเว็บไซต์สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งาน  
โดยดูที�ว ัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งาน และคุณลักษณะของเว็บไซต์ที� มีร่วมกัน กล่าวคือ 
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานมีเป้าหมายในการใช้งานไปในทางเดียวกันมีการแบ่งประเภท 
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ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ออกตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ง าน ได้ 7 ประเภท  
(Charungjirakiat, 2012) 

 X)  สร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ให้ผูเ้ขา้
ใชง้าน ไดมี้พื!นที�ในการสร้างตวัตนขึ!นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที�จะเผยแพร่เรื�องราวของตนผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นลกัษณะของ การเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนขอ้ความลงใน
บล็อก อีกทั! งยงัเป็นเว็บที�เน้นการหาเพื�อนใหม่ หรือการคน้หาเพื�อนเก่าที�ขาดการติดต่อ   การเขียน
บทความไดอ้ยา่งเสรี ซึ� งอาจจะถกูนาํมาใชไ้ดใ้น g รูปแบบ ไดแ้ก่ 

     (X)  Blog บล็อก เป็นชื�อเรียกสั!นๆ ของ Weblog ซึ� งมาจากคาํว่า “Web” รวมกบัคาํว่า 
“Log” ที�เป็นเสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดขอ้มูลที�เก็บไว ้บล็อก เป็นโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ที�ใช้
เกบ็บนัทึกเรื�องราว หรือเนื!อหาที�เขียนไวโ้ดยเจา้ของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดย มีผูท้าํหนา้ที�
หลกั เรียกว่า “Blogger” เขียนบันทึกหรือเล่าเหตุการณ์ที�อยากให้คนอ่านไดรั้บรู้ หรือเป็นการเสนอ
มุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เขา้ไปในบล็อกนั!น 

  (g)  ไมโครบลอ็ก (Micro Blog) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�มีลกัษณะเด่น โดยการ
ให้ผูใ้ช้โพสต์ขอ้ความจาํนวนสั! นๆ ผ่านเว็บผูใ้ห้บริการ และสามารถกาํหนดให้ส่งข้อความนั! นๆ  
ไปยงัโทรศพัทเ์คลื�อนที�ได ้เช่น Twitter 

 g)  สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เป็นสังคมสําหรับผูใ้ช้ที�ตอ้งการ
แสดงออกและนําเสนอผลงานของตวัเอง สามารถแสดงผลงานได้จากทั�วทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ที�
ให้บริการพื!นที�เสมือนเป็นแกลเลอรี�  (Gallery) ที�ใชจ้ดัโชวผ์ลงานของตวัเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ 
เพลง อีกทั!งยงัมีจุดประสงคห์ลกัเพื�อแชร์เนื!อหาระหว่างผูใ้ชเ้วบ็ที�ใชฝ้ากหรือแบ่งปัน โดยใชว้ิธีเดียวกนั
แบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บนี! เน้นเฉพาะไฟล์ที�เป็นมลัติมีเดีย ซึ� งผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ประเภทนี!  ไดแ้ก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket และ Slideshare เป็นตน้ 

 h)  ความชอบในสิ�งเดียวกนั (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ทาํหนา้ที�
เก็บสิ�งที�ชอบไวบ้นเครือข่าย เป็นการสร้าง ที�ค ั�นหนังสือออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิด
เพื�อให้ผูใ้ชส้ามารถเก็บหน้าเวบ็เพจที�ค ั�นไวใ้นเครื�องคนเดียวก็นาํมาเก็บไวบ้นเว็บไซตไ์ด ้เพื�อที�จะได้
เป็นการแบ่งปันให้กบัคนที�มีความชอบในเรื�องเดียวกนั สามารถใช้เป็นแหล่งอา้งอิงในการเขา้ไปหา
ข้อมูลได้ และนอกจากนี! ยงัสามารถโหวตเพื�อให้คะแนนกับที�คั�นหนังสือออนไลน์ที�ผูใ้ช้คิดว่ามี
ประโยชน์และเป็นที�นิยม ซึ� งผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, 
Catchh และ Reddit เป็นตน้ 
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   j)  เวทีทาํงานร่วมกนั (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ตอ้งการ
ความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผูใ้ชที้�เป็นผูมี้ความรู้ เพื�อให้ความรู้ที�ไดอ้อกมามีการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื�องและเกิดการพฒันาในที�สุด ซึ� งหากลองมองจากแรงจูงใจที�เกิดขึ!นแลว้ คนที�เขา้มาในสังคมนี!  
มกัจะเป็นคนที�มีความภูมิใจที�ไดเ้ผยแพร่สิ�งที�ตนเองรู้ และทาํให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื�อรวบรวม
ขอ้มูลความรู้ในเรื�องต่างๆ ในลกัษณะเนื!อหา ทั! งวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ สินคา้ หรือบริการ 
โดยส่วนใหญ่มกัเป็นนักวิชาการหรือผูเ้ชี�ยวชาญ ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลกัษณะเวที
ทาํงานร่วมกนั ในลกัษณะเวทีทาํงานร่วมกนั เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นตน้ 

  b)  ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) มีลกัษณะเป็นเกมออนไลน์ (Online 
games) ซึ� งเป็นเว็บที�นิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไวม้ากมาย มีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมที�ผูใ้ช้
สามารถเล่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์นี! มีลกัษณะเป็นเกม h มิติที�ผูใ้ชน้าํเสนอตวัตนตาม
บทบาทในเกม ผูเ้ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอื�นๆ ไดเ้สมือนอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง  
สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนได้มีสังคมของผูเ้ล่นที�ชอบในแบบเดียวกนั อีกทั! งยงัมีกราฟิกที�สวยงาม
ดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผูเ้ล่นรู้สึกบนัเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, 
Pangya และ World of Warcraft เป็นตน้ 

  x)  เครือข่ายเพื�อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื�อการงาน โดยจะเป็นการนาํประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่
ประวตัิผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเขา้กบัผูอื้�น นอกจากนี! บริษัทที�ตอ้งการคนมาร่วมงาน 
สามารถเขา้มาหาจากประวติัของผูใ้ชที้�อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี! ได ้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทนี!ไดแ้ก่ Linkedin เป็นตน้ 

  Z)  เครือข่ายที�เชื�อมต่อกนัระหว่างผูใ้ช ้(Peer to Peer : PgP) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แห่งการเชื�อมต่อกนัระหว่างเครื�องผูใ้ชด้ว้ยกนัเองโดยตรง จึงทาํให้เกิดการสื�อสารหรือแบ่งปัน
ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ช้ทนัที ซึ� งผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี!   
ไดแ้ก่ Skype และ BitTorrent เป็นตน้ 
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2.4  แนวคิดเกี�ยวกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  

 
Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดที�ควบคุมได ้ที�บริษทัใชร่้วมกนัเพื�อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  หรืออาจหมายถึง
ความเกี�ยวขอ้งของ 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที�หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด  

1)  ผลติภัณฑ์ (Product)  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นอีกหนึ� งปัจจัยที�สามารถกระตุ ้นพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซื!อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคได ้ปัจจยัแรกไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สิ�งที�เสนอ
ขายให้กับลูกค้า เพื�อตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ซึ� งสามารถสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้และบริการ ชื�อเสียง
ของผูจ้าํหน่าย ผลิตภณัฑ์อาจเป็นสินคา้ บริการ บุคคล สถานที� หรือความคิดเห็น ผลิตภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะส่งผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถ
จาํหน่ายได ้(เนตรนพิศ ประทุม, gbbj) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงประสิทธิภาพ คุณสมบติั วิธีใช ้ตลอดจน
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์เพื�อประกอบการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง   

เกล้ากมล สุริยนัต์ (gbbj) ศึกษาเรื� อง การสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความ 
พึงพอใจที�มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เครื�องสําอางอีทูดี! เฮา้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมีต่อเครื�องสาํอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE ในระดบัมาก ในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้านรูปลักษณ์ผลิตภณัฑ์ หีบห่อที�บรรจุ การออกแบบของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกัที�ผูบ้ริโภคจะไดรั้บหลงัการใชง้าน และความภาคภูมิใจในคอนเซ็ปต ์
“บา้นของเจา้หญิง” ในระดบัมาก 

อาทิตย ์วิรารัตน์และนิตยา ฐานิตธนกร (gbbj) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื!อเครื�องสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย)์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอางของกลุ่มชาย 
รักชาย(เกย)์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื�องจากเครื�องสําอางเป็นผลิตภณัฑ์ที�ตอ้งใชโ้ดยตรงบนผวิหน้า
และร่างกาย  
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ดงันั!น คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ส่วนผสมและมาตรฐานในการผลิตจึงเป็นสิ�งที�สําคญั สําหรับ 
ผูที้�ตอ้งการใชเ้ครื�องสําอาง และเป็นสิ�งที�ผูใ้ชเ้ครื�องสาํอางคาดหวงัจะไดรั้บความพึงพอใจที�ตอบสนอง
ตรงความตอ้งการอยา่งสูงสุด ตลอดจนความเชื�อมั�นในผลิตภณัฑ์นั!นดว้ย 

รัฐนันท์ พงศวิ์ริทธิ} ธร (gbbg) ไดศึ้กษา ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางของผูช้าย 
พบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางของผูช้ายคือ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
เนื�องจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื! อ ผู ้ผลิตจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัย 
ในการใช้และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งมีความปลอดภยั รวมไปถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์
เครื�องสาํอางนั!นดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ที�ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ หีบห่อที�บรรจุ การออกแบบของผลิตภณัฑ ์
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลักที�ได้รับหลังการใช้งาน ด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ ์
มาตรฐานในการผลิต และความปลอดภยัในการบริโภค ในการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอางจากร้านคา้
ออนไลน์ ผู ้บริโภคจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติ ส่วนประกอบ ตลอดจนประโยชน์ที�จะได้รับ 
ในเครื�องสาํอางก่อนตดัสินใจซื!อ นอกจากนี! ผูบ้ริโภคอาจเลือกซื!อเครื�องสําอางในขนาดที�เลก็กว่าขนาด
จริงไปทดลองใชก่้อน เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์
นั�นเอง 

 
2)  ราคา (Price)   
ปัจจยัดา้นราคา (Price)  หมายถึงจาํนวนเงินหรือสิ�งอื�นๆ ที�มีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื�อให้ไดผ้ลิต

ภณ์ัคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์ ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคอาจสนใจ
ซื!อ (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที�ผ่านมาพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที�บริโภคเครื�องสําอาง 
มกัเป็นนักศึกษาและคนวยัทาํงาน ดว้ยขอ้มูลทางประชากรศาสตร์กลุ่มเป้าหมายที�มีรายไดแ้ตกต่างกนั 
ส่งผลทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกซื!อเครื�องสาํอางในดา้นราคาแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงปัจจยัดา้นราคา
เป็นอนัดบัแรกในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง 

สุภามาส อินอ๊อด (gbbh) เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื!อเครื�องสําอางอีทูดี! เฮา้ท์
จากประเทศเกาหลีใต ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
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เพศหญิงอายรุะหว่าง gX- h[ ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที� X[,[[X – 
Xb,[[[ บาท ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดให้ระดับความสําคญัมากในด้านราคา รองลงมาคือ  
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขาย  

ศิริพร พุ่มพึ�งพุทธและกลัยา นามสงวน (gbjY) เรื�อง ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเครื� องสําอางของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง พบว่า  
ปัจจัยดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า
ราคาที�เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัรายได้ของกลุ่มตวัอย่างที�ไดรั้บค่าใชจ่้ายจากผูป้กครองเฉลี�ยต่อเดือนตั!งแต่น้อยกว่า g,[[[ - j,[[[ 
บาท / เดือน  

เสาวนีย ์ใจมูล (gbbj) ไดศึ้กษา พฤติกรรมของคนวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื!อ
สินคา้เครื� องสําอางออนไลน์ พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
X[,[[X-Xb,[[[ บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามนิยมซื!อ
เครื�องสําอางออนไลน์จากเว็บไซตร้์านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) เนื�องจากเห็นว่ามีราคาถูกกว่า
การซื!อโดยวธีิอื�น นอกจากนี! ยงัให้ความสาํคญัดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที� เหมาะสม
คุณภาพกบัและปริมาณ ผูบ้ริโภคที�มีรายได้แตกต่างกนัจึงมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอาง 
ที�แตกต่างกัน ในการตัดสินใจซื! อเครื� องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ ผู ้บริโภคอาจตัดสินใจซื! อ
เครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์เพราะมีราคาที�ถูกกว่าเคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินคา้ เพราะมีช่องทาง
การจาํหน่ายที�สะดวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

ในการตัดสินใจซื! อเครื� องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ ผูบ้ริโภคอาจเกิดความไม่แน่นอน 
ในการตดัสินใจซื!อจึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น คุณสมบติั  วิธีการใช ้ผลลพัธ์ที�ได้
หลังจากการใช้งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวันเดือนปีที�ผลิต เพื�อลดความไม่แน่นอน 
ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคยงัให้ความสําคญัทางดา้นราคาในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้
ออนไลน์เพราะมีราคาที�ถูกกว่าตามเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินคา้ เพื�อลดความไม่แน่นอนในด้านราคา
นั�นเอง นอกจากนี! พฤติกรรมของผูบ้ริโภคบางรายอาจตัดสินใจซื! อเครื� องสําอางในขนาดทดลอง  
ซึ� งเป็นสินค้าทดลองที�มีขนาดเล็กและมีปริมาณน้อยกว่าผลิตภัณฑ์จริง เพื�อนํามาทดลองใช้ก่อน 
เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อไซดจ์ริงนั�นเอง 
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3)  สถานที�หรือช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place or Distribution) 
  ปัจจยัดา้นสถานที�หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) คอื สถานที�ในการจดั
จาํหน่ายหรือโครงสร้างของช่องทาง เพื�อเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด
เป้าหมาย ส่วนกิจกรรมที�ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง คลงัสินคา้ และการเกบ็
รักษาสินคา้คงคลงั และการจดัจาํหน่าย (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมที�ผา่นมาพบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง
ผา่นช่องทางการจาํหน่ายที�เป็นเคาน์เตอร์เครื�องสาํอางในห้างสรรพสินคา้ การเปิดบริการ 24 ชั�วโมง 
ความสะดวกในการสั�งซื!อ และการจดัส่ง เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง 
แบรนดใ์หม่และเครื�องสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ  

เนตรนพิศ ประทุม (gbbj) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการซื!อเครื�องสําอางนาํเขา้จาก
ต่างประเทศของเพศที�สาม ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุg[ - gY ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพหลกัเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน g[,[[X - h[,[[[ บาท โดย
มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื!อแต่ละครั! งไม่เกิน X,[[[ บาท ซื! อจากเคาร์เตอร์เครื� องสําอางใน
ห้างสรรพสินค้าเพราะมีราคาติดไว้ชัดเจนและบางช่วงเวลาขายสินค้าชุดประหยดัที� ร่วมสินค้า 
ในชุดเดียวกนั เมื�อเปรียบเทียบราคาแลว้ถูกกว่าเมื�อซื!อแยก 
  พณัณ์ชิตา ภทัรคาํประสิทธิ}  (gbbb) ศึกษาเรื�อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซื!อเครื�องสําอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื!อเครื� องสําอางต่อ X เดือน โดยจาํนวนเงินที�ยอมใช้จ่าย 
ไม่เกิน b[[ บาท และซื!อเครื�องสาํอางจาํนวน X ชิ!น ในการทดลองซื!อเครื�องสาํอางแบรนด์ใหม่ ผูบ้ริโภค
มกัเลือกซื!อเครื� องสําอางจากร้านเครื�องสําอางในห้างสรรพสินคา้เพราะเป็นสินคา้ที�ผูบ้ริโภคสามารถ
ทดลองสินคา้ได้และมีราคาที�ระบุไวอ้ย่างชดัเจน รองลงมาคือ ร้านเครื�องสําอางนอกห้างสรรพสินคา้
เพราะมีส่วนลดที�มากกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ 

สุธิศา โสมะบุตร์ (gbjY) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง 
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผูห้ญิงวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
หา้งสรรพสินคา้จะวางสินคา้ทดลองใชใ้หลู้กคา้สามารถสัมผสัได ้

ชนนิกานต ์จุลมกร (2555) เรื�อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื!อสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นสถานที� 
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ที� มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื! อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากที�สุดคือ ร้านค้าที� เ ปิดบริการตลอด  
24 ชั�วโมง สะดวกในการสั�งซื!อ ประหยดัเวลา มีบริการส่งสินคา้ฟรี ตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ส่วนใหญ่ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสิดสินใจซื! อ
เครื� องสําอางผ่านเคาน์เตอร์เครื� องสําอางในห้างสรรพสินคา้ เพราะผูบ้ริโภคสามารถทดลองสินคา้ 
ได ้มีราคาที�ระบุไวช้ดัเจน บางช่วงเวลาห้างสรรพสินคา้มีโปรโมชั�นขายสินคา้ชุดประหยดัที�ร่วมสินคา้
ในชุดเดียวกนั เมื�อเปรียบเทียบราคาแลว้ถูกกว่าเมื�อซื!อแยก และผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสิดสินใจ
ซื! อ เ ค รื� อ งสํ า อา ง ผ่า น ร้ า น เ ค รื� อง สํ า อา ง นอ กห้ า งส ร รพ สิ น ค้า  เ พ รา ะ มี ส่ วน ล ดที� มา กก ว่ า 
ในห้างสรรพสินคา้ ในพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์นั!น แมด้า้นช่องทาง
การจาํหน่ายจะสะดวกและรวดเร็ว ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความไม่แน่นอนสูงในการตดัสินใจซื!อ จึงตอ้งการ
แสวงหาข้อมูลร้านค้าออนไลน์ร้านนั! นอย่างถี�ถ้วน เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื! อ
เครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ 
 

4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัสุดทา้ยได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เป็นเครื�องมือการสื�อสารเพื�อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ โดยใชเ้พื�อจูงใจ (Persuade) 
ใหเ้กิดความตอ้งการเพื�อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเชื�อ และพฤติกรรมการซื!อ หรือเป็นช่องทางการติดต่อสื�อสารแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างผูซื้! อ 
กบัผูข้าย เพื�อสร้างทศันคติและพฤติกรรม การติดต่อสื�อสารอาจใชพ้นักงานขาย (Personal Selling)  
ส่วนการขายและการติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชค้น (Non-personal Selling) เครื�องมือในการติดต่อสื�อสาร 
มีหลายประการองคก์รอาจเลือกใชห้นึ� งหรือหลายเครื�องมือ ซึ� งใช้หลกัการเลือกเครื�องมือการสื�อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภณัฑ์ คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได้ เครื� องมือการส่งเสริม
การตลาดที�สาํคญัมีดงันี!  (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj) 

1)  การโฆษณา (Advertising) 
 2)  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 
 3)  การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
 4)  การประชาสัมพนัธ ์(Public Relation) 
 5)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
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  ผูผ้ลิตตอ้งเลือกใชเ้ครื�องมือทางการตลาดที�หลากหลาย เพื�อตอบสนองความตอ้งการซื!อสินคา้
และบริการแก่ผูบ้ริโภค 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื! อเครื� องสําอาง 
โดยให้ความสําคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาให้เห็นถึงคุณลักษณะ จุดเด่นของ
ผลิตภณัฑ ์และการลดราคา  

รัตนสุดา แสงรัตนา (gbbg) การศึกษาทศันคติและพฤติกรรม ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ในการซื!อเครื�องสาํอางของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการขายที�จูงใจมาที�สุด 
คือ การลดราคาพิเศษ เพราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ราคาของผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางต่อชิ!นที�ใชต้อ้งมีราคาส
ไม่เกิน X[X-h[[ บาท นอกจากนี!กลุ่มตวัอยา่งยงัเห็นวา่คุณภาพของสินคา้ควรเหมาะสมกบัราคาที�สสสส
จาํหน่ายและดา้นพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ พบวา่การโฆษณาให้เห็นถึงจุดเด่นของสินคา้ 
เป็นการส่งเสริมการขายที�จูงใจผูบ้ริโภคมากที�สุด 

สุธิศา โสมะบุตร์ (gbjY) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง 
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผูห้ญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร....พบว่ากลยุทธ์ของ 
ผูจ้ัดจําหน่ายเครื� องสําอางได้แก่ การพัฒนาสินคา้ใหม่ การมีสินค้าหลากหลายและมีคุณภาพที� ดี 
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายยังมีอิทธิพลในการ 
ซื!อเครื�องสาํอางผา่นเคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยเช่นกนั 

สุพิชญาภา พื!นชมพู (gbbj) ปัจจัยการซื!อผลิตภณัฑ์แต่งหน้าฉับพลัน ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยที� ส่งผลต่อการซื! อผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเ ฉียบพลัน คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมพนักงานขาย  
ที� ใ ห้ ค ํา แ นะ นํา แ ก่ ลูก ค้า แ ล ะ นํา เ ส น อ โป ร โ ม ชั�น ที� ก ํา ลัง ส่ ง เ ส ริ มก า ร ขา ยอ ยู่  ณ  ขณ ะ นั! น  
ปัจจยัดา้นการลดราคา และปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ์ที�มีการออกแบบที�โดดเด่น มีรูปทรงที�แตกกต่างกว่า
ผลิตภณัฑอื์�น 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมดา้นการตลาดทางดา้นดา้นบรรจุภณัฑ ์
ที� มีการออกแบบที� โดดเ ด่น มี รูปทรงที�แตกกต่างกว่ าผลิตภัณฑ์อื� น ด้านการลดราคาพิ เศษ 
คุณภาพของสินคา้ควรเหมาะสมกับราคาที�จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย การโฆษณาให้เห็นถึง
จุดเด่นของสินคา้ตลอดจนพฤติกรรมพนกังานขายที�ให้คาํแนะนาํและนาํเสนอโปรโมชั�นที�กาํลงัส่งเสริม
การขายอยู่ ณ ขณะนั!น ส่วนการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ หากร้านคา้นาํกลยุทธ์ 
ที�ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ไปปรับใชเ้พื�อให้เขา้กบัสินคา้และบริการของร้าน อาจทาํให้ผูบ้ริโภค
ลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ได ้   
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แนวคิดเกี�ยวกบัการสื�อสารทางการตลาดดังกล่าว สามารถนาํมาอธิบายถึงส่วนประสมทาง
ก า ร ต ล า ด ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์  ( Product)  ร า คา  ( Price)  ช่ อ ง ท า ง ก า ร จัด จํา ห น่ า ย  / / / / 
(Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจการขายเครื�องสาํอาง
ผ่านร้านคา้ออนไลน์ ผูข้ายจะตอ้งใชเ้ครื�องมือทางการตลาดเหล่านี! อย่างผสมผสาน เพื�อให้ตรงความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากที�สุด 

ผูศึ้กษาได้นําทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนมาใช้เพื�อเป็นพื!นฐานในศึกษาถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เมื�อผูบ้ริโภคเกิดความสับสนไม่แน่ใจในการเลือกซื!อสินคา้หรือบริการหนึ� งๆ 
จึงตอ้งทาํการสืบคน้ แสวงหาขอ้มูลสินคา้หรือบริการนั!น เพื�อทบทวนความคิดของผูบ้ริโภคเองว่าสินคา้
หรือบริการนั!นมีคุณสมบตัิครบตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่ หากไม่ก็จะหยุดพฤติกรรมนั!น
ทันที แต่ถา้หากใช่ผูบ้ริโภคจึงทําการคน้หาต่อไปว่าจะบริโภคสินค้าหรือบริการนั! นได้ที�ไหนบ้าง 
ตลอดจนปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซึ� งเป็นเครื�องมือทางการสื�อสารที�สาํคญัต่อผูบ้ริโภค 
ผูที้�ทาํธุรกิจการขายเครื�องสําอางผ่านร้านคา้ออนไลน์ควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดเหล่านี!  
เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 



 

บทที� 3  

 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

การศึกษาวิจัยเรื� อง การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื! อ
เครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ ( Information Seeking and Uncertainty Reduction In Purchasing 
Decision On Online Cosmetic Shop) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ทาํการสาํรวจ
ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บขอ้มูลออนไลน์ ซึ� งผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียด
ของระเบียบวธีิวิจยัไวด้งัต่อไปนี!  

 
3.1 รูปแบบการวิจยั 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั  
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื�อถือของเครื�องมือ 
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  รูปแบบการวจัิย  
 

การศึกษาครั! ง นี! ผู ้วิจัยมุ่งหาข้อ เท็จจริงและข้อสรุปเ ชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม 
แบบปลายปิด เป็นเครื� องมือในการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกับการแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอาง
ออนไลน์ การรับรู้ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม และส่วนประสม
ทางการตลาด เพื�อนาํมาวิเคราะห์หาขอ้สรุปผลการวจิยัดว้ยวิธีการทางสถิติ 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 
3.2.1  ประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั! งนี!  คือ ประชากรเพศหญิง จาํนวนร้อยละ 59.6  (สาํนกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2556) ที�มีพฤติกรรมการซื!อสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตอยา่งนอ้ย 1 ครั! ง อายตุั!งแต่ 18-
45  ปี  และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั โดยการนาํประชากรไปกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยการ
เทียบตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane (พชันี เชยจรรยา, 2558) ซึ� งถา้มีจาํนวนประชากรมากกว่า 
100,000 คน จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400  ซึ� งกาํหนดความเชื�อมั�นที� 95 และกาํหนดความผิดพลาด 
ไม่เกิน 5% 

 
3.2.3  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยเลือกใชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ ทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ แหล่งชุมชนออนไลน์ (Online Community)  
ได้แก่ เว็บไซต์ www.pantip.com ในห้องโต๊ะเครื� องแป้ง www.jeban.com www.cosmenet.in.th 
www.ladyissue.com www.vanilla.in.th www.beauty.wongnai.com เว็บไซตด์ังกล่าวลว้นเป็นแหล่ง
ชุมชนออนไลน์ที�มีบุคคลทั�วไปเขา้มาอ่านรีวิว ร่วมแสดงความคิดเห็นมากที�สุด ตลอดจน Facebook 
Fanpage ของบิวตี!บล๊อคเกอร์ Facebook ร้านขายเครื�องสาํอาง และ Instagram ร้านขายเครื�องสาํอาง 
 

3.3  เครื�องมือการวจิยั  
เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันามา

จากงานวิจยัที�ผ่านมาที�ศึกษาเกี�ยวกบัการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางและพฒันามาจากทฤษฎีการลดความ
ไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction Theory) โดยสร้างเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended 
Questions) ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาซึ� งประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี!  
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ส่วนที� 1 คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List) เป็นคาํถามเกี�ยวกบัลกัษณะประชากรและขอ้มูล
การใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ป็นตน้ โดยมี
ลกัษณะคาํถามที�มีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question)  

ส่วนที� 2 คาํถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการ
แสวงหาข่าวสารเพื�อตดัสินใจซื!อเครื� องสําอาง โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ (1) ความถี�ในการใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล  (2) ระยะเวลา (ชั�วโมง/วนั)ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตการสืบคน้ขอ้มูล (3) 
จาํนวนครั! ง/สัปดาห์ในการสืบคน้ขอ้มูลในออนไลน์เกี�ยวกบัเครื� องสําอางผ่านร้านขายเครื�องสําอาง
ออนไลน์  

ส่วนที� 3 คาํถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความ
น่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คอื (1) ดา้นการสื�อสารทางวจันภาษา  (2) ดา้นการสื�อสารทางอวจันภาษา 

ส่วนที� 4 คาํถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็นคาํถามเกี�ยวกบั 
การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอาง  
โดยแบ่งออกเป็น 4กลุ่ม คือ  (1) คนใกลชิ้ด เช่น พ่อแม่ ญาติ พี�นอ้ง (2) เพื�อนสนิท (3) คนรู้จกั (4) เพื�อน
ทางสื�อสังคมออนไลน์ เช่น สมาชิกในเวบ็บอร์ดจีบนั พนัทิปห้องโตะ๊เครื�องแป้ง  

ส่วนที� 5 คาํถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็นคาํถามเกี�ยวกบั 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง 
โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คอื คือ (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ดา้นราคา (3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ (4) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนที� 6 คาํถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็นคาํถามทั!งหมด  
12 ขอ้ ที�เกี�ยวกบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ 
   
ในส่วนที� 2 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัสื�อที�ใช้ในในการแสวงหาข่าวสารเมื�อตดัสินใจซื!อเครื� องสําอางใน
ร้านคา้ออนไลน์ คาํถามแบบเป็นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีคาํตอบให้เลือก 5 
คาํตอบ คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที�สุด ซึ� งมีเกณฑก์ารให้คา่คะแนน ดงันี!   

ใชใ้นการแสวงหามากที�สุด     ใหค้ะแนน  5 คะแนน   
ใชใ้นการแสวงหามาก       ใหค้ะแนน  4 คะแนน       
ใชใ้นการแสวงหาปานกลาง  ใหค้ะแนน  3 คะแนน       
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ใชใ้นการแสวงหาน้อย      ใหค้ะแนน  2 คะแนน       
ใชใ้นการแสวงหาน้อยที�สุด  ใหค้ะแนน  1 คะแนน   
 
ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบเท่านั!น คะแนนเฉลี�ยการ

แสวงหาขอ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ เมื�อนาํมาแปลความหมาย
โดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) เพื�อจดักลุ่มระดบัการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํคะแนนที�ไดจ้ากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม 
โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ� งใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบัคะแนนของเบสท์ (Best, 1977, 
p.174) ดงันี!  

                ระดับคะแนน     

คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80       หมายถึง  ใชใ้นการแสวงหาน้อยที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60       หมายถึง     ใชใ้นการแสวงหาน้อย 
คะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40       หมายถึง      ใชใ้นการแสวงหาปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20       หมายถึง      ใชใ้นการแสวงหามาก 
คะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00      หมายถึง       ใชใ้นการแสวงหามากที�สุด 

 
ในส่วนที� 3 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารที�มีผลต่อการลดความ

ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง โดยแบบคาํถามเป็นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert 
Scale) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 คาํตอบ คอื  

เชื�อถือมากที�สุด        ใหค้ะแนน  5 คะแนน   
เชื�อถือมาก           ใหค้ะแนน  4 คะแนน       
เชื�อถือปานกลาง         ใหค้ะแนน  3 คะแนน       
เชื�อถือนอ้ย        ใหค้ะแนน  2 คะแนน       
เชื�อถือนอ้ยที�สุด    ใหค้ะแนน  1 คะแนน  
  
ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบเท่านั!น คะแนนเฉลี�ยของ

ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารที� มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื! อ
เครื�องสําอาง เมื�อนาํมาแปลความหมายโดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) เพื�อจดักลุ่มระดบัการแสวงหาข่าวสาร
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เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํ
คะแนนที�ไดจ้ากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ� งใชเ้กณฑ์การแบ่ง
ระดบัคะแนนของเบสท ์(Best, 1977, p.174) ดงันี!  

                ระดับคะแนน     

คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80       หมายถึง  เชื�อถือนอ้ยที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60       หมายถึง     เชื�อถือนอ้ย 
คะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40       หมายถึง      เชื�อถือปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20       หมายถึง      เชื�อถือมาก 
คะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00      หมายถึง       เชื�อถือมากที�สุด 
 
ในส่วนที� 4  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมที�มีผลต่อการลดความไม่

แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง โดยแบบคาํถามเป็นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert 
Scale) โดยมีคาํตอบให้เลือก 5 คาํตอบ คือ เห็นดว้ยมากที�สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ย
นอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด ซึ� งมีเกณฑก์ารให้ค่าคะแนน ดงันี!   

มีปฏิสัมพนัธ์มากที�สุด       ใหค้ะแนน  5 คะแนน   
มีปฏิสัมพนัธ์มาก           ใหค้ะแนน  4 คะแนน       
มีปฏิสัมพนัธ์ปานกลาง        ใหค้ะแนน  3 คะแนน       
มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย       ใหค้ะแนน  2 คะแนน       
มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ยที�สุด    ใหค้ะแนน  1 คะแนน  

  
ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบเท่านั!น คะแนนเฉลี�ย 

การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื� องสําอาง  
เมื�อนาํมาแปลความหมายโดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) เพื�อจดักลุ่มระดบัการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่
แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํคะแนนที�ไดจ้าก
แบบสอบถามมาจดักลุ่ม โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ� งใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบัคะแนน
ของเบสท ์(Best, 1977, p.174) ดงันี!  
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                ระดับคะแนน     

คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80       หมายถึง  มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ยที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60       หมายถึง     มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 
คะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40       หมายถึง      มีปฏิสัมพนัธ์ปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20       หมายถึง      มีปฏิสัมพนัธ์มาก 
คะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00      หมายถึง       มีปฏิสัมพนัธ์มากที�สุด 
 
ในส่วนที� 5 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่

แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอาง โดยแบบคาํถามเป็นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert 
Scale) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 คาํตอบ ซึ�งมีเกณฑก์ารใหค่้าคะแนน ดงันี!   

มีอิทธิพลมากที�สุด       ใหค้ะแนน  5 คะแนน   
มีอิทธิพลมาก            ใหค้ะแนน  4 คะแนน       
มีอิทธิพลปานกลาง        ใหค้ะแนน  3 คะแนน       
มีอิทธิพลนอ้ย        ใหค้ะแนน  2 คะแนน       
มีอิทธิพลนอ้ยที�สุด    ใหค้ะแนน  1 คะแนน  

  
ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบเท่านั!น คะแนนเฉลี�ยของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอาง 
เมื�อนาํมาแปลความหมายโดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) เพื�อจดักลุ่มระดบัการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่
แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํคะแนนที�ไดจ้าก
แบบสอบถามมาจดักลุ่ม โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ� งใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบัคะแนน
ของเบสท ์(Best, 1977, p.174) ดงันี!  

                ระดับคะแนน     

คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80       หมายถึง  มีอิทธิพลนอ้ยที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60       หมายถึง     มีอิทธิพลนอ้ย 
คะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40       หมายถึง      มีอิทธิพลปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20       หมายถึง      มีอิทธิพลมาก 
คะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00      หมายถึง       มีอิทธิพลมากที�สุด 
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ในส่วนที� 6 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางผ่าน
ร้านคา้ออนไลน์ เป็นคาํถามแบบเป็นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีคาํตอบให้
เลือก 5 คาํตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ�ง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง 
ซึ�งมีเกณฑก์ารให้ค่าคะแนน ดงันี!   

เห็นดว้ยมากที�สุด       ใหค้ะแนน  5 คะแนน   
เห็นดว้ยมาก            ใหค้ะแนน  4 คะแนน       
เห็นดว้ยปานกลาง        ใหค้ะแนน  3 คะแนน       
เห็นดว้ยนอ้ย        ใหค้ะแนน  2 คะแนน       
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด    ใหค้ะแนน  1 คะแนน  
 
ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบเท่านั!น คะแนนเฉลี�ย ใน

การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ เมื�อนาํมาแปลความหมาย
โดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) เพื�อจดักลุ่มระดบัการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื!อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํคะแนนที�ไดจ้ากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม 
โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ� งใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบัคะแนนของเบสท์ (Best, 1977, 
p.174) ดงันี!  

                ระดบัคะแนน     

คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80       หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60       หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40       หมายถึง      เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20       หมายถึง      เห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00       หมายถึง       เห็นดว้ยมากที�สุด 
 

3.4  การตรวจสอบความน่าเชื�อถือของเครื�องมือ 
เนื�องจากการวิจยัครั! งนี! ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัจึงมีการ

ทดสอบความเที�ยงตรง (Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) พร้อมทั!งนาํแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Pre-Test) 
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3.4.1  ความเที�ยงตรง (Validity) 

ความเที�ยงตรง หมายถึง การที�เครื�องมือวดัผลนั!นสามารถวดัคุณลกัษณะที�ตอ้งการไดต้รงและ
ครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั สําหรับงานวิจัยในครั! งนี! จะใชค้วามเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง  
(Construct  Validity)  โดยการพฒันาแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน 
พร้อมทั! งนําเสนอแก่อาจารยที์�ปรึกษางานวิจัยเพื�อพิจารณาความถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เนื!อหา ประเด็นคาํถามในแบบสอบถาม เพื�อปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชจ้ริง  

นอกจากนี! ผูว้ิจยัออกแบบสอบถามให้ตรงตามเนื!อหาที�ตอ้งการศึกษา ในการทดสอบความ
เที�ยงตรงตามเนื!อหาสามารถดาํเนินการไดโ้ดยใชผู้เ้ชี�ยวชาญในดา้นเนื!อหา พิจารณาถึงความสอดคลอ้ง
ระหว่างวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายขอ้ วิธีการพิจารณาแบบนี!จะเรียกว่า การหา
ค่าสัมประสิทธิ| ความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective  Congruence : IOC)  โดยมีสูตรการคาํนวณ
ดงันี!  

 
        
เมื�อ  IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถาม 

  ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี�ยวชาญทั!งหมด 
  N      คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 
การตรวจสอบค่าความเที�ยงตรงดา้นเนื!อหาสามารถกระทาํโดยนาํแบบสอบถามให้ผูเ้ชี�ยวชาญ

พิจารณาว่าคาํถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่อยา่งไร ถา้มีความ
สอดคลอ้งผูเ้ชี�ยวชาญจะให้ค่าเป็น “+1” แต่ถา้ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นว่าคาํถามขอ้นั!นไม่มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคจ์ะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีที�ผูเ้ชี�ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาํถามขอ้นั!นมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์รือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0”   ดงัภาพ 

 
 
 
 
 

N
RIOC ∑

=
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  ภาพที� 3.1 การพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
 
จากนั!นนาํเสนอแก่อาจารยผ์ูเ้ชี�ยวชาญเพื�อทาํการประเมินความสอดคลอ้งในแต่ละประเด็นและ

นาํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์ตรวจสอบความคิดเห็นเพื�อสรุปค่า IOC โดยคาํถามมีความเที�ยงตรงคือมีค่า
ตั!งแต่ 0.5ขึ!นไป แต่ถา้หากมีค่านอ้ยกว่า 0.5 ถือว่าคาํถามขอ้นั!นไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
จะตอ้งตดัคาํถามนั!นออกไปหรือทาํการปรับปรุงคาํถามขอ้นั!นใหม่ ซึ�งผลการวิเคราะพค์วามสอดคลอ้ง
ของแบบสอบถามที�ใชใ้นการศึกษาครั! งนี! มีคาเท่ากบั 0.98 

 
3.4.2  ความเชื�อมั�น  (Reliability) 
ความเชื�อมั�น หมายถึง  การที�เครื�องมือวดัผลไดแ้น่นอนหรือความคงที�ในการวดั  โดยการนํา

แบบสอบถามให้อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื�อหาความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม จากนั!นนาํแบบสอบถามฉบบัที�มีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 30 ชุด แจกจ่ายเพื�อ
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งก่อนและนาํผลมาวิเคราะห์หาคา่ความเชื�อมั�น โดยทาํการทดสอบ Pre-test 

ทาํการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ(Pre-test)   
 

α  =   k     1 - ∑Vi 
 
 
 
 

k - 1 Vt 
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  เมื�อ   α = ความน่าเชื�อถือได ้
 k = จาํนวนขอ้ 
 Vi = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

Vt = ความแปรปรวนของคะแนนทุกขอ้ 
 ทั!งนี!  ความเชื�อมั�นโดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.73 
 เมื�อแยกเป็นรายดา้น  พบวา่ การแสวงหาข่าวสาร         เท่ากบั 0.82 
     ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล           เท่ากบั 0.88 
     การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม        เท่ากบั 0.61 
     ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด    เท่ากบั 0.96 
     การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อ  เท่ากบั  0.96 
     เครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์   

 

3.5  วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.5.1  การเกบ็ข้อมูล 

ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบออนไลน์ (Online Questionnaires) โดยทาํการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวกจาํนวน 400 ชุด ให้กบักลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งก่อนการเก็บขอ้มูล
จริงผูว้ิจัยทาํการทดสอบความเชื�อมั�นและความเที�ยงตรงของแบบสอบถามแลว้ จากนั!นนําลิ!งค์ของ
แบบสอบถามโพสต์ในเว็บบอร์ด ไดแ้ก่ เว็บไซต ์Jeban.com ห้องโต๊ะเครื� องแป้งในเว็บไซด์ Pantip 
Vanilla.in.th และ Social Media เพื�อเกบ็ขอ้มูล  

โดยมีระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล 20 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 โดยการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามออนไลน์มีทั!งขอ้ดีและขอ้เสีย กล่าวคือขอ้ดีในเรื�องการประหยดัเวลา ลดค่าใชจ่้าย
และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้ แต่อาจเกิดขอ้เสียในเรื�องของผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนน้อยและการ
แจกจ่ายแบบสอบถาม อยา่งไรก็ตามเมื�อพิจารณาตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาในเรื� องการแสวงหา
ข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื! อเครื� องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ ซึ� งการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ จึงเหมาะสมมากที�สุดในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที�เฉพาะและยงัเป็นการเพิ�ม
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามไดอี้กทางหนึ�ง  
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3.5.2  การรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื�อนาํมาวิเคราะห์และดาํเนินการ ดงันี!  

1)  ทาํแผนหรือตารางเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2)  ทาํการสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้าเวป็ไซต ์ http://doc.google.com  และ 

ทาํการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์www.pantip.com ในห้องโต๊ะเครื�องแป้ง 
www.jeban.com www.cosmenet.in.th  www.ladyissue.com www.vanilla.in.th 
www.beauty.wongnai.com  Facebook Fanpage ของบิวตี!บล๊อคเกอร์ และ Facebook ของร้านขาย
เครื�องสาํอาง  

3)  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทั!งหมด 
 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สาํหรับการวิจยัครั! งนี!  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เมื�อนาํแบบสอบถามที�
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้มาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows ณ สํานกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื�อคาํนวณหาค่าสถิติต่างๆ สําหรับการวิจัยและนาํมาใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงันี!  

ส่วนที�  1   การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
   1)  ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกัษณะประชากรและขอ้มูลการใชอิ้นเทอร์เน็ต เช่น เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้วิเคราะห์โดยใชส้ถิติร้อยละ (Percentage)  

2)  ข้อมูลเกี�ยวกับสื�อที�ใช้ในการแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอางออนไลน์  
การรับรู้ความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม ปัจจัยดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด และการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื!อเครื�องสําอางผ่านร้านคา้ออนไลน์ วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)  

ส่วนที�  2   การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ผูว้ิจัยใชใ้ช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื�อทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 1 ถึงขอ้ที� 6  
 



บทที� 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเรื	อง การแสวงหาข่าวสารเพื	อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง
จากร้านคา้ออนไลน์ ( Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing Decision on 
Online Cosmetic Shop) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัต่อไปนี  

 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

เพื	อความสะดวกในการนาํเสนอผลงานการวเิคราะห์ขอ้มูล และเพื	อสื	อความหมายไดเ้ขา้ใจ
ตรงกนั ผูว้ิจยักาํหนดสัญลกัษณ์และความหมายไวต้งัต่อไปนี  

X  แทน  ค่าเฉลี	ยของกลุ่มตวัอยา่ง 
SD  แทน  ค่าเบี	ยงเบนมาตราฐาน 
t แทน  ค่าสถิติที	ใชพิ้จารณาใน t-distribution 
F  แทน  ค่าสถิติที	ใชพิ้จารณาใน F-distribution 
r  แทน  ค่าสัมประสิทธิU สหสัมพนัธ์ (Pearson Product Moment  
                            Correlation Coefficient) 
Sig  แทน  ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
P  แทน  ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

4.1  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัครั งนี นาํเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล ในรูปแบบตาราง จากการเก็บรวรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผลการวิเคาระห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 6 ขั น ดงัต่อไปนี  
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  ตอนที	 1 ขอ้มูลทางลกัษณะประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนตวัต่อเดือน  
  ตอนที	 2 การแสวงหาข่าวสารเพื	อตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง 
  ตอนที	 3 ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มลูข่าวสารที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง 
 ตอนที	 4 การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื อเครื	องสาํอาง 

ตอนที	 5 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื อเครื	องสาํอาง 

ตอนที	 6 การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ 
ตอนที	 7 ระดบัความคิดเห็นของประชากรเพศหญิงที	มีต่อการแสวงหาข่าวสารเพื	อลดความไม่

แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ 
 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
ตอนที� 1 ข้อมูลทางลกัษณะประชากร 
ผูว้ิจยัเสนอขอ้มูลทางลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดส่้วนตวัต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางที	 4.1 – ตารางที	 4.5 
ดงันี  
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ตารางที� 4.1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทางลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอถาม 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
18-21 ปี 54 13.5 
22-25 ปี 156 39.0 
26-29 ปี 76 19.0 

30 ปีขึ นไป 114 28.5 
รวม 400 100.0 

   
จากตารางที	 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอายอุยูร่ะหวา่ง 22-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมามีอาย ุ

30 ปีขึ นไปคิดเป็นร้อยละ 28.5 อายรุะหวา่ง 26-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 19 และจาํนวนนอ้ยที	สุดคือกลุ่ม
ตวัอยา่งที	มีอายรุะหว่าง 18-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.5 
 
ตารางที� 4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 335 83.8 
สมรส 64 16.0 

หยา่ร้าง 1 0.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที	 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาคือ

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 16  และสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที� 4.3  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ระดบัมธัยมศึกษา 20 5.0 
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24 6.0 

ระดบัปริญญาตรี 285 71.3 
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 71 17.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที	 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที	สุด คิดเป็นร้อยละ 71.3 

รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.8  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6 และ
ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ตารางที� 4.4  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
 

สถานะการทํางาน จํานวน ร้อยละ 
นกัศึกษา 116 29.0 

รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 51 12.8 
พนกังานบริษทั 173 43.3 
ธุรกิจส่วนตวั 38 9.5 
รับจา้งทั	วไป 13 3.3 

อื	นๆ 9 2.3 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางที	 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 43.3  

รองลงมา คือ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.0  อาชีพรับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ12.8 
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ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 9.5 อาชีพรับจา้งทั	วไป คิดเป็นร้อยละ 3.3 และประกอบอาชีพอื	น เช่น บิวตี 
บล๊อคเกอร์ เภสัชกร แม่บา้น และวิศวกร คิดเป็นร้อยละ 2.3 
 
ตารางที� 4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ตํ	ากว่า jk,kkk บาท 83 20.8 
10,001-20,000 บาท 168 42.0 
20,001-30,000 บาท 106 26.5 
30,001-40,000 บาท 21 5.3 
40,001-50,000 บาท 22 5.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที	 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 42.0รองลงมา คือมีรายได ้20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 รายไดต้ํ	ากว่า jk,kkk บาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.8รายได้ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีรายได้ 30,001-40,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.3 
 

ตอนที� 2 การแสวงหาข่าวสารเพื�อตัดสินใจซื8อเครื�องสําอาง 
 การวิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพื	อตดัสินใจซื อเครื	องสําอาง ไดแ้ก่ ระยะเวลาและความถี	ใน
การแสวงหาขอ้มูล การแสวงหาข่าวสารจากสื	อดั งเดิม และการแสวงหาข่าวสารจากสื	 อใหม่ โดย
นาํเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี	ยและส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที	 4.6 ถึง 4.8 
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ตารางที� 4.6 ใน j สัปดาห์ โดยเฉลี	ยท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตบ่อยครั งเพียงใด 
 

จํานวนครั8งต่อสัปดาห์ จํานวน ร้อยละ 
นานๆครั ง 91 22.8 

1 – 3 ครั ง ต่อสัปดาห์ 104 26.0 
4 – 6 ครั ง ต่อสัปดาห์ 52 13.0 
7 – 8  ครั ง ต่อสัปดาห์ 31 7.8 

มากกวา่  m ครั ง ต่อสัปดาห์ 122 30.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที	 4.6 พบว่า ใน j สัปดาห์โดยเฉลี	ย กลุ่มตวัอย่างใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหา
ข่าวสารมากกว่า  m ครั ง ต่อสัปดาห์ เพื	อตัดสินใจซื อเครื	 องสําอางมากที	สุด คิดเป็นร้อยละ 30.5 
รองลงมาคือ ใชอิ้นเทอร์เน็ต 1 – 3 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26.0 กลุ่มตวัอย่างใชอิ้นเทอร์เน็ต
นานๆครั ง คิดเป็นร้อยละ 22.8 ใชอิ้นเทอร์เน็ต 4 – 6 ครั ง ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 13.0 และกลุ่ม
ตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เน็ต 7 – 8  ครั ง ต่อสัปดาห์ เพื	อตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางนอ้ยที	สุด คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 
ตารางที� 4.7  ท่านใชเ้วลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละครั งนานเท่าใด 
 

ระยะเวลาในการใช้อนิเทอร์เน็ต จํานวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า nk นาที 66 16.5 

30 นาที 89 22.3 
1 ชั	วโมง 110 27.5 
2 ชั	วโมง 45 11.3 

มากกวา่ n ชั	วโมง 90 22.5 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางที	  4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข่าวสาร 1 ชั	วโมง  

เ พื	 อ ตัด สินใจซื อ เ ครื	 อง สําอางมากที	 สุด  คิด เ ป็ นร้อยละ 27.5 รองล งมาคือใช้อิน เท อร์ เ น็ต 
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ในการแสวงหาข่าวสารมากกว่า n ชั	วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เน็ตนาน 30 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 22.3 ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า nk นาที คิดเป็นร้อยละ 16.5 และกลุ่มตัวอย่างใช้
อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข่าวสาร 2 ชั	วโมงเพื	อตดัสินใจซื อเครื	 องสําอางน้อยที	สุด คิดเป็นร้อยละ 
11.3 
 
ตารางที� 4.8  ท่านอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้	มีประสบการณ์ในการใชเ้ครื	องสาํอางบ่อย 
                     เพียงใด 
 

จํานวนครั8งต่อสัปดาห์ จํานวน ร้อยละ 
1 ครั งต่อสัปดาห์ 129 32.3 
2 ครั งต่อสัปดาห์ 89 22.3 
3 ครั งต่อสัปดาห์ 84 21.0 
4 ครั งต่อสัปดาห์ 24 6.0 

มากกวา่ q ครั งต่อสัปดาห์ 74 18.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที	 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้	มีประสบการณ์ใน
การใชเ้ครื	องสําอาง 1 ครั งต่อสัปดาห์มากที	สุด คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคืออ่าน review สินคา้หรือ
คาํแนะนําจากผูที้	มีประสบการณ์ในการใชเ้ครื	องสําอาง 2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 22.3  กลุ่ม
ตวัอยา่งอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้	มีประสบการณ์ 3 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21.0  
กลุ่มตวัอยา่งอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้	มีประสบการณ์มากกว่า q ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และกลุ่มตวัอย่างอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้	มีประสบการณ์ในการใช้
เครื	องสาํอาง 4 ครั งต่อสัปดาห์นอ้ยที	สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 
 
 
 
 
 



55 

ตารางที� 4.9 การแสวงหาข่าวสารจากสื	อดั งเดิม 
 

การแสวงหาข่าวสาร 
ค่าเฉลี�ย 

(X ̅) 
ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปล
ความหมาย 

สื�อดั8งเดมิ 
1. โทรทศัน์ 

   
2.41 1.14 แสวงหานอ้ย 

2. หนงัสือเล่มเลก็ โปสการ์ดจาก
เครื	องสาํอางแบรนด์ต่างๆ ที	ส่งมา
รายเดือนทางไปรษณีย ์

2.24 1.09 แสวงหานอ้ย 

3. แผน่พบัโฆษณาเครื	องสาํอาง 2.20 1.05 แสวงหานอ้ย 
4. นิตยสาร 2.10 1.06 แสวงหานอ้ย 
5. หนงัสือพิมพ ์ 1.58 0.80 แสวงหานอ้ยที	สุด 

เฉลี	ยรวม 2.11 0.72 แสวงหานอ้ย 
สื�อใหม่    

1. Facebook Fanpage/Sponser n.qj 1.24 แสวงหามาก 

2. Youtube/Youtuber 3.30 1.30 แสวงหาปานกลาง 

3. เวบ็บอร์ดเกี	ยวกบัความงาม 3.24 1.39 แสวงหาปานกลาง 

4. เวบ็บลอ็คของบิวตี บลอ็คเกอร์ 3.08 1.35 แสวงหาปานกลาง 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ) 
 

การแสวงหาข่าวสาร 
ค่าเฉลี�ย 

(X ̅) 
ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

5. Instagram 2.89 1.38 แสวงหาปานกลาง 

6. เวบ็ไซดข์องร้านคา้ที	ขาย
เครื	องสาํอางออนไลน์ 

2.88 1.26 แสวงหาปานกลาง 

7. โฆษณาออนไลน์ 2.66 1.13 แสวงหาปานกลาง 

เฉลี	ยรวม 3.07 0.98 แสวงหาปานกลาง 

 
จากตารางที	 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งแสวงหาข่าวสารจากสื	อดั งเดิม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

นอ้ย มีค่าเฉลี	ย 2.11 และ แสวงหาข่าวสารจากสื	อใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี	ย 
3.07 

เมื	อพิจารณาถึงการแสวงหาข่าวสารจากสื	อดั งเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจาก
โทรทัศน์มากที	สุด มีค่าเฉลี	ย 2.41 รองลงมาคือ แสวงหาข่าวสารจากแผ่นพบัโฆษณาเครื	องสําอาง  
มีค่าเฉลี	ย 2.20 แสวงหาข่าวสารจากหนังสือเล่มเล็ก โปสการ์ดจากเครื	องสําอางแบรนด์ต่างๆ ที	ส่งมา
รายเดือนทางไปรษณีย ์มีค่าเฉลี	ย 2.24 และแสวงหาข่าวสารจากนิตยสาร มีค่าเฉลี	ย 2.10 และแสวงหา
ข่าวสารจากหนงัสือพิมพน์อ้ยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 1.58 

และพิจารณาถึงการแสวงหาข่าวสารจากสื	อใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจาก 
Facebook Fanpage/Sponser มีค่าเฉลี	ย 3.41 รองลงมาคือแสวงหาข่าวสารจาก Youtube/Youtuber  
มีค่าเฉลี	ย 3.30 แสวงหาข่าวสารจากเว็บบอร์ด มีค่าเฉลี	ย 3.24 แสวงหาข่าวสารจากเว็บบล็อคของบิวตี 
บลอ็คเกอร์ มีค่าเฉลี	ย 3.08 แสวงหาข่าวสารจาก Instagram มีค่าเฉลี	ย 2.89 แสวงหาข่าวสารจากเวบ็ไซด์
ของร้านคา้ที	ขายเครื	องสาํอางออนไลน์ มีค่าเฉลี	ย 2.88 และแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์นอ้ย
ที	สุด มีค่าเฉลี	ย 2.66 
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  ตอนที� 3 ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ 
                ตัดสินใจซื8อเครื�องสําอาง 
 การวิเคราะห์ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ 

ตดัสินใจซื อ ไดแ้ก่ ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นวจันภาษา และความน่าเชื	อถือ 
ของแหล่งขอ้มูลข่าวสารด้านอวัจนภาษา โดยนําเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี	ยและส่วนเบี	ยงเบน
มาตรฐาน ดงัตารางที	 4.9 ถึง 4.10 
 
ตารางที� 4.10 ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นวจันภาษา 
 

ความน่าเชื�อถอืของ 
แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ค่าเฉลี�ย 
(X ̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

ด้านวัจนภาษา    
1. เขียนแนะนาํรายละเอียดและ
วิธีการใชผ้ลิตภณัฑ์ 

3.45 1.03 เชื	อถือมาก 

2. มีการอพัเดทขอ้มูลสินคา้
สมํ	าเสมอ 

3.39 1.06 เชื	อถือปานกลาง 

3. ร้านคา้ออนไลน์มีการโตต้อบกบั
ลูกคา้ผา่นทางคอมเมน้ท์ 

3.32 1.02 เชื	อถือปานกลาง 

4. เวบ็ไซตมี์การเขียนขอ้ความ
จดัลาํดบั 

3.23 1.04 เชื	อถือปานกลาง 

5. มีการใชภ้าษาที	เขา้ใจง่าย 3.11 0.91 เชื	อถือปานกลาง 
เฉลี	ยรวม 3.30 0.85 เชื	อถือปานกลาง 

 
  จากตารางที	 q.jk พบว่า ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นวจันภาษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี	ย n.nk 
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  เมื	อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเชื	อถือแหล่งขอ้มูลที	เขียนแนะนาํรายละเอียดและ
วิธีการใชผ้ลิตภณัฑม์ากที	สุด มีค่าเฉลี	ย n.qu รองลงมาคือเชื	อถือแหล่งขอ้มูลที	มีการอพัเดทขอ้มูลสินคา้
สมํ	าเสมอ มีค่าเฉลี	ย n.nm เชื	อถือร้านคา้ออนไลน์ที	มีการโตต้อบกบัลูกคา้ผา่นทางคอมเมน้ท ์ 
มีค่าเฉลี	ย n.nv เชื	อถือเวบ็ไซตที์	มีการเขียนขอ้ความจดัลาํดบั มีคา่เฉลี	ย n.vn และเชื	อถือแหล่งขอ้มูลการ
ใชภ้าษาที	เขา้ใจง่าย มีค่าเฉลี	ย n.jj 
 
ตารางที� 4.11 ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นอวจันภาษา 
 

ความน่าเชื�อถอืของ 
แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ค่าเฉลี�ย 
(X ̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

ด้านอวจันภาษา    
1. ใชภ้าพหรือวีดีโอของบุคคลที	มี
ชื	อเสียง 

3.28 1.04 เชื	อถือปานกลาง 

2. แนะนาํวิธีการใชสิ้นคา้และ
ผลิตภณัฑเ์ป็นภาพ 

3.28 1.02 เชื	อถือปานกลาง 

3. ใชรู้ปภาพของเครื	องสาํอาง 3.03 0.93 เชื	อถือปานกลาง 
4. มีการโฆษณาแฝงผา่นสื	อ
ออนไลน์ 

2.85 0.97 เชื	อถือปานกลาง 

5. รูปแบบของสีและตวัอกัษร
สวยงาม 

2.65 0.95 เชื	อถือปานกลาง 

เฉลี	ยรวม 3.01 0.80 เชื	อถือปานกลาง 

 
จากตารางที	 4.1j พบว่า ความน่าเชื	อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นอวจันภาษา โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี	ย 3.02 
เมื	อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชื	อถือแหล่งขอ้มูลดว้ยการใช้ภาพหรือวีดีโอ 

ของบุคคลที	มีชื	อเสียงและแนะนําวิธีการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์ที	เป็นภาพมากที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.28
รองลงมาคือใชรู้ปภาพของเครื	องสาํอาง มีค่าเฉลี	ย 3.03 เชื	อถือแหล่งขอ้มูลที	มีการโฆษณาแฝง 
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ผ่านสื	อออนไลน์ มีค่าเฉลี	ย 2.85 และเชื	อถือแหล่งขอ้มูลของเว็บไซต์ที	มีรูปแบบของสีและตวัอกัษร 
ที	สวยงามนอ้ยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 2.65 
  
 ตอนที� E การปฎิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 
   ซื8อเครื�องสําอาง  
 วิเคราะห์การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื อเครื	องสาํอาง โดยนาํเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี	ยและส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที	 4.12 
 
ตารางที� 4.12 การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม 
 

การปฎิสัมพันธ์กบัเครือข่ายสังคม 
ค่าเฉลี�ย 

(X ̅) 
ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

1. เพื	อนและเพื	อนสนิท 3.33 1.13 มีปฏิสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

2. เพื	อนร่วมงาน 2.77 1.04 มีปฏิสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

3. พนกังานขายเครื	องสาํอางตาม
เคาน์เตอร์และเมคอพัอาร์ททิส 

2.67 1.11 มีปฏิสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

4. เพื	อนทางสื	อสังคมออนไลน์  2.44 1.15 มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 
5. เจา้ของกระทู ้และAdmin 
Facebook Fanpage 

2.42 1.20 มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 

6. พ่อแม่ ญาติ พี	นอ้ง 2.38 1.22 มีปฏิสัมพนัธ์ 
ปานกลาง 

7. บิวตี บล๊อกเกอร์ 2.35 1.23 มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 
8. คนรู้จกัและเพื	อนไม่สนิท 2.22 1.02 มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 

เฉลี	ยรวม 2.57 0.76 มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 
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จากตารางที	 4.12 พบว่า การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
มีค่าเฉลี	ย 2.57 
  เมื	อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฎิสัมพนัธ์กับเพื	อนและเพื	อนสนิทมากที	สุด 
มีค่าเฉลี	ย 3.33 รองลงมาคือปฎิสัมพนัธ์กบัเพื	อนร่วมงาน มีค่าเฉลี	ย 2.77 ปฎิสัมพนัธ์กบัพนักงานขาย
เครื	 องสําอางตามเคาน์เตอร์และเมคอพัอาร์ททิส มีค่าเฉลี	ย 2.67 ปฎิสัมพนัธ์กบัเพื	อนทางสื	อสังคม
ออนไลน์ มีค่าเฉลี	ย 2.44 ปฎิสัมพนัธ์กบัเจา้ของกระทู ้และAdmin Facebook Fanpage มีค่าเฉลี	ย 2.42 
ปฎิสัมพนัธ์กับพ่อแม่ ญาติ พี	น้อง มีค่าเฉลี	ย 2.38 ปฎิสัมพนัธ์กับบิวตี บล๊อกเกอร์ มีค่าเฉลี	ย 2.35  
และปฎิสัมพนัธ์กบัคนรู้จกัและเพื	อนไม่สนิทนอ้ยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 2.22 
 

ตอนที� 5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 
   ซื8อเครื�องสําอาง 

การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง โดยนาํเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี	ยและส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที	 
4.13 – ตารางที	 4.16 
 
ตารางที� 4.13 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑที์	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนใน 
           การตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

ค่าเฉลี�ย 
(X ̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

ดา้นผลิตภณัฑ์    
1. วตัถุดิบ/ส่วนผสม 3.99 1.13 มีอิทธิพลมาก 
2. ผลิตภณัฑไ์ดก้ารรับรอง
มาตรฐาน 

3.97 1.16 มีอิทธิพลมาก 

3. ตราสินคา้มีชื	อเสียง 3.76 1.07 มีอิทธิพลมาก 
4. Tester 3.31 1.18 มีอิทธิพลปานกลาง 
5. รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ 3.30 1.00 มีอิทธิพลปานกลาง 

เฉลี	ยรวม 3.67 0.92 มีอิทธิพลมาก 
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  จากตารางที	 4.13 พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑที์	มีผลต่อการลด
ความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี	ย 3.67 
 เมื	อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วตัถุดิบ/ส่วนผสมมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสินใจซื อเครื	องสําอางมากที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.99 รองลงมาคือผลิตภณัฑ์ได้การรับรองมาตรฐาน  
มีค่าเฉลี	ย 3.97 ด้านผลิตภัณฑ์ที	ตราสินค้ามีชื	อเสียง มีค่าเฉลี	ย 3.76 Tester มีผลต่อการลดความ 
ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสําอาง มีค่าเฉลี	ย 3.31 และดา้นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์นอ้ยที	สุด  
มีค่าเฉลี	ย 3.30 
 
ตารางที� 4.14 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ 
          ตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

ค่าเฉลี�ย 
(X ̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

ดา้นราคา    
1. ระบุราคาชดัเจน 3.95 1.03 มีอิทธิพลมาก 
2. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ 

3.93 1.06 มีอิทธิพลมาก 

3. ชาํระสินคา้ทาํไดง่้าย 3.84 1.07 มีอิทธิพลมาก 
4. เปรียบเทียบราคากบัร้านอื	นได ้ 3.75 1.05 มีอิทธิพลมาก 
5. ถูกกว่าทอ้งตลาด 3.50 1.13 มีอิทธิพลมาก 

เฉลี	ยรวม 3.79 0.92 มีอิทธิพลมาก 
 

จากตารางที	 4.14 พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาที	มีผลต่อการลดความ 
ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี	ย 3.79 
 เมื	อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การระบุราคาชดัเจนจะมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางมากที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.95 รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ  
มีค่าเฉลี	ย 3.93 ชาํระสินคา้ทาํไดง่้าย มีค่าเฉลี	ย 3.84  
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สามารถเปรียบเทียบราคากบัร้านอื	นได ้มีค่าเฉลี	ย 3.75 และมีราคาที	ถูกกวา่ทอ้งตลาดส่งผลต่อการลด
ความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางนอ้ยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.50 
 
ตารางที� 4.15 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที	มีผลต่อการลดความไม่ 
            แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

ค่าเฉลี�ย 
(X ̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    
1. ส่งสินคา้ตรงตามเวลา 3.93 1.14 มีอิทธิพลมาก 
2. จดัส่งสินคา้ผ่านไปรษณีย ์ 3.86 1.12 มีอิทธิพลมาก 
3. กระบวนการสั	งซื อสะดวก 3.79 1.05 มีอิทธิพลมาก 
4. ซื อไดต้ลอด 24 ชั	วโมง 3.66 1.14 มีอิทธิพลมาก 
5. ความหลากหลาย 
ของช่องทางการจาํหน่าย 

3.60 1.04 มีอิทธิพลมาก 

เฉลี	ยรวม 3.77 0.98 มีอิทธิพลมาก 
 

จากตารางที	 4.15 พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที	มีผล
ต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลี	ย 3.77 
 เมื	อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การส่งสินคา้ตรงตามเวลามีผลต่อการลดความไม่แน่นอนใน
การตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางมากที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.93 รองลงมาคอืการจดัส่งสินคา้ผา่นไปรษณีย ์ 
มีค่าเฉลี	ย 3.86 กระบวนการสั	งซื อสะดวก มีค่าเฉลี	ย 3.79 สามารถซื อไดต้ลอด 24 ชั	วโมง มีค่าเฉลี	ย 
3.66 และความหลากหลายของช่องทางการจาํหน่ายส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางน้อยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.60 
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ตารางที� 4.16 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดที	มีผลต่อการลดความไม่ 
           แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

ค่าเฉลี�ย 
(X ̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด    
1. การจดัโปรโมชั	นพิเศษ 3.97 1.07 มีอิทธิพลมาก 
2. บริการหลงัการขาย 3.84 1.12 มีอิทธิพลมาก 
3. การลดราคาสินคา้ 3.84 1.15 มีอิทธิพลมาก 
4. การให้ของแถม 3.83 1.10 มีอิทธิพลมาก 
5. ส่วนลด 3.66 1.16 มีอิทธิพลมาก 

เฉลี	ยรวม 3.83 0.99 มีอิทธิพลมาก 
 

จากตารางที	 4.16 พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดที	มีผล
ต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี	ย 3.83 
 เมื	อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัโปรโมชั	นพิเศษมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางมากที	สุด มีค่าเฉลี	ย  3.97 รองลงมาคือการลดราคาสินคา้และบริการหลงัการ
ขาย มีค่าเฉลี	ย 3.84 เท่ากนั การให้ของแถม มีคา่เฉลี	ย 3.83 และร้านคา้ที	มีส่วนลดจะลดความไม่แน่นอน
ในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางนอ้ยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 3.66 
 

ตอนที� 6 การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื8อเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 
           การวิเคราะห์การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์  
โดยนาํเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี	ยและส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที	 4.17 
 
 
 
 



64 

ตารางที� 4.17 การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ 
 

การลดความไม่แน่นอน ค่าเฉลี�ย 
(X̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

1. การบริการหลงัการขายที	ดี 
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการการ
ซื อซํ าของฉนั 

3.83 1.07 เห็นดว้ยมาก 

2. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	มีระยะเวลาการ
จดัส่งสินคา้รวดเร็ว 

3.67 1.12 เห็นดว้ยมาก 

3. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	มีสินคา้พร้อมส่ง 

3.64 1.06 เห็นดว้ยมาก 

4. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ที	
ผูข้ายมีการสื	อสารที	ดีและเป็นมิตร 

3.63 1.11 เห็นดว้ยมาก 

5. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	มีวิธีการจดัส่ง
รวดเร็ว เช่น EMS 

3.62 1.10 เห็นดว้ยมาก 

6. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	ให้ขอ้มูลเกี	ยวกบั
สินคา้ชดัเจน 

3.60 1.16 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที� 4.17 (ต่อ) 
 

การลดความไม่แน่นอน ค่าเฉลี�ย 
(X̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

7. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ที	
มีช่องทางใหลู้กคา้ติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลเกี	ยวกบัเครื	องสาํอางได ้เช่น 
ไลน์ หนา้เวบ็ หรือโทรศพัท ์

3.59 1.09 เห็นดว้ยมาก 

8. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	มีภาพประกอบ
สินคา้ที	ชดัเจน 

3.58 1.09 เห็นดว้ยมาก 

m. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	มีโปรโมชั	นหรือ
จดักิจกรรมที	มีส่วนลดหรือแถม
สินคา้ 

3.57 1.11 เห็นดว้ยมาก 

j0. ฉนัรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	คนรู้จกัหรือ
เพื	อนแนะนาํใหซื้ อ 

3.55 1.07 เห็นดว้ยมาก 

11. ฉนัรู้สึกแน่ใจและตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	สินคา้มีราคาถูก
กวา่เวบ็ไซด์อื	น 

3.40 1.14 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที� 4.17 (ต่อ) 
 

การลดความไม่แน่นอน ค่าเฉลี�ย 
(X̅) 

ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน S.D. 

การแปลความหมาย 

jv. ฉันรู้สึกแน่ใจที	จะ
ตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็
ไซด์ของร้านคา้
ออนไลน์ที	แนะนาํจาก
เวบ็บอร์ดหรือบิวตี 
บล๊อกเกอร์ 

3.39 1.15 เห็นดว้ยปานกลาง 

เฉลี	ยรวม 3.59 0.93 เห็นดว้ยมาก 
 
จากตารางที	 4.17 พบว่า การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสําอางผ่านร้านคา้

ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี	ย 3.59 
 เมื	อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การบริการหลงัการขายที	ดี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการการ
ซื อซํ ามีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางผ่านร้านคา้ออนไลน์มากที	สุด  
มีค่าเฉลี	ย 3.83 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของร้านคา้
ออนไลน์ที	มีระยะเวลาการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว มีคา่เฉลี	ย 3.67 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ที	มีสินคา้พร้อมส่ง มีค่าเฉลี	ย 3.64 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจ
ที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ที	ผูข้ายมีการสื	อสารที	ดีและเป็นมิตร มีค่าเฉลี	ย 3.63 
กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที	มีวิธีการจดัส่ง
รวดเร็ว เช่น EMS มีคา่เฉลี	ย 3.62 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	ให้ขอ้มูลเกี	ยวกบัสินคา้ชดัเจน มีคา่เฉลี	ย 3.60 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อ
เครื	องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ที	มีช่องทางให้ลูกคา้ติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี	ยวกบัเครื	องสาํอางได ้ 
เช่น ไลน์ หนา้เวบ็ หรือโทรศพัท ์มีค่าเฉลี	ย 3.59 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง
จากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ที	มีภาพประกอบสินคา้ที	ชดัเจน มีคา่เฉลี	ย 3.58 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจ
ที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที	มีโปรโมชั	นหรือจดักิจกรรมที	มีส่วนลด
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หรือแถมสินคา้ มีค่าเฉลี	ย 3.57 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที	คนรู้จกัหรือเพื	อนแนะนาํให้ซื อ มีคา่เฉลี	ย 3.55 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจและตดัสินใจ
ซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ที	สินคา้มีราคาถูกกวา่เวบ็ไซดอื์	น มีค่าเฉลี	ย 3.40 และ
กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที	จะตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที	แนะนาํจากเวบ็
บอร์ดหรือบิวตี บล๊อกเกอร์นอ้ยที	สุด มีคา่เฉลี	ย 3.39 
 

ตอนที� 7 ระดับความคิดเห็นของประชากรเพศหญิงที�มีต่อการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความ   
    ไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื8อเครื�องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ 
 
ตารางที� 4.18 แสดงค่าเฉลี	ยของตวัแปรที	มีผลต่อการแสวงหาข่าวสารเพื	อลดความไม่แน่นอนในการ 
          ตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ 
 

การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอน 
ในการตัดสินใจซื8อ 

 ค่าเฉลี�ย ความหมาย 

1. การแสวงหาขา่วสารจากสื	อดั งเดิม  2.11 แสวงหานอ้ย 
2. การแสวงหาขา่วสารจากสื	อใหม่ 
3. ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา 

 3.07 
3.30 

แสวงหาปานกลาง 
เชื	อถือปานกลาง 

4. ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษา  3.02 เชื	อถือปานกลาง 
5. การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม  2.57 มีปฏิสัมพนัธ์นอ้ย 
6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

 3.67 
3.79 

มีอิทธิพลมาก 
มีอิทธิพลมาก 

8. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย 

 3.77 
 

มีอิทธิพลมาก 
 

9. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริม    
การตลาด 

 3.82 
 

มีอิทธิพลมาก 
 

10. การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อ  3.59 เห็นดว้ยมาก 
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จากตารางที	  4.18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดการส่งเสริมการตลาดมากที	สุด มีค่าเฉลี	ย  3.82 รองลงมาคือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มีค่าเฉลี	ย 3.79 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉลี	ย 3.77 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี	ย 3.67 การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื อ มีค่าเฉลี	ย 3.59 ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา มีค่าเฉลี	ย 3.30 การแสวงหาข่าวสารจาก
สื	อใหม่ มีค่าเฉลี	ย 3.07 ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษา มีค่าเฉลี	ย 3.02 การปฏิสัมพนัธ์กบั
เครือข่ายสังคม มีคา่เฉลี	ย  2.57  และแสวงหาข่าวสารจากสื	อดั งเดิมนอ้ยที	สุด มีค่าเฉลี	ย 2.11 
 

E.H  ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
 
 สมมติฐานข้อที� I การแสวงหาข่าวสารเกี	ยวกบัเครื	องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา 
 
ตารางที� 4.19 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ของการแสวงหาขา่วสารกบัความน่าเชื	อถือของแหล่งสาร 
          ดา้นวจันภาษาและดา้นอวจันภาษา 
 

ตัวแปร ความน่าเชื�อถอืของแหล่งสาร 

ค่าสหสัมพันธ์ Sig 
การแสวงหาข่าวสาร                                                                          .65**                       .00 

หมายเหตุ: ** ระดบันยัทางสถิติที	 .01 
 

จากตารางที	 q.j9  พบวา่ การแสวงหาข่าวสารเกี	ยวกบัเครื	องสาํอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั
ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา โดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั  .65 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที	ระดบั .01  (R = 0.65 , Sig = 0.00) 
นอกจากนี ผูว้ิจยันาํเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ที	 2 ถึง 5 ตามตารางที	 4.19 ดงันี  
            สมมติฐานข้อที� M การแสวงหาข่าวสารเกี	ยวกบัเครื	องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางคอ์อนไลน์ 
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    สมมติฐานข้อที� H ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาของร้าน
เครื	องสาํอางออนไลน์มีความสัมพนัธก์บัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
            สมมติฐานข้อที� E การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอน
ในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
            สมมติฐานข้อที� N ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอน
ในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที� 4.20 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆที	มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ 
          ซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ 
 

 

ตัวแปร 

การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื8อเครื�องสําอาง
ออนไลน์ 

ค่าสหสัมพันธ์ Sig 

การแสวงหาข่าวสาร .55** .00 
               สื	อดั งเดิม .20** .00 
               สื	อใหม่ .60** .00 
ความน่าเชื	อถือของแหล่งสาร .68** .00 
                ดา้นวจันภาษา .67** .00 
                ดา้นอวจันภาษา  .57** .00 
การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม .31** .00 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด .74** .00 
                ผลิตภณัฑ์ .67** .00 
                ราคา .67** .00 
                ช่องทางการจดัจาํหน่าย .69** .00 
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ตารางที� 4.20 (ต่อ) 

หมายเหตุ: ** ระดบันยัทางสถิติที	 .01 
 

จากสมมติฐานขอ้ที	 v พบวา่ การแสวงหาข่าวสารเกี	ยวกบัเครื	องสาํอางออนไลน์มี
ความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางคอ์อนไลน์ มีค่าสหสัมพนัธ์
เท่ากบั  .55  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที	ระดบั .01 (R = 0.55 , Sig = 0.00)      

จากสมมติฐานขอ้ที	 n พบวา่ ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาของ
ร้านเครื	องสาํอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอาง
ออนไลน์มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .68 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที	ระดบั .01 (R = 0.68 , Sig = 0.00)     
            จากสมมติฐานขอ้ที	 q พบวา่ การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการลดความ
ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ มีคา่สหสัมพนัธ์เท่ากบั .31 อยา่งมีนยัสาํคญั 
ทางสถิติที	ระดบั .01  (R = 0.31 , Sig = 0.00) 
           จากสมมติฐานขอ้ที	 u พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธก์บัการลดความไม่
แน่นอนในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .74 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที	ระดบั .01 (R = 0.74 , Sig = 0.00) 

นอกจากนี ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ปัจจยัพยากรณ์ที	สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรการ
ลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางคอ์อนไลน์ ดงัตารางที	 q.v1 
 
 
 

ตัวแปร 

การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื8อเครื�องสําอาง
ออนไลน์ 

ค่าสหสัมพันธ์ Sig 

                การส่งเสริมการตลาด .62** .00 
                ผลิตภณัฑ์ .67** .00 
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ตารางที� 4.21 แสดงค่าเฉลี	ยของปัจจยัที	ส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิง  
          ในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ\ถดถอย 
 

      B Beta 
1. ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

.472 
 

 

.472 
 

.471 3.368 .000 .181 
 

.190 

2. ความน่าเชื	อถือของแหล่ง
สารดา้นวจันภาษา 

.569 .097 .567 5.533 .000 .272 .249 

3. การแสวงหาข่าวสารจาก 
สื	อใหม่ 

.597 .028 .594 4.149 .000 .161 .169 

4. ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

.615 .019 .611 3.347 .000 .166 .163 

5. ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา 

.625 .009 .620 3.145 .000 .178 .174 

หมายเหตุ: **ระดบันยัทางสถิติที	 .001 
 

จากตารางที	 4.21 พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ 5 ประเภท ที	สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ปัจจยัที	
ส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตดัสินใจซื อเครื	องสาํอางออนไลน์ได ้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที	ระดบั.001  

โดยมี 5 ตวัแปรตามลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่  
1)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
2)  ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา 
3)  การแสวงหาข่าวสารจากสื	อใหม่  
4)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ 
5)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  
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อยา่งไรก็ดี ทั ง 5 รูปแบบร่วมกนั สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรการลดความไม่แน่นอน
ของประชากรเพศหญิงในการตดัสินใจซื อเครื	องสําอางออนไลน์ไดร้้อยละ 62.5 โดยปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสามารถพยากรณ์ไดม้ากที	สุด ไดร้้อยละ 47.2 รองลงมาไดแ้ก่ 
ความน่าเชื	อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา ไดร้้อยละ 9.7 การแสวงหาข่าวสารจากสื	อใหม่ ไดร้้อยละ 
2.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไดร้้อยละ 1.9 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคาไดร้้อยละ 0.9 ซึ	งเป็นไปตามสมมุติฐานที	ตั งไว ้

 



 

บทที� 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื�อง “การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจาก
ร้านคา้ออนไลน์” ( Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing Decision on Online 
Cosmetic Shop) ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตามวตัถุประสงคห์ลกั ดงันี�  

1)  เพื�อศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร 
ดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
เครื� องสําอางกับการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2)  เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

การวิจยัเรื�อง “การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจาก
ร้านคา้ออนไลน์” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ผูว้ิจยัมุ่งหาขอ้เท็จจริงและขอ้สรุป
เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการแสวงหา
ข่าวสารเกี�ยวกบัเครื� องสําอางออนไลน์ การรับรู้ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลการปฎิสัมพนัธ์กับ
เครือข่ายสังคม และส่วนประสมทางการตลาด โดยการเก็บขอ้มูลออนไลน์จากกลุ่มประชากรเพศหญิง 
ที�มีพฤติกรรมการซื�อสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตอยา่งนอ้ย 1 ครั� ง อายตุั�งแต่ 18-45  ปี  และอาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต ์ 
แหล่งชุมชนออนไลน์ (Online Community) เช่น เว็บไซต ์www.pantip.com ในห้องโต๊ะเครื�องแป้ง 
www.jeban.com www.cosmenet.in.th///www.ladyissue.com//www.vanilla.in.th  
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www.beauty.wongnai.com  ตลอดจน Facebook//Fanpage/ของบิวตี�บล๊อคเกอร์/ Facebook  ของร้าน 
ขายเครื�องสาํอาง และ Instagram ร้านขายเครื�องสาํอาง  
  เครื� องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที�ผูว้ิจัยไดพ้ฒันามาจาก
งานวิจยัที�ผ่านมาที�ศึกษาเกี�ยวกบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางและ พฒันามาจากทฤษฎีการลดความไม่
แน่นอน (Uncertainty Reduction Theory) การวิจยัครั� งนี�ผ่านการทดสอบความเที�ยงตรงของเนื'อหาดว้ย
การให้ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นนิเทศศาสตร์ 3 ท่าน พิจารณาแลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
คาํถามกบันิยามศพัท์ (Content Validity Congruence Index: IOC) ซึ� งมีค่าเท่ากบั 0.98 และก่อน
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลจริง ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล (Pre-Test) จากกลุ่มตวัอย่าง 40 คน เพื�อนาํมาหาค่าความ
เชื�อมั�น (Reliability) และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.73 จากนั'นดาํเนินการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลในออนไลน์เพื�อนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS บรรยายเชิงสถิติ
และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Regression analysis  เพื�อวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัลักษณะประชากรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ที�เคยซื'อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ มีจาํนวนทั'งสิ'น 400 คน 
พิจารณาถึงอาย ุพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง XX-XY ปี มีจาํนวน ZY[ คน คิดเป็นร้อยละ \] 
รองลงมาคือกลุ่มอายรุะหวา่ง \^ ปีขึ'นไป จาํนวน ZZ_ คิดเป็นร้อยละ X`.Y กลุ่มอาย ุX[-X] ปี จาํนวน a[ 
คน คิดเป็นร้อยละ Z] และกลุ่มอาย ุZ`-XZ ปี จาํนวน Y_ คน คิดเป็นร้อยละ Z\.Y 
 เมื�อพิจารณาถึงสถานภาพพบว่า กลุ่มตวัอย่างสถานภาพโสด จาํนวน \\Y คน คิดเป็นร้อยละ 
`\.` รองลงมาคือสถานภาพสมรส มีจาํนวน [_ คน คิดเป็นร้อยละ Z[ และสถานภาพหยา่ร้าง มีจาํนวน 
Z คน คิดเป็นร้อยละ ^.\  

เมื�อพิจารณาถึงระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที�สุด  
มีจาํนวน X`Y คน คิดเป็นร้อยละ aZ.\ รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน aZคน 
คิดเป็นร้อยละ Za.` อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีจาํนวน X_ คน คิดเป็นร้อยละ [ และระดบัมธัยมศึกษา  
มีจาํนวน X^ คน คิดเป็นร้อยละ Y  

เมื�อพิจารณาถึงรายไดส่้วนตวัต่อเดือนพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต้่อเดือน Z^,^^Z-X^,^^^ บาท  
มีจาํนวน Z[` คน คิดเป็นร้อยละ _X รองลงมาคือ X^,^^Z-\^,^^^ บาท มีจาํนวน Z^[ คน คิดเป็นร้อยละ 
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X[.Y  มีรายไดส่้วนตวัตํ�ากว่า Z^,^^^ บาท มีจาํนวน `\ คน คิดเป็นร้อยละ X^.` มีรายไดส่้วนตวั _^,^^Z-
Y^,^^^ บาท มีจาํนวน XX คน คิดเป็นร้อยละ Y.Y และมีรายได้ส่วนตวัต่อเดือน \^,^^Z-_^,^^^ บาท 
จาํนวน XZ คน คิดเป็นร้อยละ Y.\ 

 
5.1.2  ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลเกี�ยว กับการใช้อิน เทอร์ เ น็ตของประชา กรสสสสสสส 

            ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใน i สัปดาห์โดยเฉลี�ยพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข่าวสารมากกว่า  
k ครั� งต่อสัปดาห์ เพื�อตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางมากที� สุด คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือใช้
อินเทอร์เน็ต 1 – 3 ครั� งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26.0 กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เน็ตนานๆครั� ง คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 ใชอิ้นเทอร์เน็ต 4 – 6 ครั� ง ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 13.0 และกลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เน็ต 
7 – 8  ครั� ง ต่อสัปดาห์ เพื�อตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด คิดเป็นร้อยละ 7.8 

นอกจากนี�  กลุ่มตวัอย่างใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข่าวสาร 1 ชั�วโมง เพื�อตัดสินใจซื�อ
เครื�องสําอางมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาข่าวสารมากกว่า 
q ชั�วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เ น็ตนาน 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 22.3  
ใชอิ้นเทอร์เน็ตน้อยกว่า qr นาที คิดเป็นร้อยละ 16.5 และกลุ่มตวัอย่างใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหา
ข่าวสาร 2 ชั�วโมงเพื�อตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางน้อยที�สุด คิดเป็นร้อยละ 11.3 และกลุ่มตวัอย่างอ่าน 
review สินค้าหรือคาํแนะนําจากผู ้ที� มีประสบการณ์ในการใช้เครื� องสําอาง 1 ครั� งต่อสัปดาห์  
เพื�อประกอบการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคืออ่าน review สินคา้
หรือคาํแนะนําจากผูที้�มีประสบการณ์ในการใช้เครื� องสําอาง 2 ครั� งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 22.3   
กลุ่มตวัอยา่งอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้�มีประสบการณ์ 3 ครั� งต่อสัปดาห์ คิดเป็น ร้อยละ 
21.0  กลุ่มตวัอยา่งอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้�มีประสบการณ์มากกว่า s ครั� งต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 18.5 และกลุ่มตวัอยา่งอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้�มีประสบการณ์ในการ 
ใชเ้ครื�องสาํอาง 4 ครั� งต่อสัปดาห์นอ้ยที�สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าใน i สัปดาห์โดยเฉลี�ย กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกว่า k ครั� งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที�ใชใ้น
การแสวงหาขอ้มูล 1 ชั�วโมงและ อ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผูที้�มีประสบการณ์ในการ 
ใชเ้ครื�องสาํอาง 1 ครั� งต่อสัปดาห์ เพื�อตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางมากที�สุด  
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5.1.3  ผลการวเิคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพื�อตัดสินใจซื1อเครื�องสําอาง  
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเภทของสื�อที�กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการแสวงหาขา่วสารเพื�อตดัสินใจซื�อ

เครื�องสาํอาง ไดแ้ก่ สื�อดั�งเดิม และ สื�อใหม่  
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านในการแสวงหาข่าวสารจากสื�อดั� งเดิม พบว่า กลุ่มตวัอย่างแสวงหา

ข่าวสารจากโทรทัศน์มากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 2.41 รองลงมาคือ แสวงหาข่าวสารจากแผ่นพบัโฆษณา
เครื�องสําอาง มีค่าเฉลี�ย 2.20 แสวงหาข่าวสารจากหนังสือเล่มเล็ก โปสการ์ดจากเครื�องสําอางแบรนด์
ต่างๆ ที�ส่งมารายเดือนทางไปรษณีย ์มีค่าเฉลี�ย 2.24 และแสวงหาข่าวสารจากนิตยสาร มีค่าเฉลี�ย 2.10 
และแสวงหาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์น้อยที� สุด  มีค่า เฉลี� ย 1.58 และ พิจารณาเป็นรายด้าน  
ในการแสวงหาข่าวสารจากสื� อใหม่ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจาก Facebook 
Fanpage/Sponser มีค่าเฉลี�ย 3.41 รองลงมาคือแสวงหาข่าวสารจาก Youtube/Youtuber มีค่าเฉลี�ย 3.30 
แสวงหาข่าวสารจากเว็บบอร์ด มีค่าเฉลี�ย 3.24 แสวงหาข่าวสารจากเว็บบล็อคของบิวตี�บล็อคเกอร์  
มีค่าเฉลี�ย 3.08  แสวงหาข่าวสารจาก Instagram มีค่าเฉลี�ย 2.89 แสวงหาข่าวสารจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้
ที�ขายเครื� องสําอางออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 2.88 และแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์น้อยที�สุด  
มีค่าเฉลี�ย 2.66 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งแสวงหาข่าวสารจากสื�อดั�งเดิม เพื�อตดัสินใจซื�อเครื�องสําอาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย 2.11 ซึ� งสื�อโทรทัศน์ เป็นสื�อดั� งเดิมที�กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการ
แสวงหาข่าวสารมากที�สุด นอกจากนี�กลุ่มตวัอยา่งแสวงหาข่าวสารจากสื�อใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี�ย 3.07 สื�อ Facebook Fanpage/Sponser เป็นสื�อที�กลุ่มตวัอย่างสนใจและแสวงหา
ข่าวสารจากสื�อประเภทนี� มากที�สุด 

 

5.1.4  ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารที� มีผลต่อการลดความ 

                        ไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื1อเครื�องสําอาง 
 ผูว้ิจยัแบ่งประเภทความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอน 
ในการตดัสินใจซื�อ ไดแ้ก่ ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นวจันภาษา และความน่าเชื�อถือ
ของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นอวจันภาษา 

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นวจันภาษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเชื�อถือ
แหล่งขอ้มูลที�เขียนแนะนาํรายละเอียดและวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ์มากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 3.45  รองลงมาคือ
เชื�อถือแหล่งขอ้มูลที�มีการอพัเดทขอ้มูลสินคา้สมํ�าเสมอ มีค่าเฉลี�ย 3.39  เชื�อถือร้านคา้ออนไลน์ที�มีการ
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โตต้อบกับลูกคา้ผ่านทางคอมเม้นท์ มีค่าเฉลี�ย 3.32 เชื�อถือเว็บไซต์ที�มีการเขียนขอ้ความจัดลาํดับ  
มีค่าเฉลี�ย 3.23 และเชื�อถือแหล่งขอ้มูลการใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย มีค่าเฉลี�ย 3.11 และพิจารณาเป็นรายดา้น
ของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นอวจันภาษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเชื�อถือแหล่งขอ้มูลดว้ยการใช้ภาพหรือ
วีดีโอของบุคคลที�มีชื�อเสียงและแนะนาํวิธีการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์ที�เป็นภาพมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 
3.28 รองลงมาคือใชรู้ปภาพของเครื�องสาํอาง มีค่าเฉลี�ย 3.030 เชื�อถือแหล่งขอ้มูลที�มีการโฆษณาแฝง
ผ่านสื�อออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 2.85 และเชื�อถือแหล่งขอ้มูลของเว็บไซต์ที�มีรูปแบบของสีและตวัอกัษร 
ที�สวยงามนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย 2.65 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสารดา้นวจันภาษา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย 3.30 โดยเชื�อถือแหล่งขอ้มูลที�เขียนแนะนาํรายละเอียด
และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์มากที�สุด และมีความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอวจันภาษา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย 3.02 โดยเชื�อถือแหล่งขอ้มูลด้วยการใชภ้าพหรือวีดีโอ 
ของบุคคลที�มีชื�อเสียง และการใชภ้าพเพื�อแนะนาํวิธีการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์มากที�สุด 

 
5.1.5  ผลการวเิคราะห์การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม 

การปฎิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี�ย 2.57 เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งปฎิสัมพนัธ์กบัเพื�อนและเพื�อนสนิทมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 3.33 รองลงมา
คือปฎิสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน มีค่าเฉลี�ย 2.77 ปฎิสัมพนัธ์กบัพนักงานขายเครื�องสาํอางตามเคาน์เตอร์
และเมคอัพอาร์ททิส มีค่าเฉลี�ย 2.67 ปฎิสัมพันธ์กับเพื�อนทางสื� อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 2.44  
ปฎิสัมพนัธ์กบัเจา้ของกระทู ้และAdmin Facebook Fanpage มีค่าเฉลี�ย 2.42 ปฎิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ ญาติ  
พี�น้อง มีค่าเฉลี�ย 2.38 ปฎิสัมพนัธ์กบับิวตี�บล๊อกเกอร์ มีค่าเฉลี�ย 2.35 และปฎิสัมพนัธ์กบัคนรู้จักและ
เพื�อนไม่สนิทนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย 2.22 
 

5.1.6  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอน 

            ในการตัดสินใจซื1อเครื�องสําอาง 

ผูว้ิจยัแบ่งประเภทของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอน 
ในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง ออกเป็น 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอน
ในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.67 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น
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พบว่า วตัถุดิบ/ส่วนผสมมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อเครื� องสําอางมากที�สุด 
 มีค่าเฉลี�ย 3.99 รองลงมาคือผลิตภณัฑ์ได้การรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉลี�ย 3.97 ด้านผลิตภณัฑ์ที�ตรา
สินคา้มีชื�อเสียงมีค่าเฉลี�ย 3.76 Tester มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอาง 
 มีค่าเฉลี�ย 3.31 และดา้นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์นอ้ยที�สุด มีคา่เฉลี�ย 3.30  
  ด้านราคาที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื� อเครื� องสําอาง โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย 3.79 เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การระบุราคาชัดเจนมีผลต่อการ 
ลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางมากที� สุด มี ค่าเฉลี� ย 3.95 รองลงมาคือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มีค่าเฉลี�ย  3.93 ชําระสินค้าทําได้ง่าย มีค่า เฉลี�ย 3.84   
สามารถเปรียบเทียบราคากับร้านอื�นได้ มีค่าเฉลี�ย 3.75 และมีราคาที�ถูกกว่าท้องตลาดส่งผลต่อ 
การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย 3.50 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลี�ย q.{{ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การส่งสินคา้ตรงตามเวลา 
มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย q.kq รองลงมาคือ
การจดัส่งสินคา้ผ่านไปรษณีย ์มีค่าเฉลี�ย q.|} กระบวนการสั�งซื�อสะดวก มีค่าเฉลี�ย q.{k สามารถซื�อได้
ตลอด ~s ชั�วโมง มีค่า เฉลี�ย q.}}  และความหลากหลายของช่องทางการจําหน่ายส่งผลต่อ 
การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย q.}r 

และด้านการส่งเสริมการตลาดที� มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อ
เครื� องสําอาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี�ย q.|3 เ มื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
การจัดโปรโมชั�นพิเศษมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางมากที�สุด  
มีค่าเฉลี�ย  q.k{ รองลงมาคือการลดราคาสินค้าและบริการหลังการขาย มีค่าเฉลี�ย q.|s เท่ากัน 
การให้ของแถม มีค่าเฉลี�ย q.|q และร้านค้าที�มีส่วนลดจะลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อ
เครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย q.}} 

 
5.1.7  ผลการวเิคราะห์การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื1อเครื�องสําอาง 

////////////////      ผ่านร้านค้าออนไลน์           ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีคา่เฉลี�ย 3.59  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การบริการหลงัการขายที�ดี 
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการการซื�อซํ� ามีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อ
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เครื�องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์มากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 3.83 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจ 
ที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที�มีระยะเวลาการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว  
มีค่าเฉลี�ย 3.67 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที�มี
สินคา้พร้อมส่ง มีค่าเฉลี�ย 3.64 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์
ที�ผูข้ายมีการสื�อสารที�ดีและเป็นมิตร มีคา่เฉลี�ย 3.63 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อ
เครื�องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ที�มีวิธีการจดัส่งรวดเร็ว เช่น EMS  
มีค่าเฉลี�ย 3.62 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ 
ที�ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้ชดัเจน มีคา่เฉลี�ย 3.60 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง
จากร้านคา้ออนไลน์ที�มีช่องทางให้ลูกคา้ติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางได ้เช่น ไลน์  
หนา้เวบ็ไซด ์หรือโทรศพัท์ มีคา่เฉลี�ย 3.59 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง  
จากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ที�มีภาพประกอบสินคา้ที�ชดัเจน มีคา่เฉลี�ย 3.58 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจ
ที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที�มีโปรโมชั�นหรือจดักิจกรรมที�มีส่วนลด
หรือแถมสินคา้ มีค่าเฉลี�ย 3.57 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของ
ร้านคา้ออนไลน์ที�คนรู้จกัหรือเพื�อนแนะนาํให้ซื�อ มีคา่เฉลี�ย 3.55 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจและตดัสินใจ
ซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซด์ของร้านคา้ออนไลน์ที�สินคา้มีราคาถูกกวา่เวบ็ไซดอื์�น มีค่าเฉลี�ย 3.40  และ
กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกแน่ใจที�จะตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากเวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที�แนะนาํจากเวบ็
บอร์ดหรือบิวตี�บล๊อกเกอร์นอ้ยที�สุด มีคา่เฉลี�ย 3.39 
 

5.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 สมมติฐานข้อที�  1 การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอางออนไลน์ของผู ้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา 

จากสมมติฐานข้อที�  i  พบว่า  การแสวงหาข่าวสารเ กี� ยวกับ เค รื� องสําอางออนไลน์ 
มีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา โดยมีค่าสหสัมพนัธ์
เท่ากบั  .65  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (R = 0.65 , Sig = 0.00) 
 สมมติฐานข้อที�  2 การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอางออนไลน์ของผู ้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางคอ์อนไลน์ 
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จากสมมติฐานข้อที�  ~ พบว่า การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอางออนไลน์///// // 
มีความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางคอ์อนไลน์ มีค่าสหสัมพนัธ์
เท่ากบั  .55 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  (R = 0.55 , Sig = 0.00)           
 สมมติฐานข้อที�  3 ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวจันภาษาของร้าน
เครื�องสําอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากสมมติฐานขอ้ที� q พบว่า ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาของ
ร้านเครื�องสําอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอาง
ออนไลน์ มีคา่สหสัมพนัธเ์ท่ากบั .68 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  (R = 0.68 , Sig = 0.00)        
 สมมติฐานขอ้ที� 4 การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อ
เครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 จากสมมติฐานขอ้ที� s พบว่า การปฏิสัมพนัธก์บัเครือขา่ยสังคมมีความสัมพนัธ์กบั 
การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .31  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  (R = 0.31 , Sig = 0.00)     
 สมมติฐานขอ้ที� 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อ
เครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากสมมติฐานขอ้ที� � พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั 
การลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .74  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (R = 0.74 , Sig = 0.00)  
 นอกจากนี�ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ปัจจยัพยากรณ์ที�สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรการ
ลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางคอ์อนไลน์ 

ผูว้ิจยัพบวา่ มีตวัแปรพยากรณ์ 5 ประเภท ที�สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ปัจจยัที�ส่งผลต่อการ
ลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ได ้ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั.01  

โดยมี 5 ตวัแปรตามลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่  
1)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
2)  ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา 
3)  การแสวงหาข่าวสารจากสื�อใหม่  
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4)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ 
5)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา  

โดยทั� ง 5 รูปแบบร่วมกนัอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรการลดความไม่แน่นอนของประชากร
เพศหญิงในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางออนไลน์ไดร้้อยละ 62.5 โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายสามารถพยากรณ์ได้มากที� สุด ได้ร้อยละ 47.2 รองลงมา ได้แก่  
ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา ได้ร้อยละ 9.7 การแสวงหาข่าวสารจากสื� อใหม่  
ไดร้้อยละ 2.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไดร้้อยละ 1.9 และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคาไดร้้อยละ 0.9 ซึ� งเป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั�งไว ้
 

5.3  อภิปรายผล 

 
ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนในการสื�อสารเป็นหนึ�งในทฤษฎีการสื�อสารระหว่างบุคคลเพื�อ

สร้างความสัมพนัธ์ (Relational Paradigm of Communication Theory) ทฤษฎีนี� จึงมุ่งเน้นให้ผูที้�จะ
สื�อสาร ศึกษาขอ้มูลทางสังคมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูที้�เราจะสื�อสารดว้ย เพื�อสร้างความเขา้ใจในทศันคติ
และพฤติกรรม ทาํให้เกิดความเชื�อมั�นไวใ้จสามารถลดทอนความไม่แน่นอน ไม่แน่ใจในการสื�อสารกนั
ครั� งแรก จนทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลต่อไปได ้(Cragan, etal., ikk| p.i~q-i~s)  
ซึ� งในการตัดสินใจซื�อผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางออนไลน์จากเว็บไซด์ครั� งแรกนั� น //ผูบ้ริโภคย่อมเกิด 
ความไม่แน่ใจ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลผ่านสื�อต่างๆ โดยศึกษาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ของสินคา้และ
บริการ ตลอดจนการสนทนาโต้ตอบกัน เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์
เครื� องสําอางดังนั' นผู ้วิจัยจึงทําการศึกษาเ รื� อง การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอน 
ในการตดัสินใจซื� อเครื� องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหา
ข่าวสาร ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ ตลอดจนศึกษาศึกษาปัจจยัที�
ส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อเครื�องสําอางออนไลน์ และอภิปรายผลภายใต้
วตัถุประสงค ์ดงันี'  

วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 เพื�อศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื�อถือของ
แหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม และปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดเครื�องสาํอางกบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษาเรื�อง “การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อ
เครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อการตดัสินใจ
ซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 
  1)  การแสวงหาข่าวสาร 

ผูว้ิจยัศึกษาความสัมพนัธ์ของการแสวงหาข่าวสารกบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร
ดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา และศึกษาความสัมพนัธ์ของการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอน
ในการตดัสินใจซื�อเครื� องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ โดยสามารถนาํเสนอภายใตส้มมติฐานได้ดงันี�  
สมมติฐานข้อที�  1 การแสวงหาข่าวสารเกี� ยวกับเครื� องสําอางออนไลน์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและ 
ดา้นวจันภาษา  

 จากสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนข้อที�สาม ความไม่แน่นอนมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร Burger and Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะ
เสถียร, 2013) เมื�อมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงจะผลกัดนัให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที�ตอ้งแสวงหาขอ้มูล 
เพื�อก่อให้เกิดความเขา้ใจในคู่สนทนาให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดี แต่เมื�อความไม่แน่นอนลดลงแลว้ 
พฤติกรรมในการแสวงหาก็จะลดลงตามไป ซึ� งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ทั� งนี�  นักวิชาการด้าน
สื�อสารมวลชน Atkin อธิบายในทิศทางเดียวกนัว่า เมื�อใดที�บุคคลตอ้งเปลี�ยนสภาวะแวดลอ้มหรือ 
ตอ้งตกอยู่ในสภาวะที�ไม่แน่นอน ก็ยอ่มตอ้งการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเพิ�มขึ�น เพื�อตอ้งการรู้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารที�จาํเป็นต่อสถานการณ์ที�เผชิญอยู ่เพื�อสร้างความมั�นใจ (Charles, 1973, p.220)  

ในการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางผ่านร้านคา้ออนไลน์นั� น 
นอกจากผูบ้ริโภคแสวงหาข่าวสารจากสื�อต่างๆแลว้ ผูบ้ริโภคยงัให้ความสําคญัในดา้นความน่าเชื�อถือ
ของแหล่งสารนั� นดว้ย ซึ� งความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลข่าวสาร แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ความ
น่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสาร ด้านวจันภาษาและความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ดา้นอวจันภาษา 

จากสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนข้อที� แรก ความไม่แน่นอนมี
ความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัการสื�อสารแบบวจันภาษา Burger and Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร, 2013) กล่าวว่า เมื�อระดบัความไม่แน่นอนสูงในช่วงเริ�มตน้ของระยะที�จะเริ�มสนทนา 
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เมื�อจาํนวนการสื�อสารแบบวจันภาษากบัคนแปลกหนา้เพิ�ม ระดบัความไม่แน่นอนเมื�อปฏิสัมพนัธ์กนัจะ
ลดนอ้ยลง และเมื�อความไม่แน่นอนลดลง จาํนวนการสื�อสารแบบวจันภาษาจะเพิ�มมากขึ�น  

อย่างไรก็ดี  ในการตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์ เครื� องสําอางนั� น ผู ้บริโภคย่อมเกิด 
ความไม่แน่ใจ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลผ่านสื�อต่างๆ โดยศึกษาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ของสินคา้และ
บริการ ตลอดจนการสนทนาโต้ตอบกัน เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์
เครื�องสาํอางประเภทนั�น 

  ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักับการสื�อสารแบบอวจันภาษา ซึ� งเป็น
สัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนขอ้ที�สอง Burger and Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ ์ 
โสธนะเสถียร,  2013)  กล่าว ว่า  เ มื� อ เ พิ� มการใช้อวัจนภาษ าในการแสดงควา มรู้สึ กมากขึ� น  
ระดบัความไม่แน่นอนเมื�อเริ� มปฏิสัมพนัธ์กนัจะลดลง หากระดบัความไม่แน่นอนลดลง การใชอ้วจัน
ภาษาในการแสดงความรู้สึกก็จะเพิ�มมากขึ�น คนเราใชอ้วจันภาษา เพื�อแสดงความเป็นมิตร เมื�อเริ�มบท
สนทนากบัคนแปลกหน้า คู่สนทนาจะรู้สึกมั�นใจในตวัคู่สนทนา และแสดงอวจันภาษาแบบอบอุ่น
กลบัมาเช่นกนั เช่น การสบตาเป็นระยะเวลานาน การสัมผสักนัแบบเป็นมิตร  

  ในการซื�อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์นั�น ผูบ้ริโภคย่อมแสวงหาขอ้มูลผ่านการ
สื�อสารแบบอวัจนภาษา เช่น รูปภาพ ภาพเคลื�อนไหว การสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ (Review)  
เพื�อลดความไม่แน่นอนในการซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ 

   สมมติฐานขอ้ที� 1 การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษา  

  จากสมมติฐานขอ้ที� 1 ผลการวิจัยพบว่า การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกับเครื� องสําอาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร 
ด้านอวจันภาษาและวจันภาษา จึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของตวงพร หมวดมณี (2553) ศึกษาเรื� อง  
การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารและความคาดหวงัของผูล้งทุนซื�อขายหลักทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ต 
พบว่าด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร พบว่าโดยเฉลี�ยในหนึ� งสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างใช้
อินเทอร์เน็ตเพื�อแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุนทุกวนั อยา่งน้อยวนัละ 3 ชั�วโมง โดยมีความ
คาดหวงัขอ้มูลข่าวสารที�สดใหม่ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  และขอ้มูลที�ถูกตอ้งเชื�อถือได ้ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุพิชา บา้นชี (~�s{) ศึกษา รูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มูล และพฤติกรรม
การซื�อสินคา้แฟชั�นของผูห้ญิงวยัทาํงาน พบว่า พฤติกรรมการซื�อสินคา้แฟชั�นมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัการแสวงหาขอ้มูลดา้นแฟชั�นจากนิตยสารสตรีเพื�อประกอบการตดัสินใจซื�อสินคา้แฟชั�นของผูห้ญิง
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วยัทาํงาน นอกจากนี�ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุจิเรข รัศมีจาตุรงค ์(~��s) ศึกษาเรื�อง ความน่าเชื�อถือ
ของการแนะนาํผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางในเวป็ไซดด์า้นเครื�องสําอาง ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชข้อ้มูลข่าวสาร
ประเมินความน่าเชื�อถือของการแนะนาํผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางในเว็บไซตจี์บนัดอทคอมในระดบัมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างประเมินปัจจัยด้านความน่าเชื�อถือในด้านการใช้ภาษาที� เข้าใจได้ง่ายมากที�สุด  
ปัจจยัดา้นความน่าเชื�อถือในดา้นลกัษณะการโตต้อบมีความเป็นมิตรน่าพูดคุยมาก และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของนาถณดา ชัชวาลกิจกุล (~��s) ศึกษา ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที�ใช้ในการ
ออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านประเภทร้านคา้เดี�ยว (Stand Alone Shop) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อของ
ธุรกิจร้านขายเครื�องสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์ที�มี
ส่วนประกอบที�เหมาะสมกบัตนเอง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้และ
ตอ้งมีกลิ�นหอม ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ดูน่าใช่ น่าหยบิจบั สามารถพกพาไดส้ะดวก ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายเป็นจุดที�สร้างความแตกต่างจากร้านอื�น 

สมมติฐานขอ้ที� 2 การแสวงหาข่าวสารเกี�ยวกบัเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางคอ์อนไลน์ 

  เมื�อผูบ้ริโภคมีการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อนั�น เกิด
จากความไม่แน่นอนในความคิด (Cognitive Uncertainty) Berger, Charles R., and James J (ik|~) กล่าว
ว่า เป็นเรื�องเกี�ยวกบัระดบัของความไม่แน่นอนที�เกี�ยวกบัความเชื�อและทศันคติที�มีต่อกนัในสถานการณ์
นั�นๆ ความไม่แน่นอนจะสูงเมื�อเริ�มปฏิสัมพนัธ์เพราะบุคคลไม่ตระหนกัรู้ความเชื�อและทศันคติของอีก
ฝ่าย เช่น เมื�อผูบ้ริโภคตอ้งการซื�อเครื�องสาํอางสักชิ�นหนึ�ง ผูบ้ริโภคจึงตอ้งหาขอ้มูลของสินคา้ชิ�นนั�น ไม่
ว่าจะเป็นเรื� องคุณภาพ ราคา ดูรีวิวของคนที�เคยใช้แล้ว เพื�อนํามาเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของ
ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลของสินคา้นั�น จากหลายแหล่งขอ้มูล เพื�อลดความไม่แน่นอนใน
ความคิด  

จากสมมติฐานขอ้ที� 2 การแสวงหาขา่วสารเกี�ยวกบัเครื�องสําอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับการตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางค์ออนไลน์  
จึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ลัชนา สีเหลือง (~��s) ได้ศึกษาเรื� อง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารใน
โฆษณาออนไลน์เพื�อประกอบการตดัสินใจซื�อ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร
ในการโฆษณาออนไลน์เพื�อประกอบการตัดสินใจซื�อสินคา้ โดยพิจารณาจากขอ้ความและเนื�อหา 
ผูบ้ริโภคเห็นว่าโฆษณาออนไลน์ให้ขอ้มูลอธิบายรายละเอียดของสินคา้อย่างชดัเจน ไม่จาํกดัพื�นที�ใน
การโฆษณาและการใชภ้าพคน การ์ตูน หรือสินคา้ที�สามารถเคลื�อนไหวได ้(Animation) เป็นขอ้มูลเพื�อ



85 

ประกอบการตดัสินใจซื�อมากที�สุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรุณา จีนถนอม (~��i) ไดศึ้กษา 
การรับรู้ความสําคญัของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความน่าเชื�อถือของเวป็ไซด์สุขภาพและศึกษาแนวทางการ
สืบคน้ขอ้มูลสุขภาพของผูใ้ชเ้วป็ไซด์สุขภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชเ้วบ็ไซตใ์ห้ความสาํคญัปัจจยัที�มีต่อ
อิทธิพลต่อความน่าเชื�อถือปัจจยัแรกคือ ขอ้มูลที�เผยแพร่ มีแหล่งที�มาชดัเจน ตรวจสอบได ้ปัจจยัต่อมา
คือขอ้มูลที�เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นขอ้มูลที�ทนัสมยั ผูส้ร้างเว็บไซตเ์ป็นองคก์รหรือบุคคลที�น่าเชื�อถือ 
 มีการแบ่งประเภทขอ้มูลไดช้ดัเจน ภาษาที�ใชใ้นเวบ็ไซตอ่์านเขา้ใจง่ายและมีการเชื�อมโยงไปยงัเวบ็ไซต์
อื�นที�เชื�อถือได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล เพิ�มชีวิต (~��~) ไดศึ้กษาเรื�อง การแสวงหาขอ้มูล 
การใชป้ระโยชน์ และความเชื�อถือในขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยั
ทาํงาน พบว่า คนวยัทาํงานมีการแสวงหาจากอินเทอร์เน็ต โดยประเภทของสื�ออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้าง
เองใชม้ากที�สุด คือ ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคคนอื�นที�มีประสบการณ์ในสินคา้และบริการการท่องเที�ยวนั�นๆ 
ในกระดานข่าว กระทู้เว็บไซต์ต่างๆ คนวัยทาํงานส่วนใหญ่แสวงหาขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อ
ออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองอย่างสมํ�าเสมอ เฉลี�ยสัปดาห์ละ s-} ครั� ง ครั� งละหนึ� งชั�วโมงหรือหนึ� ง
ชั�วโมงครึ� ง มีการใช้ประโยชน์ขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองในระดับสูง  
โดยใชห้าขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานที�พกัโรงแรม  
   2)  ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา 

  จากการศึกษาความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาเพื�อลดความ
ไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ โดยสามารถนําเสนอภายใต้
สมมติฐานดงันี�    

  สมมติฐานขอ้ที� 3 ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นอวจันภาษาและวจันภาษาของร้าน
เครื�องสําอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

  จากสมมติฐานขอ้ที� 3 ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านอวจันภาษาและวจันภาษา 
ของร้านเครื�องสําอางออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ของ
ผู ้บ ริโภคในเ ขตกรุง เทพมหานคร จึงสอดคล้องกับงานวิจัยความน่าเ ชื� อถือของแหล่งสาร 
ด้านวจันภาษาของ วรนุช ภุมรินทร์ (~��i) ศึกษา ทัศนคติและการตดัสินใจของผูอ่้านสตรีที�มีต่อ
ผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางที�ไดรั้บการเผยแพร่ในนิตยสารสตรีที�ไดรั้บลิขสิทธิ� จากประเทศญี�ปุ่น พบว่า 
รูปแบบของการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางที�พบมากที�สุดคือ รูปแบบพรรณนาสรรพคุณสินคา้
เพียงอย่างเดียวและรูปแบบการสัมภาษณ์  ผูบ้ริโภคมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์
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เครื� องสําอางค์ ให้เชื�อถือเนื�อหาในการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์มากกว่าโฆษณา และขอ้มูลที�กระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคตอ้งการซื�อผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางมากที�สุดคือการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบการสํารวจ
จดัอนัดบัความนิยม และงานวิจยัของกรุณา จีนถนอม (~��i) ไดศึ้กษา การรับรู้ความสําคญัของปัจจยั
ที�มีอิทธิพลต่อความน่าเชื�อถือของเว็ปไซด์สุขภาพและศึกษาแนวทางการสืบคน้ขอ้มูลสุขภาพของ
ผูใ้ช้เว็ปไซด์สุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้เว็บไซต์ให้ความสําคญัปัจจัยที�มีต่ออิทธิพลต่อความ
น่าเชื�อถือปัจจัยแรกคือ ขอ้มูลที�เผยแพร่ มีแหล่งที�มาชัดเจน ตรวจสอบได้ ปัจจัยต่อมาคือขอ้มูลที�
เผยแพร่บนเว็บไซต ์เป็นขอ้มูลที�ทนัสมยั ผูส้ร้างเวบ็ไซตเ์ป็นองคก์รหรือบุคคลที�น่าเชื�อถือ มีการแบ่ง
ประเภทขอ้มูลไดช้ดัเจน ภาษาที�ใชใ้นเวบ็ไซต์อ่านเขา้ใจง่ายและมีการเชื�อมโยงไปยงัเว็บไซต์อื�นที�
เชื�อถือได้ นอกจากนี� ยงัมีงานวิจัยเกี�ยวกับความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาของ  
ปิยมาภรณ์ คุม้ทรัพย์ (~���)  ได้ศึกษา ปัจจัยการสื�อสารทางการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางสกินฟู๊ดของประเทศเกาหลี พบว่าปัจจยัการสื�อสารทางการตลาด ผูบ้ริโภค
ให้ความสําคญักบัการโฆษณาเครื�องสาํอางสกินฟู๊ ดผ่านนิตยสารดิฉัน และ การโฆษณาแฝงผ่านทาง
ซีดีหนงัของซีรียเ์กาหลีมากที�สุด รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นแผ่นพบัเครื�องสําอางสกินฟู๊ ด การจดัอี
เวน้ท์เพื�อโชวแ์ละทดลองใช้เครื�องสําอางสกินฟู๊ ด และผลของการวิจยัยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
งานวิจัยของนาถณดา ชชัวาลกิจกุล (~��s) ศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�ใช้ในการ
ออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านประเภทร้านคา้เดี�ยว (Stand Alone Shop) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อของ
ธุรกิจร้านขายเครื�องสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์ 
ที�มีส่วนประกอบที�เหมาะสมกบัตนเอง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้
และต้องมีกลิ�นหอม ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดูน่าใช้ น่าหยิบจับ สามารถพกพาได้สะดวก  
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นจุดที�สร้างความแตกต่างจากร้านอื�น  

  3)  การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม  
  ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผนักับการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม  

เป็นสัจพจน์ขอ้สุดทา้ย ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน Burger and Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร, 2013) กล่าวว่า หากคนเราติดต่อปฏิสัมพนัธ์กับเพื�อนและสมาชิกในครอบครัวของ 
คนที�เรามีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เขาจะรู้สึกมีระดบัความไม่แน่นอนลดลง  

  ในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางผา่นร้านคา้ออนไลน์กเ็ช่นกนั ผูบ้ริโภคอาจมีความไม่
แน่ใจในการตัดสินใจซื� อ เพราะไม่ได้เห็นและสัมผสัสินค้าจริง แต่หากได้รับการสนับสนุนหรือ
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ขอ้คิดเห็นจากเพื�อนหรือคนรู้จักแลว้ อาจทาํให้ผูบ้ริโภคลดระดบัความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื�อ
เครื�องสาํอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ได ้ 

  อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขึ�น ผูบ้ริโภคจึง
แสวงหาขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจซื�อ จากเวบ็ไซต ์สื�อสังคมออนไลน์ และบล็อกเกอร์ที�ชาํนาญเฉพาะดา้น  
เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ 

  จากการศึกษาการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมเพื�อลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ โดยสามารถนาํเสนอภายใตส้มมติฐานดงันี�   

  สมมติฐานขอ้ที� 4 การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ผลการวิจัยพบว่า การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
ตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชัชพร เหล่าวีระไชย (~�qk) ได้ศึกษาวิจัยเรื�อง ปัจจยัการสื�อสารที�มีผลต่อการซื�อเครื� องสําอางของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสื�อสารระหว่างบุคคลกบัพ่อแม่ 
ญาติพี�นอ้ง และเพื�อน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื�อเครื�องสาํอาง ส่วนปัจจยัการสื�อสารการตลาด
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (ตราสินคา้ มีแหล่งผลิตที�น่าเชื�อถือ สี กลิ�น หีบห่อ ส่วนผสม) ราคา สถานที�  
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การซื� อเครื� องสําอางในด้านของคุณภาพ และงานวิจัยของจริยาวรรณ ขาวสุด (~��~)  เ รื� อง  
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อเครื� องสําอางของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี ผลงานวิจยัพบว่า ผูมี้อิทธิพลในการซื�อเครื�องสาํอางของผูบ้ริโภคคือ เพื�อน ประโยชน์
ที�ไดรั้บในการซื�อเครื�องสาํอางเพื�อเสริมบุคคลิกภาพให้ดีขึ�น ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัยี�ห้อเครื�องสาํอางที�ตดัสินใจเลือกซื�อ
และผลของงานวิจยันี� ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉันท์ยวุา มีแสงเพ็ชร์ (~��}) ศึกษาเรื�อง พฤติกรรม
การใชแ้ละปัจจยัที�มีผลต่อการซื�อเครื� องสําอางชาร์มมิ�งของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ผูบ้ริโภคที�ใชเ้ครื�องสาํอางชาร์มมิ�งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑ์ผา่นการแนะนาํ
จากเพื�อนหรือคนรู้จัก ประเภทของการรับรู้และสื� อโฆษณาต่างกัน มีปัจจัยที�มีผลต่อการซื� อด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั และงานวิจยัของ 
ศิริพรรณ กิจกอ้งเจริญ (2551) ศึกษาเรื�อง เนื�อหาสารเกี�ยวกบัความงามและผลในการโน้มน้าวใจที�
นาํเสนอทางเวป็บล็อกและเวป็ไซด์ พบว่า การศึกษารูปแบบเนื�อหาสารเกี�ยวกบัความงามกบัเว็บบล็อก 
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จาํนวน 2 เวบ็บล็อก ไดแ้ก่ เวบ็บล็อก  Pupe_So_Sweet และ เวบ็บล็อก Tuniez 83 และ จากเวบ็ไซต์
จาํนวน 1 เว็บไซต์ ไดแ้ก่ www.jeban.com มีผลในการโน้มน้าวใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเชื�อว่า
ผลิตภณัฑ์นั�นดีและรู้สึกอยากทดลองใช ้เพราะเวบ็บล็อก  Pupe_So_Sweet และ เวบ็บล็อก Tuniez 83 
ไดอ้ธิบายถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ์นั�นๆ ว่าส่วนประกอบภายในผลิตภณัฑ์มีประโยชน์ในด้านใด  
หากตรงตามความต้องการของผู ้อ่านรีวิว จะมีส่วนทําให้ผู ้อ่านตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์นั� นทันที  
ในส่วนเว็บไซต์ www.jeban.com พบว่าความคิดเห็นจากผู ้ที�ใช้ผลิตภณัฑ์จริง มีส่วนให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซื�อสินคา้และบริการนั�น และงานวิจยัของ อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2555) ไดศึ้กษาเรื�อง ความ
เป็นผูน้าํทางความคิดของบล็อกเกอร์ดา้นความงามกบัการรับรู้ ทศันคติ และการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์
ดา้นความงามของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ดา้นความงามตามบิวตี�บล็อกเกอร์ 
ไม่ใช่การกระทาํที�เสียหาย ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ดา้นความงามจากบลอ็กเกอร์เป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริโภค 
คาํแนะนาํเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นความงามผูบ้ริโภคสามารถหาไดจ้ากบล็อกความงาม ผูบ้ริโภครู้สึกดี
ต่อผลิตภณัฑ์ดา้นความงามที�บล็อกเกอร์แนะนาํว่าใช้ดี ผูบ้ริโภคยินดีจะแนะนาํให้เพื�อนหรือคนรู้จัก  
ใหซื้�อผลิตภณฑัด์า้นความงามตามที�บลอ็กเกอร์นาํเสนอ 
    4)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์ 
    Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดที�ควบคุมได ้ที�บริษทัใชร่้วมกนัเพื�อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  หรืออาจ
หมายถึงความเกี�ยวขอ้งของ 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที�หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด  

  จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์เพื�อ 
ลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์ โดยสามารถนาํเสนอภายใต้
สมมติฐานดงันี�   

  สมมติฐานขอ้ที� 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อ
เครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
ตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ของ เกลา้กมล สุริยนัต ์(~��s) ศึกษาเรื�อง การสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความพึงพอใจที�
มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เครื�องสําอางอีทูดี� เฮา้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมีต่อเครื�องสําอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE ในระดบัมาก ในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้านรูปลักษณ์ผลิตภณัฑ์ หีบห่อที�บรรจุ การออกแบบของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกัที�ผูบ้ริโภคจะไดรั้บหลงัการใชง้าน และความภาคภูมิใจในคอนเซ็ปต ์
“บา้นของเจา้หญิง” ในระดบัมาก และมีผลการวิจยัที�เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ อาทิตย ์วิรา
รัตน์และนิตยา ฐานิตธนกร (~��s) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อการตัดสินใจซื� อ
เครื�องสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย)์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย)์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื�องจากเครื�องสาํอางเป็นผลิตภณัฑที์�ตอ้งใชโ้ดยตรงบนผวิหนา้และร่างกาย  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของราคา  
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสุภามาส อินอ๊อด (~��q) เรื� อง ปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซื� อเครื� องสําอางอีทูดี� เฮ้าท์จากประเทศเกาหลีใต้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอายุระหว่าง ~i-qr ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที� ir,rri – i�,rrr บาท ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดให้ระดบั
ความสําคญัมากในดา้นราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ศิริพร พุ่มพึ� งพุทธและกลัยา นามสงวน 
(~�sk) เรื�อง ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื�องสําอางของนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่ง
อยูใ่นระดบัมาก  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าราคาที� เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพมีผลต่อการ
ตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางในระดับมาก สอดคลอ้งกับรายได้ของกลุ่มตวัอย่างที�ได้รับค่าใช้จ่ายจาก
ผูป้กครองเฉลี�ยต่อเดือนตั� งแต่น้อยกว่า ~,rrr - s,rrr บาท / เดือน และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ
เสาวนีย ์ใจมูล (~��s) ได้ศึกษา พฤติกรรมของคนวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื�อสินคา้
เครื�องสําอางออนไลน์ พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง ir,rri-
i�,rrr บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามนิยมซื�อเครื�องสําอาง
ออนไลน์จากเว็บไซต์ร้านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) เนื�องจากเห็นว่ามีราคาถูกกว่าการซื�อ 
โดยวิธีอื�น นอกจากนี�ยงัให้ความสาํคญัดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัดว้ย  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานที�และช่องทางการจดัจาํหน่าย   
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย ์ใจมูล (~��s) เรื� อง พฤติกรรมของคนวยัทาํงาน 
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื�อสินคา้เครื�องสาํอางออนไลน์ ที�ว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญั
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายเพราะตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ งานวิจยัของชนนิกานต ์จุลมกร (2555) 
 เรื�อง ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นสถานที�ที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อ
สินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที�สุดคือ ร้านค้าที� เปิดบริการตลอด 24 ชั�วโมง สะดวกในการสั�งซื� อ 
ประหยดัเวลา มีบริการส่งสินคา้ฟรี ตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้  นอกจากนี� มีงานวิจัยของ สุธิศา  
โสมะบุตร์ (~�sk) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง ผ่านเคาน์เตอร์
หา้งสรรพสินคา้ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าห้างสรรพสินคา้จะวาง
สินคา้ทดลองใช้ให้ลูกคา้สามารถสัมผสัได ้และผลของการวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ 
พณัณ์ชิตา ภทัรคาํประสิทธิ�  (~���) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซื�อเครื�องสําอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการศึกษาพบว่า ในการ
ทดลองซื� อเครื� องสําอางแบรนใหม่ ผู ้บริโภคมักเลือกซื� อเครื� องสําอางจากร้านเครื� องสําอาง 
ในห้างสรรพสินคา้เพราะเป็นสินคา้ที�ผูบ้ริโภคสามารถทดลองสินคา้ไดแ้ละมีราคาที�ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
รองลงมาคือ ร้านเครื�องสาํอางนอกหา้งสรรพสินคา้เพราะมีส่วนลดที�มากกวา่ในหา้งสรรพสินคา้   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนสุดา แสงรัตนา (~��~) การศึกษาทัศนคติและ

พฤติกรรม ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในการซื�อเครื�องสาํอางของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การส่งเสริมการขายที�จูงใจมากที�สุด คือ การลดราคาพิเศษ เพราะกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าราคาของ
ผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางต่อชิ�นที�ใชต้อ้งมีราคาไม่เกิน iri-qrr บาท นอกจากนี�กลุ่มตวัอย่างยงัเห็นว่า
คุณภาพของสินคา้ควรเหมาะสมกบัราคาที�จาํหน่ายและด้านพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า 
พบว่าการโฆษณาให้เห็นถึงจุดเด่นของสินคา้ เป็นการส่งเสริมการขายที�จูงใจผูบ้ริโภคมากที�สุด และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของสุพิชญาภา พื�นชมพู (~��s) ปัจจัยการซื�อผลิตภณัฑ์แต่งหน้าฉับพลนั ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อการซื�อผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้เฉียบพลนั คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมพนักงาน
ขายที�ใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้และนาํเสนอโปรโมชั�นที�กาํลงัส่งเสริมการขายอยู ่ณ ขณะนั�น ปัจจยัดา้นการ
ลดราคาและ ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑที์�มีการออกแบบที�โดดเด่น มีรูปทรงที�แตกกต่างกว่าผลิตภณัฑ์อื�น 
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วตัถุประสงคข์อ้ที� 2 เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัพยากรณ์ที�สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรการลดความ
ไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางคอ์อนไลน์ ไดร้้อยละ 62.5  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .001 พบวา่ มี 5 ตวัแปร ตามลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา  
การแสวงหาข่าวสารจากสื�อใหม่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคา  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย เป็นปัจจัยที�สามารถ
พยากรณ์ได้มากที�สุด ร้อยละ 47.2  ช่องทางการจัดจาํหน่ายคือ เส้นทางที�ผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์
ผลิตภณัฑ์ถูกเปลี�ยนมือไปยงัตลาด และเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์ ( Kotler , ikk{)  ซึ� งดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
มีค่าเฉลี�ย q.{{ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การส่งสินคา้ตรงตามเวลามีผลต่อการลดความไม่แน่นอน
ในการตดัสินใจซื�อเครื� องสําอางมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย q.kq รองลงมาคือการจดัส่งสินคา้ผ่านไปรษณีย ์ 
มีค่าเฉลี�ย q.|} กระบวนการสั�งซื�อสะดวก มีค่าเฉลี�ย q.{k สามารถซื�อได้ตลอด ~s ชั�วโมง มีค่าเฉลี�ย 
q.}}  และความหลากหลายของช่องทางการจาํหน่ายส่งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจ
ซื�อเครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย q.}r 

นอกจากนี� ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่าย  มีค่าเฉลี�ย q.{{ ความหมายคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ช่องทางการจาํหน่าย มีอิทธิพลมากในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน์   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่าย เนตรนพิศ ประทุม (~��s)   
หมายถึง สถานที�ในการจดัจาํหน่ายหรือโครงสร้างของช่องทาง เพื�อเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการ
จากองคก์ารไปยงัตลาดเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมที�ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง 
คลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลัง และการจัดจาํหน่าย  สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เสาวนีย ์ 
ใจมูล (~��s) เรื�อง พฤติกรรมของคนวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื�อสินคา้เครื�องสําอาง
ออนไลน์ ที�ว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัดา้นช่องทางการจาํหน่ายเพราะตรงต่อเวลาในการ
จดัส่งสินคา้ งานวิจยัของชนนิกานต ์จุลมกร (2555) เรื�อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้
ผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า 
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ปัจจัยดา้นสถานที�ที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที�สุดคือ ร้านคา้ที�เปิด
บริการตลอด 24 ชั�วโมง สะดวกในการสั�งซื�อ ประหยดัเวลามีบริการส่งสินคา้ฟรี ตรงต่อเวลาในการ
จดัส่งสินคา้ นอกจากนี� มีงานวิจยัของสุธิศา โสมะบุตร์  (~�sk) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื� อ เครื� องสําอาง ผ่านเคาน์ เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู ้หญิงวัยทํางาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าห้างสรรพสินคา้จะวางสินคา้ทดลองใชใ้ห้ลูกคา้สามารถสัมผสัได ้
และงานวิจยัของพณัณ์ชิตา ภทัรคาํประสิทธิ�  (~���) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องสําอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการศึกษา
พบวา่ ในการทดลองซื�อเครื�องสาํอางแบรนใหม่ ผูบ้ริโภคมกัเลือกซื�อเครื�องสาํอางจากร้านเครื�องสาํอาง 
ในห้างสรรพสินคา้ เพราะเป็นสินคา้ที�ผูบ้ริโภคสามารถทดลองสินคา้ไดแ้ละมีราคาที�ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
รองลงมาคือ ร้านเครื�องสาํอางนอกหา้งสรรพสินคา้เพราะมีส่วนลดที�มากกวา่ในหา้งสรรพสินคา้   

ปัจจัยที�สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอน รองลงมาคือ ความน่าเชื�อถือของ 
แหล่งสารดา้นวจันภาษา ไดร้้อยละ 9.7  ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล ที�เขียนแนะนาํรายละเอียด และ
วิธีการใชผ้ลิตภณัฑ์มากที�สุด Burger and Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ~riq)  
จากสัจพจน์ข้อแรก ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เ ชิงผกผันกับการสื� อสารแบบวัจนภาษา  
ซึ�ง ในการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางนั�น ผูบ้ริโภคยอ่มเกิดความไม่แน่ใจ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูล
ผ่านสื�อต่างๆ โดยศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที�มีการเขียนแนะนาํสินคา้โดย และวิธีการใช ้ตลอดจน
การใชป้ระโยชน์ของสินคา้ ส่วนความน่าเชื�อถือรองลงมาคือ ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลที�มีการ
อพัเดทขอ้มูลสินคา้สมํ�าเสมอ โดยใชค้าํว่า “สินคา้มาใหม่” เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือและสร้างแรงจูงใจ
ในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางประเภทนั�น ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาต่อมาคือ ความ
น่าเชื�อถือของร้านคา้ออนไลน์ที�มีการโตต้อบกบัลูกคา้ผา่นทางคอมเมน้ท ์Inbox ใน Facebook ทาง Line 
หรือทางโทรศพัท์ ดว้ยถอ้ยคาํและภาษาที�เป็นมิตร และสุภาพอ่อนโยน ความน่าเชื�อถือของเว็บไซต ์ 
ที� มีการเขียนข้อความจัดลําดับยอดนิยมของสินค้าที�ขายดีไว้ เ ช่น การให้คะแนน การให้ดาว  
การให้มงกุฎกับผลิตภัณฑ์นั� น และความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลด้านวัจนภาษาสุดท้ายคือ  
ความน่าเชื�อถือของเว็บไซด์ที�มีการใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย กล่าวคือ  เว็บไซด์ขายเครื� องสําอางออนไลน์ 
ใชภ้าษาเขยีนแนะนาํสินคา้ วธีิการสั�งซื�อ และวิธีการจดัส่งที�เขา้ใจง่าย 
  นอกจากนี� ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร 
ดา้นวจันภาษา มีค่าเฉลี�ย q.qr ความหมายคือ กลุ่มตวัอยา่งมีความเชื�อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษา 
ในระดบัปานกลาง  
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  การสื� อสารด้านวัจนภาษา  เ ป็นการสื� อสารโดยใช้ภาษ าพูดหรือภาษา เ ขียน 
เป็นสัญลกัษณ์ในการสื�อสารเพื�อสร้างความน่าเชื�อถือ (ปรมะ สตะเวทิน, ~�~{) ซึ� งความน่าเชื�อถือของ
แหล่งสารด้านวจันภาษาในการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื� อเครื� องสําอางค์ผ่านร้านค้า
ออนไลน์นั�น  คือ การไดรั้บเนื�อหาของขอ้มูลที�ได้สดใหม่ ใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย และมีแหล่งที�มาของ
ขอ้มูลที�ชดัเจน ตามที� Burger and Gudykunst (อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ~riq) กล่าวในทฤษฎี
การลดความไม่แน่นอน สัจพจน์ขอ้แรก ความไม่แน่นอนมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักับการสื�อสาร
แบบวจันภาษา ช่วงเริ� มต้นการสนทนา จาํนวนการสื�อสารแบบวจันภาษากับคนแปลกหน้าเพิ�มขึ�น 
ระดบัความไม่แน่นอนเมื�อปฏิสัมพนัธ์กนัจะลดนอ้ยลง จาํนวนการสื�อสารแบบวจันภาษาจะเพิ�มมากขึ�น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุจิเรข รัศมีจาตุรงค ์(~��s) เรื�อง ความน่าเชื�อถือของการแนะนาํผลิตภณัฑ์
เครื� องสําอางในเว็ปไซด์ด้านเครื� องสําอาง จากผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้ขอ้มูลข่าวสารประเมินความ
น่าเชื�อถือของการแนะนาํผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางในเวบ็ไซตจี์บนัดอทคอมในดา้นการใชภ้าษาที�เขา้ใจได้
ง่ายมากที�สุด มีการโตต้อบดว้ยความเป็นมิตร นอกจากนี� ยงัมีงานวิจยัของ กรุณา จีนถนอม (~��i) ได้
ศึกษา การรับรู้ความสําคญัของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความน่าเชื�อถือของเวป็ไซด์สุขภาพและศึกษาแนว
ทางการสืบคน้ขอ้มูลสุขภาพของผูใ้ช้เว็ปไซด์สุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้เว็บไซต์ให้ความสําคญั
ปัจจยัที�มีต่ออิทธิพลต่อความน่าเชื�อถือปัจจยัแรก คือ ขอ้มูลที�เผยแพร่ มีแหล่งที�มาชดัเจน ตรวจสอบได ้
ปัจจยัต่อมาคือขอ้มูลที�เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์เป็นขอ้มูลที�ทนัสมยั ผูส้ร้างเวบ็ไซตเ์ป็นองคก์รหรือบุคคลที�
น่าเชื�อถือ มีการแบ่งประเภทขอ้มูลชดัเจน ภาษาที�ใชใ้นเวบ็ไซตอ่์านเขา้ใจง่ายและมีการเชื�อมโยงไปยงั
เว็บไซต์อื�นที� เชื�อถือได้ และงานวิจัยของลชันา สีเหลือง (~��s) ได้ศึกษาเรื� อง การแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื�อประกอบการตดัสินใจซื�อ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารในการโฆษณาออนไลน์เพื�อประกอบการตดัสินใจซื�อสินคา้ โดยพิจารณาจากขอ้ความ
และเนื�อหา ผูบ้ริโภคเห็นว่าโฆษณาออนไลน์ให้ขอ้มูลอธิบายรายละเอียดของสินคา้อย่างชัดเจน ไม่
จาํกดัพื�นที�ในการโฆษณา 
   จากผลการวิจัยพบว่า  ความน่าเชื�อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาที� มีผลต่อ 
การลดความไม่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างเชื�อถือแหล่งข้อมูลที� เขียนแนะนํารายละเอียดและวิธีการใช้
ผลิตภณัฑม์ากที�สุด รองลงมาคือเชื�อถือแหล่งขอ้มูลที�มีการอพัเดทขอ้มูลสินคา้สมํ�าเสมอ  เชื�อถือร้านคา้
ออนไลน์ที�มีการโตต้อบกบัลูกคา้ผา่นทางคอมเมน้ท ์เชื�อถือเวบ็ไซตที์�มีการเขียนขอ้ความจดัลาํดบั และ
เชื�อถือแหล่งขอ้มูลการใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย  
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ปัจจัยที�สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอน ในลาํดับถดัมาคือ การแสวงหา
ข่าวสารจากสื�อใหม่ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 2.8 เพราะในยุคโลกาภิวตัน์ที�การเชื�อมโยงของ
การศึกษาคน้ควา้ข้อมูลของเครื� องสําอางได้กว้างขึ�น ทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ต  
เพื�อคน้หาขอ้มูลของสินคา้และซื�อขายสินคา้หรือบริการผา่นอินเทอร์เน็ต ผูบ้ริโภคจึงแสวงหาข่าวสาร
จาก Facebook Fanpage/Sponser มากที�สุด  Zocial Rank (2014) พบว่าตน้ปี ~ris ที�ผ่านมา ประชากร
บน Facebook ของประเทศไทย มีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น ร้อยละ 5q จากปี 2013 ซึ� งผูใ้ช ้Facebook ใน
ประเทศไทย ปัจจุบนัมีจาํนวน 28 ลา้นคน ดว้ยเหตุนี� จึงทาํให้สื�อใหม่ ประเภท Facebook เป็นสื�อที�
ผู ้บ ริโภคแสวงหาข่า วสา รมากที� สุด  รองลง มาคือแสวงหาข่าวส าร  จา ก Youtube/Youtuber  
คลิปแลกเปลี�ยนภาพวิดีโอที�ผูใ้ชรี้วิวหรือพูดถึงเครื�องสําอางแบรนด์ต่างๆ ให้ผูติ้ดตามเขา้มารับชม 
ต่อมาคือ แสวงหาข่าวสารจากเวบ็บอร์ดดา้นความงาม เช่น จีบนัดอทคอม พนัทิปห้องโต๊ะเครื�องแป้ง 
วานิลาและวงในบิวตี�เป็นตน้ แสวงหาข่าวสารจากเวบ็บลอ็คของบิวตี�บล็อคเกอร์  

นอกจากนี�  อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2555) กล่าวว่า บล็อกเกอร์ดา้นความงาม คือ  
ผูเ้ขียนบล็อกที�มีผูต้ิดตามให้การยอมรับว่า มีอิทธิพลทางความคิดในเรื�องความงาม เช่น การทาํผม การ
แตง่หนา้ การดูแลตวัเองให้ดูดี เป็นตน้ โดยบลอ็กเกอร์จะเขียนแชร์ประสบการณ์และคาํวิจารณ์จากการ
ใชผ้ลิตภณัฑ์ความงามต่างๆ ในรูปแบบการเขียนหรือในรูปแบบของวีดีโอ ผ่านหน้าบล็อกของบล็อก
เกอร์คนนั�นๆ ต่อมาคือ การแสวงหาข่าวสารจาก Instagram เป็นแอพพลิเคชั�นของการถ่ายภาพ และการ
ตกแต่งภาพผ่านสมาร์ทโฟนปัจจุบนัการเติบโตของผูใ้ช ้ Instagram ในประเทศไทยนั�น Zocial Rank 
(2014) เพิ�มขึ�นร้อยละ 13 เป็นจาํนวน i.{ ลา้นคน การแสวงหาข่าวสารจากเว็บไซด์ของร้านคา้ที�ขาย
เครื�องสาํอางออนไลน์ และการแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์นอ้ยที�สุด  

 สื�อใหม่ (New media) หมายถึง สื�อที�เอื�อให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารทาํหนา้ที�ส่งสารและ 
รับสารได้พร้อมกันเป็นการสื�อสารสองทาง และสื�อยงัทําหน้าที� ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ  
ภาพ เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื�อดั� งเดิม เขา้กบัความกา้วหน้าของ
ระบบเทคโนโลยสัีมพนัธ์ ทาํให้สื�อสามารถสื�อสารไดส้องทางผ่านทางระบบเครือข่าย และมีศกัยภาพ
เป็นสื�อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัสื�อใหม่พฒันาขึ�นหลากหลาย ที�เป็นที�รู้จกั และนิยมกนัมาก
ขึ�น (Burnett, & Marshall D., 2003, pp.40-41)  

 ในการแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อเครื� องสําอาง 
ผูบ้ริโภคยอ่มเกิดความไม่แน่ใจในผลิตภณัฑ์ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ บุคคลที�
มีความรู้ คาวมเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นผ่านสื�อต่างๆ ซึ� ง Atkin (ik{q) กล่าวว่า การแสวงหาข่าวสารหรือ
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ความตอ้งการสื�อสารมวลชนของปัจเจกบุคคลนั�นคือ ความตอ้งการไดรั้บข่าวสาร (Information) และ
ความบนัเทิง (Entertainment)  

 จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพรรณ กิจกอ้งเจริญ (~��i) เรื�อง เนื�อหาสารเกี�ยวกบั
ความงามและผลในการโน้มน้าวใจที�นําเสนอทางเว็ปบล็อกและเว็ปไซด์ พบว่า การศึกษารูปแบบ
เนื�อหาสารเกี�ยวกบัความงามกบัเวบ็บลอ็ก จาํนวน 2 เวบ็บล็อก ไดแ้ก่ เวบ็บล็อก  Pupe_So_Sweet  และ 
เวบ็บล็อก Tuniez 83 และ จากเวบ็ไซตจ์าํนวน 1 เวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ www.jeban.com  มีผลในการโน้มน้าว
ใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเชื�อว่าผลิตภัณฑ์นั� นดีและรู้สึกอยากทดลองใช้ เพราะเว็บบล็อก  
Pupe_So_Sweet และ เวบ็บล็อก Tuniez 83 ไดอ้ธิบายถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ์นั�นๆ ว่าส่วนประกอบ
ภายในผลิตภณัฑ์มีประโยชน์ในดา้นใด หากตรงตามความตอ้งการของผูอ่้านรีวิว จะมีส่วนทาํให้ผูอ่้าน
ตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์นั� นทันที ในส่วนเว็บไซต์ www.jeban.com พบว่า ความคิดเห็นจากผูที้� ใช้
ผลิตภณัฑจ์ริง มีส่วนให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อสินคา้และบริการนั�น  นอกจากนี� ยงัมีงานวิจยัของอารีรัตน์ 
สุรอมรรัตน์ (2555) ไดศึ้กษาเรื�อง ความเป็นผูน้าํทางความคิดของบล็อกเกอร์ดา้นความงามกบัการรับรู้ 
ทัศนคติ และการตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู ้บริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคตัดสินใจซื� อ
ผลิตภณัฑ์ดา้นความงามตามบิวตี�บล็อกเกอร์ ผูบ้ริโภคเห็นว่าขอ้มูลผลิตภณัฑ์ดา้นความงามจากบลอ็ก
เกอร์เป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับผูบ้ริโภค คาํแนะนาํเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นความงามผูบ้ริโภคสามารถหาได้
จากบล็อกความงาม ผูบ้ริโภครู้สึกดีต่อผลิตภณัฑ์ด้านความงามที�บล็อกเกอร์แนะนาํว่าใช้ดี ผูบ้ริโภค
ยินดีจะแนะนําให้เพื�อนหรือคนรู้จักซื� อผลิตภณัฑ์ด้านความงามตามที�บล็อกเกอร์นําเสนอ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล  เพิ�มชีวิต (~��~) ไดศึ้กษาเรื�อง การแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ 
และความเชื�อถือในขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน พบว่า คน
วยัทาํงานมีการแสวงหาจากอินเทอร์เน็ต โดยประเภทของสื�ออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองใชม้ากที�สุด คือ 
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคคนอื�นที�มีประสบการณ์ในสินคา้และบริการการท่องเที�ยวนั� นๆ ในกระดานข่าว 
กระทู้เว็บไซต์ต่างๆ คนวยัทาํงานส่วนใหญ่แสวงหาขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภค
สร้างเองอย่างสมํ�าเสมอ เฉลี�ยสัปดาห์ละ s-} ครั� ง ครั� งละหนึ� งชั�วโมงหรือหนึ� งชั�วโมงครึ� ง มีการใช้
ประโยชน์ขอ้มูลการท่องเที�ยวจากสื�อออนไลน์ที�ผูบ้ริโภคสร้างเองในระดบัสูง โดยใชห้าขอ้มูลเกี�ยวกบั
สถานที�พกัโรงแรม และงานวิจยัของตวงพร หมวดมณี (~��q) ศึกษาเรื�อง การแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร
และความคาดหวงัของผูล้งทุนซื�อขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่า ด้านพฤติกรรมการ
แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร พบว่าโดยเฉลี�ยในหนึ�งสัปดาห์กลุ่มตวัอย่างใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื�อแสวงหาขอ้มูล
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ข่าวสารดา้นการลงทุนทุกวนั อย่างน้อยวนัละ q ชั�วโมง โดยมีความคาดหวงัขอ้มูลข่าวสารที�สดใหม่ 
ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ และขอ้มูลที�ถูกตอ้งเชื�อถือได ้ 

 จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งแสวงหาข่าวสารจาก Facebook Fanpage/Sponser 
มากที�สุด รองลงมาคือแสวงหาขา่วสารจาก Youtube/Youtuber  แสวงหาข่าวสารจากเวบ็บอร์ด แสวงหา
ข่าวสารจากเวบ็บลอ็คของบิวตี�บล็อคเกอร์ แสวงหาข่าวสารจาก Instagram  แสวงหาข่าวสารจากเวบ็
ไซด์ของร้านคา้ที�ขายเครื�องสาํอางออนไลน์ และแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์นอ้ยที�สุด  

ปัจจยัลาํดบัถดัมาที�สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอนได ้คือ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ได้ร้อยละ 1.9  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่  
วตัถุดิบ/ส่วนผสม ผลิตภณัฑไ์ดก้ารรับรองมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์ที�ตราสินคา้มีชื�อเสียง สินคา้ทดลองหรือ 
Tester และดา้นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์ 

นอกจากนี�  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉลี�ย q.}{ ความหมายคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มี
อิทธิพลมากในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์  เนตรนพิศ ประทุม (~��s) กล่าวว่า 
ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นอีกหนึ� งปัจจัยที�สามารถกระตุน้พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อ
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคไดปั้จจยัแรกไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สิ�งที�เสนอขายให้กบั
ลูกคา้ เพื�อตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจซึ� งสามารถสัมผสัได้
และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้และบริการ ชื�อเสียงของผูจ้ ําหน่าย 
ผลิตภณัฑ์อาจเป็นสินคา้ บริการ บุคคล สถานที� หรือความคิดเห็น ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะส่งผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถจาํหน่ายได ้ Kotler 
(ikk{) ไดก้ล่าวเพิ�มเติมว่า คุณภาพของผลิตภณัฑ์คือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการทาํหน้าที�ของ
ตน ความเชื�อถือได ้และความสะดวกในการใชง้านสอดคลอ้งกบังานวิจัยของรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ� ธร 
(~��~) เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางของผูช้าย พบว่า ส่วนประสมและมาตรฐาน
การผลิตของสินคา้เป็นปัจจัยหนึ� งที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ และผลการวิจยัเรื� องนี� เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบังานวิจยัของอาทิตย ์วิรารัตน์และนิตยา ฐานิตธนกร (~��s) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�
ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย)์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อมากที�สุด เนื�องจาก
เครื� องสําอางเป็นผลิตภณัฑ์ที�ต้องใช้โดยตรงบนผิวหน้าและร่างกาย ดังนั� น คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
ส่วนผสมและมาตรฐานในการผลิตจึงเป็นสิ�งที�สําคญัสําหรับผูที้�ตอ้งการใชเ้ครื�องสาํอาง และ เป็นสิ�งที�
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ผูใ้ชเ้ครื�องสําอางคาดหวงัจะไดรั้บความพึงพอใจที�ตอบสนองตรงความตอ้งการอย่างสูงสุด ตลอดจน
ความเชื�อมั�นในผลิตภณัฑ์นั�นดว้ย  

ทั�งนี�  ดา้นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์  ที�ออกแบบให้มีรูปทรงทนัสมยั มีความแปลกใหม่ 
ที�ต่างจากแบรนด์อื�น เป็นอีกปัจจยัสาํคญัที�สามารถลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอาง
ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกลา้กมล สุริยนัต ์(~��s) ศึกษาเรื�อง การสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การและความพึงพอใจที�มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เครื� องสําอางอีทูดี� เฮ้าท์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจในด้านรูปลักษณ์ผลิตภณัฑ์ เครื� องสําอางเกาหลีแบรนด ์
ETUDE HOUSE หีบห่อที�บรรจุ การออกแบบของผลิตภณัฑ์ ดา้นประโยชน์หลกัที�ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
หลงัการใชง้าน และความภาคภูมิใจในคอนเซ็ปต ์“บา้นของเจา้หญิง”ในระดบัมาก  

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ที�มีผลต่อการลดความ 
ไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วตัถุดิบส่วนผสมมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตดัสินใจซื�อเครื� องสําอางมากที�สุด รองลงมาคือผลิตภณัฑ์ได้การรับรองมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์ที�ตรา
สินคา้มีชื�อเสียง  Tester  หรือสินคา้ขนาดทดลอง และด้านรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการลด
ความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด 

ปัจจัยสุดท้ายที�สามารถพยากรณ์ได้ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 0.9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไดแ้ก่ การระบุราคาชดัเจนมี
ผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางมากที�สุด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพและปริมาณ การชาํระสินคา้ทาํไดง่้าย สามารถเปรียบเทียบราคากบัร้านอื�นได ้และมีราคาที�ถูก
กวา่ทอ้งตลาด  

นอกจากนี�  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา  มีค่าเฉลี�ย q.{k ความหมายคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีอิทธิพล
มาก ในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  
เนตรนพิศ ประทุม (~��s) หมายถึง จาํนวนเงินหรือสิ� งอื�นๆ ที� มีความจําเป็นต้องจ่ายเพื�อให้ได ้
ผลิตภณ์ัคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์ ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคอาจ
สนใจซื�อ ตามที� Kotler (ikk{) ไดก้ล่าวไว ้การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจะตอ้งคาํนึงถึงการยอมรับของ
ลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนของสินคา้และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง และภาวการณ์ในการแข่งขนั 
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ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยสุภามาส อินอ๊อด (~��q) เรื� อง ปัจจัยที� มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื� อ
เครื� องสําอางอีทูดี� เฮ้าท์จากประเทศเกาหลีใต ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาตอ้ง
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของสินคา้ นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของเสาวนีย ์ใจมูล 
(~��s) ได้ศึกษา พฤติกรรมของคนวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื� อสินคา้เครื�องสําอาง
ออนไลน์ พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง ir,rri-i�,rrr บาท 
ผูต้อบแบบสอบถามนิยมซื�อเครื�องสําอางออนไลน์จากเว็บไซตร้์านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) 
เนื�องจากเห็นวา่มีราคาถูกกว่าการซื�อโดยวธีิอื�น  และงานวิจยัของรัฐนนัท ์พงศว์ิริทธิ� ธร (~��~) ไดศึ้กษา 
ปัจจัยที� มีผลต่อการตัดสินใจซื� อเครื� องสําอางของผู ้ชาย พบว่า ปัจจัยที� มีผลต่อการตัดสินใจซื� อ
เครื�องสําอางของผูช้ายคือ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เนื�องจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผล
ต่อการตดัสินใจซื�อ ผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัในการใชแ้ละมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
ความปลอดภยั รวมไปถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เครื�องสาํอางดว้ย และผลการวิจยัเรื�องนี� เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบังานวิจยัของศิริพร พุ่มพึ�งพุทธและกลัยา นามสงวน (~�sk) เรื�อง ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื�องสาํอางของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะ
ช่าง พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นว่าราคาที�เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางในระดบัมาก 
สอดคล้องกับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที�ได้รับค่าใช้จ่ายจากผูป้กครองเฉลี�ยต่อเดือนตั� งแต่น้อยกว่า  
~,rrr - s,rrr บาท / เดือน ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเนตรนพิศ ประทุม (~��s) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื�อเครื�องสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศของเพศที�สาม ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบมี
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื� อแต่ละครั� งไม่เกิน i,rrr บาท ซื� อจากเคาร์เตอร์เครื� องสําอางใน
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้า เ พ ร า ะ มี ร า ค า ติ ด ไ ว้ชัด เ จ น แ ล ะ บ า ง ช่ ว ง เ ว ล า ข า ย สิ น ค้ า ชุ ด ป ร ะ ห ยัด 
ที� ร่วมสินค้าในชุดเ ดียวกัน  เ มื�อ เปรียบเทียบราคาแล้ว ถูกกว่า เ มื� อซื� อแยก และงานวิจัยของ 
พณัณ์ชิตา  ภทัรคาํประสิทธิ�  (~���) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซื�อเครื�องสําอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื�อเครื�องสําอางต่อ i เดือน โดยจาํนวนเงินที�ยอมใชจ่้ายไม่เกิน �rr บาท 
และซื�อเครื� องสําอางจาํนวน i ชิ�น ในการทดลองซื� อเครื� องสําอางแบรนใหม่ ผูบ้ริโภคมกัเลือกซื�อ
เครื�องสําอางจากร้านเครื�องสาํอางในห้างสรรพสินคา้เพราะเป็นสินคา้ที�ผูบ้ริโภคสามารถทดลองสินคา้
ไดแ้ละมีราคาที�ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน รองลงมาคือ ร้านเครื�องสาํอางนอกห้างสรรพสินคา้เพราะมีส่วนลด
ที�มากกว่าในห้างสรรพสินคา้ 
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จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา เป็นปัจจยัสุดทา้ยที�
สามารถพยากรณ์ได ้ดา้นราคาที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื� องสําอาง โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การระบุราคาชดัเจน มีผลต่อการลดความไม่
แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางมากที�สุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ  
การชาํระสินคา้ทาํไดง่้าย สามารถเปรียบเทียบราคากบัร้านอื�นได ้และมีราคาที�ถูกกว่าทอ้งตลาดส่งผล
ต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสาํอางนอ้ยที�สุด  

อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม เป็นปัจจัยที�ไม่สามารถ
พยากรณ์ไดจ้ากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม มีค่าเฉลี�ย  ~.�{  
ความหมายคือ กลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมในระดบันอ้ย   

ในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางผา่นร้านคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคอาจมีความไม่แน่ใจใน
การตดัสินใจซื�อ เพราะไม่ไดเ้ห็นและสัมผสัสินคา้จริง แต่หากไดรั้บการสนับสนุนหรือขอ้คิดเห็นจาก
เพื�อนหรือคนรู้จกัแลว้ อาจทาํให้ผูบ้ริโภคลดระดบัความไม่แน่ใจในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางผ่าน
ร้านคา้ออนไลน์ได ้แต่ปัจจยัดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม เป็นปัจจยัที�ไม่สามารถพยากรณ์ได ้ 
จึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉันทย์วุา มีแสงเพ็ชร์ (~��}) ศึกษาเรื�อง พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัที�มี
ผลต่อการซื� อเครื� องสําอางชาร์มมิ�งของลูกคา้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู ้บริโภคที�ใช้
เครื�องสําอางชาร์มมิ�งในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ รู้จกัผลิตภณัฑ์ผ่านการแนะนาํจากเพื�อน
หรือคนรู้จกั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชชัพร เหล่าวีระไชย (~�qk) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง ปัจจยัการ
สื�อสารที� มีผลต่อการซื� อเครื� องสําอางของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการสื�อสารระหว่างบุคคลกบัพ่อแม่ ญาติพี�น้อง และเพื�อน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซื�อเครื�องสําอาง และขดัแยง้กบังานวิจยัของ อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (~���) ไดศึ้กษาเรื�อง ความเป็นผูน้าํ
ทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้านความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ ์
ดา้นความงามของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ดา้นความงามตามบิวตี�บล็อกเกอร์ 
ไม่ใช่การกระทาํที�เสียหาย ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ดา้นความงามจากบลอ็กเกอร์เป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริโภค 
คาํแนะนาํเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นความงามผูบ้ริโภคสามารถหาไดจ้ากบล็อกความงาม ผูบ้ริโภครู้สึกดี
ต่อผลิตภณัฑ์ดา้นความงามที�บล็อกเกอร์แนะนาํว่าใช้ดี ผูบ้ริโภคยินดีจะแนะนาํให้เพื�อนหรือคนรู้จัก  
ใหซื้�อผลิตภณฑัด์า้นความงามตามที�บลอ็กเกอร์นาํเสนอ 

จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านการปฏิสัมพันธ์กบัเครือข่ายสังคม เป็นปัจจัยที�ไม่
สามารถพยากรณ์ได้ กลุ่มตวัอย่างมีระดับการปฏิสัมพันธ์กบัเครือข่ายสังคม มีค่าเฉลี�ย  ~.�{  เมื�อ
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พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งปฎิสัมพนัธ์กบัเพื�อนและเพื�อนสนิท มีค่าเฉลี�ย 3.33  รองลงมา
คือ ปฎิสัมพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน มีค่าเฉลี�ย 2.77 ปฎิสัมพนัธก์บัพนกังานขายเครื�องสาํอางตามเคาน์เตอร์
และเมคอัพอาร์ททิส มีค่าเฉลี�ย 2.67 ปฎิสัมพันธ์กับเพื�อนทางสื� อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 2.44  
ปฎิสัมพนัธ์กบัเจา้ของกระทู ้และAdmin Facebook Fanpage มีค่าเฉลี�ย 2.42 ปฎิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ ญาติ 
พี�น้อง มีค่าเฉลี�ย 2.38 ปฎิสัมพนัธ์กบับิวตี�บล๊อกเกอร์ มีค่าเฉลี�ย 2.35 และปฎิสัมพนัธ์กบัคนรู้จกั และ
เพื�อนไม่สนิทน้อยที�สุด มีค่าเฉลี�ย 2.22  จึงสรุปไดว่้า กลุ่มตวัอย่างมีการปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม
ในระดบัน้อย  จึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัที�กล่าวมาขา้งตน้ที�ว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางจาก 
พ่อแม่ ญาติพี�นอ้งเพื�อนหรือคนรู้จกั และบล็อกเกอร์ดา้นความงาม  

 

K.L  ข้อเสนอแนะ  
 
 K.L.M  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

จากผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นปัจจยัที�
สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอนไดม้ากที�สุด กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า การส่งสินคา้ตรงตามเวลามี
ผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางมากที�สุด รองลงมาคือการจดัส่งสินคา้
ผ่านไปรษณีย ์มีกระบวนการสั�งซื�อสะดวก สามารถสั�งซื�อไดต้ลอด ~s ชั�วโมง และมีความหลากหลาย
ของช่องทางการจาํหน่าย นอกจากนี�ผูบ้ริโภคยงัเลือกใชบ้ริการในดา้นการชาํระเงินผ่าน ATM หรือทาง 
Mobile Banking เพื�อความสะดวก ดงันั�น ผูป้ระกอบการทางร้านคา้ออนไลน์ตอ้ง สร้างความเชื�อมั�นใน
ระบบการชาํระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื�อความปลอดภัยในด้านการรักษาข้อมูลของผูบ้ริโภค 
ตลอดจนรักษาคาํมั�นสัญญาในการจดัส่งสินคา้ตรงเวลา  

ปัจจยัที�สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอน รองลงมาคือ ความน่าเชื�อถือของแหล่งสาร
ดา้นวจันภาษา ในการซื�อเครื�องสําอางจากร้านคา้ออนไลน์นั�น ผูบ้ริโภคยอ่มเกิดความไม่แน่ใจในการ
ตดัสินใจซื�อ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลผ่านสื�อต่างๆ โดยศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที�มีการเขียนแนะนํา
สินคา้โดย และวิธีการใช ้ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ของสินคา้ ควรใชภ้าษาเขียนแนะนาํสินคา้ วิธีการ
สั�งซื�อ และวิธีการจดัส่งที�เขา้ใจง่าย จะไดไ้ม่ทาํให้ผูบ้ริโภคสับสน ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ควร
อพัเดทขอ้มูลสินคา้สมํ�าเสมอ นิยมใชค้าํว่า “สินคา้มาใหม่” เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือและสร้างแรงจูงใจ
ในการตดัสินใจซื�อเครื� องสําอางประเภทนั�น ตลอดจนการโตต้อบกบัลูกคา้ผ่านทางคอมเมน้ท์ Inbox  
ใน Facebook ทาง Line หรือทางโทรศพัท์ ควรใช้ถอ้ยคาํและภาษาที�เป็นมิตรและสุภาพอ่อนโยน  
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หากร้านคา้เครื�องสําอางออนไลน์มีการจัดลาํดับยอดนิยมของสินคา้ที�ขายดีไว ้เช่น การให้คะแนน  
การให้ดาว การใหม้งกุฎกบัผลิตภณัฑน์ั�น ยิ�งโนม้นา้วใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑน์ั�นมากขึ�น  

ปัจจยัลาํดบัถดัมาที�สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่นอนได ้คือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นวตัถุดิบ/ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ควรให้
ขอ้มูลที�เท็จจริงกบัลูกคา้ เช่น ถ่ายภาพส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์แลว้บรรยายประโยชน์จากส่วนผสมนั�น
ให้ชดัเจนยิ�งขึ�น  นอกจากนี�  ผลิตภณัฑที์�ไดก้ารรับรองมาตรฐาน และผลิตภณัฑที์�ตราสินคา้มีชื�อเสียง 
ควรถ่ายภาพสินคา้หรือเขียนบรรยาย เพื�อการันตีว่า สินคา้ชิ�นนี� ไดรั้บการยอมรับ เพื�อสร้างการรับรู้ที�ดี
และโนม้นา้วใหเ้กิดการตดัสินใจซื�อง่ายขึ�น ในดา้นสินคา้ทดลองหรือ Tester ซึ�งกาํลงัเป็นที�นิยมในกลุ่ม
ผูบ้ริโภค เพราะมีราคาถูกกว่าขนาดจริงและสามารถนาํไปทดลองใช ้ก่อนตดัสินใจซื�อขนาดจริงต่อไป 
และดา้นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ควรควรพฒันาดา้นการนาํเสนอภาพ
ของผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเห็นชดัเจน (360 องศา) และมีความละเอียดของภาพสูง 

ปัจจัยสุดท้ายที�สามารถพยากรณ์ได้ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา /// //
ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ควรระบุราคาชดัเจน ราคาสินคา้ตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 
อยา่งไรก็ดี ร้านคา้ออนไลน์ควรมีช่องการชาํระสินคา้ที�ง่ายและสะดวก กล่าวคือ ผูป้ระกอบการร้านคา้
ออนไลน์จะตอ้งมีบญัชีธนาคารที�ครอบคลุมการทาํธุรกรรมารเงินของผูบ้ริโภค   

ทั�งนี�  ยงัสามารถขยายขอบเขตการศึกษาเพิ�มองคค์วามรู้ในการลดความไม่แน่นอน 
จากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นการตดัสินใจซื�อสินคา้และบริการอื�นๆ รวมถึงขยายขอบเขต
การศึกษาจากพื�นที�จริงเป็นพื�นที�ออนไลน์ 
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   K.L.O  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั1งต่อไป 

  1)  จากการทบทวนวรรณกรรมที�ผ่านมา พบว่ามีงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการสื�อสาร
การตลาดเรื�องเครื�องสําอางจาํนวนมาก ดงันั'นในการศึกษาครั' งต่อไปผูว้ิจยัควรศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบั
การสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) ด้วยการศึกษาจากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณเกี�ยวกบัปัจจยัการสื�อสารการตลาดที�ส่งผลต่อผลิตภณัฑ์เครื�องสาํอาง เพื�อคน้หาสถานภาพองค์
ความรู้ ของงานวิจยั และเพื�อหาขอ้สรุปเพื�อคน้หาองคค์วามรู้ใหม่เพิ�มเติมจากประเด็นส่วนประสมทาง
การตลาดและการสื�อสารการตลาด 
 ~)  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัที�สามารถพยากรณ์ไดม้ากที�สุดคอื ปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การส่งสินค้าตรงตามเวลา มีผลต่อ 
การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื� อ เครื� องสําอางมากที� สุด ในการศึกษาครั' งต่อไป  
ผูว้ิจัยควรมีการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกกับทางผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ ในเรื� องกระบวนการ
สื�อสารและการสื�อสารการแบบบูรณาการ 

  3)  ในการศึกษาครั' งต่อไป ผูวิ้จัยควรมีการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกกบัผูบ้ริโภค ในด้าน 
การสื�อสารระหว่างบุคคล การเปิดรับข่าวสาร ตลอดจนพฤติกรรมการตดัสินใจซื'อเครื�องสําอางจาก
ร้านคา้ออนไลน์ 

4)  ในการศึกษาครั' งต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาเรื�อง การลดความไม่แน่นอนในบริบทอื�น 
และกลุ่มเป้าหมายต่างจากเดิม เพื�อเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ในดา้นวิชาการนิเทศศาสตร์ 
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ภาคผนวก 



 

แบบสอบถาม 

 
เรื�อง การแสวงหาข่าวสารเพื�อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อเครื�องสําอาง 

จากร้านค้าออนไลน์ 

 

คําชี�แจง   

แบบสอบถามนี�เป็นส่วนหนึ�งของการวิจัย เพื�อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ภาควชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

ทั�งนี� ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นเพศหญิงที�เคยซื�อเครื�องสําอางจากร้านค้าออนไลน์  

อย่างน้อย 1 ครั� ง เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย จึงใคร่ขอความร่วมมือในการ 

ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที�สุด 

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (  กรุณาทาํเครื�องหมาย   ���� หน้าข้อความต่อไปนี� ) 
1. อาย ุ

    1. 18-21 ปี                 2. 22-25 ปี                     3. 26-29 ปี                 4. 30  ปีขึ�นไป 
 

2. สถานภาพ 
1. โสด                        2. สมรส  3. หยา่ร้าง       4. อื%นๆ  
 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
    1. ตํ%ากวา่มธัยมศึกษา                         2. มธัยมศึกษา            
    3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า              4. ปริญญาตรี                                    
    5. สูงกวา่ปริญญาตรี            
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4. อาชีพ 
1. นกัศึกษา                         2. รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ          
3. พนกังานบริษทั                  4. ธุรกิจส่วนตวั                                 
5. รับจา้งทั%วไป                    6.อื%นๆ (โปรดระบุ).......................... 
 

5. รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 
    1. ตํ%ากวา่ 10,000 บาท               2. 10,001-20,000 บาท         3. 20,001-30,000 บาท       
    4. 30,001-40,000 บาท              5. 40,001-50,000 บาท          6. มากกวา่ 50,000 บาท     

 

ส่วนที�  2    การแสวงหาข่าวสารเพื�อตัดสินใจซื�อเครื�องสําอาง 

ท่านเคยสืบค้นข้อมูลในสื�อออนไลน์เกี�ยวกบัเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์บ่อยเพยีงใด 

2.1 ใน 1 สัปดาห์ โดยเฉลี�ยท่านใช้อนิเตอร์เน็ตบ่อยครั�งแค่ไหน 

 

การสืบค้นข้อมูลในสื�อออนไลน์เกี�ยวกบั

เครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

นานๆ

ครั�ง 

1 – 3 ครั�ง 

ต่อ

สัปดาห์ 

 

4 – 6 

ครั�ง 

ต่อ

สัปดาห์ 

7 – 8  

ครั�ง 

ต่อ

สัปดาห์ 

มากกว่า  

9 ครั�ง 

ต่อสัปดาห์ 

ความถี�ในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกี�ยวกบัเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

2.1 ใน 1 สปัดาห์ โดยเฉลี%ยท่านใช้
อินเตอร์เน็ตบ่อยครั� งเพียงใด 
 

     

 
2.2 ท่านใช้เวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละครั�งนานเท่าใด 

การสืบค้นข้อมูลในสื�อออนไลน์เกี�ยวกบั

เครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

น้อย

กว่า 30 

นาท ี

30 นาท ี 

 

1 ชั�วโมง 

 

2 ชั�วโมง 

 

มากกว่า 3 

ชั�วโมง 

 

 ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกี�ยวกบัเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ (ชั�วโมง/วนั) 

 เพื�อลดความไม่แน่นอนในการตดัสินใจซื�อเครื�องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ 
2.2 ท่านใชเ้วลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่ละ
ครั� งนานเท่าใด 
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2.3 ท่านอ่าน review สินค้าหรือคําแนะนําจากผู้ที�มีประสบการณ์ในการใช้เครื�องสําอางบ่อยเพยีงใด 

 

การสืบค้นข้อมูลในสื�อออนไลน์เกี�ยวกบั

เครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

1 ครั�งต่อ

สัปดาห์ 

2 ครั�งต่อ

สัปดาห์ 

3 ครั�ง

ต่อ

สัปดาห์ 

4 ครั�งต่อ

สัปดาห์ 

มากกว่า 4

ครั�งต่อ

สัปดาห์ 

ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกี�ยวกบัเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ (จาํนวนครั�ง/สัปดาห์)   

2.3 ท่านอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจากผู ้
ที%มีประสบการณ์ในการใชเ้ครื%องสาํอางบ่อย
เพียงใด 

     

 

2.4  ท่านใช้สื�ออะไรในการแสวงหาข่าวสารเมื�อตัดสินใจซื�อเครื�องสําอางในร้านค้าออนไลน์ 

 

สื�อที�ใช้ในการแสวงหาข่าวสาร 

ใช้ในการ

แสวงหา

น้อยที�สุด 

1 

 

ใช้ในการ

แสวงหา

น้อย 

2 

 

ใช้ในการ

แสวงหา

ปานกลาง 

3 

ใช้ในการ

แสวงหา

มาก 

4 

ใช้ในการ

แสวงหา

มากทีสุด 

5 

1. สื�อดั�งเดมิ 

1.1 นิตยสาร      

1.2. โทรทศัน ์      

1.3 แผน่พบัโฆษณาเครื%องสาํอาง      

1.4 หนงัสือพิมพ ์      

1.5 หนงัสือเล่มเลก็ โปสการ์ดจากเครื%องสาํอาง 
แบรนดต์่างๆ ที%ส่งมารายเดือนทางไปรษณีย ์

     

2. สื�อใหม่ 
2.1. เวบ็บลอ็คของบิวตี�บลอ็คเกอร์      
2.2 เวบ็บอร์ด เช่น จีบนัดอทคอม พนัทิปหอ้ง 
โตะ๊เครื%องแป้ง วานิลาและวงในบิวตี�  

     

2.3 โฆษณาออนไลน ์แบนเนอร์/ 
ใชภ้าพเคลื%อนไหว/มีคลิปวดีีโอประกอบ 
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สื�อที�ใช้ในการแสวงหาข่าวสาร 

ใช้ในการ

แสวงหา

น้อยที�สุด 

1 

 

ใช้ในการ

แสวงหา

น้อย 

2 

 

ใช้ในการ

แสวงหา

ปานกลาง 

3 

ใช้ในการ

แสวงหา

มาก 

4 

ใช้ในการ

แสวงหา

มากทีสุด 

5 

2.4  Youtube/Youtuber 
คลิปวดีิโอที%ผูใ้ชรี้ววิหรือพดูถึงเครื%องสาํอางแบ
รนดต์่างๆ ใหผู้ติ้ดตามเขา้มารับชม 

     

2.5 Facebook Fanpage/Sponser  
Facebook Fanpage/Sponser เครื%องสาํอางแบ
รนดต์่างๆ และร้านขายเครื%องสาํอางที%อยูใ่น 
Facebook Fanpage  

     

2.6 Instagram 
Instagram ของเครื%องสาํอางแบรนดต์่างๆ  
และร้านขายเครื%องสาํอางที%อยูใ่น Instagram 

     

2.7 เวบ็ไซดข์องร้านคา้ที%ขายเครื%องสาํอาง
ออนไลน์  

     

 

ส่วนที� 3 ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 

ซื�อเครื�องสําอาง 

3.1 ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจซื�อเครื�องสําอางผ่านร้านค้า 

ออนไลน์หรือไม่ 

 

ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ในด้านการสื�อสาร 

เชื�อถือ

น้อยที�สุด 

1 

 

เชื�อถือ

น้อย 

2 

 

เชื�อถือปาน

กลาง 

3 

เชื�อถือ

มาก 

4 

เชื�อถือมาก

ทีสุด 

5 

1. ด้านการสื�อสารทางวจันภาษา 

1.1 มีการใชภ้าษาที%เขา้ใจง่าย เช่น เวบ็ไซดข์าย
ของออนไลนใ์ชภ้าษาแนะนาํสินคา้ วธีิการ
สั%งซื�อ และวธีิการจดัส่งที%เขา้ใจง่าย 
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ความน่าเชื�อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ในด้านการสื�อสาร 

เชื�อถือ

น้อยที�สุด 

1 

 

เชื�อถือ

น้อย 

2 

 

เชื�อถือปาน

กลาง 

3 

เชื�อถือ

มาก 

4 

เชื�อถือมาก

ทีสุด 

5 

1.2 ร้านคา้ออนไลน์มีการโตต้อบกบัลูกคา้ผา่น
ช่องทางการสนทนาดว้ยถอ้ยคาํและภาษาที%เป็น
มิตรและสุภาพอ่อนโยน 

     

1.3 มีการเขียนแนะนาํรายละเอียดและวธีิการใช้
ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน  

     

1.4 ในเวบ็ไซตมี์การเขียนขอ้ความจดัลาํดบัความ
นิยมของสินคา้ที%ขายดีไว ้เช่น การใหค้ะแนน 
การใหด้าว การใหม้งกฎุกบัผลิตภณัฑน์ั�น 

      

1.5 มีการอพัเดทขอ้มูลสินคา้และผลิตภณัฑที์%
ออกใหม่สมํ%าเสมอ โดยใชว้า่ “สินคา้มาใหม่” 

     

2. ด้านการสื�อสารทางอวจันภาษา 
2.1 มีการโฆษณาแฝงผา่นสื%อออนไลน์ เช่น 
Youtube แบนเนอร์ pop-upที%ปรากฎบนเวบ็ไซต ์
ที%รีววิเครื%องสาํอาง Facebook และ Instagram 

     

2.2 การใชรู้ปภาพของเครื%องสาํอาง สีพื�นของ
เวบ็ไซตที์%ทาํใหห้นา้เวบ็มีความน่าสนใจหรือการ
ใชรู้ปโปรไฟลที์%แสดงถึงร้านขายเครื%องสาํอาง 
ใน Facebook และ Instagram 

     

2.3 รูปแบบของสีและตวัอกัษรในเวบ็ไซตมี์การ
เคลื%อนไหว และตวัอกัษรมีไฟกะพริบ 

     

2.4 ใชภ้าพหรือวดีีโอของบุคคลที%มีชื%อเสียงหรือ
บิวตี�บลอ๊กเกอร์ในการแนะนาํสินคา้ 

     

2.5 แนะนาํวธีิการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑเ์ป็น
ภาพเคลื%อนไหว (VDO) 
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ส่วนที� 4    การปฎสัิมพนัธ์กับเครือข่ายสังคมที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อ

เครื�องสําอาง 

4.1 เมื�อท่านจะซื�อเครื�องสําอางออนไลน์ ท่านมีการพูดคุยติดต่อสื�อสารกบัใคร เพื�อช่วยในการ 

ตัดสินใจสั�งซื�อเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

 

การปฎสัิมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคม 

มี

ปฏิสัมพนั

ธ์น้อย

ที�สุด 

1 

 

มี

ปฏิสัมพนั

ธ์น้อย 

2 

 

มี

ปฏิสัมพนั

ธ์ปาน

กลาง 

3 

มี

ปฏิสัมพนั

ธ์มาก 

4 

มี

ปฏิสัมพนัธ์

มากทีสุด 

5 

1. พอ่แม่ ญาติ พี%นอ้ง      

2.เพื%อนและเพื%อนสนิท      

3. คนรู้จกัและเพื%อนไม่สนิท      

4. เพื%อนร่วมงาน      

5. เพื%อนทางสื%อสงัคมออนไลน์ เช่น สมาชิกใน
เวบ็บอร์ดจีบนั พนัทิปหอ้งโตะ๊เครื%องแป้ง 
สมาชิกในเวบ็วานิลา เลดี� อิชชู และสมาชิกใน
เวบ็วงในบิวตี� 

     

6. บิวตี�บลอ๊กเกอร์      

7. Admin Facebook Fanpageและเจา้ของกระทู ้ 
 จีบนั วานิลา เลดี� อิชชูวงในบิวตี�   และพนัทิป
หอ้งโตะ๊เครื%องแป้ง  

     

8. พนกังานขายเครื%องสาํอางตามเคาน์เตอร์ 
และเมคอพัอาร์ททิส 
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ส่วนที� 5  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อ 

เครื�องสําอาง 

5.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจสั�งซื�อเครื�องสําอางผ่านร้านค้า 

ออนไลน์ของท่านหรือไม่ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนใน

การตัดสินใจซื�อเครื�องสําอาง 

มีอทิธิพล

น้อยที�สุด 

1 

 

มีอทิธิพล

น้อย 

2 

 

มีอทิธิพล

ปานกลาง 

3 

มีอทิธิพล

มาก 

4 

มีอทิธิพล

มากทีสุด 

5 

1. ด้านผลติภณัฑ์ 

1.1  รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์มีรูปทรง
ทนัสมยั  มีความแปลกใหม่ที%ต่างจาก 
แบรนดอื์%น 

     

1.2  วตัถุดิบ/ส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ 
ตอ้งมีส่วนผสมที%มีคุณภาพ ไม่ก่อใหเ้กิด
การระคายเคืองหรือแพ ้  

     

1.3  ตราสินคา้มีชื%อเสียงเป็นที%รู้จกัของคน
ทั%วไป 

     

1.4  เป็นผลิตภณัฑที์%ไดก้ารรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที%ควบคุม
เครื%องสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศหรือ
องคก์รมาตรฐานอื%นในระดบัสากล 

     

1.5 เลือกซื�อผลิตภณัฑที์%เป็นขนาดทดลอง 
(Tester) จากร้านขายเครื%องสาํอาง
ออนไลน์ เพื%อนาํมาทดลองใช ้ก่อน
ตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑที์%เป็นปริมาณปกติ 
(Full Size) 

     

2. ด้านราคา 
2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ      

2.2 ระบุราคาชดัเจน      

2.3 ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาดภายนอก 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ที�มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนใน

การตัดสินใจซื�อเครื�องสําอาง 

มีอทิธิพล

น้อยที�สุด 

1 

 

มีอทิธิพล

น้อย 

2 

 

มีอทิธิพล

ปานกลาง 

3 

มีอทิธิพล

มาก 

4 

มีอทิธิพล

มากทีสุด 

5 

2.4 สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้กบั
ร้านคา้ออนไลน์ร้านอื%นได ้

     

2.5 การชาํระสินคา้ทาํไดง่้าย สะดวก และ
รวดเร็ว 

     

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
3.1 ความหลากหลายของช่องทางการจดั
จําหน่าย เ ช่น มี ร้านขายเครื% องสําอาง
ออนไลน์จาํนวนมากใหเ้ลือก 

     

3.2 มีกระบวนการสั%งซื�อสินคา้ที%เขา้ใจง่าย 
มีความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกซื�อ  

     

3.3 ส อ บ ถ า ม แ ล ะ สั% ง ซื� อ ไ ด้ต ล อ ด  24 
ชั%วโมง 

     

3.4 การจัดส่งสินคา้ผ่านไปรษณียห์รือ
ระบบขนส่งอื%นที%รวดเร็ว และปลอดภยั 

     

3.5 จดัส่งสินคา้ตรงตามเวลา      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 การลดราคาสินคา้       
4.2 การจดัโปรโมชั%นพิเศษ      
4.3 การใหข้องแถม      
4.4 มีส่วนลดในการซื�อครั� งต่อไป      
4.5 การบริการหลงัการขาย เช่น  
การแลกเปลี%ยนหรือคืนเงิน  
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ส่วนที� 6  การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อเครื�องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

 

การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อ 

เห็นด้วย

น้อยที�สุด 

1 

 

เห็นด้วย 

น้อย 

2 

 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

3 

เห็น

ด้วย

มาก 

4 

เห็นด้วย

มากที�สุด 
5 

6.1 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%ใหข้อ้มูลเกี%ยวกบัสินคา้
ชดัเจน 

     

6.2\ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
ร้านคา้ออนไลนที์%มีช่องทางใหลู้กคา้ติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลเกี%ยวกบัเครื%องสาํอางได ้เช่น ไลน์ หนา้เวบ็ หรือ
โทรศพัท ์

     

6.3 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
ร้านคา้ออนไลนที์%ผูข้ายมีการสื%อสารที%ดีและเป็นมิตร 

     

6.4 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%มีภาพประกอบสินคา้ที%
ชดัเจน 

     

6.5 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%มีสินคา้พร้อมส่ง 

     

6.6 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%มีวธีิการจดัส่งรวดเร็ว 
เช่น EMS  

     

6.7 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%มีระยะเวลาการจดัส่ง
สินคา้รวดเร็ว  

     

6.8 การบริการหลงัการขายที%ดี ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการการซื�อซํ� าของฉนั 

     

6.9 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%มีโปรโมชั%นหรือจดั
กิจกรรมที%มีส่วนลดหรือแถมสินคา้ 

     

6.10 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%สินคา้มีราคาถูกกวา่เวบ็
ไซดอื์%น 
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 - ขอบคุณคะ- 

การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื�อ 

เห็นด้วย

น้อยที�สุด 

1 

 

เห็นด้วย 

น้อย 

2 

 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

3 

เห็น

ด้วย

มาก 

4 

เห็นด้วย

มากที�สุด 
5 

6.11 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%คนรู้จกัหรือเพื%อน
แนะนาํใหซื้�อ 

     

6.12 ฉนัรู้สึกแน่ใจที%จะตดัสินใจซื�อเครื%องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลนที์%แนะนาํจากเวบ็บอร์ด
หรือบิวตี� 
บลอ๊กเกอร์ 

     



 

แบบประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหาข่าวสาร  

ความน่าเชื%อถอืของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กบัเครือข่ายเพื%อน 

และสังคมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

เรื%อง การแสวงหาข่าวสารเพื%อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ 

สําหรับผู้เชี%ยวชาญ 
 

คําชี2แจง 
 ใหท่้านพจิารณาและลงความเห็นแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหาขา่วสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่ง
สารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสัมพนัธ์กบัเครือขา่ยเพื!อนและสงัคมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
เรื!อง การแสวงหาขา่วสารเพื!อลดความไมแ่น่นอนในการตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจากร้านคา้ออนไลน ์แลว้ทาํ
เครื!องหมาย ���� ลงในช่องระดบัความคดิเห็นที!ตรงกบัความคิดเห็นของทา่น และขอใหเ้สนอแนะ เพื!อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงตอ่ไป โดยกาํหนดระดบัความคิดเห็น ดงันี-  
  +1     หมายถึง     แน่ใจวา่รายการมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหา
ขา่วสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสมัพนัธ์กบัเครือขา่ยเพื!อนและสงัคมและ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
   0     หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่รายการมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหา
ขา่วสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา  
การปฏิสมัพนัธ์กบัเครือข่ายเพื!อนและสงัคมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
  -1     หมายถึง     แน่ใจว่ารายการไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหา
ขา่วสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่งสารดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา การปฏิสมัพนัธ์กบัเครือขา่ยเพื!อนและสงัคมและ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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แบบสอบถาม 

เรื%อง การแสวงหาข่าวสารเพื%อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ 

 

คาํชี2แจง   

แบบสอบถามนี2เป็นส่วนหนึ%งของการวจัิย เพื%อการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาควชิานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

ทั2งนี2 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นเพศหญงิที%เคยซื2อเครื%องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ อย่าง

น้อย 1 ครั2ง เพื%อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวจัิย จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้

ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที%สุด 

ส่วนที% 1 ข้อมูลทั%วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุณาทําเครื%องหมาย   ���� หน้าข้อความต่อไปนี2 ) 

1. อาย ุ
    1. 18-21 ปี                 2. 22-25 ปี                     3. 26-29 ปี                 4. 30  ปีขึ-นไป 

2. สถานภาพ 
1. โสด                        2. สมรส  3. หยา่ร้าง       4. อื!นๆ  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
1. ตํ!ากว่ามธัยมศึกษา               2. มธัยมศึกษา                 3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                                     
4. ปริญญาตรี                          5. สูงกว่าปริญญาตรี                  

4. อาชีพ 
    1. นกัศึกษา          2. รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ         3. พนกังานบริษทั                
    4. ธุรกิจส่วนตวั               5. รับจา้งทั!วไป                6. อื!นๆ (โปรดระบุ).......................... 

5. รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 
    1. ต ํ!ากว่า 10,000 บาท             2. 10,001-20,000 บาท               3. 20,001-30,000 บาท       
    4. 30,001-40,000 บาท            5. 40,001-50,000 บาท               6. มากกว่า 50,000 บาท     
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ส่วนที% 2 การแสวงหาข่าวสารเพื%อตัดสินใจซื2อเครื%องสําอาง 

 

ข้อ ประเด็นที%พจิารณา 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
1 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
2 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
3 

 

 

 

IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

ท่านเคยสืบค้นข้อมลูในสื%อออนไลน์เกี%ยวกบัเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์บ่อยเพียงใด 

ความถี%ในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกี%ยวกบัเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

2.1 ใน 1 สปัดาห์ โดยเฉลี!ยท่านใชอิ้นเตอร์เน็ต
บ่อยครั-งเพียงใด 

1 1 1 1.00 /  

ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกี%ยวกับเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ (ชั%วโมง/วนั) 

เพื%อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ 

2.2 ท่านใชเ้วลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่ละครั- ง
นานเท่าใด 

1 1 1 1.00 /  

ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกี%ยวกับเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ (จํานวนครั2ง/สัปดาห์) 

2.3 ท่านอ่าน review สินคา้หรือคาํแนะนาํจาก 
ผูที้!มีประสบการณ์ในการใชเ้ครื!องสาํอางบ่อย
เพียงใด 

1 1 1 1.00 /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ R 
N 
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ข้อ ประเด็นที%พจิารณา 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
1 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
2 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
3 

 

 

 

IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

2.4  ท่านใช้สื%ออะไรในการแสวงหาข่าวสารเมื%อตัดสินใจซื2อเครื%องสําอางในร้านค้าออนไลน์ 

สื%อดั2งเดิม 

1 นิตยสาร 1 1 1 1.00 /  

2 โทรทศัน์ 1 1 1 1.00 /  

3 แผน่พบัโฆษณาเครื!องสาํอาง 1 1 1 1.00 /  

4 หนงัสือพิมพ ์ 1 1 1 1.00 /  

5 หนงัสือเล่มเล็ก โปสการ์ดจากเครื!องสาํอาง 
แบรนดต่์างๆ ที!ส่งมารายเดือนทางไปรษณีย ์

1 1 1 1.00 /  

สื%อใหม่ 

1 เวบ็บลอ็คของบิวตี-บล็อคเกอร์ 1 0 1 0.67 /  

2 เวบ็บอร์ด เช่น จีบนัดอทคอม พนัทิปห้องโต๊ะ
เครื!องแป้ง วานิลาและวงในบิวตี-  

1 1 1 1.00 /  

3 โฆษณาออนไลน์ แบนเนอร์/ใช้
ภาพเคลื!อนไหว/มีคลิปวีดีโอประกอบ 

1 1 1 1.00 /  

4 Youtube/Youtuber คลิปแลกเปลี!ยนภาพวิดีโอ 
ที!ผูใ้ชรี้วิวหรือพูดถึงเครื!องสาํอางแบรนดต่์างๆ 
ใหผู้ติ้ดตามเขา้มารับชม 

1 1 1 1.00 /  

5 Facebook Fanpage/Sponser  
Facebook Fanpage/Sponser เครื!องสาํอาง 
แบรนดต่์างๆ และร้านขายเครื!องสาํอางที!อยูใ่น 
Facebook Fanpage 

1 0 1 0.67 /  

6 Instagram 
Instagram ของเครื!องสาํอางแบรนดต่์างๆ 
และร้านขายเครื!องสาํอางที!อยูใ่น Instagram 

1 0 1 0.67 /  

7 เวบ็ไซดข์องร้านคา้ที!ขายเครื!องสาํอางออนไลน์ 
 
 

1 1 1 1.00 /  

∑ R 
N 



126 

ข้อ ประเด็นที%พจิารณา 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
1 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
2 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
3 

 

 

 

IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

ส่วนที% 3 ความน่าเชื%อถอืของแหล่งข้อมูลข่าวสารที%มผีลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอาง 

3.1 ความน่าเชื%อถอืของแหล่งข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์หรือไม่ 

ด้านการสื%อสารทางวจันภาษา 

1 มีการใชภ้าษาที!เขา้ใจง่าย เช่น เวบ็ไซด์ขายของ
ออนไลน์ใชภ้าษาแนะนาํสินคา้ วิธีการสั!งซื-อ 
และวิธีการจดัส่งที!เขา้ใจง่าย 

1 1 1 1.00 /  

2 ร้านคา้ออนไลน์มีการโตต้อบกบัลูกคา้ผ่านทาง
คอมเมน้ท์  Inbox ใน Facebook ทาง Line หรือ
ทางโทรศพัท์ ด้วยถอ้ยคาํและภาษาที!เป็นมิตร
และสุภาพอ่อนโยน 

1 1 1 1.00 /  

3 มีการเขียนแนะนํารายละเอียดและวิธีการใช้
ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 

1 1 1 1.00 /  

4 ในเว็บไซต์มีการเขียนข้อความจดัลาํดับความ
นิยมของสินค้าที!ขายดีไว ้เช่น การให้คะแนน 
การใหด้าว การใหม้งกฎุกบัผลิตภณัฑน์ั-น 

1 1 1 1.00 /  

5 มีการอพัเดทขอ้มูลสินคา้และผลิตภณัฑ์ที!ออก
ใหม่สมํ!าเสมอ โดยใชว้า่ “สินคา้มาใหม่” 

1 1 1 1.00 /  

ด้านการสื%อสารทางอวจันภาษา 

1 มี ก า ร โ ฆษ ณ า แ ฝ ง ผ่ า น สื! อ อ อ น ไ ล น์  เ ช่ น 
Youtube แบนเนอร์ pop-upที!ปรากฎบนเวบ็ไซต ์
ที!รีวิวเครื!องสาํอาง Facebook และ Instagram 

1 1 1 1.00 /  

2 การใช้รูปภาพของเครื! องสําอาง สีพื-นของ
เว็บไซต์ที!ทําให้หน้าเว็บมีความน่าสนใจหรือ
ก า ร ใ ช้ รู ป โ ป ร ไ ฟ ล์ ที! แ ส ด ง ถึ ง ร้ า น ข า ย
เครื!องสาํอาง ใน Facebook และ Instagram 
 
 
 
 

1 1 1 1.00 /  

∑ R 
N 



127 

ข้อ ประเด็นที%พิจารณา 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
1 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
2 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
3 

 

 

 

IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

3 รูปแบบของสีและตวัอกัษรในเว็บไซต์มีการ
เคลื!อนไหว และตวัอกัษรมีไฟกะพริบ 

1 1 1 1.00 /  

4 ใช้ภาพหรือวีดีโอของบุคคลที!มีชื!อเสียงหรือ
บิวตี-บล๊อกเกอร์ในการแนะนาํสินคา้ 

1 1 1 1.00 /  

5 แนะนาํวธีิการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์
เป็นภาพเคลื!อนไหว (VDO) 

1 1 1 1.00 /  

ส่วนที% 4 การปฎสัิมพนัธ์กบัเครืครื%อข่ายสังคมที%มผีลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอาง 

4.1 เมื%อท่านจะซื2อเครื%องสําอางออนไลน์ ท่านมกีารพูดคุยตดิต่อสื%อสารกบัใคร เพื%อช่วยในการตัดสินใจสั%งซื2อเครื%องสําอาง 

ผ่านร้านค้าออนไลน์ 

1 คนใกลชิ้ด เช่น พอ่แม่ ญาติ พี!นอ้ง 1 1 1 1.00 /  

2 เพื!อนสนิท 1 1 1 1.00 /  

3 คนรู้จกั 1 1 1 1.00 /  

4 เพื!อนทางสื!อสงัคมออนไลน์ เช่น สมาชิกใน
เวบ็บอร์ดจีบนั พนัทิปหอ้งโต๊ะเครื!องแป้ง  
วานิลา และวงในบิวตี-  

1 1 1 1.00 /  

ส่วนที% 5  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที%มีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอาง 

5.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตัดสินใจสั%งซื2อเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ของท่านหรือไม่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1 รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์มีรูปทรงทนัสมยั  
มีความแปลกใหม่ที!ต่างจากแบรนดอื์!น 

1 1 1 1.00 /  

2 วตัถุดิบ/ส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ 
ตอ้งมีส่วนผสมที!มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองหรือแพ ้  
 
 

1 1 1 1.00 /  

∑ R 
N 
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ข้อ ประเด็นที%พจิารณา 

ผู้เ
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ชี%ย
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วช
าญ

 ท่
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ที% 
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IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

3 ตราสินคา้มีชื!อเสียงเป็นที!รู้จกัของคนทั!วไป 
 

1 1 1 1.00 /  

4 เป็นผลิตภณัฑที์!ไดก้ารรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานของรัฐที!ควบคุมเครื!องสาํอางนาํเขา้จาก
ต่างประเทศหรือองคก์รมาตรฐานอื!น 
ในระดบัสากล 

1 1 1 1.00 /  

5 เลือกซื-อผลิตภณัฑที์!เป็นขนาดทดลอง (Tester) 
จากร้านขายเครื!องสาํอางออนไลน์ เพื!อนาํมา
ทดลองใช ้ก่อนตดัสินใจซื-อผลิตภณัฑที์!เป็น
ปริมาณปกติ (Full Size) 

1 1 1 1.00 /  

ดา้นราคา 
1 ราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 1 1 1 1.00 /  

2 ระบุราคาชดัเจน 1 1 1 1.00 /  

3 ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาดภายนอก 1 1 1 1.00 /  

4 สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัร้านคา้
ออนไลน์ร้านอื!นได ้

1 1 1 1.00 /  

5 การชาํระสินคา้ทาํไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 1 1 1 1.00 /  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
1 ความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น 

มีร้านขายเครื!องสาํอางออนไลน์จาํนวนมาก 
ใหเ้ลือก 

1 1 1 1.00 /  

2 มีกระบวนการสั!งซื-อสินคา้ที!เขา้ใจง่าย 
มีความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกซื-อ 

1 1 1 1.00 /  

3 สอบถามและสั!งซื-อไดต้ลอด 24 ชั!วโมง 1 1 1 1.00 /  

4 การจดัส่งสินคา้ผา่นไปรษณียห์รือระบบขนส่ง
อื!นที!รวดเร็ว และปลอดภยั 
 

1 1 1 1.00 /  

 

∑ R 
N 
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ข้อ ประเด็นที%พจิารณา 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
1 

ผู้เ
ชี%ย

วช
าญ

 ท่
าน

ที% 
2 

ผู้เ
ชี%ย
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าญ

 ท่
าน

ที% 
3 

 

 

 

IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

5 จดัส่งสินคา้ตรงตามเวลา 1 1 1 1.00 /  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
1 การลดราคาสินคา้ 1 1 1 1.00 /  
2 การจดัโปรโมชั!นพิเศษ 1 1 1 1.00 /  
3 การใหข้องแถม 1 1 1 1.00 /  
4 มีส่วนลดในการซื-อครั-งต่อไป 1 1 1 1.00 /  
5 การบริการหลงัการขาย เช่น การแลกเปลี!ยน

หรือคืนเงิน 
1 0 1 0.67 /  

ส่วนที% 6  การลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

6.1 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!ใหข้อ้มูลเกี!ยวกบั
สินคา้ชดัเจน 

1 1 1 1.00 /  

6.2\ ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
ร้านคา้ออนไลน์ที!มีช่องทางให้ลูกคา้ติดต่อ
สอบถามขอ้มลูเกี!ยวกบัเครื!องสาํอางได ้ 
เช่น ไลน์ หนา้เวบ็ หรือโทรศพัท ์

1 1 1 1.00 /  

6.3 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
ร้านคา้ออนไลน์ที!ผูข้ายมีการสื!อสารที!ดีและ 
เป็นมิตร 
 

1 1 1 1.00 /  

6.4 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!มีภาพประกอบ
สินคา้ที!ชดัเจน 

1 1 1 1.00 /  

∑ R 
N 
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ข้อ ประเด็นที%พจิารณา 
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IOC=    

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

6.5 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!มีสินคา้พร้อมส่ง 

1 1 1 1.00 /  

6.6 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!มีวิธีการจดัส่ง
รวดเร็ว เช่น EMS  

1 1 1 1.00 /  

6.7 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!มีระยะเวลาการ
จดัส่งสินคา้รวดเร็ว  

1 1 1 1.00 /  

6.8 การบริการหลงัการขายที!ดี ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการการซื-อซํ- าของฉนั 

1 1 1 1.00 /  

6.9 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!มีโปรโมชั!นหรือ
จดักิจกรรมที!มีส่วนลดหรือแถมสินคา้ 

1 1 1 1.00 /  

6.10 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!สินคา้มีราคาถูก
กวา่เวบ็ไซดอื์!น 

1 1 1 1.00 /  

6.11 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!คนรู้จกัหรือ
เพื!อนแนะนาํใหซื้-อ 

1 1 1 1.00 /  

6.12 ฉนัรู้สึกแน่ใจที!จะตดัสินใจซื-อเครื!องสาํอางจาก
เวบ็ไซดข์องร้านคา้ออนไลน์ที!แนะนาํจาก 
เวบ็บอร์ดหรือบิวตี-บล๊อกเกอร์ 

1 1 1 1.00 /  

 

 

 

 

 

∑ R 
N 
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