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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 6 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเนื้อหาและรู ปแบบการนําเสนอ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม 2) เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารด้านการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอางผ่าน
กูรูความงาม 3) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม 4) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะประชากรกับการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม 5) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม และ 6)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงาม ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม ซึ่งได้ผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษาผลการวิจยั 2
วิธี ทั้งแบบเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารู ปแบบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางของกูรูความงาม โดยใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และเชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยรวมของการ
รั บ รู ้ ข่ า วสารการตลาดเครื่ อ งสํา อางของคนรุ่ น ใหม่ ผ่า นกูรู ค วามงาม ซึ่ ง ใช้ก ารวิ จ ัย เชิ ง สํา รวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวอย่าง
เพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 17 – 34 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) และสถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าเฉลี่ยโดย
ความแปรปรวนทางเดียว (ONEWAY ANOVA) และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหความสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึ กษาพบว่า ลักษณะทางประชากร ซึ่ งประกอบด้วย อายุ อาชี พ การศึ กษา และ
รายได้ มี การรั บรู ้ ข่าวสารและการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ การรับรู ้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่ามาก
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This research has six purposes. Firstly to study the content and presentation style
cosmetics beauty guru. Secondly, to study the perception of the marketing about cosmetics beauty
guru. Thirdly, to study the decision to purchase cosmetic products through beauty guru. Fourth,
To learn the difference between demographics and awareness of marketing cosmetics through the
beauty guru. Fifth, to learn the difference between demographics and buying decisions through
beauty guru. and Sixth, to study the relationship between perceptions of marketing information
and purchasing decisions cosmetics through beauty guru. The research methodology was a
mixed-method type, using content analysis for qualitative to study the presentation cosmetics
news of beauty guru and survey research for quantitative to study the overall perception of the
information cosmetics marketing of the new generation women by beauty guru. Questionnaire
was distributed for collecting data from 400 respondents. The sampling group age-range was
between 17-34 years. Women resides in the area of Bangkok. Multi-stage stratified random
sampling was used to select the sample. Descriptive statistics, F-Test, ANOVA and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient were applied to analyze data.
The results of the study show that significant demographic factor which the awareness in
information marketing and cosmetics purchasing factors consist of age, occupation, education and
income. In addition, the result indicated that significant positive relationship between the
awareness in information marketing and cosmetics purchasing. The result revealed that awareness
in information marketing had a low association with the cosmetics purchasing decision.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
โลกของการเรี ยนรู ้ในยุคศตวรรษที่ 21 หรื อ โลกแห่ งยุคดิจิตอล โซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social
Network) กลายเป็ นตัวเลือกอับดับต้น ๆ ที่ผคู ้ นมักใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล หรื อเรื่ องราวที่อยาก
ทราบผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนยีห่ อ้ ต่าง ๆ ของตนเอง ด้วยความสามารถในการย่อโลกทั้งใบให้แคบ
ลงเพียงปลายนิ้ ว ส่ งผลให้โซเซี ยล เน็ตเวิร์กได้กลายเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูล และสร้าง
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันของคนทัว่ โลกที่กาํ ลังได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งในปั จจุบนั โซเชียล เน็ตเวิร์ก
เข้ามามี อิทธิ พลในชี วิตประจําวัน ซึ่ งทางเว็บไซต์ Zocial. ได้ทาํ การสํารวจคนไทยกว่า 665 คน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โซเชียล มีเดียในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นนอนจนจบวัน รวมทั้งพฤติกรรม
ที่มีต่อกิจกรรมการตลาดบนโซเชียล เน็ตเวิร์ก ซึ่งสรุ ปผลได้ดงั ภาพที่ 1.1 (Zocial, 2557)

ภาพที่ 1.1 Day in a Life with Social Network
แหล่ งทีม่ า: Zocial, 2557.
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กล่าวคือภายใน 1 วัน ของผูค้ นจํานวน 665 คน นั้น 99% = Facebook 84% = Line 56% =
Instagram 41% = Google+ 30% = Twitter ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สรุ ปอัตราการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ก ภายใน 1
วัน ออกมาในรู ปแบบตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 อัตราการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ก ภายใน 1 วัน ของผูค้ นจํานวน 665 คน
โซเชียล เน็ตเวิร์ก
กิจกรรมประจํา
ตอนอยู่บนเตียง
(หลับ / ตื่น)
ตอนเข้ าห้ องนํา้
ตอนเดินทาง
ตอนทํางาน
ตอนรอประชุ ม

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

80%

9%

6%

5%

66%
76%
74%
72%

12%
10%
10%
11%

6%
8%
5%
9%

16%
9%
8%
8%

แหล่ งทีม่ า: Zocial, 2557.
จากตารางด้านบนสรุ ปได้วา่ Facebook คือ โซเชียล เน็ตเวิร์ก ที่ถูกใช้เป็ นอันดับ 1 ในทุก ๆ
กิจกรรม ส่ วนตัวอื่น ๆ ที่เหลือ จะถูกเลือกใช้ในช่ วงเวลาที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ
สื่ อสารอะไรถึงผูใ้ ช้ ต้องเลือกเข้าให้ถูกช่องทาง และถูกเวลาเพื่อที่จะเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ถามถึง
กิจกรรมการตลาดไหนที่โดนใจผูใ้ ช้งานมากที่สุด ซึ่ งจากการสํารวจกิจกรรมที่ได้รับความนิ ยมจาก
ผูใ้ ช้เป็ นอันดับ 1 ได้แก่กิจกรรมคอมเม้น ใต้โพส มีคนชอบ 91% รองลงมาคือ กิจกรรม Like และ
Share เพจมีคนชอบ 79%, กิจกรรม Share Video Clip ต่าง ๆ มีคนชอบ 68% และสุ ดท้ายคือ
กิจกรรมถ่ายรู ปคู่ผลิตภัณฑ์ มีคนชอบ 65%
จะเห็ นได้ว่ากิ จกรรมที่คนชอบมากที่สุดคือ “การคอมเม้นตอบใต้โพส” เนื่ องมาจาก
ขั้นตอนที่ ง่าย ไม่ซับซ้อน ในขณะที่กิจกรรมที่ คนชอบน้อยที่ สุดคือ “การถ่ายและอัพโหลดภาพ
ตัวเองคู่กบั ผลิตภัณฑ์” อาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากขั้นตอนที่เยอะ เพราะสมัยนี้การจะอัพโหลดภาพ
ตัวเองขึ้นสู่ โลกโซเชียล เน็ตเวิร์ก สักภาพหนึ่ง จําเป็ นจะต้องผ่าน Application แต่งรู ปต่าง ๆ อย่าง
น้อย 1 Application ขึ้นไป แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความ Creative ของแต่ละกิจกรรม และการเลือก
รู ปแบบที่เหมาะสมเพื่อจะให้บรรลุเป้ าหมายของกิจกรรมอย่างสูงสุ ด (Zocial, 2557)
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ไม่เฉพาะกับคนทัว่ ไปเท่านั้นที่หันมาให้ความสําคัญกับโซเชี ยล เน็ตเวิร์ก ด้านภาคธุ รกิ จ
หลายภาคส่ วน ก็หันมาให้ความสนใจ และความสําคัญ เพื่อให้โซเชี ยล เน็ ตเวิร์ก เป็ นเครื่ องมื อ
สําหรับค้นหาและติดต่อสื่ อสารไปสู่ ผใู ้ ช้งานต่างๆ เพื่อจูงใจให้เป็ นลูกค้า สร้างความเชื่อมัน่ ในตัว
สิ นค้าและบริ การ จนกลายเป็ นธุ รกิ จออนไลน์ที่เราได้ยินกันหนาหู ว่า โซเชี ยล มี เดี ย มาร์ เก็ตติ้ง
Social Media Marketing
สําหรับโซเชียลมีเดีย มาร์ เก็ตติ้ง Social Media Marketing เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่าน
การสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ง สําหรับติดต่อสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้หลักการด้านโฆษณา,ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ,ด้านการขาย และอื่ น ๆ ผ่านผูใ้ ห้บริ การด้านโซเชี ยล มี เดี ย ต่ าง ๆ เช่ น เฟสบุ๊ค
Facebook ทวิตเตอร์ Twitter ยูทูป Youtube ฟลิคเกอร์ Flickrs และอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถ
ค้นหา เชื่อมต่อ วางแผนแคมเปญ ไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อโซเชียล มีเดียต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อโอกาส
ในการขยายธุ รกิจต่อไป และด้วยจุดเด่นของโซเชียล เน็ตเวิร์คที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคและเจ้าของธุรกิจ
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ Interactive Communication กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถโต้ตอบ
มีส่วนร่ วม และสะท้อนความคิดเห็นกลับมา ไม่ว่าจะเป็ นการตอบคําถาม ตั้งกระทู ้ สร้างเนื้ อหาบน
สื่ อ ออนไลน์ ต่ าง ๆ หากผูบ้ ริ โภคไม่ ช อบหรื อ ชอบก็จ ะมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น Comment ซึ่ ง
สามารถเป็ นกระบอกเสี ยงให้ท้ งั เจ้าของธุรกิจและผูบ้ ริ โภคอื่น ๆ ได้รับรู ้ในวงที่กว้างขวางมากขึ้น
เช่ นเดี ยวกันกับธุ รกิ จความสวยความงามที่ในปั จจุบนั ที่นิยมใช้ผนู ้ าํ ทางความคิดมาเป็ น
กระบอกเสี ยงในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกระบอกเสี ยงที่กาํ ลังได้รับความนิ ยมมากในขณะที่คง
จะหนี ไ ม่ พ น้ “กูรู ค วามงาม” หรื อ “ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นความงาม” มาเป็ นตัว แทนในการแนะนํา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ของแต่ ล ะแบรนด์ ด้ว ยลัก ษณะเฉพาะของกูรู ค วามงามที่ โ ลดเล่ น อยู่บ นโลก
ออนไลน์ในปั จจุบนั พวกเขานิ ยมนําประสบการณ์ ตรงที่ตนเองได้จากการซื้ อผลิตภัณฑ์มาใช้มา
เขียนรี วิวเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และมีการแบ่งปั นความรู ้ ให้ขอ้ มูล กับคนที่สนใจในเรื่ องความ
สวยงาม , เรื่ องเครื่ องสําอาง นอกจากนี้ ก็ยงั มีบทความหรื อเรื่ องราวความประทับใจที่กูรูความงาม
ท่านต่าง ๆ ได้เขียนและเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโซเชียล มีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram หรื อ การ
แนะนําการใช้เครื่ องสําอาง ตลอดจนการสอนแต่งหน้าในรู ปแบบของวีดีโอ บนชาแนลยอดฮิตอย่าง
Youtube จึ งมีผูอ้ ่านให้ความสนใจและติดตามอ่านเนื้ อหาจํานวนมากเพราะผูค้ นส่ วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะเชื่ อผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองมากกว่า เชื่ อข้อมูลหรื อเนื้ อหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โดยตรงของทางบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งกูรูความงามเหล่านี้ ได้จุดประกายให้ บรรดา
นักการตลาดหันมาให้ความสนใจและได้รับการติดต่อให้มาเป็ นโฆษกหรื อกระบอกเสี ยงให้กบั
ผลิตภัณฑ์ หรื อแบรนด์ ในปั จจุบนั บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้า เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มความงามจึงมักจะ
มองหากูรูดา้ นความงามที่มีผตู ้ ิดตามจํานวนมาก และให้การสนับสนุน Sponsor นักการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์ความงามจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดการเวิร์คช็อปสอนแต่งหน้า หรื อจัดแถลง
ข่าวเฉพาะกูรูความงาม โดยเฉพาะให้ได้ทดลองสิ นค้าก่อนที่จะนําไปรี วิวบนช่องทางออนไลน์ของ
แต่ละท่าน ให้ผ่านสายตาคนจํานวนมาก จนทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้น
ซึ่งส่ งผลทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมต่อยอดขายหรื อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้
ปั จจัยหลักในการประสบความสําเร็ จของผูท้ ี่เป็ นกูรูความงาม คือ การที่มีรูปแบบนําเสนอ
หรื อแนะนํา ที่มีความเป็ นธรรมชาติ ชัดเจนในตัวตน เป็ นตัวของตัวเอง เปิ ดหู เปิ ดตาแสวงหาความรู ้
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี จุดยืนชัดเจนไม่ตกเป็ นเครื่ องมือการตลาด คิดถึงคนอ่าน สิ่ งที่ทาํ ต้องเป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น และสิ่ งต่างๆเหล่านี้ ได้ขยายศักยภาพไปสู่ งานใหม่ ในโลกสังคมออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ซึ่ งในที่ น้ ี ผูว้ ิจ ัยขอยกตัวอย่างกูรูควางามที่ กาํ ลังได้รับความนิ ยมมากในปั จจุ บนั โดย
เรี ยงลําดับจากจํานวนผูต้ ิดตาม ได้ดงั ต่อไปนี้
1) อันดับ 1 แพรรี่ -อมตา จิตตะเสนี ย ์ หรื อ แพรี่ พาย (Pearypie) จํานวนผูต้ ิดตาม
782,136 คน
เป็ นกูรูดา้ นเมกอัพที่มีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และเป็ นเมกอัพอาร์ ต
ติสเวทีระดับโลกของลอนดอนแฟชัน่ วีค โดยการสอนแต่งหน้าจะเน้นการสร้างสรรค์ ศิลปะ สี สัน
สดใส ร้อนแรง ในระดับมือโปร เช่น การกรี ดตาแบบโฉบเฉี่ ยว หางยาวซ้อนกัน การเลือกสี ทาปาก
เป็ นต้น
2) อันดับที่ 2 หญิงแย้-นนทพร ธีระวัฒนสุ ข จํานวนผูต้ ิดตาม 582,737 คน
เป็ นกูรูความงามมีลกั ษณะเด่นคือ ผ่านการศัลยกรรมมาแบบนับครั้ งไม่ถว้ น แต่
กล้าในการเผยภาพก่อนทําและหลังทําศัลยกรรม เพื่อเปิ ดเผยประสบการณ์ทางด้านความงาม แบบ
ผ่านมีดหมอ จึงมีแฟนคลับชื่นชอบในตัวตนของกูรูท่านนี้ อีกทั้งยังทําฮาวทู สอนวิธีการแต่งหน้า
ทาผม และวิธี ทาตัวให้ขาวเปล่งประกายออร่ าแบบพริ ตตี้ดว้ ยครี มเปลี่ยนสี ผวิ ที่สาํ คัญเครื่ องสาอาง
เสื้ อผ้าที่นามาเสนอกลับเป็ นราคาไม่สูง แต่สามารถแต่งออกมาให้บุคลิกดูดีเทียบกับเคาน์เตอร์
แบรนด์ได้ดี
3) อันดับ 3 โมเม-นภัสสรณ์ บูรณศิริ จํานวนผูต้ ิดตาม 423,693 คน
มีรูปแบบการนําเสนอ ทั้งวิธีพูด วิธีคิด ที่สามารถทาให้รายการ “โมเมพาเพลิน”
เป็ นที่รู้จกั ในหมู่สังคมออนไลน์ ไปกับการแต่งหน้าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทันเหตุการณ์ปัจจุบนั
เช่น แต่งหน้าเลียนแบบละคร ที่กาํ ลังออกอากาศอยู่ แต่งหน้าไปงานเลี้ยง พบปะสังสรรค์ แต่งหน้า
แบบพริ ตตี้ ซึ่งเป็ นการเผยเคล็ดลับที่ทาํ ให้กลุ่มผูต้ ิดตาม นิยมเข้าไปดูและปฏิบตั ิตาม เป็ นต้น
โดยหน้าที่สาํ คัญประการหนึ่ งของกูรูความงามคือ ต้องบริ หารความสัมพันธ์กบั กลุ่มแฟน
คลับที่ติดตามผลงานของตนเอง เพราะกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้มีความต้องการหลากหลาย บางครั้งต้อง
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หาข้อมูล และทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ถึงจะดังในสื่ อออนไลน์ แต่สื่อออฟไลน์ ก็ยงั จําเป็ นเพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งขยายสื่ อใหม่ ๆ ทุกรู ปแบบ เช่น การนําเอาเทปรี รันของเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์
ใน Spoke Dark ไปฉายซํ้าในทีวีดาวเทียมอื่น ๆ และบนรถปรับอากาศ เป็ นต้น เพราะในการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ความงามของผูบ้ ริ โภคนั้นมีหลายปั จจับเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณภาพของสิ นค้า
ความปลอดภัย ชื่อเสี ยงของแบรนด์ ความนิ ยมในตัวผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสิ นค้า รวมถึงการบอก
ต่อจากประสบการณ์จริ งของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
ด้ว ยเหตุ ผลต่ าง ๆ เหล่ านี้ จึ งกล่ า วได้ว่า ในปั จ จุ บนั นี้ “กูรูค วามงาม” นั้น ถื อเป็ นผูท้ รง
อิทธิพลทางด้านผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและเครื่ องสําอางอย่างแท้จริ ง ดังนั้นลักษณะของการ
ทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอาง ที่สื่อสารผ่านกูรูความงาม จึงสอดคล้องกับ
หลักการทําตลาดโดยการใช้ผทู ้ รงอิทธิพล หรื อ Influencer Outreach กล่าวคือ
“Influencer” คือ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อความคิดของคนในสังคม เมื่อพูดถึงเรื่ อง ๆ หนึ่ งอย่าง
เจาะจง ก็จะมีผตู ้ ิดตามหรื อรับสารจํานวนมาก และเป็ นผูท้ ี่ร่วมบทสนทนากับบุคคลอื่นในหัวข้อ
นั้นๆ อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่านักการตลาดทัว่ โลกหันมาทํางานร่ วมกับ Influencer
กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาต้องการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ หรื อแบ่งปั นเนื้ อหาต่าง ๆ
โดยนักการตลาดได้ทาํ งานร่ วมกับเหล่า Influencer เมื่อพวกเขาเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากถึง 76%
และเพื่อการแบ่งปั นเนื้อหาถึง 57% (Thumbsup Media, 2557)

ภาพที่ 1.2 แสดงถึงการทํางานระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาดกับผูท้ ี่มีอิทธิพล
แหล่ งทีม่ า: Thumbsup Media, 2557.
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โดยส่ วนใหญ่เป็ นเทคนิคที่แบรนด์ต่าง ๆ นิยมใช้ในการเลือกติดต่อกับกูรูความงามชื่อดังที่
มีผตู ้ ิดตามอ่านเป็ นจํานวนมาก ๆ เพื่อให้กรู ู ความงามเหล่านั้นช่วยเผยแพร่ ขอ้ มูล บอกต่อ และสร้าง
ความเชื่อถือให้แก่แบรนด์หรื อสิ นค้า เนื่ องจากกูรูความงามชื่อดังที่มีผอู ้ ่านจํานวนมากจนเป็ นที่รู้จกั
มานานแล้ว นัน่ หมายถึง การที่แฟนคลับ สมาชิก ผูต้ ิดตาม หรื อผูอ้ ่านของ เขาจะมีโอกาสคล้อยตาม
หรื อเชื่อถือข้อมูลที่กูรูความงามได้เขียนเกี่ยวกับแบรนด์ต่าง ๆ นั้น ดังนั้นด้านเจ้าของแบรนด์จึงได้
พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กูรูความงาม เช่น การเชิญกูรูความงามเหล่านั้นไปร่ วมงาน
เปิ ดตัวสิ น ค้าหรื องานเลี้ ย งต่ าง ๆ ในบางครั้ งย่อมมี การแฝงวัตถุ ประสงค์บางอย่างไว้ด้วย เช่ น
แนะนําสิ นค้า หรื อบริ การต่าง ๆ ของผูส้ นับสนุ น ผูจ้ ดั งานเองจะไม่สามารถบังคับให้กูรูความงาม
ต้องเขียน หรื อ บอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในแบบที่ตอ้ งการ แต่ถือว่าเป็ นการชวนมาร่ วมงานเพื่อ
สานสัมพันธ์ที่ดีกนั ไว้เท่านั้น แต่โดยส่ วนใหญ่กรู ู ความงาม จะกลับไปเขียนเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับงาน
ประเภทนี้ แต่ก็ยงั ต้องการที่จะรักษาความน่าเชื่อถือ โดยกูรูความงามจําเป็ นที่จะต้องแสดงให้ผอู ้ ่าน
เห็นว่า ตนเองมีความเป็ นกลางไม่โอนเอียงเข้าไปยังฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
ทั้งนี้ จากการสังเกตการสื่ อสารผ่านช่องทางโซเชียล เน็คเวิร์ก ของกูรูความงามไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค หรื อผูท้ ี่สนใจในเรื่ องความสวยความงามนั้น ผูว้ ิจยั พบว่า การสื่ อสารรู ปแบบนี้ มีลกั ษณะ
โดดเด่ นที่ ผูใ้ ช้บริ การสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารได้ในเวลาเดี ยวกัน กล่ าวคือผูใ้ ช้
สามารถแสดงความคิดเห็น หรื อ พูดคุยได้อย่างเสรี ไม่จาํ เป็ นต้องรู ้จกั กันมาก่อน ก็สามารถ พุดคุย
ถ่ายทอดประสบการณ์จริ งจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ไปสู่ ผใู ้ ช้บริ การคนอื่น ๆได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ง
ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะเป็ นปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม ว่าแท้จริ งแล้วสิ่ ง ๆ ต่างที่กล่าว
ไปข้างต้นนั้น มีความสัมพันธ์ต่อกันมากน้อยเพียงใด

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเนื้อหาและรู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
1.2.2 เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารด้านการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
1.2.3 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
1.2.4 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการรับรู ้ข่าวสารการตลาด
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
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1.2.5 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม
1.2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

1.3 ปัญหานําวิจยั
1.3.1 เนื้อหาและรู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามเป็ นอย่างไร
1.3.2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอางผ่าน
กูรูความงามแตกต่างกันหรื อไม่
1.3.3 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกันหรื อไม่
1.3.4 การรับรู ้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงามแตกต่างกันหรื อไม่

1.4 สมมติฐาน
1.4.1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอางผ่าน
กูรูความงามแตกต่างกัน
1.4.2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกัน
1.4.3 การรับรู ้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงาม
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1.5 กรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์ที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ 2-6

การวิเคราะห์เนื้อหารู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม

ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้
- อาชีพ

การรับรู ้ข่าวสารผ่านกูรูความงาม
- ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสาร
- การรับรู ้เนื้ อหาเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง

การตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่
เพศหญิงผ่านกูรูความงาม
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1.6 ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม Mixed Method ประกอบด้วย การวิจยั เชิ งปริ มาณ
Quantitative Research และการวิจยั เชิงคุณภาพ Qualitative Research โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
เพื่อศึกษาข้อมูลโดยรวมของการรับรู ้ข่าวสารการตลาดและการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางของคนรุ่ น
ใหม่ผา่ นกูรูความงาม ซึ่ งใช้การวิจยั เชิงสํารวจ Survey Research ที่มีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่เคยรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางผ่าน
กูรูความงาม มีอายุระหว่าง 17-34 ปี ซึ่ งอาศัยหรื อทํางานอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ Qualitative Research เพื่อศึกษาถึงเนื้อหาและรู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางของ
กูรูความงาม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ของกูรูความงาม ซึ่ งในกรณี น้ ี เลือกศึกษาจากกูรูความงามจํานวน 3 ท่านได้แก่ แพร อมตา จิตตะ
เสนี ย ์ หรื อ แพรี่ พาย, หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข และโมเม นภัสสรณ์ บูรณศิริ เพราะทั้ง 3 ท่าน
ถือเป็ นกูรูความงามที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั นับจากจํานวนผูต้ ิดตามที่มากที่สุดกล่าวคือ
แพรี่ พาย = 782,136 คน, หญิงแย้ = 582,737 คน, และโมเม = 423,693 คน นอกจากนี้ท้ งั 3 ท่านยังมี
สไตล์และรู ปแบบการนําเสนอที่แตกต่างกันชัดเจน ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงได้เลือกบิวตี้กรู ู ท้ งั 3 ท่านมา
ศึกษาถึงเนื้อหาและรู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางในงานวิจยั ชิ้นนี้

1.7 นิยามศัพท์
1.7.1 กูรูความงาม หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องความสวยความงาม ซึ่ งได้นาํ ประสบการณ์ใน
การซื้ อและใช้เครื่ องสําอาง มาเขียนรี วิวการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การใช้ และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่ องสําอาง รวมถึงสอนวิธีการแต่งหน้า และเผยแพร่ เคล็ดลับความงามแก่ผทู ้ ี่
สนใจบนสื่ อออนไลน์ ซึ่ งในกรณี น้ ี เลือกศึกษาเฉพาะ โมเม นภัสสรณ์ บูรณศิริ, แพร อมตา จิตตะ
เสนีย ์ หรื อ แพรี่ พาย, และหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข
1.7.2 การรับรู ้ข่าวสาร หมายถึง ความบ่อยครั้งในการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอาง รวมถึงความถี่ในการรับชมการสาธิ ตวิธีการใช้เครื่ องสําอาง
ผ่านบิวตี้กรู ู ของคนรุ่ นใหม่เพศหญิง
1.7.3 การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การนําเอาข้อมูลข่าวสารที่ ได้จากการรั บชมจากการ
นําเสนอเครื่ องสําอางผ่านบิ วตี้ กูรูมาตัดสิ นใจที่ จะ ซื้ อ/ไม่ซ้ื อ เครื่ องสําอาง ได้แก่ เครื่ องสําอาง
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ประเภทแต่ งหน้า Make Up เช่ น แป้ งพัพฟ์ อายแชโดว์ มาสคาร่ า อายไลเนอร์ ลิ ปสติ ก และ
เครื่ องสําอางประเภทบํารุ งผิว Skin Care เช่น โลชัน่ ครี มบํารุ งผิวพรรณ และ ครี มบํารุ งหน้า ของคน
รุ่ นใหม่เพศหญิง
1.7.4 เครื่ องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุ ง เพื่อใช้บนผิวหน้าหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของร่ างกายซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่ องสําอางประเภทแต่งหน้า Make Up เช่น
แป้ งพัพฟ์ อายแชโดว์ มาสคาร่ า อายไลเนอร์ ลิปสติก และ 2) เครื่ องสําอางประเภทบํารุ งผิว Skin
Care เช่น โลชัน่ ครี มบํารุ งผิวพรรณ และ ครี มบํารุ งหน้า
1.7.5 คนรุ่ นใหม่เพศหญิง หมายถึง กลุ่มผูห้ ญิงที่เกิดในปี พ.ศ. 2523-2540 มีอายุระหว่าง
17-34 ปี หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า กลุ่มคน Generation Y ซึ่ งเป็ นยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างกว้างไกล ส่ งผลให้อินเตอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยูใ่ นการดํารงชีวิตประจําวันของคน
กลุ่มนี้

1.8 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.8.1 ผลการวิจยั นี้จะทําให้ทราบถึงผลของการรับรู ้ข่าวสารการตลาดและการตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่เพศหญิงผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์ เพื่อที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างหรื อพัฒนาช่ องทางการสื่ อสารการตลาดใน
ธุรกิจเครื่ องสําอางให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
1.8.2 เป็ นข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่สนใจในเรื่ องที่เกี่ยวกับการตลาด โดยเฉพาะเรื่ องเครื่ องสําอาง
สามารถนําผลงานวิจยั ครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการสร้างหรื อปรับปรุ งให้มีความทันสมัยและถูกต้องตาม
หลักวิชาการที่ตนศึกษา อันจะส่ งผลให้ผทู ้ ี่สนใจมีความรู ้และทักษะเพิ่มขึ้น

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ น
ใหม่ผา่ นกูรูความงาม” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีการตลาดและผูท้ รงอิทธิพล (Influencer Marketing)
2.2 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการรับรู ้
2.3 แนวคิดทฤษฎีเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.4 แนวคิดทฤษฎีเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.5 แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์
2.6 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีการตลาดและผู้ทรงอิทธิพล (Influencer Marketing)
ผูท้ รงอิทธิพล Influencer (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556, น. 47-51) กล่าวว่า คือบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลที่เป็ นแหล่งอ้างอิงข้อมูลของผูบ้ ริ โภค ในการกําหนดค่านิ ยม value ทัศนคติ Attitude และ
พฤติกรรม Behavior หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง (Shiffman & Kanuk, 2004 อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะ
ชัย, 2556, น. 47) สําหรับผูท้ รงอิทธิ พลในสื่ อออนไลน์หมายถึงการใช้ผมู ้ ีอิทธิ พลด้านความคิดใน
สื่ อออนไลน์ให้เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลของสิ นค้าและบริ การออกไปในวงกว้าง ซึ่ งปรากฏได้หลาย
รู ปแบบ (เสรี วงศ์มณฑา, 2540) ได้กล่าวไว้ว่า ได้แบ่งประเภทของบุคคลที่นกั การตลาด เลือกใช้
เป็ นผูท้ รงอิทธิพลไว้ประเภทแรกคือ การใช้บุคคลที่มี ชื่อเสี ยง Celebrities โดยกลุ่มคนประเภทนี้จะ
มี อาํ นาจดึ งดู ดใจให้ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามและโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้เลียนแบบพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย เช่น การใช้นกั แสดง นักกีฬา บุคคลในชนชั้นสู งของสังคม เป็ นต้น และหาก
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเหล่านี้ มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน ก็จะยิ่งทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเชื่อถือ
เพิ่มขึ้น วิธีการหนึ่งที่ตราสิ นค้านิยมใช้ในการสร้างกระแสกับผูบ้ ริ โภคโดยผ่านบุคคลที่มีชื่อเสี ยงก็
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คือ การนําเรื่ องที่ไม่เคยเปิ ดเผยหรื อเป็ นเรื่ องลับของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาโยงเข้ากับตราสิ นค้าและ
นําเสนอไปยังผูบ้ ริ โภค อาทิการที่ Gucci นําเสนอภาพลักลอบถ่ายของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงในขณะกําลังใช้
ผลิตภัณฑ์ของ Gucci ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย และธิ ดา ตันพงศธร
2555 อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556, น. 47)
นอกจากนั้น ยังมีการใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และมี
อิทธิพลมากเพียงพอในการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค Expertise เช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาผิวหน้า
ใช้นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง นักร้องและพิธีกรรายการรถโรงเรี ยน
เพื่อเป็ นผูท้ รงอิทธิพลในกลุ่มวัยรุ่ นหรื ออาจใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิ Authorities ที่เป็ นนักวิชาการ หรื อผูท้ ่ีมี
ความรู ้ความสามารถที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคได้โดย หากให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมี
โอกาสเปรี ยบเทียบความคิดของตนกับความคิดของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้
สิ นค้า ก็จะยิ่งช่วยให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความมีส่วนร่ วม และจะยิ่งเกิดความเชื่อถือและมีพฤติกรรม
คล้อยตามผูท้ รงอิทธิ พลเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน หรื อนอกจากนั้น ในบางกรณี อาจใช้บุคคลธรรมดา
ที่มีอิทธิพลพอที่จะทําให้ผตู ้ ิดตาม Follower รู ้สึกเชื่อถือและคล้อยตามได้โดยอาจแบ่งผูท้ รงอิทธิ พล
ที่เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทัว่ ไปได้ 3 ประเภท ดังนี้ (สมคิด เอนกทวีผล และภัชภิชา ฤกษ์สิรินุกูล
2552 อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556 น. 48)
1) บุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งแล้วถ่ายทอดและแบ่งปั นเรื่ องราว
ที่ตนเองสนใจ จนกระทัง่ มีอิทธิ พลกับผูอ้ ื่น Amateur Reviewer เช่น บล็อกเกอร์ที่ใช้นามแฝงว่า ลูก
บัว พนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบินชาวไทยที่เขียนแบ่งปั นเรื่ องราวประสบการณ์ การเดิ นทางใน
ประเทศต่าง ๆ และเกร็ ดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ่าน ด้วยการใช้ภาษาที่แฝงไป ด้วยความจริ งใจเข้าใจง่าย
และเป็ นกันเองจึ งทํา ให้มีผูต้ ิ ด ตาม อ่ า นเรื่ องราวของเธอเป็ นจํา นวนมาก หรื อบล็อ กเกอร์ ที่ใ ช้
นามแฝงว่าหมาราร่ าหมาหรอด ที่แนะนําการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม และการตกแต่งห้องพักอาศัย
ในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นต้น
2) การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้ สิ นค้าหรื อบริ การประเภท
เดียวกัน User Group โดยมักใช้เว็บบอร์ ด หรื อสร้างกลุ่มทางเฟซบุ๊กเพื่อใช้เป็ นพื้นที่แสดงความ
คิดเห็นโดยกระแสของกลุ่มคนจํานวนมากเหล่านี้ได้มีอิทธิพลต่อผูอ้ ่านรายอื่น ๆ ด้วยเช่น เว็บบอร์ด
BMW Society เป็ นต้น
3) กลุ่มลูกค้าที่มีทศั นคติในแง่ลบต่อสิ นค้าหรื อบริ การแล้วใช้พ้ืนที่ในสังคม
ออนไลน์เพื่อระบายความคับข้องใจของตนเพื่อตักเตือนหรื อเป็ นวิทยาทานให้กบั ผูบ้ ริ โภครายอื่น ๆ
Customer Complaint
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นอกจากนั้นเว็บไซต์ (Klout, n.d. อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556, น. 49) ได้แบ่งเกณฑ์
ในการวัดความมีอิทธิ พลของผูท้ รงอิ ทธิ พลในสังคมออนไลน์ออกเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ ผูท้ รง
อิทธิ พลคนนั้นมีจาํ นวนคนที่เข้ามามีส่วนร่ วม หรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับผูท้ รงอิทธิ พลมาก
น้อยเพียงใด True Reach ความคิดเห็นที่ผทู ้ รงอิทธิพลนําเสนอมีการนําไปพูดคุยต่อในสังคมวงกว้าง
มากน้อ ยเพี ย งใด (Amplification) และปั จ จัย ในด้า นของความถี่ ใ นการนํา เสนอข้อ มู ล และการ
โต้ตอบข้อมูลกับบุคคลอื่นมีมากน้อยเพียงใด Network Impact ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวจะช่วยให้นกั การ
ตลาดสามารถคัดเลือกผูท้ รงอิทธิพลที่คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ผูท้ รงอิทธิพลกับการสร้างกระแสบอกต่อตามที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้วา่ ผูท้ รงอิทธิพลมี
อํานาจต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ผูท้ รงอิทธิพลจะมีผลต่อความรู ้สึกนึ กคิดและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในด้านความต้องการในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนส่ วนใหญ่ในสังคม
เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคโดยทัว่ ไปต้อ งการเป็ นที่ ย อมรั บ ของกลุ่ ม ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลจึ งมี ห น้าที่ จู ง ใจให้
ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามจนกระทัง่ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยลักษณะของผูท้ รงอิ ทธิ พลที่ มี
ประสิ ทธิภาพในการสร้างกระแสบอกต่อในกลุ่มผูบ้ ริ โภค มีองค์ประกอบดังนี้กล่าวคือ ควรมีความ
เชี่ยวชาญ ในด้านใดก็ตามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เช่น อมตา จิตตะเสนีย ์ ช่างแต่ง
หน้าที่มีชื่อเสี ยงที่มีอิทธิ พลด้านการแนะนําเรื่ องความสวยความงาม และการแต่งหน้าในรู ปแบบ
ต่างๆกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ น นอกจากนั้น ผูท้ รงอิทธิพล ควรเป็ นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ได้โดย
ควรมี ขอ้ มูลมากพอที่ สามารถอธิ บายข้อมูลให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ตราสิ นค้า ดังนั้น ผูท้ รงอิทธิ พลใน
ลั ก ษณะนี้ ควรมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยเช่ น ในเว็ บ บอร์ ด เฉพาะด้ า น อาทิ
Siamphone.com ที่ผทู ้ รงอิทธิ พลได้ทดลองใช้โทรศัพท์มือถือยีห่ ้อต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงนํามาวิจารณ์
ผ่านหน้าสนทนา หรื อ โรเจอร์ อีเบิร์ต นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ชาวอเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยงที่มีรูปแบบการ
เขียนเป็ นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ผูท้ รงอิทธิพลควรเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบความคิดของ
ผูบ้ ริ โภคเอง โดยผูท้ รงอิ ทธิ พลไม่ ค วรยืน ยัน ความคิ ด ของตนว่า เป็ นสิ่ งที่ ถูก ต้อง แต่ ควรสร้ า ง
เรื่ องราวให้ผบู ้ ริ โภคค่อยๆคล้อยตามจนเชื่อใจผูท้ รงอิทธิพล และที่สาํ คัญที่สุดคือ ผูท้ รงอิทธิพลควร
เป็ นบุคคลที่น่าเชื่ อถือและมีอาํ นาจชักจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามในด้านทัศนคติและพฤติกรรม
(ฉัตยาพร เสมอใจ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556, น. 50)
นอกเหนือจากตัวผูท้ รงอิทธิพลเองแล้ว ความเด่นชัดและความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ก็มี
ส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีข้ ึน อาทิ การที่ไอศกรี มแมกนัม่ วางขาย
ไอศกรี มแบบพรี เมี่ยม แล้วใช้ผูท้ รงอิทธิ พลอย่างอารยา เอฮาร์ เก็ตและอนันดา เอเวอริ งแฮม ที่มี
อํานาจในการดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค ก็ยงิ่ เสริ มให้แผนรณรงค์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกิดกระแสการ
บอกต่ อไปในวงกว้างมากขึ้ น นอกจากนั้น การใช้ผูท้ รงอิ ทธิ พลในสื่ อออนไลน์มกั พบในกลุ่ ม
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ผลิ ตภัณฑ์ที่มีราคาสู ง หรื อกลุ่มสิ นค้านวัตกรรมซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคต้องใช้เวลาศึ กษา
ข้อมูลค่อนข้างมากก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคจะค้นหาข้อมูลจากผูท้ รงอิทธิ พล และนํา
คําแนะนําของผูท้ รงอิทธิ พลมาประกอบการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่ องสําอางส่ วนใหญ่มกั
เลือกใช้ นภัสสร บูรณศิริ หรื อ โมเม ผูม้ ีชื่อเสี ยงที่ให้ความรู ้ดา้ นการแต่งหน้าในรายการ “โมเมพา
เพลิน” ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในสังคมออนไลน์มาเป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการ
สาธิ ตในรายการซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีประโยชน์สําหรั บตราสิ นค้าเพื่อสร้างการตระหนักรู ้ Awareness
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคบนโลกออนไลน์ โดยตราสิ นค้าส่ วนใหญ่มกั เลือกใช้ผทู ้ รงอิทธิ พลในช่วงของการ
แนะนําสิ นค้า Introduction ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
ตระหนักรู ้และเพิม่ ยอดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์
สิ่ งที่นกั การตลาดต้องให้ความสําคัญที่สุดคือ การยัดเยียดถ้อยคําที่อวดอ้างสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์อย่างโจ่งแจ้งนักการตลาดต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่ากระแสการบอกต่อเกิดขึ้นได้จากความ
เชื่อใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผูท้ รงอิทธิพลเป็ นสําคัญ ดังนั้น หากผูบ้ ริ โภคเกิดความระแวงหรื อมีความ
เคลือบแคลงใจ ทั้งผูท้ รงอิทธิ พลและตราสิ นค้าจะถูกบัน่ ทอนความน่ าเชื่อถือลงไปในทันทีดงั นั้น
ตราสิ นค้าต้องสร้างให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับเป็ นการเล่าสู่ กนั ฟั งของคนที่ปรารถนาดีต่อ
กันและกัน (สมคิด เอนกทวีผล และภัชภิชา ฤกษ์สิรินุกลู อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556, น.50)
ดังนั้น ผูว้ ิจ ัย จึ งได้นําเอาทฤษฎี ดัง กล่ าวมาใช้เ ป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ รูปแบบการ
นําเสนอผลิ ตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอางของกูรูความ ในฐานะที่เป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์และในแวดวงของศาสตร์การแต่งหน้า เพื่ออธิบายผลการวิจยั ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

2.2 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการรับรู้
ทฤษฎีการรับรู ้ เป็ น ทฤษฎีพ้ืนฐานการเรี ยนรู ้ของบุคคล โดยมีผใู ้ ห้ความหมายของการรับรู ้
ดังต่อไปนี้
การรับรู ้ หมายถึง การที่ร่างกายรับรู ้สิ่งเร้าต่างๆที่มาเร้าผ่านทางประสาทสัมผัสทางใดทาง
หนึ่ง แล้วตอบสนองต่อสิ่ งเร้านั้น ๆ ออกมา (เดโช สวนานนท์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ กิ่งมณี ,
2554, น. 16)
การรับรู ้ คือ การสัมผัสที่มีความหมาย การรู ้เป็ นการแปลหรื อตีความแห่ งการสัมผัสที่ได้รับ
ออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีความหมายหรื อที่รู้จกั เข้าใจ ซึ่ งในการแปลหรื อตีความนี้ จาํ เป็ นที่อินทรี ย ์
จะต้องใช้ประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้เดิมหรื อความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มีความรู ้เดิม
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ก็จะไม่มีการรับรู ้สิ่งเร้านั้น ๆ จะมีแต่เพียงการสัมผัสสิ่ งเร้าแทน (จําเนียร ช่วงโชติ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน
ณัฐชนันท์ กิ่งมณี , 2554, น. 16)
การรับรู ้ คือ ขบวนการแปลความหมายของสิ่ งเร้าที่มากระทบกับประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของ
เรา และการแปลความหมายเป็ นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่โดยตรงกับประสบการณ์ ในอดี ตของเราและ
สภาพจิตใจปั จจุบนั เป็ นการสร้างความหมายเกี่ยวกับโลกภายนอกให้กบั เราเอง (นวลศิริ เปาโรหิ ตน์,
ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ กิ่งมณี , 2554, น. 16)
กระบวนการรับรู ้ (Process) เป็ นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกับระหว่าง เรื่ องความเข้าใจ การ
คิด การรู ้สึก Sensing
ความจํา Memory
การเรี ยนรู ้ Learning
การตัดสิ นใจ
Decision Making (Novabizz, 2009 อ้างถึงใน โชติรัตน์ ศรี สุข, 2554, น. 55)
กระบวนการรับรู ้ จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
มีสิ่งเร้า Stimulus ที่จะทําให้เกิด การรรับรู ้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่ งแวดล้อม รอบ
กาย ที่เป็ น คน สัตว์ และสิ่ งของ ประสาทสัมผัส Sense Organs ที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกสัมผัส เช่น
ตาดู หู ฟัง จมูกได้ กลิ่น ลิ้นรู ้รส และผิวหนังรู ้ร้อนหนาว และประสบการณ์ หรื อความรู ้เดิ มที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งเร้าที่เราสัมผัส
การแปลความหมายของสิ่ งที่เราสัมผัส สิ่ งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจํา
ของสมอง เมื่อบุคคลได้รับสิ่ งเร้า สมองก็จะทําหน้าที่ทบทวนกับความรู ้ที่มีอยู่เดิมว่า สิ่ งเร้านั้นคือ
อะไร เมื่อมนุ ษย์เราถูกเร้าโดยสิ่ งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู ้สึกจากการสัมผัส Sensation โดยอาศัย
อวัยวะสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา ทําหน้าที่ดูคือ มองเห็น หูทาํ หน้าที่ฟังคือ ได้ยนิ ลิ้นทําหน้าที่รู้รส จมูก ทํา
หน้าที่ดมคือได้กลิ่น ผิวหนังทําหน้าที่สัมผัสคือรู ้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู ้ ก็สมบูรณ์แต่
จริ ง ๆ แล้วยังมีการสัมผัสภายในอีก 3 อย่างด้วยที่จะช่วยให้เรารับสัมผัสสิ่ งต่าง ๆ
ลําดับขั้นของกระบวนการรับรู ้
การรับรู ้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเป็ นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 สิ่ งเร้า Stimulus มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรี ย ์
ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่ วนกลาง ซึ่งมีศูนย์อยูท่ ี่สมองเพื่อ
สัง่ การ ตรงนี้เกิดการรับรู ้ Perception
ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็ นความรู ้ ค วามเข้า ใจโดยอาศัย ความรู ้ เ ดิ ม
ประสบการณ์เดิม ความจํา เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทําให้เกิดการ
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง การรับรู ้ Perception
กลไกการรั บรู ้ เกิ ดขึ้นจากทั้งสิ่ งเร้ าภายนอกและภายในอินทรี ย ์ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
อวัยวะรับสัมผัส Sensory Organ เป็ น เครื่ องรับสิ่ งเร้าของมนุษย์ ส่ วนที่รับความรู ้สึกของอวัยวะรับ
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สัมผัสอาจอยู่ลึกเข้าไปข้างใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวัยวะรับสัมผัส แต่ละอย่างมีประสาทรับ
สัมผัส Sensory Nerve ช่วยเชื่อมอวัยวะรับสัมผัสกับเขตแดนการรับสัมผัสต่าง ๆ ที่สมอง และ
ส่ งผ่านประสาทมอเตอร์ Motor Nerve ไปสู่ อวัยวะมอเตอร์ Motor Organ ซึ่ งประกอบไปด้วย
กล้ามเนื้ อและต่อมต่าง ๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวัยวะมอเตอร์ และจะออกมาในรู ปใด
ขึ้นอยู่กบั การบังคับบัญชาของระบบประสาท ส่ วนสาเหตุที่มนุ ษย์เราสามารถไวต่อความรู ้ สึกก็
เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสัมผัส แบ่งแยกแตกออกเป็ นกิ่งก้านแผ่ไปติดต่อกับอวัยวะรับ
สัมผัส และที่อวัยวะรั บสัมผัสมีเซลรั บสัมผัสที่ มีคุณสมบัติเฉพาะตัวจึ งสามารถทําให้มนุ ษย์รับ
สัมผัสได้
มนุ ษย์ย่อมมี พฤติ กรรมสนองตอบสิ่ งแวดล้อม กระบวนการของการรั บรู ้ เป็ นสิ่ งแรกที่
มนุษย์สนองตอบต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบประสาท อวัยวะสัมผัสเป็ นปั จจัยสําคัญของกระบวนการ
รับรู ้ตอ้ งมีความสมบูรณ์จึงจะสามารถรั บรู ้สิ่ง เร้าได้ดี เพราะอวัยวะสัมผัสรับสิ่ งเร้า ที่มากระทบ
ประสาทรับสัมผัสส่ งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อให้สมองแปลความหมายออกมา เกิดเป็ นการ
รับรู ้ และอวัยวะสัมผัสของมนุ ษย์มีขีดความสามารถจํากัด กลิ่นอ่อนเกิ นไป เสี ยงเบาเกินไป แสง
น้อยเกินไป ย่อมจะรับสัมผัสไม่ได้ ดังนั้น ประเภท ขนาด คุณภาพของสิ่ งเร้าจึงมีผลต่อการรับรู ้และ
การตอบสนอง สิ่ งเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุน้ อวัยวะสัมผัสของเราได้ เช่น คลื่นวิทยุ เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การรับรู ้คือ การที่มนุษย์แสดงออกโดยพฤติกรรมทางกาย ทั้งการพบเห็น การได้
ยิน การได้กลิ่น การรับรสชาติ หรื อการสัมผัส ด้วยประสาททั้งห้า หรื อโดยพฤติกรรมทางใจ เช่น
ความคิด ประสบการณ์ และทัศนคติ หรื อสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง เมื่ อประชากรได้รับรู ้ ขอ้ มูล
ข่าวสารเรื่ องเครื่ องสําอางผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์ มีผลทําให้เกิ ดพฤติกรรมแสดงออกทางกายหรื อ
ความรู ้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมา ซึ่ งการที่ประชากรได้รับรู ้ถึงโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทาง
โทรทัศ น์ น้ ัน จัด เป็ นกระบวนการอย่า งหนึ่ ง ของการรั บ รู ้ ข องมนุ ษ ย์ เมื่ อ ประชากรได้พ บเห็ น
เครื่ องสําอางแต่ละชนิดที่บิวตี้บล็อกเกอร์นาํ มาบอกเล่าถึงคุณสมบัติ การใช้งาน ฯลฯ ทําให้ทราบว่า
เครื่ องสําอางยีห่ อ้ นี้ดีหรื อไม่ดีอย่างไร ควรซื้อไว้ใช้หรื อไม่
ทฤษฎีการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร Media Exposure (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัฐช
นันท์ กิ่งมณี , 2554, น. 14) กล่าวถึงการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร เปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองสารในการ
รับรู ้ของมนุษย์ มีท้ งั หมด 3 ขั้น ดังนี้
1) การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ Selective Exposure or Selective Attention
หมายถึ ง แนวโน้มที่ ผูร้ ั บสารจะเลื อกสนใจหรื อเปิ ดรั บข่าวสาร จากแหล่ งหนึ่ งแหล่ งใดที่ มีอยู่
ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้ออ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ ง หรื อเลือกชมโทรทัศน์ช่อง
ใดช่องหนึ่ ง การเลือกเปิ ดรับนี้ พบว่าบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุ นทัศนคติเดิมที่มีอยู่
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และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู ้สึกนึ กคิดเดิมของตน ทั้งนี้ เพราะการได้รับข่าวสารใหม่ที่
ไม่ลงรอยหรื อสอดคล้องกับความรู ้สึก ความเข้าใจ หรื อทัศนคติที่มีอยู่แล้ว จะทําให้เกิดภาวะไม่
สมดุ ลหรื อมีความไม่สบายใจ ดังนั้น การที่ลดหรื อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ ก็ตอ้ งแวงหาหรื อ
เลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตน
2) การเลือกรับรู ้หรื อตีความ Selective Perception or Selective Interpretation เป็ น
กระบวนการกลัน่ กรองขั้นต่อมา เมื่ อบุคคลเปิ ดรั บข่าวสารจากแหล่ งใดแหล่งหนึ่ งแล้ว ก็ใช่ ว่า
ข่ า วสารนั้น จะถู ก รั บ รู ้ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องผูส้ ่ ง สารทั้ง หมด ผูร้ ั บ สารแต่ ล ะคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารชิ้ นเดี ยวกันที่ส่งผ่านสื่ อมวลชนไม่ตรงกัน เพราะความหมายของข่าวสารที่
ส่ งไปถึ ง มิได้อยู่ที่ตวั อักษร รู ปภาพหรื อคําพูดเท่านั้น แต่อยู่ที่ผูร้ ับสารที่จะเลือกรั บรู ้ หรื อเลือก
ตีความหมายตามความเข้าใจของตัวเองหรื อตามทัศนคติตามประสบการณ์ ตามความเชื่อ ตามความ
ต้องการ ตามความคาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์ เป็ นต้น
3) กระบวนการเลือกจดจํา Selective Retention เป็ นแนวโน้มในการเลือกจดจํา
ข่าวสารเฉพาะส่ วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ เป็ นต้น และมักจะลืมสิ่ งที่ตนเองไม่
สนใจหรื อไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า การเลือกจดจํานั้นเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองขั้นสุ ดท้าย ที่มีผลต่อ
การส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ในบางครั้งข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธตั้งแต่ช้ นั แรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟั ง
หรื อ ชมสื่ อสารมวลชนบางฉบับหรื อบางรายการ ในกรณี ที่ผรู ้ ับสารหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูร้ ับสารก็อาจ
พยายามตีความข่าวสารที่ได้รับตามความเข้าใจ หรื อความต้องการของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารนั้น
ไม่ เ ปิ ดโอกาสให้ตีความแตกต่ างไปได้ ผูร้ ั บสารก็ยงั มี โอกาสปฏิ เสธข่าวสารนั้น ได้อีกเป็ นชั้น
สุ ดท้าย กล่าวคือเลือกจดจําเฉพาะบางส่ วนที่ตนเองสนใจหรื อต้องการเท่านั้น

2.3 แนวคิดทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภค คือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ Ability to Buy มีความต้องการซื้อ
Needs มีอานาจซื้ อ Purchasing Power ทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ Purchasing Behavior และ
พฤติกรรมการใช้ Using Behavior (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 อ้างถึงใน ฐานทัศน์ ชมภูพล, 2554, น.
34) ในส่ วนของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Consumer Behavior ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
(เบลซ์ และเบลซ์, 2008 อ้างถึงใน ฐานทัศน์ ชมภูพล, 2554, น. 34) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การ
เลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ หาร เพื่อสนองความต้องการ
และความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความพอใจ ดังนั้นพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค จึ งมี ความหมายถึ ง
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กระบวนการหรื อกิจกรรมของบุคคลในการแสวงหา การเลือก การซื้ อ การใช้สอยผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การและการประเมินผลหลังการใช้สินค้าเหล่านั้นในการตอบสนองความต้องการของตน โดยมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ออย่างเป็ นขั้นตอนนัน่ เอง

2.4 แนวคิดทฤษฎีเรื่องกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคสามารถแสดงได้ตามแบบจําลองโดยมีองค์ประกอบ
สําคัญ 3 ส่ วน คือ (สิ ทธิโชค สวัสดิวฒั น์, 2541, น. 15-20)
2.4.1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.4.2 กระบวนการก่อนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.4.3 ผลจากกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.4.1 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
อิทธิ พลจากตัวสิ นค้าและบริ การที่ปรากฏในรู ปแบบของกินกรรมที่เกิดจากส่ วนผสมทาง
การตลาด ที่บริ ษทั ธุรกิจต้องการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค โดยการทําหน้าที่เพื่อให้ขอ้ มูลเข้าถึง และชักจูง
โน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อ และใช้สินค้าที่ผลิตจากบริ ษทั นั้น ๆ กลยุทธ์จากส่ วนผสมทางการตลาด
ได้แก่ 1) ตัวสิ นค้า รวมถึง หี บห่ อ ขนาด และการรั บประกันคุณภาพจากผูผ้ ลิต 2) การ
ประชาสัมพันธ์ ในรู ปแบบของโฆษณาทางสื่ อมวลชน การตลาดโดยตรง การขายโดยพนักงาน และ
การประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบอื่น ๆ 3) นโยบายทางด้านราคา และ 4) การเลือกช่องทางการจัด
จําหน่ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม เป็ นอิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น คําบอกกล่าวของ
เพื่อน บทบรรณาธิ การในหนังสื อพิมพ์ การใช้เครื่ องอุปโภคบริ โภคและบริ การของสมาชิ กใน
ครอบครัว หรื อบทความในรายงานเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค รวมถึงอิทธิ พลจากชนชั้นในสังคม วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมย่อย ทั้งหมดนี้ เป็ นส่ วนสําคัญในการที่ ผูบ้ ริ โภคจะประเมิ นค่าของสิ นค้าว่าควร
ยอมรับหรื อปฏิเสธ
การหารหัสเพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคนั้น จําเป็ นต้องพิจารณาถึงวัฒนธรรมที่จะชี้ ให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาเลือกสิ นค้าหรื อบริ การ ณ เวลานั้นหรื อในยุคนั้นหรื อไม่ เช่น เมื่อทศวรรษที่
1970 ผูข้ ายไม่สนใจที่จะใช้ไดร์เป่ าผมหรื อสเปรย์ใส่ ผม เนื่องจากเป็ นสิ นค้าสําหรับสตรี แต่ทุกวันนี้
สิ นค้าทั้ง 2 ชนิ ด กลายเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับผูช้ ายไปแล้ว นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องของค่านิ ยมที่อาจ
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สนับสนุ นไม่ให้ผูบ้ ริ โภคใช้สินค้า เช่ น ในบางพื้นที่ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา นักอนุ รักษ์มีผล
อย่างมากในการต่อต้านการที่สตรี จะซื้อ และใช้สินค้าจากขนสัตว์
การสัง่ สมข้อมูลสิ นค้า อิทธิพลจากครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และ บรรทัดฐานทางสังคม
ล้วนมีผลต่อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้อ และใช้สินค้านั้น เพราะปั จจัยเหล่านี้อาจซึมซับไปในการครองชีพ
ของผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูบ้ ริ โภคอาจจะเดินเข้าไปหาคําแนะนําจากกลุ่มคนเหล่านี้ ก็ได้ ตามแบบจําลอง
จึงมีลูกศรทั้ง 2 ด้าน แสดงการสื่ อสารกันระหว่าง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค และ
กระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ปั จจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู ้ การ
เรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ และ ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่
มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลาย กิ จกรรมที่บริ โภคเข้ามาเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่มีอยู่หรื อ
ข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิตให้มา และสุ ดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกจํานวนมากเหล่านั้น
ความเสี่ ยงจากการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความไม่แน่นอนเมื่อผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญ
กับสิ่ งที่เขาไม่สามารถคาดการณ์ได้เมื่อตัดสิ นใจซื้ อไปแล้ว โดยมีประเภทของความเสี่ ยง ดังนี้ 1)
ความเสี่ ยงในด้านคุณภาพของสิ นค้า 2) ความเสี่ ยงในด้านกายภาพของตัวสิ นค้าเองและการใช้สินค้า
นั้น 3) ความเสี่ ยงในด้านความคุม้ ค่ากับเงินที่ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายเป็ นราคาสิ นค้า 4) ความเสี่ ยงในด้าน
สังคม 5) ความเสี่ ยงในด้านจิตใจ และ 6) ความเสี่ ยงในด้านระยะเวลาการใช้งานสิ นค้า
ความเสี่ ยงเหล่านี้ จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กบั ประเภทของสิ นค้าและบริ การ รวมถึงวิธีการซื้ อ
ด้วย อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคเองก็มีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ ยงเหล่านี้ ได้แก่ 1) การเสาะหา
ข้อมูล ทําได้โดยการพูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว หรื อ ผูท้ ี่แนะนําได้ขอ้ มูลจากคนขาย จากสื่ อต่าง ๆ
เพราะยิง่ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลสิ นค้าหรื อบริ การมากเท่าไร การคาดการณ์เกี่ยวกับตัวสิ นค้า ก็จะทําได้
ดียงิ่ ขึ้นเท่านั้น ความเสี่ ยงก็จะลดลง 2) เชื่อมัน่ ในสิ นค้าที่เคยใช้แล้วพอใจ แทนที่จะเปลี่ยนไปใช้
ยีห่ อ้ ใหม่ 3) เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวสิ นค้า เขามักไว้ใจสิ นค้าที่เขารู ้จกั และมี
ชื่อเสี ยง เพราะฉะนั้น นักการตลาดจึงให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กบั ตรายีห่ อ้ ของ
ตนอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ 4) ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้าเลย เขาก็มกั ไว้ใจกับการ
คัดเลือกสิ นค้าของร้านที่มีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ ของการขายปลีกจึงมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจ
เช่นกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเชื่อว่า ร้านขายปลีกหรื อห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง จะเลือกสรรสิ นค้าที่
มีคุณภาพมาจําหน่าย 5) เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งซื้อ ผูบ้ ริ โภคมักเชื่อว่าการซื้ อสิ นค้ายีห่ ้อที่มี
ราคาสู งที่สุด เพราะผูบ้ ริ โภคมักคาดหวังว่าเมื่อซื้อสิ นค้าราคาแพงก็น่าจะมีคุณภาพที่ดีไปด้วย และ
6) การหาหลักประกันอื่น ๆ เช่น การคืนเงินเมื่อใช้สินค้าแล้วไม่พอใจ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
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สิ นค้าจากหน่ ว ยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เชื่ อถื อได้ คํารั บประกันคุ ณภาพ และการให้ผูบ้ ริ โภค
ทดลองใช้สินค้าก่อนซื้อ
การพิจารณาของผูบ้ ริ โภคเพื่อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยเฉลี่ยแล้วผูบ้ ริ โภคมักจะ
พิจารณาซื้อสิ นค้าเพียง 3-5 ยีห่ อ้ ในแต่ละประเภทเท่านั้น การพิจารณาเพื่อซื้อสิ นค้า มักจะเป็ นสิ นค้า
ที่คุน้ เคย จําได้ และยอมรับ
นอกจากนั้นในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคยังแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับการตัดสิ นใจสู ง อยู่ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการข้อมูลจํานวนมากเพื่อพิจารณาเลือก
สิ นค้า เนื่องจากผูบ้ ริ โภคยังไม่มีความรู ้ในสิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ ออยูเ่ ลย จึงเป็ นความจําเป็ นในการต้อง
พิจารณาให้เหมาะสม
ระดับการตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าและยีห่ อ้ ต่างๆอยูบ่ า้ ง แต่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
แยกแยะข้อมูลให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น และยํ้าการตัดสิ นใจว่าไม่ผดิ พลาด
ระดับการตัดสิ นใจ ในกรณี ที่ผูบ้ ริ โภคเคยมี ประสบการณ์ จากการใช้สินค้าหรื อบริ การ
ประเภทนั้นอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งการขอข้อมูลเพื่อทบทวนสิ่ งที่ตนเองรู ้ และยํ้าการตัดสิ นใจ
2.4.2 กระบวนการก่อนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
2.4.2.1 ตระหนักในความต้องการของผูบ้ ริ โภค จะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคต้องประสบ
ปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ
1) ผูบ้ ริ โภคจะมีปัญหากับสิ นค้าที่เคยใช้อยูไ่ ม่สร้างความพึงพอใจอีกต่อไป
2) ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นที่ประสบ
อยู่ โดยสิ นค้าใหม่น้ นั คือสิ่ งที่ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจตามมา
2.4.2.2 การหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื้อ เริ่ มต้นเมื่อผูบ้ ริ โภคตระหนักในความจํา
เป็ น และและตอบได้ว่าการซื้ อสิ นค้าประเภทใดมาบริ โภคแล้วจะแก้ปัญหานี้ ได้ ผูบ้ ริ โภคจะหา
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยอาจทบทวนจากประสบการณ์ และความจําเป็ นเกี่ยวกับสิ นค้าที่ตนเคยรู ้
ซึ่ งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ เรี ยกว่า เป็ นข้อมูลภายใน ซึ่ งถ้ามีความสัมพันธ์กบั การซื้ อสิ นค้ามากขึ้นเท่าไร
ข้อมูลจากภายนอกก็จะส่ งผลน้อยลงเท่านั้น แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคไม่เคยรู ้ จกั สิ นค้ามาก่ อนเลย การหา
ข้อมูลจะเริ่ มออกไปยังสิ่ งแวดล้อมรอบตัวที่มีประโยชน์ ระดับความเสี่ ยงจะมีอิทธิ พลต่อขั้นตอนนี้
คือ ในสถานการณ์ ที่ความเสี่ ยงสู ง ผูบ้ ริ โภคต้องอาศัยการหาข้อมูลและการประเมิ นทางเลือกที่
ซับซ้อน ในขณะที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่ความเสี่ ยงตํ่า เทคนิคที่ตอ้ งใช้ก่อนการตัดสิ นใจก็ไม่ซบั ซ้อน
มากนัก
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จากการตรวจสอบความสัมพัน ธ์ของแหล่ งข้อมูลภายนอกกับพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้า พบว่า ยิง่ ผูบ้ ริ โภคมีความพยายามในการหาข้อมูลมากขึ้น ทัศนคติที่มีต่อการใช้จ่ายก็จะยิง่ ใช้
เวลามากขึ้น เพื่อเลือกสิ นค้าที่เหมาะสม นอกจากนั้นการหาข้อมูลจากปั จจัยภายนอกจะมากที่สุด
เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความรู ้จากสิ นค้าประเภทนั้นน้อยที่สุดด้วย เป็ นไปตามแนวคิดที่ว่า ยิ่งผูบ้ ริ โภครู ้จกั
สิ นค้าน้อยเท่าไร ความสําคัญในการซื้ อก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และผูบ้ ริ โภคใช้เวลาในการเลือกสรร
มากเท่าไร การขยายเวลาที่จะทดลองใช้กจ็ ะนานมากขึ้นเท่านั้น
ปริ มาณของข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการนั้นขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่แตกต่างกัน
1) ปั จจัยเกี่ยวกับตัวสิ นค้า เช่น ระยะเวลาการใช้งาน ความบ่อยในการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบสิ นค้า ความบ่อยในการเปลี่ยนแปลงราคา ราคาสิ นค้าต่อหน่ วย ตรายี่ห้อที่มี
จํานวนสิ นค้ามากในสิ นค้าประเภทเดียวกัน
2) ปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องซื้อ เช่น เป็ นครั้งแรกในการซื้อ
การซื้อสิ นค้าเพื่อเป็ นของขวัญ
3) ปั จจัยเฉพาะตัวเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค เช่น การศึกษา รายได้สูง อายุต่าํ กว่า 35
ปี บุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล
2.4.2.3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนการตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภคจะมีขอ้ มูล 2 ประเภท คือ
รายชื่อยี่หอ้ ทั้งหมดของสิ นค้าประเภทเดียวกัน และ ความสําคัญที่ผบู ้ ริ โภคจําเป็ นต้องซื้อสิ นค้า กฎ
แห่ งการตัด สิ นใจของผูบ้ ริ โภคขึ้น อยู่กับการใช้เหตุผลและประสบการณ์ ที่ผ่านมา กลยุทธ์ก าร
ตัดสิ นใจ ตลอดจนกลยุทธ์การกลัน่ กรองข้อมูล โดยแบ่งลักษณะของกฎที่วา่ เหล่านี้เป็ น 2 กลุ่มคือ
1) กฎการตัดสิ นใจที่ชดเชยได้ ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ลักษณะเฉพาะในแต่ละยี่ห้อ อันจะส่ งผลถึงการซื้ อ สมมติฐานมีอยู่ว่า ผูบ้ ริ โภคจะเลือกยี่ห้อที่ได้
คะแนนรวมสู งสุ ด หลังจากการให้คะแนนในคุณสมบัติแต่ละอย่าง เมื่อพิจารณาข้อดี เปรี ยบเทียบ
กับข้อด้อยแล้วผูบ้ ริ โภคยังได้รับประโยชน์ตามความต้องการ เช่ น รู ปทรงของรถที่ ไม่ สวยงาม
อาจจะไม่สําคัญเมื่อเทียบกับการประหยัดนํ้ามันของรถยี่ห้อนี้ ถือว่าเป็ นคุณสมบัติที่ชดเชยกันได้
หากผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อรถยีห่ อ้ นี้
2) กฎการตัดสิ นใจที่ชดเชยไม่ได้ เมื่อผูบ้ ริ โภคประเมินคุณสมบัติของ
สิ นค้าลักษณะบางอย่างอาจมีความสําคัญมากจนเมื่อยี่ห้อหนึ่ งด้อยกว่ายี่ห้ออื่นๆ หรื อเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติอื่นๆในยี่ห้อเดียวกันแล้วด้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถยอมรับได้ เรี ยกได้ว่าไม่สามารถ
ชดเชยกันได้
อย่างไรก็ตามเมื่อผูบ้ ริ โภคต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลสิ นค้าไม่สมบูรณ์ ก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้อ ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องรู ้จกั สิ นค้าในประเภทเดียวกันว่า มียหี่ อ้ อะไรบ้าง แล้วนําคุณสมบัติ
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ต่างๆมาพิจารณาก่อนการตัดสิ นใจ แต่ก็มีสินค้าบางชนิ ดที่ตอ้ งลองใช้ก่อนจึงจะทราบได้ว่าตรงกับ
ความต้องการที่มีอยูห่ รื อไม่ เพื่อเลือกซื้อสิ นค้าที่เหมาะสมและมีขอ้ ด้อยน้อยที่สุด
2.4.3 ผลจากกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ผลที่
เกิดขึ้นคือ
2.4.3.1 พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1) การซื้ อเพื่อทดลองใช้ ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ายี่ห้อนั้เป็ นครั้งแรก
และซื้ อในปริ มาณน้อยกว่าปกติที่ตอ้ งใช้ ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการประเมินคุณภาพสิ นค้ายี่ห้อ
นั้นโดยตรง เช่น การซื้ อนํ้ายาบ้วนปากยี่ห้อใหม่ และเมื่อมีสินค้าใหม่วางตลาด การซื้ อเพื่อทดลอง
ใช้ก็มกั เกิดขึ้นเสมอ แต่พฤติกรรมเช่นนี้มกั ใช้ได้เฉพาะสิ นค้าบางประเภทเท่านั้น สิ นค้าบางชนิ ดก็
ไม่สามารถซื้ อเพื่อทอลองได้ โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีอายุการใช้งานยาว เช่น เตาไมโครเวฟ เครื่ องทํา
ความเย็น ซึ่งกว่าจะทราบถึงคุณภาพที่แท้จริ งก็ตอ้ งใช้สินค้ายีห่ อ้ นั้นไปจนหมดอายุแล้ว หรื อกว่าจะ
เปลี่ยนใจได้กต็ อ้ งใช้เวลาอีกนานจึงจะเปลี่ยนยีห่ อ้ อื่นได้
2) การซื้ อสิ นค้ายี่ห้อนั้น ๆ ซํ้า ลักษณะนี้ ใกล้เคียงกับแนวความคิดเรื่ อง
ความจงรักภักดีในตรายีห่ อ้ Brand Loyalty ซึ่งจะสร้างความมัน่ คงให้กบั สิ นค้ายีห่ อ้ นั้นในตลาดมาก
ขึ้น โดยจะต่างจากการซื้ อเพื่อทดลอง ตรงที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าซํ้าในยี่ห้อเดิม และเพิ่มปริ มาณ
มากกว่าเดิม
2.4.3.2 การประเมินคุณค่าหลังการซื้อ
1) เมื่อใช้แล้วสิ นค้าตอบสนองผูบ้ ริ โภคตามที่คาดหวังไว้
2) สิ นค้าตอบสนองได้ดีเกินคาดไว้ สร้างความพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค
3) สิ นค้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
การคาดหวังของผูบ้ ริ โภคจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่ได้รับเสมอ เมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณา
ประสบการณ์ในอดี ตกับสิ่ งที่เขาต้องการ นอกจากนั้นเพื่อลดปั ญหาภายหลังการซื้ อผูบ้ ริ โภคต้อง
เลือกซื้อสิ นค้าที่มีคุณภาพ และ ดูวา่ ฉลาดที่สุด สร้างความมัน่ ใจเมื่อมีโฆษณายืนยันการตัดสิ นใจอีก
ครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนที่ใช้สินค้ายีห่ อ้ เดียวกันอีกด้วย
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ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: Schiffman & Kanuk, 1994 อ้างถึงใน ศักดิ์โสภณ ดวงแก้ว, 2553, น. 22.

2.5 แนวคิดทฤษฎีเรื่องประชากรศาสตร์
2.5.1 ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
ลัก ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ
การศึกษา ปัจจัยเหล่านี้ลว้ นมีความสําคัญเพราะมีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ การตีความ การ
เข้าใจของผูร้ ับสารทั้งสิ้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สุ ชญา ชีวีวฒั น์, 2551, น. 18)
2.5.1.1 เพศ Sex เพศมีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกลักษณะจิตใจและอารมณ์ของบุคคล มี
ตําราทางจิตวิทยาที่สรุ ปว่าเพศหญิงมักเป็ นเพศที่มีอารมณ์อ่อนไหว มองเห็นสิ่ งต่าง ๆในลักษณะดู
รายละเอี ยด มีความละเมี ยดละไมกว่าผูช้ าย อดทนและมี ความเมตตากับบุคคลอื่ นมากกว่า ด้วย
คุณลักษณะดังกล่าวทําให้เพศหญิงถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย

24
2.5.1.2
อายุ Age เป็ นตัว กํา หนดหรื อ เป็ นสิ่ ง บ่ ง บอกเกี่ ย วกับ ความเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ในเรื่ องต่างๆของบุคคล รวมทั้งการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคลที่มี
อายุหรื อวัยที่แตกต่างกัน
2.5.1.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม Socio-Economic Status อาชีพ รายได้
เชื้ อชาติ และชาติพนั ธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครั ว ปั จจัยเหล่านี้ มีอิทธิ พลอย่างมากและเป็ น
ตัวกําหนดในการเลือกเปิ ดรับสื่ อรวมทั้งเนื้อหาที่สอดคล้องต่ออาชีพ ความคิด ความเชื่อ และค่านิยม
รวมทั้งสถาบันที่คนเหล่านั้นสังกัดอยู่
2.5.1.4 การศึกษา Education ความรู ้เป็ นตัวแปรสําคัญประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
ความรู ้สึกนึ กคิด ทัศนคติ และค่านิ ยมของบุคคลที่มีต่อเรื่ องต่าง ๆ เนื่ องจากสถาบันการศึกษา เป็ น
สถาบัน ที่ อ บรมกล่ อ มเกลาให้ บุ ค คลเป็ นบุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพไปในทิ ศ ทางที่ แ ตกต่ า งกัน ใน
การศึ กษาเกี่ ยวกับระดับการศึ กษาของบุคคลนั้นในบางเรื่ องอาจไม่ได้ให้ความสําคัญกับระดับ
การศึกษาในลักษณะของการศึกษาที่เป็ นทางการแต่เพียงอย่างเดียว เนื่ องจากบุคคลอาจเรี ยนรู ้หรื อ
ได้รับการศึกษาจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากโรงเรี ยนหรื อจากมหาวิทยาลัยก็ได้ เช่น การที่บุคคลได้
เรี ยนรู ้และศึกษาจากประสบการณ์ หรื อการศึกษานอกระบบ เป็ นต้น
2.5.2 ลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
ลักษณะทางประชากรของผูร้ ับสาร Demographic Characteristics of Audience (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2538, น. 112-117)
2.5.2.1
อายุ Age อายุของผูร้ ับสารเป็ นลักษณะประการหนึ่ ง ที่เราสามารถใช้
วิเคราะห์ผรู ้ ับสาร อายุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและพฤติกรรม
โดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีอายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี มากกว่า คนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมาก
มักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย คนที่มีอายุนอ้ ยมักจะเป็ นคนที่ยดึ ถืออุดมการณ์
กว่า ใจร้ อนกว่า และมองโลกแง่ดีกว่า คนที่มีอายุมาก สาเหตุที่เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากคนที่มีอายุ มี
ประสบการณ์ในชีวิตซึ่ งเคยผ่านยุคเข็ญต่าง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนานและมีผลประโยชน์
ในสังคมมากกว่าคนที่อายุนอ้ ย คนที่มีอายุมากกว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย จึงมัก
ไม่ค่อยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคม เพราะจะเกิดผลกระทบต่อทรัพย์สิน สถานะทาง
สังคม และความลําบากในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นคนที่รุ่นต่างกันยังมี
ประสบการณ์ของชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วย ประสบการณ์บางอย่างของคนรุ่ นเก่าเป็ นกระสบการณ์
ที่ข่มขื่น ซึ่ งคนรุ่ นใหม่ไม่เคยประสบ ไม่เคยรู ้รสชาติ จึงทําให้ทศั นคติและความรู ้สึกนึ กคิดของคน
ต่างรุ่ น ต่างวัย ไม่เหมือนกัน
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นอกจากความแตกต่างในเรื่ องของความคิดแล้ว อายุยงั เป็ นตัวกําหนดความยากง่าย
ในการชักจูงใจด้วย การวิจยั ทางจิตวิทยาพบว่า เมื่อคนที่มีอายุมากขึ้นโอกาศที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อ
ถูกชักจูงใจจะน้อยลง นอกจากนั้นโดยปกติแล้วคนที่มีวยั ต่างกัน มักจะมีความต้องการในสิ่ งต่าง ๆ
แตกต่างกันออกไปด้วย
ลักษณะในการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อมวลชนในการ
แสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง คนที่มีอายุมากมักจะอ่านจดหมายถึงบรรณาธิ การ
, ข่าวการบ้านการเมือง หรื อบทบรรณาธิ การมากกว่าอ่านเรื่ องตลกหรื อข่าวกีฬา ในขณะที่คนที่มี
อายุต่าํ กว่า 20 ปี ไม่ค่อยอ่านบทบรรณาธิการ ในการฟังวิทยุเช่นกัน คนที่มีอายุมากมักจะฟังรายการ
ที่หนัก ๆ เช่น ข่าว การอภิปรายปั ญหาสังคม ดนตรี คลาสสิ ก รายการศาสนา และไม่ค่อยฟั งดนตรี
สมัยใหม่
2.5.2.2 เพศ Sex การวิจยั ทางจิตวิทยาหลายอันได้แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด, ค่านิ ยม และ ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของสองเพศไว้ต่างกัน ผูห้ ญิงมักจะเป็ นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรื อเจ้า
อารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม และเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน นอกจากนั้นงานวิจยั หลายอันยังพบว่าผูห้ ญิง
ถูกชักจูงใจได้มากกว่าผูช้ าย เช่ นงานวิจยั ที่ทดลองทํากับนักศึกษามหาวิทยาลัยวอชิ งตัน โดยให้
นักศึกษาชายและหญิงฟั งปาฐกถาที่คดั ค้านการเข้ามาแทรกแซงในเรื่ องสาธารณสุ ขและการศึกษา
ของรัฐบาลกลาง ผลของการทดสอบปรากฏว่า นักศึกษาหญิงเปลี่ยนทัศนติของตนหรื อถูกชักจูงใจ
ได้มากกว่านักศึกษาชาย นอกจากนั้นผูช้ ายยังใช้เหตุผลและสามารถจดจําได้มากกว่านักศึกษาหญิง
แต่ผหู ้ ญิงเป็ นเพศที่หยัง่ ถึงจิตใจคนได้มากกว่าผูช้ าย การวิจยั อีกอันหนึ่งพบว่า ผูช้ ายมีความสามารถ
ในการคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้แม่นยําน้อยกว่าผูห้ ญิงอีกด้วย
2.5.2.3 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ Socio-economic Status หมายถึง อาชีพ
รายได้ เชื้อชาติและชาติพนั ธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว การวิจยั ด้านนิเทศศาสตร์ ได้ช้ ีให้เห็น
ว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูร้ ับสารมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อ
ผูส้ ่ งสารและสาร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จทําให้คนมีวฒั นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์
ต่างกัน มีทศั นคติที่ต่างกัน ค่านิยมและเป้ าหมายที่ต่างกันด้วย
คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ่ งต่าง ๆ
แตกต่างกันไป คนที่รับราชการมักจะนึกถึงยศถาบรรดาศักดิ์, ศักดิ์ศรี , และเกียรติภูมิของความเป็ น
ข้าราชการในขณะที่คนทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายได้และการมีศกั ดิ์ศรี ของตนด้วยเงินทอง
ที่สามารถจะหาซื้ อหรื อจับจ่ายใช้สอยสิ่ งที่ตนต้องการ เพื่อรักษาสถานภาพในสังคมของตน แม้แต่
คนที่ราชการด้วยกันก็มีความคิดเห็นและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
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นอกจากครอบครัวและอาชีพแล้ว รายได้ตลอดจนเชื้อชาติก็มีบทบาทสําคัญต่อผูร้ ับ
สารด้วย รายได้ของคนย่อมเป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการของคนตลอดจนกําหนดความคิดของ
คนเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ การแนะนําให้ชาวนาที่ยากจนบริ โภคเนื้อสัตว์ในปริ มาณ
ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ คงจะยากกว่าการแนะนําให้คนที่มีรายได้มาก ๆ ซื้อเครื่ องซักผ้าหรื อ
รถยนต์คนั ใหม่ นอกจากนั้นคนที่มีฐานะดีหรื อรายได้สูงยังมักจะใช้สื่อมวลชนมากด้วย และการใช้
สื่ อมวลชนก็มกั จะใช้เพื่อแสวงหาเรื่ องข่าวสารที่หนัก ๆ เช่น อ่านบทบรรณาธิ การ อ่านหรื อดูหรื อ
ฟังเรื่ องการบ้านการเมือง ปั ญหาสังคม และเศรษฐกิจ เป็ นต้น
2.5.2.4 การศึกษา Education เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร
ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน
จึงย่อมมีความรู ้สึกนึ กคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป นอกจากนั้นตัวครู ผสู ้ อนก็
มีอิทธิ พลต่อความคิดของผูเ้ รี ยนด้วย เพราะผูส้ อนได้สอดแทรกความรู ้ สึกความรู ้ สึกนึ กคิดของ
ตัวเองให้แก่ผเู ้ รี ยนในทํานองเดียวกับที่พ่อแม่ได้สอดแทรกความคิดของตนให้แก่บุตรในการอบรม
เลี้ยงดู
คนที่มีการศึกษาสูง หรื อมีความรู ้ดีจะได้เปรี ยบอย่างมากในการที่จะเป็ นผูร้ ับสารที่ดี
ทั้งนี้ เพราะคนเหล่านี้ มีความรู ้กว้างขวางในหลายเรื่ อง มีความเข้าใจศัพท์มาก และมีความเข้าใจสาร
ได้ดี แต่คนเหล่านี้ มกั จะเป็ นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย ๆ สารที่ไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่านี้
โดยทัว่ ไปแล้ว คนที่มีการศึกษาสู งมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่า
และคนที่มีการศึกษาสู งมักจะใช้สื่อประเภทสิ่ งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาตํ่ากว่ามักจะใช้สื่อ
ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากมีเวลาจํากัดผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมักจะแสวงหาข่าวสารจาก
สื่ อสิ่ งพิมพ์มากกว่าสื่ อประเภทอื่น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เอาทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการรับรู ้
ข่าวสารที่แบ่งตามลักษณะประชากร เพื่ออธิบายผลการวิจยั ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

2.6 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ น
ใหม่ผา่ นบิวตี้บล็อกเกอร์” ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
ศิริพรรณ กิจก้องเจริ ญ (2551) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “เนื้ อหาสารเกี่ยวกับความงาม
และผลในการโน้มน้าวใจที่ นาํ เสนอทางเว็บบล็อกและเว็บไซต์” งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ ง
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คุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบ เนื้ อหาสารเกี่ยวกับความงามและภาษาที่นาํ เสนอทางเว็บ
บล็อกและเว็บไซต์ และผลในการโน้มน้าวใจ โดยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธีได้แก่ การวิเคราะห์เนื้ อหา
Content Analysis ในเว็บบล็อกจํานวน 2 เว็บ คือ เว็บบล็อก Pupe_So_Sweet กับ เว็บบล็อก Tuniez
83 ในเว็บไซต์จาํ นวน 1 เว็บไซต์ คือ www.jeban.com และวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม Focus Group
ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
1) ทั้งเว็บบล็อกและเว็บไซต์ มีรูปแบบการใช้งานที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านใช้งานและหา
ข้อมูลที่ตนเองต้องการได้ง่าย
2) เว็บบล็อก Tuniez 83 มีรูปแบบการนําเสนอในองค์ประกอบต่างๆที่ครบถ้วน
ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว ส่ วน เว็บบล็อก Pupe So Sweet กับ เว็บไซต์
www.jeban.com ไม่ปรากฏองค์ประกอบด้านภาพเคลื่อนไหวใด ๆ
3)
พบว่าทั้ง 3 เว็บที่กล่าวไปมีการนําเสนอเนื้ อหาประเภทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางมากที่สุด
4) ผลการโน้มน้าวใจด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้านความงามพบว่า
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเกิดความรู ้สึกอยากหันมาดูแลตัวเองเรื่ องความสวยงามมาก
ขึ้นหลังจากได้อ่านเนื้อหาสารในเว็บทั้ง 3
5) ผลการโน้มน้าวใจด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้านความงาม พบว่า
กลุ่มเป้ าหมายให้ความเห็นว่ามีพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่ มดูแลตัวเองเรื่ อง
ความสวยงามมากขึ้นหลังจากได้อ่านเนื้อหาสารในเว็บทั้ง 3
6.
ผลการโน้มน้าวใจด้านทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง พบว่าหาก
ผลิ ตภัณ ฑ์ใ ดถู ก วิ จ ารณ์ ว่ าดี กลุ่ ม เป้ าหมายจะยัง ไม่ เ ชื่ อ แต่ ห ากผลิ ตภัณ ฑ์ใ ดถู ก วิ จ ารณ์ ว่า ไม่ ดี
กลุ่มเป้ าหมายจะเชื่อว่าไม่ดีตามไปด้วย
7. ผลการโน้มน้าวใจด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง พบว่า
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการเลือกซื้ ออย่างระวัง
ละเอียด และเหมาะสมกับตัวเองมากยิง่ ขึ้น
สิ ทธิ โชค สวัสดิ วฒั น์ (2541) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “การเปิ ดรับโฆษณา ทัศนคติ
และการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง” งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ จากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม การเปิ ดรั บ โฆษณา ทัศ นคติ และความพึ ง พอใจในโฆษณา
เครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า

28
1) สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ตราต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2) การเปิ ดรับโฆษณาเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3) ทัศนคติต่อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4)
ความพึงพอใจในโฆษณาเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
5) การเปิ ดรับโฆษณาเครื่ องสําอางตราต่างประเทศและทัศนคติต่อเครื่ องสําอาง
ตราไทยและตราต่างประเทศ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นซื้ อเครื่ องสําอางตราไทยและตราต่างประเทศ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ฐานทัศ น์ ชมภู พ ล (2554) ได้ท าํ การศึ ก ษาค้น คว้า เรื่ อ ง “การเปิ ดรั บ การสาธิ ต การใช้
เครื่ องสํ า อางผ่ า นสื่ อออนไลน์ กั บ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องสํ า อางของผู ้ห ญิ ง ไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร” งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางของกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ ง
นั้นไม่ได้ซ้ือเครื่ องสําอางทุกเดือน และมีงบประมาณในการซื้อเครื่ องสําอาง 1,000 บาทต่อครั้ง มาก
ที่สุด
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการสื่ อสารด้วยการสาธิตการใช้เครื่ องสําอางผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่า ง พบว่ า มี ค วามถี่ ใ นการเข้า ชมเว็บ ไซต์ บล็อ ก ที่ เ กี่ ย วกับ การสาธิ ต
เครื่ องสํ า อาง 1 ครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ ส่ วนใหญ่ มี ก ารเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล การสาธิ ตผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.pantip.com (ห้องโต๊ะเครื่ องแป้ ง) มากที่สุด
การตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ องสํา อางหลัง จากการเข้า ชมเว็บไซต์ หรื อ บล็อก พบว่า มากกว่ า
ครึ่ งหนึ่ งของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ นผู ้ที่ เ คยซื้ อ เครื่ องสํ า อางตามคํา แนะนํา จากการสาธิ ต การใช้
เครื่ อ งสํ า อางผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ซึ่ งเหตุ ผ ลหลัก ก็ คื อ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น จากผู เ้ ข้า ชมว่ า
เครื่ องสําอางนั้นดี
พรพรรณ ชินพงสานนท์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณค่า
ของบล็อกกับเว็บไซต์และไดอารี่ ออนไลน์” งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ ระเบียบวิธีการ
วิ จ ัย ที่ ใ ช้ไ ด้แ ก่ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล จากเอกสาร และการสัม ภาษณ์ ซึ่ ง
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ผลการวิจยั พบว่า บล็อกและไดอารี่ ออนไลน์มีคุณค่าด้านความสะดวก ง่ายและรวดเร็ วในการใช้งาน
มากกว่าเว็บไซต์ ในขณะที่เว็บไซต์มีคุณค่าด้านความหลากหลายในการใช้งานมากที่สุด
ผลการวิ จ ัย นี้ ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า บล็อ กเป็ นเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารที่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของปั จเจกในการสร้างพื้นที่ของตัวเอง สามารถทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสาร
เผยแพร่ หรื อนํา เสนอสิ่ ง ต่ า ง ๆ บนพื้ น ที่ ข องตนเอง โดยเจ้า ของบล็อ กสามารถกํา หนด สร้ า ง
ควบคุม เปลี่ยนแปลง รู ปแบบ การออกแบบ ตลอดจนการจัดวางเนื้ อหาที่ตอ้ งการนําเสนอได้อย่าง
อิสระและเต็มที่
ธัญรดา สนธิ เมือง (2551) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “โฆษณาทางโทรทัศน์กบั การเลือก
ซื้ อเครื่ องสํา อางประทิ น ผิวของผูห้ ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการวิจ ัย เชิ ง
ปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม สํารวจในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูห้ ญิง อายุ 15-30 ปี ในเขตกรุ งเทพฯ ใน
เขต บางกะปิ บึงกุ่ม สวนหลวง บางขุนเทียน พญาไท ตลิ่งชัน ดินแดง และลาดพร้าวจํานวน 400
คน โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่, ร้อยละและค่าเฉลี่ย) พบว่า ลักษณะทางประชากร
ผูห้ ญิงในเขต กรุ งเทพมหานคร องค์ประกอบของพรี เซนเตอร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ มีผลต่อการ
เลือกซื้อเครื่ องสําอางไม่ต่างกัน รู ปแบบและเนื้อหาของโฆษณา ทางโทรทัศน์ คุณภาพของสิ นค้ามี
ผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางต่างกัน ราคามีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางไม่ต่างกัน ซึ่งสรุ ปได้
ว่า โฆษณาทางโทรทัศน์ มี ผ ลต่ อ การเลื อกซื้ อ เครื่ อ งสํา อางประทิ น ผิว ของกลุ่ มตัว อย่า ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพราะให้ขอ้ มูลที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจซื้ อจึงต้องระวังข้อมูลข่าวสารที่นาํ เสนอ
ทางโทรทัศน์
จักรกฤษณ์ มะละพันธุ์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “รู ปแบบการสื่ อสารออนไลน์
ในเว็บ Blog กรณี ศึกษา Bloggang และ OK Nation Blog” งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการศึกษา 3 รู ปแบบ ได้แก่ การสังเกตการณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารออนไลน์ในเว็บ Blog กรณี ศึกษา Bloggang และ
OK Nation Blog เป็ นการนําเสนอข่าวสาร โดยมีลกั ษณะเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนื้อหา
จะเน้นการเขียนเล่าเรื่ องราวส่ วนตัว และเรื่ องราวทัว่ ไป สําหรับเว็บ OK Nation Blog เนื้อหาจะเน้น
ข่าวสารและการเมืองเป็ นหลัก
รู ปแบบของการพัฒนาความสัมพันธ์น้ นั พบว่า หลังจากที่เจ้าของบล็อกมีการเขียนบล็อก
อย่างต่อเนื่ อง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายกัน รู ปแบบความสัมพันธ์จะมีลกั ษณะที่
เป็ นกันเอง ใกล้ชิดกับผูเ้ ขียนทั้งที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน จนสุ ดท้ายก็เกิดเป็ นความสัมพันธ์ข้ นั สนิ ท
สนม ทีการติดต่อกัน นัดหมายออกมาเจอกันในโลกของความเป็ นจริ ง
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สําหรับรู ปแบบภาษาที่ใช้ในเว็บบล็อก พบว่ามีการนํา รู ปภาพ icon เข้ามาประกอบในการ
เขียนเรื่ องราวต่างๆด้วย ในเว็บ Bloggang จะนิ ยมใช้ภาษาพูด และจะพบภาษาแชท คําศัพท์เฉพาะ
กลุ่มเป็ นจํานวนมาก ในขณะที่ทางเว็บ OK Nation Blog พบว่าจะใช้ภาษาที่เป็ นทางการ ภาษาเชิง
วิชาการ แต่จะมีคาํ ที่ค่อนข้างรุ นแรง ในกลุ่มย่อยบล็อกการเมือง
ณัฐชนันท์ กิ่งมณี (2554) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “การศึกษาการรับรู ้โฆษณาตรงและ
โฆษณาแฝงสิ นค้าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” งานวิจยั ชิ้น
นี้ ใช้วิธีการวิจยั แบบผสม โดยการศึกษารู ปแบบของโฆษณา ใช้วิธีการศึกษาโดยการรับชมรายการ
ต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ที่มีโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ออกอากาศ และใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ ก ลุ่ ม ประชากรนัก ศึ ก ษาในการศึ ก ษาด้า นการรั บ รู ้ โ ฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ท าง
โทรทัศน์
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่ามีเพียงการใช้ภาพลักษณ์ การให้ขอ้ คิดในเชิ งสร้างสรรค์สังคม
โดยมิได้มีภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อการชักชวนให้ซ้ือสิ นค้าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเนื้ อหาของ
โฆษณา ขณะที่ ก ารศึ ก ษาการรั บ รู ้ โ ฆษณาตรงและโฆษณาแฝงเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นกลุ่ ม
ประชากรนักศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรนักศึกษา มีระดับการรับรู ้ และการจดจําโฆษณาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ในระดับสู งมาก แต่ในด้านพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ที่มีสาเหตุจากสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์อยูใ่ นระดับปานกลาง
สุ ชญา ชีวีวฒั น์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “การสร้างพฤติกรรมการซื้ อจากการ
เปิ ดรั บ ข่ า วสารเครื่ องสํ า อางแบบขายหน้ า ร้ า นในห้ า งสรรพสิ น ค้า ของผู ้ห ญิ ง ไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร” งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้วิธีการสํารวจ เพื่อให้ทราบถึ ง
อิทธิ พลของข่าวสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสิ นค้า
ของผูห้ ญิงไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสําอางแบบขายหน้าร้าน
ในห้างสรรพสิ นค้าของผูห้ ญิงไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางจากเคาน์เตอร์ขายหน้าร้านในห้างสรรพสิ นค้าของ
ผูห้ ญิงไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผูห้ ญิงไทยในเขตกรุ งเทพฯ มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางแบบขาย
หน้าร้านในห้างสรรพสิ นค้าในเครื่ องสําอางประเภท ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว มากที่สุด รองลงมาคือ
เครื่ องสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ในขณะที่ นํ้าหอม น้อยที่สุด
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสําอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสิ นค้าผ่านสื่ อ
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสิ นค้าของผู ้
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หญิงไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยมีความ
เชื่อมัน่ ในชื่อเสี ยงและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เกริ ก บุณยโยธิน (2550) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง “การวางกลยุทธ์และประสิ ทธิผลของ
แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในธุ รกิ จเครื่ องสําอาง ในกลุ่ มตลาดเครื่ องสําอางวัยรุ่ น ”
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในกลุ่มตลาดวัยรุ่ น ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ 3 ยีห่ อ้ ได้แก่ 1) มิสชา (Missha) 2) อีทูด้ ี
(Etude) 3) สตีล่า (Stila) ผลการศึกษาพบว่า
1) การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในธุรกิจเครื่ องสําอางจะมีรูปแบบของ
แผนงานในเชิงรุ ก โดยจะเน้นการทําการประชาสัมพันธ์ไปที่ตวั สิ นค้ามากกว่าองค์กร
2) วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์การตลาดนั้น จะมีความสอดคล้องกันกับ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์
3) ประชาสัมพันธ์การตลาดที่ดีจะต้องใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย สนับสนุนซึ่ งกัน
และกันตามหลักของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
4) การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์
สภาพการตลาด การกําหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย การ
กําหนดกลยุทธ์ กําหนดข้อความหลัก เลือกเครื่ องมือในการสื่ อสาร กําหนดระยะเวลา งบประมาณ
และสุ ดท้ายคือการประเมินผล
5)
จุดเด่นของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในธุ รกิจเครื่ องสําอางได้แก่
ข่าวสารมีความน่ าเชื่ อถือสู ง สามารถสร้างการรับรู ้และการเข้าถึงสู ง ส่ วนจุดด้อย คือ ไม่สามารถ
ควบคุมทิศทางการนําเสนอและเนื้ อหาได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งแผนการตลาดต้องดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลานานจึงจะเห็นผล
6) ทั้งนี้ สื่อที่ได้รับความนิ ยมที่สุดได้แก่ นิ ตยสาร เครื่ องมือที่นิยมได้แก่ การ
เผยแพร่ ข่าวสารผ่านทางการส่ งข่าวแจกและจัดทําบทความแฝงการโฆษณา
7) กลยุทธ์หลักได้แก่ การให้ขอ้ มูลเสริ ม การบอกเล่าเรื่ องราวใหม่ๆ การสร้าง
ข่าวสารจากประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
8)
ปั ญหาที่สําคัญในการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในธุ รกิ จ
เครื่ องสําอางสําหรับกลุ่มวัยรุ่ น ได้แก่ การไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารอย่างเพียงพอ
9) วิธีการประเมินผลที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ การประเมินผลโดยการนับ
จํานวน Press Clipping
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โชติ รัตน์ ศรี สุข (2554) ได้ทาํ การศึ กษาค้นคว้าเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารและการรั บรู ้
รู ปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ” งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณา ผลการวิจยั พบว่า
1) การให้ความหมาย : บริ ษทั กําหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สงั คม
2) รู ปแบบโครงการ : เป็ นรู ปแบบของการบริ จาคของเพื่อการกุศลเป็ นส่ วนมาก
3) กลยุทธ์การสื่ อสาร : จําแนกเป็ น 2 ประเภท 1. การสื่ อสารภายในใช้การสื่ อสาร
จากบนสู่ล่าง 2.การสื่ อสารภายนอกผ่านเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
4) การรับรู ้ : ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าการทําโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั กิจกรรมที่ผบู ้ ริ โภครู ้รับรู ้จะอยูใ่ นรู ปแบบ
ของการบริ จาคสิ่ งของ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือชุมชน
นิตยา ฐานิ ตธนกร (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผูท้ รงอิทธิ พลด้านความงามบนโลกออนไลน์
พบว่าปั จ จุ บ ัน การบริ ก ารบนเว็บ ไซต์ เครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจากผูค้ นอย่า ง
แพร่ หลายทัว่ โลก เพราะการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบนี้เข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้โดยตรง ได้รับความนิ ยมที่
สู งขึ้น โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่มที่ราคาสู ง สิ นค้าใหม่ หรื อสิ นค้าที่ตอ้ งการขยายฐานลูกค้า ซึ่ งได้เริ่ ม
หันมามอง สื่ อใหม่อย่างเช่นออนไลน์ มาทดแทนสื่ อเก่า รวมถึงการตลาดด้านความสวยความงาม
ผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์ จึงได้รับความนิยม จากนักการตลาดและธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น เนื่ องจากเป็ นการ
ทําการตลาดแบบบริ หารต้นทุนตํ่า แต่ได้รับประสิ ทธิ ภาพสู ง ยอดขายเครื่ องสําอางหลายแบรนด์ที่
เพิ่มขึ้นมีผลมาจากผูค้ นในเครื อข่ายชุ มชนออนไลน์ที่ติดตามอ่านบล็อกที่เป็ นกระแสและซื้ อตาม
เพื่อนที่ อยู่ในชุ มชนนั้น ๆ นอกเหนื อจากนั้นแล้วบิวตี้บล็อกเกอร์ มกั จะเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและ
บริ การทางด้านความงามโดยตรงและนําเอาประสบการณ์ที่มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมาเขียน
แสดงความคิดเห็นหรื อบอกเล่าผ่านบล็อก จึงมีผอู ้ ่านให้ความสนใจและติดตามเป็ น จํานวนมาก
เพราะคนส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองมากกว่าเชื่อข้อมูลหรื อเนื้อหาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โดยตรงของบริ ษทั ผูผ้ ลิต และผูศ้ ึกษายังคงมองว่าธุ รกิจความสวยความงามอาจจะ
ยังคงต้องพึ่งพาบิวตี้บล็อกเกอร์ ตราบเท่าที่ความต้องการที่จะดูสวยงาม มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือของ
ผูค้ นในสังคมมีมากขึ้น รวมถึงผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ ทางด้านความงามต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของ
ตนเป็ นที่ รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้ น ซึ่ งส่ งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อยอดขายหรื อ ภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ได้ และบิวตี้บล็อกเกอร์จะยังคงเป็ นผูท้ รงอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ ของผูค้ นที่สนใจด้านความสวยความงามบนโลกออนไลน์ต่อไป เมื่อรักษาไว้ซ่ ึ งความ
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ซื่ อสัตย์ต่อสิ นค้าหรื อบริ การที่นาํ เสนอ และเป็ นคนที่มีมุมมองแนวบวก โดยเขียนนําเสนอสิ นค้า
หรื อบริ การด้วยความเป็ นกลาง ซื่อสัตย์และสุ ดท้ายคือความจริ งใจ
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
มนุ ษ ย์มีพ ฤติ กรรมการรั บรู ้ เพราะเห็ นถึ งประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ ซึ่ งการรั บรู ้ ข่าวสารจะมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งในที่น้ ี คือ เครื่ องสําอางที่มีการแนะนําผ่าน
กูรูความงาม โดยบุคคลจะนําข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารไปยังบุคคลอื่น รวมถึงเป็ นการตอกยํ้าความคิดเดิมที่มีอยูใ่ ห้
มัน่ คงในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยที่ตวั กูรูความงามเองก็มีบทบาทและอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและ
พฤติกรรมการซื้อจากการเปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงต้องการ
ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่เพศหญิง
ผ่านกูรูความงาม” ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั เหล่านี้
มานําเสนอไว้ดว้ ย เพื่อนํามาเป็ นรู ปแบบและทิศทางในการกําหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน
เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดมีผลต่อตัวแปรใดบ้าง เป็ นการพิสูจน์ผลของงานวิจยั ในครั้งนี้ ที่อาจจะมีผล
สอดคล้อ งหรื อ ขัด แย้ง กับ งานวิ จ ัย ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ รวมทั้ง นํา มาเป็ นแนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์เนื้อหา สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ดว้ ย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่
เพศหญิงผ่านกูรูความงาม” ในครั้งนี้มีข้นั ตอนและรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3.2 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)

3.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3.1.1 รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม Mixed Method ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณ
Quantitative Research และการวิจยั เชิงคุณภาพ Qualitative Research ซึ่ งใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
Qualitative Research เพื่อศึกษาถึงการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางที่นาํ เสนอผ่านกูรูความงาม โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาก 3 แหล่ง ได้แก่
3.1.2.1 กูรูความงามที่นาํ เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความงามไม่ว่าจะเป็ น การแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ท่ีออกใหม่ การสาธิ ตการแต่งหน้า การรี วิวข้อดี ข้อเสี ย ของผลิตภัณฑ์ความงามต่าง ๆ
จํานวน 3 คน ได้แก่ 1) โมเม นภัสสร บูรณศิริ 2) แพรี่ พาย อมตา จิ ตตะเสนี ย ์ และ 3) หญิ งแย้
นนทพร ธี ระวัฒนสุ ข เนื่ องจากการสังเกตของผูว้ ิจยั เบื้องต้นพบว่า ทั้ง 3 คน เป็ นกูรูความงามที่มี
ชื่อเสี ยง และมีจาํ นวนคนติดตามจํานวนมาก อีกทั้งรู ปแบบการนําเสนอของทั้ง 3 ท่านนั้น มีความ
แตกต่างอย่างน่าสนใจกล่าวคือ
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โมเม นภัสสร บูรณศิริ : เป็ นคนที่มีวิธีพดู วิธีคิด จนสามารถทําให้รายการโมเมพา
เพลินโด่ งดัง ไปกับการแต่งหน้าตามสถานการณ์สนุ ก ๆ ณ ตอนนั้น เช่ น แต่งหน้าเลียนแบบตัว
ละครที่โด่งดังในช่วงนั้น ๆ แต่งหน้าไปเดท แต่งหน้าแบบพริ ตตี้ เป็ นต้น
จุดเด่น การเป็ นคนพูดเก่งและประสบการณ์ในวงการมายาวนานของโมเม ส่ งผลให้
รายการมีความสนุ ก บวกกับเทคนิ คการแต่งหน้าที่ใครก็สามารถแต่งตามได้อย่างง่าย ๆ สามารถ
กําหนดสถานการณ์ ดึงลูกเล่นเพื่อการแต่งหน้าได้อย่างสนุกสนาน มีไอเดียแปลกใหม่มานําเสนออยู่
ตลอด แถมความช่างพูดและความเฮฮาจึงทําให้แม้แต่ผชู ้ ายยังชอบดู และติดตาม
แพรี่ พาย อมตา จิตตะเสนีย ์ : คลื่นลูกใหม่มาแรงมากในวงการเครื่ องสําอาง เป็ นกูรู
เมกอัพที่อายุยงั น้อย แต่เราต้องทึ่งในฝี มือและความคิดสร้างสรรค์ของเธอ เพราะการที่กา้ วสู่การเป็ น
เมกอัพอาร์ตติสเวทีระดับโลกอย่างลอนดอนแฟชัน่ วีค ด้วยหน้าตาที่สวยจนสามารถประกบดาราดัง
อย่างชมพู่ อารยา ได้สบาย อย่างไม่ขดั เขิน จึงทําให้แฟนคลับต่างพากันชื่นชม ในการทําคลิปฮาวทู
แต่งหน้าแบบโฉบเฉี่ ยวของเธอ
จุดเด่น ฝี มือแพรี่ พายก้าวข้ามการแต่งหน้าแบบคนธรรมดาคนเดินดินไปแล้ว เพราะ
ฝี มือของเธอนั้นนิ ยมการแต่งหน้าเน้นสร้างสรรค์ ศิลปะ สี สันสดใส ร้อนแรง ในระดับมือโปร เช่น
การกรี ดตาแบบโฉบเฉี่ ยวหางยาวซ้อนกันแตกต่างไปจากเดิม เรี ยกว่าเดินตามท้องถนนไม่ได้ หรื อ
แม้แต่การเพ้นท์หน้า ทาปากสี ฟ้า และที่สําคัญ เธอทําออกมาได้อย่างสวยงาม รวมกับการตัดต่อ
วีดีโอคลิปฮาวทูที่มีลูกเล่นหลากหลาย น่าสนใจ ในระดับมืออาชีพ จนทําให้ชื่อของเธอขึ้นมาอยูใ่ น
รายชื่อของบล็อกเกอร์อนั ดับต้นๆ ของเมืองไทยได้อย่างรวดเร็ ว
หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข : จากเด็กสาวหน้าอาหมวยหน้าตาธรรมดา ที่หนั มา
พึ่งมีดหมอจนชีวิตพลิกผันกลายมาเป็ นพริ ตตี้เงินล้าน ด้วยค่าตัวที่ติดอันดับสูงที่สุดในอาชีพนี้
จุดเด่น เธอไม่อายและกล้าที่เผยภาพก่อนทําและหลังทําศัลยกรรมอย่างเปิ ดเผย บวก
กับอุปนิสยั ขี้เล่น เน้นฮา มุขเพียบ จึงมีแฟนคลับชื่นชอบในตัวตนของเธอ นอกจากนี้เธอยังทําฮาวทู
การแต่งหน้า ทําผม และสารพัดวิธีทาํ ตัวให้ขาวเปล่งออร่ าแบบพริ ตตี้ดว้ ยครี มเปลี่ยนสี ผิว ที่สาํ คัญ
เครื่ องสําอาง เสื้ อผ้า ที่เธอเลือกใช้ลว้ นราคาไม่แพง แต่หญิงแย้สามารถแต่งออกมาให้แจ่มเทียบ
เคาน์เตอร์แบรนด์ได้อย่างน่าทึ่ง
3.1.2.2 สื่ อที่กูรูความงามทั้ง 3 ใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสารกับผูช้ ม ได้แก่ Facebook
Instagram และ Youtube ซึ่งเป็ นสื่ อโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากในปั จจุบนั
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3.1.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ในส่ วนของของศึกษาเนื้ อหาและรู ปแบบการนําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความที่ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่ผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์ น้ นั ผูว้ ิจยั ได้สุ่มเลือกตัวอย่างเนื้ อหา
หรื อคลิปวีดีโอแบบไม่เจาะจง (Simple Random Sampling) ของกูรูความงามทั้ง 3 ท่าน ในรอบ
6 เดือนที่ผา่ นมา กล่าวคือตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 เดือนละ 2 คลิป รวมเป็ นจํานวนท่าน
ละ 12 คลิป
3.1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในส่ วนของศึ กษาเนื้ อหาและรู ปแบบการนําเสนอเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ความที่ ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่ผา่ นกูรูความงามนั้น โดยผูว้ ิจยั ทําการแบ่งกลุ่มเนื้อหาที่พบ
ในการนําเสนอของกูรูความงาม ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1.4.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความงามและผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
3.1.4.2 การวิจารณ์ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
3.1.4.3 การตกแต่งใบหน้า
3.1.4.4 การตกแต่งทรงผม
3.1.4.5 ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์
3.1.4.6 เรื่ องความงามอื่น ๆ
3.1.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
ข้อมูลทางด้านการศึกษาเนื้ อหาและรู ปแบบการนําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความที่ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่ผ่านกูรูความงามนั้น มีเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้
3.1.5.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การใช้อินเตอร์เน็ต
3.1.5.2 ตารางบันทึกรู ปแบบการนําเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
3.1.5.3 สื่ อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Instagram, Youtube
3.1.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลในส่ วนของศึกษาเนื้ อหาและรู ปแบบการนําเสนอเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ความที่ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่ผา่ นกูรูความงามนั้น ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาผ่านสื่ อโซเชียล
มีเดียทั้ง 3 อย่างได้แก่ Facebook, Instagram, Youtube โดยใช้หน่ วยในการวิเคราะห์ Unit Of
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Analysis ตามประเภทของชิ้ นงานหรื อรายเรื่ อง Item และประเด็นหลักที่นาํ เสนอ Theme ซึ่ ง
ประเด็นที่จะพิจารณา ได้แก่
3.1.6.1 วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอของกูรูความงามทั้ง 3 ท่าน
3.1.6.2 วิเคราะห์เนื้อหา ข่าวสาร เกี่ยวกับความงามและเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงาม
ทั้ง 3 ท่านนําเสนอ
โดยพิจารณาว่าทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร จากนั้นจึงลงความถี่
และรายละเอียดในตารางบันทึก

3.2 การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
3.2.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม Mixed Method ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณ
Quantitative Research และการวิจยั เชิงคุณภาพ Qualitative Research โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
เพื่อศึกษาข้อมูลโดยรวมของการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่ผา่ นกูรูความงาม
ซึ่งใช้การวิจยั เชิงสํารวจ Survey Research ที่มีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แ ก่ ประชากรเพศหญิ ง ประชากรที่ มี อ ายุ 17-34 ปี ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 2,991,331 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556)โดย
ไม่จาํ กัดรายได้ การศึกษา และอาชี พ ที่มีพฤติกรรมในการรับรู ้ข่าวสารการตลาดและตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
กลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ ึกษากําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวนจากสูตรต่อไปนี้
n

N
1  Ne 2

n คือ จํานวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรเพศหญิงในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 2,991,331 คน
e คือ ค่าความผิลพลาดจากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (ในที่น้ ีใช้ร้อยละ 0.05)
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คํานวณตามสู ตร

n

=

2,991,331
1+2,991,331 (0.05)2
n
= 399.99
ดังนั้น เมื่อคํานวณตามสู ตรข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั จึงกําหนดการสุ่ มตัวอย่างจํานวน 406 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรคนรุ่ นใหม่เพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งเคยรั บชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่ องทางโซเชี ยลมีเดีย เช่ น Fcaebook
Instagram และ Youtube
3.2.3 ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน
ตัวแปรต้น
ลักษณะประชากรของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม การรับรู ้ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกัน
ตัวแปรต้น
ลักษณะประชากรของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
สมมติฐานที่ 3 การรั บรู ้ ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของ
ผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรต้น
การรับรู ้ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
3.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ Quantitative Research รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตามแบบ
สุ่ มตัวอย่างที่กาํ หนดข้างต้น โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเอง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั จะต้องเป็ นผูท้ ี่เคยรับรู ้ข่าวสารผ่านกูรูความงาม จากนั้นนําข้อมูลไปประมวลผลต่อไป
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3.2.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามโดยมีรูปแบบคําถามจะเป็ นลักษณะ
ปลายปิ ด Close-Ended Questions แบบมีตวั เลือก คําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก และคําถามที่
แสดงระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดย
มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลือก โดยมีอาชีพ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท นาม
บัญญัติ Norminal Scale ส่ วนอายุ รายได้ และการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ Ordinal Scale
ส่ ว นที่ 2 การรั บ รู ้ ข่ า วสารผ่า นกูรู ค วามงาม ได้แ ก่ ความถี่ แ ละช่ อ งทางในการรั บ ชม
ประเภทของข่ า วสารเครื่ อ งสํา อาง เหตุ ผ ลในการรั บ ชม และองค์ป ระกอบของการนํา เสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงาม โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลือก สําหรับประเภท
ข่าวสาร เกี่ ยวกับ เครื่ องสําอางที่นาํ เสนอผ่านกูรูความงามที่ผูช้ มสนใจ ระดับข้อมูลเป็ นประเภท
ระดับช่วง Interval Scale และคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า Rating Scaleโดยใช้ Likert Scales
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้
การรับรู ้ข่าวสารข้อมูลผ่านกูรูความงาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับความสนใจ(คะแนน)
5
4
3
2
1

การแปลความหมายข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั นําข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

การแปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านการนําเสนอของกูรูความงาม
เป็ นคําถามที่ใช้วดั ผลของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง ระดับข้อมูลเป็ นประเภท
ระดับช่ วง(Interval scale) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยใช้ Likert Scales กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับความเห็น(คะแนน)
5
4
3
2
1

การแปลความหมายข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั นําข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การแปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลผลของข้อมูลจากแบบสอบถามผ่านโปรแกรม SPSS จากนั้นนําผลวิจยั จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมานําเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และนําเสนอเป็ นค่าเชิงสถิติ
ดังนี้
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
สําหรับอธิบายผลของข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว ได้แก่ อายุ การศึกษา
อาชี พ รายได้ และข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ได้แก่ ความถี่และช่ องทางในการรั บชม
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ประเภทของข่ า วสารเครื่ อ งสํา อาง เหตุ ผ ลในการรั บ ชม และองค์ป ระกอบของการนํา เสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงาม
3) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สําหรับอธิบายผลของข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกู
รู ความงาม และส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ทั้งนี้ มีการใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Interential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน สําหรับ
การศึกษาความแตกต่างของตัวแปร ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (ค่าสถิติ F-test สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม) และศึ กษา ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิ ติค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์แบบเพียร์สนั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่
เพศหญิงผ่านกูรูความงาม” ในครั้งนี้เป็ นงานวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจยั
แบบคุณภาพและแบบปริ มาณ ซึ่งในบทนี้ผวู ้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั ดังต่อไปนี้

4.1 การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 406 คน ซึ่งผลวิจยั ปรากฏดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน
คือแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบาย
ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบกูรูที่เคยรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง หรื อ วิธีการ
แต่งหน้าของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบลักษณะประชากร (Demographic) ของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบการรับรู ้ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามของ
กลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงามของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
ตอนที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการรับรู ้
ข่ า วสารการตลาดเกี่ ย วกับ เครื่ องสํ า อางผ่ า นกู รู ค วามงาม โดยใช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์คือ F-Test และค่าความแปรปรวน (ANOVA)
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ตอนที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์คือ F-Test
และค่าความแปรปรวน (ANOVA)
ตอนที่ 3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลทดสอบกูรูที่เคยรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง หรื อวิธีการ
แต่งหน้าของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามกูรูความงามที่รับชมการนําเสนอ
เครื่ องสําอาง หรื อ วิธีการแต่งหน้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้ อมูลกูรูความงาม
โมเม นภัสสรณ์ บูรณศิริ
แพร อมตา จิตตะเสนีย ์
หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
334
102
113
31
580

ร้ อยละ
57.6
17.6
19.5
5.3
100

หมายเหตุ: N = 406 คน
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางหรื อวิธีการแต่งหน้า
ผ่าน โมเม นภัสสรณ์ บูรณศิริ มากที่สุด ร้อยละ 57.6 รองลงมาคือ หญิงแย้ นนทพร ธี ระวัฒนสุ ข
ร้อยละ 19.5, แพร อมตา จิตตะเสนี ย ์ ร้อยละ 17.6 และกูรูความงามท่านอื่น ๆได้แก่ คุณทราย
Feonalita, คุณมด Cinnamongal, คุณยูริ Yuriukuri, คุณเมย์ MayR, คุณตูน Tooniez 83, คุณกุง้
Kunginter, คุณแคทตี้, คุณเอมมี่ Amy Phachapa, คุณเมย์ Missmay P, คุณพิมพ์ Pim Maneethai, คุณ
สายป่ าน Saypan, คุณนัตตี้ และ Michael Phan ร้อยละ 5.3
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ตอนที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบลักษณะประชากร (Demographic) ของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน

ร้ อยละ

17-24 ปี

128

31.5

25-29 ปี
30-34 ปี
รวม

212
66
406

52.2
16.3
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 25 – 29 ปี มากที่สุด มีร้อยละ
31.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 17-24 ปี ร้อยละ 31.5 และช่วงอายุที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดคือ 30-34 ปี
ร้อยละ 16.3
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
18
297
91
406

ร้ อยละ
4.4
73.2
22.4
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 73.2
รองลงมาคือ ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 22.4 และระดับที่มีน้อยที่สุดคือ ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ร้อยละ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
แม่บา้ น
อิสระ/ฟรี แลนซ์
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
109
199
44
40
4
7
3
406

ร้ อยละ
26.8
49.0
10.8
10.0
1.0
1.7
0.7
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด ร้อยละ
49 รองลงมาคือ นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 26.8 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.8 ธุรกิจ
ส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 10.8, อิสระ/ฟรี แลนซ์ ร้อยละ 1.7 และน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ระกอบอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 0.7
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้
รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001- 40,000 บาท
มากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จํานวน
76
150
95
41
44
406

ร้ อยละ
18.7
36.9
23.4
10.1
10.8
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่าระดับของรายได้ที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุดคือ 10,001-20,000 บาท
ร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 23.4 ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 18.7
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มากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 10.8 และระดับรายได้ที่นอ้ ยที่สุดคือ 30,001-40,000 บาท
ร้อยละ 10.1
ตอนที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบการรับรู ้ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามของ
กลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความถี่และช่องทางในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
Facebook
จํานวน ร้ อยละ
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
177
43.6
สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
70
17.2
สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง
27
6.7
มากกว่าสัปดาห์ละ 7 ครั้งขึ้นไป 36
8.9
ไม่เคยรับชมเลย
96
23.6
รวม
406
100
ความถี่ในการรับชม

Instagram
Youtube
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
118
29.1
226
55.7
52
12.8
82
20.2
25
6.2
29
7.1
37
9.1
35
8.6
174
42.9
37
8.4
406
100
406
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความถี่ในการรับชมที่มีมากที่สุดคือ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ผ่าน
ช่องทาง Youtube มากที่สุด ร้อยละ 55.7 รองลงมาคือ Facebook ร้อยละ 43.6 และน้อยที่สุดคือ
Instagram ร้อยละ 29.1 ความถี่อนั ดับต่อไปคือ ไม่เคยรับชมเลยผ่านช่องทาง ได้แก่ Instagram
ร้อยละ 42.9 Facebook ร้อยละ 23.6 และ Youtube ร้อยละ 8.4 ความถี่อนั ดับต่อไปคือ สัปดาห์ละ 3-4
ครั้ง ได้แก่ Youtube ร้อยละ 20.2 Facebook ร้อยละ 17.2 และ Instagram ร้อยละ 12.8 ความถี่อนั ดับ
ต่อไปคือ มากกว่าสัปดาห์ละ 7 ครั้งขึ้นไป ได้แก่ Instagram ร้อยละ 9.1 Facebook ร้อยละ 8.9 และ
Youtube ร้อยละ 8.6 และความถี่ที่มีการรับชมน้อยที่สุดคือ สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ผ่านช่องทาง ดังนี้
Youtube ร้อยละ 7.1 Facebook ร้อยละ 6.7 สุ ดท้ายได้แก่ Instagram ร้อยละ 6.2
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประเภทของ
ข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ค่ าเฉลีย่
ประเภทข่ าวสารทีก่ รู ู ความงามนําเสนอ
การสอนแต่งหน้าเพื่อปรับโครงสร้างของหน้า
การสอนแต่งหน้าในชีวิตประจําวัน
การสอนแต่งหน้าตามเทศกาลและตามกระแส
การแนะนําผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
การรี วิวจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอาง
การบอกเล่าเคล็ดลับในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม

3.6
4.1
3.7
4.0
4.0
3.9

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.0
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่าประเภทของการรับรู ้ข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอนั้น
ทั้ง หมดมี ค วามเห็ น ไปในเชิ ง บวก กับ ประเภทข่ า วสารการสอนแต่ ง หน้า ประจํา วัน มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.1) รองลงมาคือ การแนะนําผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้ากับการรี วิวจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ความ
งามและเครื่ องสําอางที่ ได้จาํ นวนเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.0) และการบอกเล่าเคล็ดลับในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ความงาม (ค่าเฉลี่ย 3.9) การสอนแต่งหน้าตามเทศกาลและตามกระแส (ค่าเฉลี่ย 3.7) และ
ที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การสอนแต่งหน้าเพื่อปรับโครงสร้างของหน้า (ค่าเฉลี่ย 3.6) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประเภทของ
เหตุผลที่ท่านรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ค่ าเฉลีย่

3.8

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.7

3.8

0.8

3.8

0.9

3.9

0.7

3.9

0.8

4.1

0.7

4.1

0.7

3.9

0.8

3.9

0.9

เหตุผลในการรับชม
เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
การแสดงผลก่อนและหลังการใช้เครื่ องสําอาง ซึ่งเป็ นที่
พึงพอใจของท่าน
เป็ นกูรูความงามที่ท่านชื่นชอบ
การนําเสนอของกูรูความงามมีความมัน่ ใจในผลลัพธ์ที่
ได้ตอ้ งออกมาเป็ นที่พอใจ
กูรูความงามเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการ
เครื่ องสําอาง/วงการบันเทิง
วิธีการสาธิต หรื อการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความเชี่ยวชาญในการสาธิต หรื อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง
รู ้สึกว่ากูรูความงามท่านนั้น ๆ ไม่ได้เป็ นตัวแทนของ
แบรนด์เครื่ องสําอางใด ๆ

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่าเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามนั้น ทั้งหมดมี ความเห็ นไปในเชิ งบวก ซึ่ งเหตุผลในข้อวิธีการสาธิ ต หรื อการให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กบั ความเชี่ยวชาญในการสาธิ ต หรื อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ ากันและมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.1) รองลงมาคือ การนําเสนอของกูรูความงามมี ความมัน่ ใจใน
ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งออกมาเป็ นที่พอใจ กูรูความงามเป็ นบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยงในวงการเครื่ องสําอาง/
วงการบันเทิง, มีความรู ้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ ง, รู ้ สึกว่ากูรูความงามท่านนั้น ๆ ไม่ได้เป็ น
ตัวแทนของแบรนด์เครื่ องสําอางใด ๆ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันอยูท่ ี่ 3.9 และเหตุผลอันดับสุ ดท้าย ได้แก่
เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ การแสดงผลก่อนและหลังการใช้เครื่ องสําอาง ซึ่ งเป็ นที่พึงพอใจของท่าน
และเป็ นกูรูความงามที่ท่านชื่นชอบ ได้ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประเภทของ
องค์ประกอบของการนําเสนอที่ท่านให้ความสนใจในการรับชมข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม
รู ปแบบการนําเสนอ
รู ปภาพ
คลิปวีดีโอ
เสี ยงเพลง
เทคนิคการเล่าเรื่ อง
มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ
ข้อความ/เนื้อหา
ชื่อเสี ยงของกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่
3.9
4.4
3.1
4.3
4.2
4.1
3.9

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.9
0.7
1.0
0.7
0.7
0.7
0.9

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่าองค์ประกอบของการนําเสนอที่ท่านให้ความสนใจในการรับชม
ข่ า วสารเครื่ อ งสํา อางผ่า นกูรู ค วามงาม ทั้ง หมดมี ค วามคิ ด เห็ น ไปในเชิ ง บวก คื อ เห็ น ด้ว ย ซึ่ ง
องค์ประกอบที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ คลิปวีดีโอ (ค่าเฉลี่ย 4.4) รองลงมาคือ เทคนิ คการเล่าเรื่ อง
เช่น กระชับได้ใจความ มีลูกเล่นสนุ กสนานฯ (ค่าเฉลี่ย 4.3) อันดับต่อไปคือ มีความคิดสร้างสรรค์
ในการนําเสนอ เช่น สร้างเรื่ องราวในคลิปวีดีโอการสอนแต่งหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.2) ข้อความ/เนื้ อหา
(ค่าเฉลี่ย 4.1) รู ปภาพ กับ ชื่อเสี ยงของกูรูความงาม ได้เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.9) และน้อยที่สุดได้แก่
เสี ยงเพลง (ค่าเฉลี่ย 3.1)

50
ตอนที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงามของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

การตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องสําอาง

การตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้อยละ

เคยซื้อ
ไม่เคยซื้อ
รวม

265
141
406

65.3
34.7
100

จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เคยซื้อ เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามมากที่สุด จํานวน
265 คน (ร้อยละ 65.3) และ ไม่เคยซื้อ มีจาํ นวนอยูท่ ี่ 141 คน (ร้อยละ 34.7)
ตารางที่ 4.11

แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางตามที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ค่ าเฉลีย่

4.0

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.7

4.0

0.7

4.2
4.2
4.2

0.7
0.7
0.7

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ความน่าเชื่อถือที่มีต่อกูรูความงาม
รู ปแบบการนําเสนอของกูรูความงามทําให้ท่านมัน่ ใจว่า
จะได้ผลลัพธ์ตามที่นาํ แสนอ
มีการแสดงความคิดเห็นจากผูช้ มว่าใช้ดีจริ ง
ราคาผลิตภัณฑ์ที่แนะนํามีความสมเหตุสมผล
มีการแสดงผลก่อนและหลังใช้ซ่ ึงเป็ นที่พอใจของท่าน

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ทั้งหมดมีความคิดเห็นไปในเชิงบวก คือ เห็นด้วย ซึ่ งปั จจัยที่เห็นด้วยมากที่สุดมีดว้ ยกัน 3 ข้อ ได้แก่
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มีการแสดงความคิดเห็ นจากผูช้ มว่าใช้ดีจริ ง ราคาผลิตภัณฑ์ที่แนะนํามีความสมเหตุสมผล และมี
การแสดงผลก่อนและหลังใช้ซ่ ึ งเป็ นที่พอใจของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.2) รองลงมาได้แก่ ความน่าเชื่อถือ
ที่มีต่อกูรูความงาม รู ปแบบการนําเสนอของกูรูความงามทําให้ท่านมัน่ ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่
นําเสนอ (ค่าเฉลี่ย 4.0) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่ไม่
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางตามที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ค่ าเฉลีย่
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการไม่ ตัดสิ นใจซื้อ
มีความเห็นว่าเป็ นข้อมูลเกินจริ ง (โฆษณาแฝง)
มีการแสดงความคิดเห็นด้านลบจากผูช้ มที่ใช้จริ ง
กูรูความงามที่นาํ เสนอไม่มีชื่อเสี ยง
ต้องการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม
การนําเสนอของกูรูความงามยังไม่น่าเชื่อถือมากพอ

3.5
3.1
2.8
4.1
3.1

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.9
1.0
1.0
0.8
0.9

แปลผล

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการไม่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ทั้งหมดมีความคิดเห็ นไปในเชิ งบวก คือ เห็นด้วย ซึ่ งปั จจัยที่เห็ นด้วยมากที่สุดคือ ต้องการศึกษา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 4.1) รองลงมาคือ เพราะคิดว่าเป็ นข้อมูลเกินจริ ง
โฆษณาแฝง (ค่าเฉลี่ย 3.5) , มีการแสดงความคิดเห็นด้านลบจากผูช้ มที่ใช้จริ ง กับ การนําเสนอของกู
รู ความงามยังไม่น่าเชื่อถือมากพอ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันอยูท่ ี่ 3.1 และน้อยที่สุดได้แก่ เพราะกูรูความ
งามที่นาํ เสนอไม่มีชื่อเสี ยง (ค่าเฉลี่ย 2.8)
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารการตลาด
เกี่ยวกับเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซี ยล เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน จําแนกออกเป็ น
สมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
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สมมติฐานข้อที่ 1.1 อายุที่แตกต่างกันมีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกู
รู ความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : อายุที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่าน
ช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่าน
ช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่
95% หรื อมีนยั สําคัญที่ 0.05
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั ความถี่ในการรับชมการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) 17-24 ปี

7.4

2.66

8.336***

0.000

2) 25-29 ปี

7.0

2.68

3) 30-34 ปี

5.8

2.23

อายุ

ทดสอบรายคู่
1,3 > 2,3

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานแตกต่างระหว่างอายุกบั ความถี่ในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way ANOVA
พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซี ยล เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอายุ 17-24 ปี กับ
กลุ่มอายุ 30-34 ปี มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่า
กลุ่มอายุ 25-29 ปี กับ อายุ 30-34 ปี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 การศึกษาที่แตกต่างกันมีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง
ของกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : การศึกษาที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความ
งามผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : การศึกษาที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความ
งามผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่
95%
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความถี่ในการ
รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

8.4

3.09

5.473**

0.005

2) ปริ ญญาตรี

7.0

2.66

3) สูงกว่าปริ ญญาตรี

6.4

2.41

การศึกษา

ทดสอบรายคู่
1>3

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความถี่ใน
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.005 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามถี่ ใ นการรั บ ชมการนํา เสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซี ยล เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่
พบว่ากลุ่มที่มีการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ กลุ่มที่มีการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี มีความถี่ในการ
รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01
สมมติฐานข้อที่ 1.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของ
กูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
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H0 : อาชีพที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่
95%
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับความถี่ในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

อาชีพ
ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) นักเรี ยน/นักศึกษา

7.3

2.59

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

6.6

2.67

3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

7.5

2.50

4) ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

7.1

3.07

5) อาชีพอิสระ

6.6

1.50

F

Sig

1.598

0.174

จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความถี่ใน
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.174 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามถี่ ใ นการรั บ ชมการนํา เสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4 รายได้ที่แตกต่างกันมีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง
ของกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คที่ไม่แตกต่างกัน
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H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ความถี่ในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

รายได้

ค่ า
เบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ มาตรฐาน

1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

7.5

2.51

2) 10,001-20,000 บาท

7.4

2.75

3) 20,001-30,000 บาท

7.0

2.61

4) มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป

5.7

2.24

ทดสอบรายคู่
F

Sig

9.643*** 0.000

1,4 > 2,4

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ความถี่ในการ
รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง
ของกูรูความงามผ่านช่ องทางโซเซี ยล เน็ ตเวิร์คที่ แตกต่างกัน โดยมี การทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ี
รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับ ผูม้ ีรายได้มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป มีความถี่ในการรับชมการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูม้ ีรายได้ 10,001-20,000 บาท กับ มากกว่า
30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001
สมมติฐานข้อที่ 1.5 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความ
งามนําเสนอที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
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H0 : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอที่
ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอที่
แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ประเภทของ
ข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) 17-24 ปี

7.5

4.31

3.870*

0.022

2) 25-29 ปี

7.4

3.76

3) 30-34 ปี

7.0

3.59

อายุ

ทดสอบรายคู่
1>3

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั ประเภทข่าวสาร
ในการรับชมนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.022 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับชมประเภทข่าวสารเครื่ องสําอางการผ่านกู
รู ความงามผ่านที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอายุ 17-24 ปี กับ กลุ่มอายุ 30- 34 ปี
มีประเภทข่าวสารในการรับชมนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.6 การศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กู
รู ความงามนําเสนอที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรูความงาม
นําเสนอที่ไม่แตกต่างกัน
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H1 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรูความงาม
นําเสนอที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการรับรู ้ประเภท
ของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

24.7

4.01

2.907

0.056

2) ปริ ญญาตรี

23.4

4.09

3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

22.6

3.30

การศึกษา

จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับประเภท
ข่าวสารในการรับชมนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.056 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับชมประเภทข่าวสารเครื่ องสําอางการ
ผ่านกูรูความงามผ่านที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.7 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรู
ความงามนําเสนอที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรู ้ประเภทของ
ข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ

อาชีพ
ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) นักเรี ยน/นักศึกษา

23.8

4.06

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

23.2

3.87

3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

23.0

3.32

4) ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

22.3

4.53

5) อาชีพอิสระ

23.3

3.87

F

Sig

1.270

0.281

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการอาชีพกับประเภท
ข่าวสารในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ
One Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.281 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ก ารอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ ชมประเภทข่ า วสาร
เครื่ องสําอางการผ่านกูรูความงามผ่านที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.8 รายได้แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรู
ความงามนําเสนอที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : รายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%

59
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กบั การรับรู ้ประเภทของ
ข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

23.8

3.30

4.266*

0.006

2) 10,001-20,000 บาท

23.8

4.14

3) 20,001-30,000 บาท

23.2

4.03

4) มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป

22.0

3.81

รายได้

ทดสอบรายคู่
1,4 > 2,4

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการรายได้กบั ประเภท
ข่าวสารในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ
One Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรับชมประเภทข่าวสารเครื่ องสําอาง
การผ่านกูรูความงามผ่านที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท มี
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูม้ ีรายได้มากกว่า 30,001 บาท
ขึ้นไป โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ีรายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท กับ ผูม้ ีรายได้มากกว่า 30,001
บาท ขึ้นไป ประเภทในการรับชมข่าวสารที่กรู ู ความงามนําเสนอ มากกว่าผูม้ ีรายได้ 10,001-20,000
บาท กับ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.9
อายุที่แ ตกต่ า งกัน มี เ หตุ ผลในการรั บ ชมการนํา เสนอข่า วสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : อายุที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั เหตุผลในการรับชมการ
นําเสนอเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) 17-24 ปี

36.2

4.87

2) 25-29 ปี

35.1

5.03

3) 30-34 ปี

33.1

5.09

อายุ

ทดสอบรายคู่
F

Sig

8.752*** 0.000

1>3

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั เหตุผลในการ
รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ ายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี เ หตุ ผ ลในการรั บ ชมการนํา เสนอข่ า วสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอายุ 17-24 ปี กับ กลุ่ม
อายุ 30-34 ปี มีเหตุผลในการรับชมนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001
สมมติฐานข้อที่ 1.10 การศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงามที่แตกต่างกัน

61
ตารางที่ 4.22

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับเหตุผลในการ
รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

38.0

5.47

3.957*

0.020

2) ปริ ญญาตรี

35.2

5.07

3) สูงกว่าปริ ญญาตรี

34.4

4.92

ระดับการศึกษา

ทดสอบรายคู่
1<3

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับเหตุผลใน
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.020 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มที่มีการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญ ญาตรี กับ กลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี เ หตุ ผ ลในการรั บ ชมนํา เสนอข่ า วสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.11 อาชี พที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการรั บชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีเหตุในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีเหตุในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่แตกต่างกัน

62
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับเหตุผลในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

อาชีพ
ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) นักเรี ยน/นักศึกษา

35.7

4.81

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

35.3

5.17

3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

34.0

4.61

4) ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

34.3

5.46

5) อาชีพอิสระ

34.4

6.08

F

Sig

1.337

0.256

จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการอาชีพกับเหตุผลใน
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.256 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการอาชี พที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.12 รายได้แตกต่างกันมี เหตุผลในการรั บชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : รายได้ที่แตกต่างกันมีเหตุในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้ที่แตกต่างกันมีเหตุในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่แตกต่างกัน

63
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กบั เหตุผลในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

35.9

4.99

2) 10,001-20,000 บาท

35.8

4.70

3) 20,001-30,000 บาท

35.3

5.32

4) มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป

33.0

5.07

รายได้

ทดสอบรายคู่
F

Sig

6.711*** 0.000

1,4 > 2,4

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการรายได้กบั เหตุผลใน
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way
ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้ที่แตกต่างกัน มี เหตุผลในการรั บชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับ ผูม้ ีรายได้
มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป มี เหตุผลในการรั บชมข่าวสารที่ กูรูความงามนําเสนอ มากกว่าผูม้ ี
รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001
สมมติฐานข้อที่ 1.14 อายุที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0 : อายุที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกู
รู ความงามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกู
รู ความงามที่แตกต่างกัน

64
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั องค์ประกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) 17-24 ปี

28.2

3.93

4.070*

0.018

2) 25-29 ปี

28.0

3.50

3) 30-34 ปี

26.7

4.11

อายุ

ทดสอบรายคู่
1,3 > 2,3

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั องค์ประกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามี
ค่า Sig เท่ากับ 0.018 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท้ ี่มีอายุ 17-24 ปี กับ ผูท้ ี่มีอายุ 30-34 ปี มี
ความสนใจองค์ประกอบในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูท้ ี่มีอายุ
20-29 ปี กับ ที่มีอายุ 30-34 ปี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.15 การศึกษาที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ที่แตกต่างกัน

65
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความสนใจใน
องค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

28.5

4.02

1.146

0.319

2) ปริ ญญาตรี

28.0

3.80

3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

27.4

3.60

ระดับการศึกษา

จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความสนใจ
ในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.3 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.16 อาชีพที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน

66
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชี พกับมีความสนใจใน
องค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) นักเรี ยน/นักศึกษา

27.9

3.96

0.686

0.602

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

28.0

3.79

3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

27.6

3.38

4) ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

27.3

3.53

5) อาชีพอิสระ

26.7

3.85

อาชีพ

จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการอาชีพกับความสนใจ
ในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.602 ซึ่ งมากกว่ากว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) หมายความว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ มีก ารอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ความสนใจในองค์ป ระกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.17 รายได้แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : รายได้ที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้ที่แตกต่างกันมีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน

67
ตารางที่ 4.28

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ความสนใจใน
องค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

27.9

4.29

2) 10,001-20,000 บาท

28.4

3.17

3) 20,001-30,000 บาท

28.3

3.72

4) มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป

26.3

3.96

รายได้

ทดสอบรายคู่
F

Sig

6.606*** 0.000

2,4 > 3,4

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการรายได้กบั ความสนใจ
ในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One
Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้ที่แตกต่างกัน มี ความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท้ ี่มีรายได้
10,001-20,000 บาท กับ ผูท้ ี่มีรายได้ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป มีความสนใจองค์ประกอบในการ
รับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท กับ ผูท้ ี่มี
รายได้ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่แตกต่างกัน จําแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานข้อที่ 2.1 อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0 : อายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ อง
สําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงแบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) 17-24 ปี

0.6

0.49

1.023

0.360

2) 25-29 ปี

0.7

0.47

3) 30-34 ปี

0.6

0.48

อายุ

จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานความความแตกต่างระหว่างอายุกบั การ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า
Sig เท่ากับ 0.360 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.2 การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่าง
H1 : การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

0.6

0.50

0.257

0.774

2) ปริ ญญาตรี

0.6

0.48

3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

0.7

0.47

ระดับการศึกษา
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จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า
Sig เท่ากับ 0.774 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน
สํา หรั บสถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านจะใช้ก ารทดสอบด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 4.31

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชี พกับการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) นักเรี ยน/นักศึกษา

0.6

0.49

1.948

0.102

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

0.7

0.46

3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

0.7

0.46

4) ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

0.5

0.51

5) อาชีพอิสระ

0.6

0.50

อาชีพ

จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติ ฐานความแตกต่างระหว่างการศึ กษากับการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า
Sig เท่ากับ 0.102 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.4 รายได้ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0 : รายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่ไม่แตกต่างกัน
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H1 : รายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

Sig

1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

0.6

0.50

1.712

0.164

2) 10,001-20,000 บาท

0.7

0.47

3) 20,001-30,000 บาท

0.7

0.46

4) มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป

0.6

0.48

รายได้

จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กบั การตัดสิ นใจ
ซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม โดยใช้การทดสอบแบบ One Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ
0.164 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่
แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3
การรับรู ้ข่าวสารด้านการตลาดเครื่ องสําอาง มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม จําแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี้
สมมติฐานข้อที่ 3.1
การรับรู ้ ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0 : การรับรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
H1 : การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางกับ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
นัยสํ าคัญ
0.227***
0.000
หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ระดับความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระดับตํ่า

ทิศทาง
เดียวกัน
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จากตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ข่าวสารการตลาด
เครื่ องสําอางกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่า
น้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ข่าวสารที่
สัมพันธ์กบั การตัดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.227 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับตํ่า
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่ า วคื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสารที่ ม ากขึ้ น จะมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่มากขึ้นแต่อยูใ่ นระดับตํ่า
สมมติฐานข้อที่ 3.2 ช่องทางการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางมีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0 : ช่องทางการรับชมไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
H1 : ช่องทางการรับชมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
0.186***

นัยสํ าคัญ
0.000**

ระดับความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระดับตํ่ามาก

ทิศทาง
เดียวกัน

หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการช่องทางการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000
ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการ
รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางที่สัมพันธ์กบั การตัดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.186 แสดง
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับตํ่ามากในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีช่องทาง
การรับชมข่าวสารเครื่ องสําอางที่มากขึ้น จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่มาก
ขึ้นแต่อยูใ่ นระดับตํ่ามาก
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4.1.3 บทสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.35 แสดงสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 1-2

ตัวแปร
ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
ของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียล เน็ตเวิร์ค
การรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรูความงาม
นําเสนอ
เหตุผลในการรั บชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม
ความสนใจในองค์ ป ระกอบการนํ า เสนอข่ า วสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

อายุ


ลักษณะทางประชากร
การศึกษา อาชีพ รายได้




































เครื่องหมาย: หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง)
 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกต่าง)
ตารางที่ 4.36 แสดงสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 3

ตัวแปร
การรับรู ้ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรูความ
งามนําเสนอ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม

การตัดสิ นใจซื้อ
เครื่องสํ าอางผ่ านกูรูความงาม



เครื่องหมาย: หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความสัมพันธ์)
 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความสัมพันธ์)

บทที่ 5
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ ความงามและเครื่องสํ าอางของกูรูความงาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้เก็บข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอางของกูรูความงาม ได้แก่ 1) คุณโมเม นภัสสร บูรณศิริ
2) คุณหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข 3) คุณแพรี่ พาย อมตา จิตตะเสนี ย ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสําอางที่นาํ เสนอผ่านกูรูความงามทั้ง 3 ท่าน
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่ องสําอาง และ การ
วิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารที่นาํ เสนอผ่านกูรูความงามทั้ง 3 ท่าน ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น
2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอางของกูรู
ความงาม ได้แก่ 1) คุณโมเม นภัสสร บูรณศิริ 2) คุณหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข 3) คุณแพรี่ พาย
อมตา จิตตะเสนีย ์
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสําอางที่นาํ เสนอผ่านกูรูความงามทั้ง 3
ผ่านช่องทางการนําเสนอได้แก่ 1) Facebook 2) Instagram 3) Youtube

5.1 การวิเคราะห์ รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ความงามและเครื่องสํ าอางของกูรูความ
งาม
5.1.1 รู ปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ความงามและเครื่องสํ าอางของ ของ คุณโมเม นภัสสร
บูรณศิริ
โมเม นภัสสร บูรณศิริ อดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตติดลมบน “กระดุ๊กกระดิ๊ก” ที่
ในวันนี้ ได้ผนั ตัวกลายมาเป็ นกูรูสอนแต่งหน้าชื่อดังในรายการ “โมเม พาเพลิน” ทาง Spokedark.tv
เว็บไซต์ทีวีออนไลน์ จนในวันนี้ เธอได้รับการขนานนามว่า “คุณแม่” ด้านการแต่งหน้าตัวจริ ง กูรู
ความงามที่มาพร้อมกับความมัน่ ใจเกิน 100 เปอร์ เซนต์ พร้อมกับทักษะการแต่งหน้าที่เน้นความ
เรี ยบหรู ดูดี ส่ งผลให้คุณโมเมสามารถก้าวกระโดดมาเป็ นกูรูความงามระดับต้น ๆได้ในเวลาอัน
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แสนสั้น จากบทสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ คุณโมเมได้กล่าวถึงการมายืนอยูใ่ นจุดนี้ ว่า
“ที่จริ งมีทกั ษะในการแต่งหน้าและสนใจการแต่งหน้าอยูแ่ ล้ว ซึ่ งได้ดูคลิปวีดิโอของชาวต่างชาติที่
สอนแต่งหน้า เลยอยากทําบ้างเป็ นภาษาไทย และเอาไอเดียนี้ไปคุยกับโปรดิวเซอร์ที่โมเมทํารายการ
สอนภาษาอังกฤษทีวีออนไลน์ จึงกลายเป็ นรายการ โมเมพาเพลิน ซึ่งวันนี้ เข้าปี ที่ 4 แล้ว ไม่คิดว่า
จะประสบความสําเร็ จมากเช่ นนี้ ที่มีคนดูเป็ นแสน ๆ วิว” (ทีมข่าวหน้าสตรี , 2556) สําหรับ
รายละเอียดของรายการโมเมพาเพลิน ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปออกมาว่า เป็ นรายการสอนแต่งหน้าที่มีความ
ยาวประมาณ 20 นาทีเป็ นอย่างตํ่า เป็ นรายการที่ไม่มีสคริ ป มีคุณโมเมเป็ นคนดําเนินรายการแต่เพียง
ผูเ้ ดียว จะมีบา้ งบางคลิปที่มีการเชิญแขกรับเชิญมา เพื่อเป็ นสี สันแก่รายการ และให้เข้าจุดประสงค์
ของการแต่งหน้าในคลิปนั้น ๆ และทักษะการพูกที่ดูสนุ กสนาน แต่ก็มีความน่ าเชื่ อถืออยู่ดว้ ยนั้น
ส่ งผลให้ผชู ้ มเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสานไปกับการบรรยายคะ

ภาพที่ 5.1 โมเม นภัสสร บูรณศิริ
รายการโมเมพาเพลิน เป็ นรายการสอนแต่งหน้า ที่มีความยาว 30 นาที โดยประมาณ ด้วย
เวลาที่ค่อนข้างนานสําหรับการแต่งหน้า จึงถือเป็ นการเสี่ ยงที่ผชู ้ มจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะคลิป
มีความยาวเกินไปบวกกับรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ไม่มีสคริ ปต์ นึกอยากจะพูอะไรก็พดู แต่ดว้ ย
ทักษะทางด้านพิธีกรและดีเจของคุณโมเมที่สั่งสมมานานกว่า 10 ปี และภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
ระหว่างคุณโมเม กับ คนดู ที่เต็มไปด้วยความจริ งใจ ไม่ประดิษฐ์คาํ พูดให้สวยงาม เป็ นทางการจนดู
เสแสร้ง ทําให้ฟังแล้วเพลิน สมชื่อรายการ จึงสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้หมดไปได้
นอกจากความจริ งใจในการสื่ อสารด้านภาษาแล้ว คุณโมเมยังมีความจริ งใจในการแนะนํา
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ความงามแก่ผชู ้ มอีกด้วย ซึ่งในจุดนี้ถือเป็ นจรรยาบรรณหลักที่กรู ู ความงามหรื อเมค
อัพกูรูทุกคนพึงมี (Lady Manager, 2555) “หากใช้ไปใช้มาถ้าเกิดอาการแพ้ เราก็จะบอกเลยว่าใช้
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แล้วแพ้ ถ้าคนเชื่อสักพักแล้วก็จะไม่เชื่อแล้ว เพราะว่าเอาไปใช้ตามแล้วไม่เห็นจะดีเลย แต่เรารวยนะ
เรารับตังค์ ต่มนั ก็ทาํ ให้อายุงานในการที่จะทําตรงนี้มนั สั้นลงซึ่งเราไม่อยากให้เป็ นอย่างนี้”
แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นใช้วา่ รายการโมเมพาเพลินจะมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แน่นอนว่าเมื่อนาน
วันไปลูกเล่นที่หามาใส่ ในรายการก็เริ่ มลดน้อยลง ส่ งผลให้กระแสซบเซาลงด้วยเช่นกัน ซึ่ งทางออก
ของปั ญหาดังกล่าวนั้นก็คือการเกาะกระแสดาราขวัญใจประชาชนในช่วงๆนั้น จนเกิดเป็ นเทคนิ ค
การแต่งหน้าตามดาราในลุคต่าง ๆ ซึ่ งก็เป็ นไปตามคาดเพราะวิธีดงั กล่าวสามารถทําให้รายการ
กลับมาบูมได้อีกครั้ ง ซึ่ งคุ ณโมเมได้กล่าวถึ งประเด็นดังกล่าวไว้ดงั นี้ (Lady Manager, 2555)
“รายการมาบูม เนื่องจากว่าเราเริ่ มแต่งหน้าตามดารา ในมุมมองของตัวเราเองคิดว่าจุดเปลี่ยนเลยเนี้ย
มาจากการที่สาวไทยเรา อยากสวยเหมือนดารา Content เริ่ มเปลี่ยน” ซึ่ งเหตุผลทั้งหมดนี้ สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่า ฉายา คุณแม่ แห่ งการแต่งหน้าที่คุณโมเมได้รับมานั้นเหมาะสมกับเธอมาก
น้อยเพียงใด
5.1.2 รู ปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ความงามและเครื่ องสํ าอางของ ของ คุณแพรี่ พาย
อมตา จิตตะเสนีย์
คุณแพรี่ พาย อมตา จิตตะเสนี ย ์ สาวน้อยมากความสามารถ ด้วยดีกรี Makeup Artist จาก
รันเวย์ชื่อก้องโลกอย่าง London Fashion Week บวกกับพื้นฐานของการทํางานศิลปะที่ตนชื่นชอบ
ส่ งผลให้คุณแพรี่ พายโด่งดังขึ้นมาอย่างรวกเร็ วในฐานะเมคอัพกูรู และสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้เธอแตกต่าง
นั้นก็คือ มุมมองและทัศนคติเธอมีต่อการแต่งหน้า ทําให้สไตล์การแต่งหน้าของเธอแตกต่าง แหวก
กฎเกณฑ์เดิม ๆ ของการแต่งหน้า ให้มีสีสัน สดใส ไม่ดูหน้าเบื่อ ซึ่งคุณแพรี่ พายได้ให้สัมภาษณ์กบั
ไทยรั ฐออนไลน์ ถึ งสไตล์การแต่งหน้าของตนเองไว้ว่า (ทีมข่าวหน้าสตรี , 2556) “ไม่มีเทรนด์
แต่งหน้า อยากให้เป็ นเทรนด์ของตัวเองสนุก ๆ มากกว่า อย่างเช่นที่เคยทํา มีท้ งั ติดกลิตเตอร์ที่ขนตา
หรื อทาปากสี ม่วง แล้วมาปรับใช้กบั คนธรรมดา อยากทําให้คนรู ้สึกว่า การแต่งหน้าทําให้สวยแล้ว
ยังสนุกได้ดว้ ย”
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ภาพที่ 5.2 แพรี่ พาย อมตา จิตตะเสนีย ์
แหล่ งทีม่ า: Ecommerce-Magazine, 2555.
สําหรับรู ปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอางของคุณแพรี่ พายนั้น มี
จุดเริ่ มต้นมาจากความชื่นชอบในเรื่ องความสวยความงามส่ วนตัว จึงลองแต่งหน้าเล่นและอัดวีดีโอ
สอนแต่งหน้าโพสต์ลงเว็บไซต์ Youtube และได้รับผลการตอบรับอย่างล้นหลาม ทําให้เกิดเรื่ อง
ผลักดันในการสร้างคลิปวิดีโอสอนการแต่งหน้าแบบเป็ นจริ งเป็ นจัง โดยเกิดเป็ นโปรดักชัน่ เฮ้าส์ใน
แบรนด์ของ Pearypie ขึ้น

ภาพที่ 5.3 เว็บไซต์ และ วิดีโอบน Youtube เกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าของ แพรี่ พาย
แหล่งทีม่ า: Ecommerce-Magazine, 2555.
คลิ ปวิ ดีโอสอนแต่ งหน้าในแบบคุ ณแพรี่ พายนั้น จะมี ความแตกต่ างจากคลิ ปสอนแต่ ง
หน้าที่ทุกคนคุน้ เคยกัน กล่าวคือในแต่ละคลิปวีดีโอนั้นจะมีการคิดรู ปแบบการเสนอที่แตกต่างกัน
ออกไป ที่สาํ คัญยังผสมผสานแฟชัน่ เครื่ องแต่งตัวเข้าไป ซึ่งระหว่างการแต่งหน้าจะไม่มีการมาบอก
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ถึ งคุ ณสมบัติต่างๆ ของเครื่ องสํา อางแต่ ละชนิ ด แต่ จ ะสื่ อสารออกมาด้ว ยภาพและมี ซับ ไตเติ้ ล
ประกอบเท่านั้น เพื่อบอกว่าเครื่ องสําอางชิ้นนั้นคืออะไร เพราะต้องการให้คนที่เข้ามาดูรู้สึกสนุ ก
และมัน่ ใจกับการแต่งหน้ามากขึ้น แต่ละคลิปจะมีลูกเล่นสอดแทรกตลอดเวลา บางคลิปมีท้ งั เบื้อง
หน้าและเบื้องหลังถึงขั้นตอนการแต่งหน้าหรื อการทํางานเป็ นเมคอัพกูรู รวมถึงการลงไปในนํ้ากับ
หน้าที่ เ ต็ม ไปด้ว ยเครื่ องสํา อาง และการแต่ ง หน้า และออกไปเดิ น เล่ น ยัง สถานที่ ต่าง ๆ ซึ่ ง การ
นําเสนอคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้ารู ปแบบนี้ จะเป็ นการเปลี่ยนภาพของวงการแต่งหน้าเมืองไทย ที่
ไม่ใช่แค่มานัง่ ตั้งกล้องและสอนแต่งหน้าให้ลุคส์หน้าคล้ายดาราหรื อเหล่าคนดังต่าง ๆ รวมถึงการ
นัง่ อธิ บายตามลําดับขั้นตอนการแต่งหน้าแบบเดิม ๆที่ซ้ าํ ซากจําเจ หากพิจารณาให้ลึกลงไปความ
แตกต่างที่คุณแพรี่ พายนํามาเสนอนั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่คนทัว่ ไปล้วนมองข้ามไป เช่น การทา
ปากสี ม่วง ที่คนทัว่ ไปมองว่าไม่เหมาะสมกับการทาปากในชีวิตประจําวัน แต่ในมุมมองของเธอนั้น
มัน เป็ นสิ่ งที่ สามารถทํา ได้ คุ ณ แพรี่ พ ายได้ใ ห้สัม ภาษณ์ ใ นรู ป แบบการแต่ ง หน้าของเธอลงบน
Ecommerce-Magazine ไว้ว่า (E-commerce Magazine, 2555) “คนส่ วนใหญ่จะคุน้ กับรู ปแบบแมก
กาซีนมากกว่าในรู ปแบบวิดีโอ ดังนั้น คนก็จะเข้าถึงยากหน่อย นี่ จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่คิดว่าสร้าง
เป็ นโปรดักชัน่ เฮ้าส์นาํ เสนอผลงานวิดีโอแฟชัน่ ในรู ปแบบของการแนะนําเรื่ องการแต่งหน้า” ทุก
วันนี้เธอมองตัวเองว่าเป็ นศิลปิ น ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพราะเธอบอกว่า การแต่งหน้าก็เหมือน
การวาดรู ปโดยที่มีใบหน้าของคนเป็ นเหมือนผืนผ้าใบที่เธออยากจะแต่งแต้มสี สันให้ออกมาใน
รู ปแบบต่าง ๆ กันอย่างไม่มีขีดจํากัด
5.1.3 รู ปแบบการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ ความงามและเครื่ องสํ าอางของ ของ คุ ณหญิงแย้
นนทพร ธีระวัฒนสุ ข
คุณหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข พริ ตตี้สาวสวยมากความสามารถที่มาพร้อมสโลแกนที่ว่า
ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต การทําศัลยกรรมของเธอได้นาํ พาเธอเข้าสู่ วงการพริ ตตี้ระดับแนวหน้าของ
ประเทศไทยเลยทีเดียว
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ภาพที่ 5.4 หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนะสุ ข
แหล่ งทีม่ า: ASTV ผูจ้ ดั การ Lite, 2556.
ด้วยบุคลิก นิ สัยส่ วนตัว ที่เป็ นคนสนุ กสนานเฮฮา ตลกโปฮาก สามารถสร้างเสี ยงหัวเราะ
ให้คนรอบข้างได้ตลอดเวลา ทําให้ในวันนี้ เธอกลายเป็ นบิวตี้กูรูที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากใน
กระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยในปั จจุบนั มีผตู ้ ิดตามเธอทางอินสตาแกรมมากกว่า 642,888 คนแล้ว

ภาพที่ 5.5 ยอดผูต้ ิดตามอินสตาแกรมของหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนะสุ ข
เนื่ องจากเธอเป็ นคนรักสวยรักงาม และเคยประกอบอาชีพพริ ตตี้มาก่อน ทําให้เธอมีทกั ษะ
ความสามารถในการแต่งหน้า และเชี่ ยวชาญในเรื่ องเครื่ องสําอาง คุณหญิงแย้จึงเริ่ มทําคลิปวีดีโอ
การสอนแต่งหน้า และแนะนําผลิตภัณฑ์ความงามต่าง ๆ อยูเ่ รื่ อยมาจนโด่งดังอย่างในปั จจุบนั ความ
นิ ยมของคุณหญิงแย้ ไม่ได้มาจากความสามารถด้านการแต่งหน้า หรื อสไตล์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของ

79
เธอแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั เป็ นเพราะเธอเป็ นคนตลกเฮฮา เรี ยกเสี ยงหัวเราะได้อยูเ่ สมอ และความ
“ไม่พยายามทําตัวสวย” ของเธอนัน่ เองที่ทาํ ให้วิดีโอของเธอได้รับคอมเม้นต์เป็ นพันๆคอมเม้นต์เลย
ทีเดียว ซึ่ งคุณหญิงแย้ได้ในสัมภาษณ์เกี่ยวกับรู ปแบบการนําเสนอของตัวเองไว้ว่า (ASTV ผูจ้ ดั การ
Lite, 2556) “คือแย้เหมือนสิ นค้าอย่างหนึ่งที่ตอ้ งขายตัวเอง เมื่อใดที่แย้หยุดโชว์ความฮา หยุดโชว์สิ่ง
ที่คนเค้าสนใจกัน กระแสเราก็จะตก ความนิ ยมเราก็จะลดลง” ด้วยเหตุที่เธอไม่เคยอายและกล้า
เปิ ดเผยอย่างจริ งใจเกี่ยวกับเรื่ องของการศัลยกรรม ทําให้เธอโด่งดังและได้รับความนิ ยมอย่างล้น
หลามในปัจจุบนั
กูรูความงามทั้ง 3 ท่าน มีจุดเด่นที่ใช้สร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั แตกต่างกับไป เริ่ มจากคุณ
โมเม มีจุดเด่นอยู่ที่การเป็ นคนพูดเก่งและประสบการณ์ในวงการมายาวนาน มีทกั ษะในการพูดให้
คนเชื่ อถือ เพราะไม่ว่าจะพูดอะไร คุณโมเมจะทําการบ้านมาดี ข้อมูลแน่ นละเอียด ชัดเจน ดูไม่ใช่
เป็ นข้อมูลพื้น ๆ ที่สามารถหาได้จากอินเตอร์ เน็ต สามารถกําหนดสถานการณ์สร้างลูกเล่นเพื่อการ
แต่งหน้าได้อย่างสนุกสนาน จึงทําให้แม้แต่ผชู ้ ายยังชอบดู และติดตาม ในด้านของคุณแพรี่ พาย เธอ
เป็ นคนที่มีฝีมือในการแต่งหน้าที่ขา้ มการแต่งหน้าแบบคนธรรมดาเดินดินไปแล้ว เพราะมุมมองที่
เธอมีต่อการแต่งหน้าประหนึ่งว่าเป็ นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ดังนั้นงานของเธอจึงเน้นสไตล์ที่สร้างสรรค์
เช่น การกรี ดตาแบบโฉบเฉี่ ยวหางยาวซ้อนกัน หรื อแม้แต่การเพ้นท์หน้า ทาปากสี ฟ้า และที่สาํ คัญ
คือเธอสามารถทําออกมาได้อยากสวยงามนั้นเอง และกูรูความงามคนสุ ดท้ายคือ คุ ณหญิ งแย้ มี
จุดเด่นอยูท่ ี่เธอไม่อายที่จะบอกคนทั้งโลกว่าเธอผ่านมีดหมอมาแล้วกี่ครั้ง แถมยังกล้าที่จะโชว์ภาพ
ก่ อ น-หลัง การทํา ศัล ยกรรมอย่ า งไม่ อ ายใคร พร้ อ มกับ นิ สั ย ที่ ข้ ี เ ล่ น ตลกเฮฮา และที่ สํ า คัญ
เครื่ องสําอางที่ เธอนําเสนอล้วนมีราคาที่ไม่แพง แต่สามารถแต่งออกมาได้สวยงามเที ยบเท่ากับ
เครื่ องสําอางราคาแพงตามเคาน์เตอร์ แบรนด์ในห้างสรรพสิ นค้า จึงทําให้เธอมีจาํ นวนคนติดตาม
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว

5.2 การวิเคราะห์ เนือ้ หาข่ าวสารเกีย่ วกับเครื่องสํ าอางที่นําเสนอผ่ านกูรูความงามทั้ง 3
ผ่ านช่ องทางการนําเสนอ ได้ แก่ 1) Facebook 2) Instagram 3.) Youtube
5.2.1 การวิเคราะห์ เนือ้ หาข่ าวสารเกีย่ วกับเครื่องสํ าอางทีน่ ําเสนอผ่ านคุณโมเม นภัสสร
บุรณศิริ
5.2.1.1 Facebook และ Instagram
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ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการวิเคราะห์ท้ งั 2 สื่ อพร้อมกัน เพราะรู ปภาพที่คุณโมเมใช้นาํ เสนอ
ใน Facebook และ Instagram นั้นเหมือนกัน ซึ่งผูว้ ิจยั เลือกวิเคราะห์รูปภาพย้อนหลังจํานวน 6 เดือน
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557- มิถุนายน 2557 เดือนละ 3 รู ปภาพ รวมทั้งหมด 18 รู ปภาพ ดังนี้
เนื่ องจากคุ ณโมเมเป็ นกูรูความงามที่มีภาพลักษณ์ สวย เรี ยบ หรู ไฮโซ ดังนั้นจะ
สังเกตได้ว่า เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอนั้น ส่ วนมากจะเป็ นเครื่ องสําอางในเกรด Hi-end หรื อ
เครื่ องสําอางที่ราคาสู ง และส่ วนมากคําอธิบายใต้ภาพที่นาํ เสนอนั้นจะเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมกับมี
การติดแฮชแท็กชื่อของยี่ห้อเครื่ องสําอางนั้น ๆ ไปด้วย ผูว้ ิจยั ขอกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การนําเสนอ
เครื่ องสําอางผ่าน Facebook และ Instagram ของคุ ณโมเมนั้นจะอยู่ในรู ปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์หรื อการสร้าง Brand Awareness ให้กบั สิ นค้าหรื อเครื่ องสําอางยีห่ อ้ นั้น ๆ ซึ่งก็เป็ น
รู ปแบบการทําการตลาดของแบรนด์ที่ทาํ โดย การส่ งผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ มาให้กบั คุณโมเมได้
ลองใช้ แล้วบอกต่อผ่านสื่ อออนไลน์ของตนเอง

ภาพที่ 5.6 เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอในเดือนมกราคม 2557

ภาพที่ 5.7 เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
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ภาพที่ 5.8 เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอในเดือนมีนาคม 2557

ภาพที่ 5.9 เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอในเดือนเมษายน 2557

ภาพที่ 5.10 เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอในเดือนพฤษภาคม
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ภาพที่ 5.11 เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอในเดือนมิถุนายน 2557
5.2.1.1 Youtube
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มเลือกคลิปรายการโมเมพาเพลินที่เผยแพร่ บน Youtube จากเดือน
ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557 จํานวนเดือนละ 2 คลิป รวมทั้งหมด 12 คลิป
กล่าวโดยสรุ ปคือการนําเสนอเครื่ องสําอางในรู ปแบบของคุณโมเมนั้น ถ้าสังเกตให้
ดี เครื่ องสําอางที่ ใช้ในแต่ละคลิ ปนั้นแทบจะไม่ซ้ าํ กันเลย ซึ่ งในจุ ดนี้ สามารถวิเคราะห์ ได้หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็ นคุณโมเมมีเครื่ องสําอางจํานวนมาก หรื อ เป็ นเรื่ องของธุ รกิจที่เราไม่รู้ ก็อาจ
เป็ นได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั วิจารณญาณขอผูช้ มที่จะเลือกเชื่อในสิ่ งที่เห็นสมควร แต่ในบทบาทของกูรู
ความงามที่คุณโมเมได้รับผิดชอบอยูน่ ้ นั ถือได้ว่าเธอเป็ นคนที่ชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ นความเป็ นตัวของ
ตัวเอง การพูดคุยที่เป็ นกัน แต่ในทางกลับกันเธอก็มีความน่าเชื่อถือในความเป็ นกูรูความงามของเธอ
ทําให้การนําเสนอเครื่ องสําอางของเธอนั้นฟั งดูลื่นไหล ไม่ดูขายของแบบโจ่งแจ้ง แถมยังสามารถ
เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั ตัวสิ นค้านั้นๆได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 5.12 โมเมพาเพลิน ตอน สวยแพงพบญาติในเดือนมกราคม 2557
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จุดประสงค์ของการแต่งหน้าในครั้งนี้ คือการแต่งไปพบญาติผใู ้ หญ่ ซึ่ งคุณโมเมจะ
เน้นไปทางญาติผใู ้ หญ่ของฝ่ ายชาย ในฐานะที่คุณผูช้ มเป็ นหญิงสาวที่มีฐานะเป็ นเพื่อนสาวคนสนิ ท
หรื อ แฟน สาระของการแต่งหน้าในลุคนี้ อยู่ที่ความเป็ นธรรมชาติ เรี ยบร้อย สร้างความประทับใจ
ให้กบั ญาติผใู ้ หญ่ว่าเราดูสวย สะอาด นอกจากนี้ ลุดนี้ ยงั สามารถปรับใช้กบั ชี วิตประจําวันของคุณ
ผูห้ ญิงทุกคนได้อีกด้วย

ภาพที่ 5.13 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหน้าธรรมชาติ
การแต่งหน้าธรรมชาติในความหมายของทุกคน อาจหมายถึงการแต่งหน้าเบาๆ ทา
ปากนิ ด ปั ดแก้มหน่ อย ดูระเรื้ อเหมือนไม่ได้แต่งหน้า แต่สําหรับคุณโมเมได้มีการตีความหมายที่
แต่งต่างออกไป นั้นคือการครี เอทลุคขึ้นมาใหม่ โดยมีแรงบบัลดาลใจมาจากนกยูง ซึ่ งเน้นการแต่ง
ตาที่ใช้สีโทนฟ้ าในเป็ นหลัก ลุคนี้เป็ นการแต่งหน้าที่ฉีกกฎว่าถ้าตาแน่น ปากต้องเบา คุณโมเมทําให้
เห็นว่า ตาและปากที่แน่นสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้ ทั้งนี้ท้ งั นั้นควรขี้นอยูก่ บั กาละเทสะและงานที่จะไป

ภาพที่ 5.14 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหน้านักเรี ยนพยาบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
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ในลุคนี้ คุณโมเมได้เริ่ มต้นรายการด้วยการนํานักเรี ยนพยาบาลมาเป็ นแขกรั บเชิ ญ
พิเศษ เนื่องจากมีคาํ เรี ยกร้องจากคุณผูช้ มทางบ้านให้แนะนําการแต่งหน้าในรู ปแบบอาชีพต่าง ๆ คุณ
โมเมจึงขอเลือกเป็ นลุคพยาบาล สําหรับการแต่งหน้าในลุคนี้ คือการเน้นความสะอาดเป็ นหลัก นั้น
หมายถึงการแต่งหน้าแบบเบาสบาย ไม่สีสนั จัดจ้าน เน้นความเป็ นธรรมชาติ ใส ๆ น่ารัก เป็ นหลัก

ภาพที่ 5.15 โมเมพาเพลิน ตอน Review Naked 3
สําหรับในตอนนี้คือการแนะนําเครื่ องสําอางหรื อการี วิว พาแลทการอายแชโดว์ยหี่ อ้
Naked 3 รู ปแบบของการรี วิวนั้น คุณโมเมแนะนําได้ชดั เจน ละเอียด เช่น การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างรุ่ นที่ออกใหม่ กับรุ่ นก่อนๆว่ามีขอ้ ดี ข้อเสี ย ที่แตกต่างกันอย่างไร ไปจนถึงการ
แนะนําคุณสมบัติไปจนถึงวิธีการใช้ในโอกาศต่างๆของสี อายแชโดว์ที่อยู่ในพาแลท Naked 3 ที่
สําคัญคือวิธีการพูดที่ใช้สื่อสารกับผูช้ มให้ดูวา่ ไม่เป็ นทางการว่าขายของ แต่กลับให้ความรู ้สึกที่ว่า รู ้
จริ ง และน่าเชื่อถือมากกว่าคะ

ภาพที่ 5.16 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งลุคกั้ง กะรัต (สามีตีตรา)ในเดือนมีนาคม 2557
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สื บเนื่ องจากในช่วงนั้นกระแสของละคร สามีตีตรา ที่ออกอากาศทางช่อง 3 กําลัง
เป็ นกระแสอย่างมาก จึงเป็ นที่มาของการแต่งหน้าลุคนี้ สําหรับในคลิปนี้ตวั ละครกั้ง หรื อ กะรัต นั้น
มีการแต่งหน้าที่เน้นไปที่แก้ม และ ปาก เป็ นหลัก เพื่อให้สมกับคาแร็ กเตอร์ สวย เฉี ยว ของตัวละคร
แต่สาํ หรับในคลิปนี้ มีการโปรโมทรองพื้นยี่ห้อ Three แฝงไว้อย่างเนี ยน ๆ ซึ่ งคุณโมเมได้พูดถึง
เครื่ องสําอางดังกล่าวในเชิ งแนะนํามากว่าเชิ ญชวนให้ซ้ื อ สลับกับการวิเคราะห์สถาณการณ์ ของ
ละครอย่างเมามันส์ ตามชื่อโมเมพาเพลิน

ภาพที่ 5.17 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งตาแน่นด้วย Naked 3
ในหมู่สาว ๆ ในยุคนี้ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จกั Nacked อย่างแน่ นอน เพราะเป็ นพาแลท
อายแชโดว์แต่งตาสุ ดฮิต ที่ไม่ว่าจะออกรุ่ นไหนมาก็ดงั เป็ นพลุแตกตลอด สําหรับในปี นี้ Nacked ได้
ออกพาแลทอายแชโดว์ ตัวที่ 3 มาใหม่ คุณโมเมผูน้ าํ การแต่งหน้า จึงไม่รอช้าหยิบมารี วิวการแต่งตา
อย่างรวดเร็ ว จุดประสงค์ของคลิปนี้คือการโชว์จุดเด่นของสี แต่ละสี ที่อยูใ่ นพาแลท Nacked 3 พร้อม
วิธีใช้ โดยการครี เอทลุคขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะกับการใช้อายแชโดว์น้ นั เอง
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ภาพที่ 5.18 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหน้าแก้หมองในเดือนเมษายน 2557
เป็ นที่ทราบกันดีว่าเดือนเมษายนเป็ นเดือนที่ร้อนที่สุดและเป็ นเดือนแห่ งเทศกาลสุ ด
ฮิตอย่างสงกานต์ คลิปนี้ทาํ ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ครี เอทการแต่งหน้าเพื่ออําพลางความหมองคลํ้า
จากการตากแดด ตากลมในเทศกาลสงกานต์ และรังสี ยวู ีที่แผดเผาในช่วงเดือนเมษายนของประเทศ
ไทย การแต่งหน้าในลุคนี้เน้นความสําคัญไปที่ข้นั ตอนของการเตรี ยมผิว เน้นหนักไปที่คอนซีลเลอร์
และรองพื้น ในขณะเดียวกันคุณโมเมก็ได้โฟกัสไปที่ BB Cream ตัวใหม่จาก Bobbi brown ใน
รู ปแบบแนะนําเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าขายของเช่นเดิม

ภาพที่ 5.19 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหน้าพุง่ แบบเนียนเวอร์ Update For Nars
คลิปนี้ ชดั เจนว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้ายี่หอ้ NARS โดยเฉพาะ ซึ่ งคุณโมเมก็
ได้ครี เอทลุคเพื่อดึงจุดเด่นของเครื่ องสําอางนี้ ออกมา นั้นคือการสร้างมิติบนใบหน้า ให้หน้าดูเรี ยว
เล็ก ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ผหู ้ ญิงหลายคนต้องการ ทําให้ยอดชมของตอนนี้ พุ่งสู ง 210,256 วิวเลยทีเดียว ผูว้ ิจยั
มีความเห็นในจุดนี้ ว่า การตั้งชื่ อคลิปให้หน้าสนใจเป็ นส่ วนที่สาํ คัญ ในการที่ผชู ้ มจะตัดสิ นใจคลิ๊ก
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ลิงค์เพื่อเข้ารั บชม และเมื่อสิ่ งดังกล่าวเป็ นที่สนใจของคนหมู่มากแล้ว ก็ไม่ใช่ เรื่ องยากที่แนะนํา
สิ นค้า

ภาพที่ 5.20 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งตาม Taylor Swift (ACM Award 2014) ในเดือนพฤษภาคม
2557
คลิปนี้เปิ ดคลิปด้วยการแนะนําผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ Evergreen ที่ออกใหม่ รู ปแบบในการ
นําเสนอชัดเจนถึงจุดเด่นของสิ นค้า พูดถึงแต่ขอ้ ดี ไม่ได้เป็ นการรี วิวแต่อย่างใด จากนั้นก็เข้ารายการ
ซึ่งในตอนนี้เป็ นการสอนแต่งหน้าตามนักร้องสาวอย่าง Taylor Swift เป็ นการแต่งหน้าที่เน้นดวงตา
เป็ นสําคัญ

ภาพที่ 5.21 โมเมพาเพลิน ตอน แต่งหน้าบาร์บ้ ี For Jill Mika
เปิ ดคลิปด้วยการผูถ้ ึงเหตุผลและแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าในลุคบาร์ บ้ ี ตามด้วย
การแนะนําเครื่ องสําอางยีห่ อ้ Jill Mika ซึ่ งชัดเจนว่าเป็ นสปอนเซอร์ ในการแต่งหน้าในคลิปนี้
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คุณโมเมเริ่ มด้วยการแนะนํา บอกเล่าถึงข้อดี ข้อเสี ยของเครื่ องสําอางแต่ละชนิ ดที่หยิบมาใช้ตาม
สไตล์โมเมพาเพลิน

ภาพที่ 5.22 โมเมพาเพลิน ตอน สวยขโมยซีน For Benefit ในเดือนมิถุนายน 2557
คลิปนี้กเ็ ช่นกัน เป็ นการแต่งหน้าพร้อมการโปรโมทเครื่ องสําอางยีห่ อ้ Benefit ซึ่งใน
ครั้งนี้ ได้ออกอายไลเนอร์ ตวั ใหม่ออกมา ลุคในการแต่งหน้าครั้งนี้ จึงเป็ นลุคที่เน้นความคมเข้มของ
ดวงตาเป็ นสําคัญ เพื่อดึงจุดเด่นของอายไลเนอร์ตวั ดังกล่าวออกมาให้ชดั เจน

ภาพที่ 5.23 คลิปโมเมพาเพลิน ตอนแต่งตามชอนซงอี
ผูว้ ิจยั ขอขยายความก่อนว่าชอนซงอี คือชื่อของตัวละครในซีรี่ยเ์ กาหลียอดฮิตที่ได้รับ
ความนิ ยมไปทัว่ เอเชียอย่าง You who came from the star นั้นเอง การแต่งหน้าในลุคนี้ เป็ นการ
แต่งหน้าในสไตล์เกาหลี ที่ให้ความสําคัญกับผิวเป็ นอย่างมาก ดังนั้นในคลิปนี้ จึงให้ความสําคัญกับ
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การเตรี ยมผิวให้ดูสดชื่น ฉํ่าวาว ดูสุขภาพดี เน้นคิ้วที่ได้รูป ไม่เน้นดวงตาหมายถึงกรี ดอายไลเนอร์
ให้นอ้ ยที่สุด และจบที่ปากสี สด ระเรื้ อ นั้นเอง
5.2.2 การวิเคราะห์ เนือ้ หาข่ าวสารเกีย่ วกับเครื่องสํ าอางทีน่ ําเสนอผ่ านคุณแพรี่พาย อมตา
จิตตะเสนีย์
5.2.2.1 Facebook
ผูว้ ิจยั เลือกวิเคราะห์รูปภาพย้อนหลังจํานวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557มิถุนายน 2557 เดือนละ 3 รู ปภาพ รวมทั้งหมด 18 รู ปภาพ ดังนี้
คุณแพรรี่ พายเป็ บกูรูความที่มีเอกลักส่ วนตัวที่สื่อสารออกมาอย่างชัดเจน หาก
วิเคราะห์ จ ากรู ป ภาพด้านบน จะเห็ นได้ว่าเก็บทุ ก ภาพจะมี การติ ดโลโก้แพรี่ พายไว้ พร้ อมการ
ออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่น่ารัก ตามสไตล์ของคุณแพรรี่ พาย ซึ่ งถือเป็ นการบ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ของตนด้วยเช่ นกัน ในแฟนเพจของคุณแพรี่ พายจะมีการนําเสนอเครื่ องสําอางและ
รู ปแบบการแต่งหน้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหน้าในชีวติ ประจําวัน ไปจนถึงการแต่งหน้าแฟนซี
นอกจากนี้ยงั มีถือเป็ นรู ปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และชัดเจนถึงความเป็ น
ตัวของตัวเอง

ภาพที่ 5.24 การนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายในเดือนมกราคม 2557
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ภาพที่ 5.25 การนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ภาพที่ 5.26 การนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายในเดือนมีนาคม 2557

ภาพที่ 5.27 การนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายในเดือนเมษายน 2557
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ภาพที่ 5.28 การนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายในเดือนพฤษภาคม 2557

ภาพที่ 5.29 การนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายในเดือนมิถุนายน 2557
5.2.2.1 Instagram
เนื่ องจากอินสตาแกรมของคุณแพรี่ พาย เปรี ยบเสมือนพื้นที่ส่วนตัว ซึ่ งรู ปภาพที่อพั
จะเป็ นรู ปภาพกิจกรรม ซะเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะแยกจากแฟนเพจทาง Facebook อย่างชัดเจน ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงขอนําเสนอเป็ นภาพโดยรวมทั้งหมดแทนคะ
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ภาพที่ 5.30 รู ปภาพในอินสตาแกรมของคุณแพรี่ พาย
5.2.2.3 Youtube
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มเลือกคลิปรายการโมเมพาเพลิน ที่เผยแพร่ บนYoutube จากเดือน
ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557 แต่เนื่ องจากในปี 2014 ที่ผ่านมา คุณแพรี่ พายมีการทําคลิปวีดีโอลงบน
Youtube เพียงแค่ 5 เท่านั้น ผูว้ ิจยั จึงขอนําเสนอตามลําดับคลิปที่คุณแพรี่ พายได้อพั โหลดไว้
รู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าของคุณแพรี่ พายจะมี ลกั ษณะ
กระชับ สั้น ๆ ได้ใจความ ไม่มีบทพูด มีเพียงคําบรรยายภาษอังกฤษด้านลงคลิป เด่นในเรื่ องของ
กระบวนการผลิต ที่มีความครี เอททีฟอย่างชัดเจน มีเทคนิ คการตัดต่อที่มีความเป็ นมืออาชีพ ทําให้
รู ้สึกไม่ซ่ าํ ซาก จําเจ น่าเบื่อ แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น สิ่ งทั้งหมดเหล่านี้ก็สามารถมาหล่อหลอมกันให้เป็ นคลิป
สอนแต่งหน้าที่ไม่ยากเกินไปสําหรับคนดูที่จะทําตาม และก็ไม่ดูจงใจขายของจนเกินพอดีค่ะ
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ภาพที่ 5.31 Pearypie : Alice's Mused Invitation ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
การสอนแต่งหน้าในคลิปนี้ เป็ นการแนะนําเครื่ องสําอางยี่ห้อ Jill Mika จากญี่ปุ่น
เนื่ องจากภาพลักษณ์ของแบรนด์ คือ ความน่ ารัก สดใส เหมือนตุ๊กตา คุณแพรจึงได้สร้างเรื่ องราว
และลุคการแต่งหน้าประหนึ่งตุก๊ ตาในการ์ตูนเรื่ อง Alice in Wonderland โดยการจําลองสถานที่เป็ น
ฉากให้ตวั ละครได้วิ่งเล่นซุ กซน เผยความให้เห็ นถึงความน่ ารั กที่สอดคล้องกัน ทั้งการแต่งหน้า
เครื่ องแต่งกาย และเรื่ องราวที่สร้างขึ้นมา

ภาพที่ 5.32 Pearypie : Bubble Gum ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เมื่อนึกถึง Bubble Gum หรื อ หมากฝรั่งที่สามารถเป่ าเป็ นลูกโป่ งได้ ภาพที่ตอ้ งนึ ก
ตามนั้นก็คือ ภาพของความสนุ ก ความซน และความซ่ าส์ เช่ นเดียวกับการ แต่งหน้าในนี้ ลุคนี้ ซึ่ ง
คุณแพรได้ออกแบบการแต่งหน้าโดยได้แรงบันดาลใจมากจาก Bubble Gum ดังนั้นลุคนี้ จึงเน้น
สี สันเป็ นสําคัญโดยการกรี ดอายไลเนอร์บนเปลือกตาทั้งหมด 4 สี ประกอบด้วย สี ดาํ สี ฟ้า สี เหลือง
และสี ชมพู ปิ ดท้ายด้วยการติดขนตาปี กนก ถือเป็ นความแปลก แตกต่าง ที่ลงตัวมากจริ ง ๆ
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ภาพที่ 5.33 Pearypie : I SEE YOU ในเดือนเมษายน 2557
การแต่งหน้าในลุคนี้ มีลกั ษณะเป็ น Abstract หรื อ รู ปแบบนามธรรม ไม่สามารถ
ใช้ได้ในชีวิตจริ ง กล่าวคือเป็ นการแต่งหน้าที่เน้นดวงตา โดยใช้สีนีออนสะท้อนแสงเป็ นหลักเพื่อให้
สามารถสะท้อนแสงและมองเห็นได้ในที่มืด สอคคล้องกับชื่อคลิปที่ว่า I see You หรื อ ฉันเห็นคุณ
การครี เอทลุคดังกล่าวเป็ นการผสมผสานความเป็ นศิลปะที่แตกต่างอย่างลงตัวมากคะ

ภาพที่ 5.34 Pearypie : Do it yourself ในเดือนพฤษภาคม 2557
คลิปนี้ เป็ นการสอนทําเล็บง่ายๆด้วยตัวเอง ซึ่ งเป็ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Jelly
Nail สําหรับคลิปนี้มีการสร้างเรื่ องราวง่ายๆโดยให้คุณแพรมานั้งทําเล็บที่โต๊ะแต่งหน้า ระหว่างนั้น
ก็มีการเล่นปิ งปองร่ วมกับเพื่อน ๆ ซึ่ งในจุดนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ตีความหมายได้ว่า คุณแพรต้องการที่จะโชว์
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของการแห้งเร็ ว ให้โดนเด่นมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 5.35 Pearypie for Clio: The Parallel ในเดือนพฤษภาคม 2557
คลิปนี้ เป็ นการสร้างสรรค์การแต่งหน้าเพื่อนําเสนอสิ นค้า Clio เครื่ องสําอางชื่อดัง
จากแดนโสมใต้ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของ Clio เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นอยูท่ ี่อายไลเนอร์ ดังนั้นลุคที่
คุณแพรครี เอทขึ้นมานี้ จึงเน้นไปที่ดวงตาเป็ นหลัก ด้วยสี โทนสโม๊กกี้อาย ฉะนั้นลุคที่ได้จึงหนี ไม่
พ้น สวย เผ็ด ดุ ตามรู ปด้านบน นอกจากนี้ คุณแพรก็ไม่ลืมที่จะทิ้งสไตล์แหวกแนวไม่เหมือนใคร
ด้วยการนํามาสคาร่ ามาป้ ายทับบนเปลือกตา และ ติดเพชร เพิ่มเข้าไป ถือเป็ นการตอกยํ้าความเป็ น
เอกลักษณ์ของคุณแพรี่ พายอย่างลงตัว
5.2.3 การวิเคราะห์ เนือ้ หาข่ าวสารเกีย่ วกับเครื่องสํ าอางทีน่ ําเสนอผ่ านคุณหญิงแย้ นนทพร
ธีระวัฒนสุ ข
5.2.3.1 Facebook และ Instagram
ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการวิเคราะห์ท้ งั 2 สื่ อพร้อมกัน เพราะรู ปภาพที่คุณหญิงแย้ใช้
นําเสนอใน Facebook และ Instagram นั้นเหมือนกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกวิเคราะห์รูปภาพย้อนหลัง
จํานวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557-มิถุนายน 2557 เดือนละ 3 รู ปภาพ รวมทั้งหมด 18
รู ปภาพ ดังนี้
กูรูความงามคนสุ ดท้ายนั้นก็คือ คุณหญิงแย้ นนทพร ธี ระวัฒนสุ ข สาวหน้าสวย ที่
ใบหน้าเปื้ อนรอยยิม้ ตลอด รู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ความงามของเธอคนนี้ ก็
จะแตกต่างกับกูรูความงามทั้งสองท่านที่ผา่ นมาโดยชัดเจนเช่นกัน เริ่ มจากผลิตภัณฑ์ความงามที่เธอ
นําเสนอ จะมี มากมายหลายไม่ใช่ เพียงเครื่ องสําอางเพียงอย่างเดี ยว แต่หมายรวมถึ ง เสื้ อชั้นใน
เครื่ องหนี บผม ฟิ ลม์ติดโทรศัพท์ แสดงให้เห็นได้ว่ากูรูความงามไม่ได้เป็ นเครื่ องมือของผลิตภัณฑ์
ความสวยงามเพียงอย่างเดียว สมัยนี้ สินค้าหลายประเภทก็หันมาให้ความสนใจในการสร้าง Brand
Awereness ผ่าน Influence โดยบุคคลมีชื่อเสี ยง เพื่อสร้างกระแสการบอกเล่าแบบปากต่อปากด้วย
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เช่น และสําหรับคุณหญิงแย้ เธอเป็ นกูรูความงามที่มีความเป็ นตัวของตัวเอง นําเสนอเครื่ องสางใน
รู ปแบบติดตลก สร้างเสี ยงหัวเราะให้กบั ผูช้ ม พร้อมกับความน่าเชื่อถือในตัวเองไปพร้อม ๆ กัน

ภาพที่ 5.36 การนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ในเดือนมกราคม 2557

ภาพที่ 5.37 การนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ภาพที่ 5.38 การนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ในเดือนมีนาคม 2557
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ภาพที่ 5.39 การนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ในเดือนเมษายน 2557

ภาพที่ 5.40 การนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ในเดือนพฤษภาคม 2557

ภาพที่ 5.41 การนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ในเดือนมิถุนายน 2557
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5.2.3.2 Youtube
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มเลือกคลิปการนําเสนอเครื่ องสําอางของคุณหญิงแย้ ที่เผยแพร่ บน
Youtube
กล่าวโดยสรุ ปนั้น รู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ความงามนั้น จะมี
ลักษณะไม่เป็ นทางการ ไม่เน้นการตัดต่อหรื อเทคนิคที่ซบั ซ้อน จะใช้กล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือ
เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ เน้นความเป็ นธรรมชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ของคุณหญิงแย้น้ นั ก็คือความตลก ความ
บ้าบิ่น และความสนุกสนาน เป็ นต้น สําหรับเครื่ องสําอางที่ใช้ในการรี วิวหรื อการนําเสนอนั้นก็จะ
ไม่ได้หลากหลายเหมือนกูรูความงามคนอื่น ๆ เช่น Mode'er, Lela หรื อ Arty เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ น
เครื่ องสําอางที่ อยู่ใ นระดับกลาง ไม่ แ พง และ ไม่ ถูกจนเกิ น ไป ผูช้ มที่ เ ป็ นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาก็
สามารถใช้ได้ค่ะ จากเดือน ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557 มีท้ งั หมดดังนี้

ภาพที่ 5.42 หญิงแย้กบั เวลาไม่ถึง 10 วินาทีในเดือนมกราคม 2557
หญิงแย้กบั เวลาไม่ถึง 10 วินาที เป็ นคลิปวีดีโอที่นาํ เสนอครี มทาตัวขาวยีห่ อ้ เลล่า ซึ่ง
เป็ นที่รู้จกั กันดีในกลุ่มวัยรุ่ นและพริ ตตี้ การนําเสนออยูใ่ นรู ปแบบการสาธิ ตวิธีการใช้อย่างละเอียด
ด้ว ยการดึ งจุ ด เด่ นของครี มออกมานําเสนอนั้น ก็คือ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการใช้ เพราะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทาตัวขาวที่อยูใ่ นลักษณะของสเปรย์ แค่ฉีดก็ขาวได้ ตามชื่อคลิปที่ว่า หญิงแย้กบั เวลาไม่
ถึง 10 วินาทีคะ
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ภาพที่ 5.43 หญิงแย้โชว์อุปกรณ์ทาํ หน้ามันวาวในเดือนมกราคม 2557
หน้ามันวาวถือเป็ นกระแสการแต่งหน้ายอดฮิ ตที่โด่งดังมาจากประเทศเกาหลี ซึ่ ง
คุณหญิงแย้ก็ได้มาแนะนําวิธีการทําหน้ามันวาวด้วยเครื่ องสําอาง Arty ซึ่ งวิธีดงั กล่าวหากมองเผินก็
เหมื อ นการสอนแต่ ง หน้า ธรรมดา แต่ ถ ้า มองในมุ ม กลับ กัน นี้ อาจจะเป็ นการโฆษณาแฝงของ
เครื่ องสําอางก็เป็ นได้

ภาพที่ 5.44 หญิงแย้โชว์แผ่นหอมติดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าคุณหญิงแย้เป็ นกูรูความงามที่ไม่ได้นาํ เสนอแค่
เครื่ องสําอางเท่านั้น แม้กระทัง่ แผ่นหอมติดรถยนต์ดว้ ยเช่นกันคะ ในคลิปนี้ เป็ นการนําเสนอแผ่น
หอมติดรถยนต์ยหี่ อ้ Ted a Car ซึ่ งก็มีรูปแบบในการนําเสนอไม่ได้ต่างจากเครื่ องสําอางมากนัก นั้น
ก็คือการสาธิตวิธีใช้ และอธิบายจนคนดูสามารถสัมผัสได้วา่ แผ่นนั้นหอมจริ ง ๆ
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ภาพที่ 5.45 หญิงแย้โชว์แต่งหน้าทอมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ด้วยบุคลิกมีสนุ กสนานเฮฮา ใบหน้าเปื้ อนเสี ยงหัวเราะอยู่ตลอดเวลา การแต่งหน้า
ธรรมดาก็ดูจะหน้าเบื่อไปสําหรับเธอ ในครั้งนี้ คุณหญิงแย้จึงมาสอนแต่งหน้าในรู ปแบบของทอม
บอม หรื อผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะคล้ายผูช้ าย หญิงแย้เป็ นกูรูความงามที่สามารถทําให้คนดูหวั เราะกับเธอ
ได้ตลอดเวลา ซึ่งในคลิปนี้กเ็ ช่นกันค่ะ

ภาพที่ 5.46 คลิปหญิงแย้ใส่ Sabina CrisCollection III โชว์ทีละตัว ๆ ในเดือนมีนาคม 2557
สําหรับในคลิปนี้ เป็ นการรี วิวเสื้ อชั้นในยี่ห้อ Sabina ซึ่ งเป็ นแบนรด์ที่คุณหญิงแย้
เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ให้ คุณหญิงแย้จะพูดถึงรู ปแบบและวิธีการใช้ให้เข้าการความต้องการและทรวง
ทรงของผูท้ ี่เหมาะกับการสวมใส่ ในแต่ละแบบ เป็ นการนําเสนอที่ชดั เจนและละเอียด
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ภาพที่ 5.47 หญิงแย้สอนกลบใต้ตาแพนด้าในเดือนมีนาคม 2557
ตาแพนด้าเหมือนจะเป็ นปั ญหาหนักใจของหญิงสาวหลาย ๆ คนที่ไม่ค่อยมีเวลาใน
การดูแลตัวเอง คุณหญิงแย้จึงมานําเสนอวิธีง่าย ๆ ด้วยคอนซี ลเลอร์ วิธีน้ ี ผวู ้ ิจยั เชื่อว่ามีกูรูความงาม
หลายคนเคยแนะนําแล้ว แต่สําหรั บคุณหญิงแย้มนั แตกต่างด้วยรู ปแบบการเสนอที่เข้าใจง่าย ไม่
ยุง่ ยากซับซ้อนคะ

ภาพที่ 5.48 หญิงแย้สอนแต่งหน้าเล่นสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2557
เมื่อวันเวลาเริ่ มผันเปลี่ยนมาถึงเดือนเมษายน นอกจากคําว่า ร้อน แล้ว สิ่ งต่อไปที่คน
ไทยหลายคนต้องนึ กถึงคงนี้ ไม่พน้ เทศกาลยอดฮิตอย่าง สงกรานต์ แน่ นอนว่าคุณผูห้ ญิงหลายท่าน
คงต้องวิธีการแต่งหน้าที่หนาแน่นทนนํ้า ซึ่งคุณหญิงแย้กไ็ ด้มาสอนวิธีดงั กล่าวให้คลายสงสัยกัน ซึ่ ง
รู ปแบบในการนําเสนอก็เน้นความตลก สนุกสนานเช่นเดิม แต่ที่เรี ยกใจคนดูไปได้คงหนีไม่พน้ การ
เอาหน้าไปจุ่มนํ้าเพื่อทดลองให้ผชู ้ มดูวา่ ทนนํ้าได้จริ ง ซึ่งได้ใจผูช้ มไปตาม ๆ กันคะ
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ภาพที่ 5.49 หญิงแย้แน่ไม่แน่ ก็ไม่หยุดสวย ในเดือนเมษายน 2557
สื บเนื่ องจากคลิปการโชว์ทาตัวขาวได้ในเวลา 10 วินาที ทําให้มีผูช้ มสนใจเป็ น
จํานวนมาก จึงเป็ นที่มาของคลิปนี้ เป็ นการมาตอบคําถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรถึงได้ขาว พร้อมกับ
การแนะนําเครื่ องสําอางที่ใช้ในส่ วนต่างๆของร่ างกาย บ้างก็เป็ นสิ นค้าที่คุณหญิงแย้เป็ นพรี เซ็นเตอร์
บ้างก็เป็ นสิ นค้าที่ใช้เองปะปนกันไป เพื่อตอบความสนองของผูช้ มค่ะ

ภาพที่ 5.50 หญิงแย้โชว์แต่งหน้าทําผม ในเดือนพฤษภาคม 2557
คลิ ปนี้ เป็ นการสอนวิธีการแต่ งหน้าที่ ใช้ในในชี วิตประจําวันของคุ ณหญิ งแย้ ซึ่ ง
รู ปแบบการนําเสนอนั้นจะมี สไตล์ที่ชัดเจนคือเน้นความความ และความเยอะสไตล์พริ ตตี้ ของ
คุณหญิงแย้ พร้อมสอนการม้วนผมลอนที่สามารถในไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วย
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ภาพที่ 5.51 หญิงแย้แต่งหน้าลุคใส ๆ กับม้าลายสองสี ในเดือนพฤษภาคม 2557
ก่อนอื่นขอแนะนําก่อนว่า ม้าลาย 2 สี คือ ชื่อเรี ยกของเบสสี เขียวและสี ชมพูยหี่ อ้ เล
ล่า แต่ดว้ ยเหตุที่ลวดลายของแพ็คเกจเป็ นลายม้าลาย จึงเรี ยกกันว่า ม้าลาย 2 สี น้ นั ซึ่ งลุคใส ๆ นี้เป็ น
ลุคที่คุณหญิงแย้ได้ครี เอทขึ้นมาให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีความบางเบา ปกปิ ดผิวได้นิดหน่ อย
ตามคุณสมเมคอัพเบสทัว่ ไป ซึ่งก็ได้พดู ถึงข้อดีของสิ นค้า และสาธิตวิธีการใช้ค่ะ

ภาพที่ 5.52 หญิงแย้แปลงกายเป็ นสาว 5 สไตล์ ในเดือนมิถุนายน 2557
คลิปดังกล่าวเป็ นการรี วิวคอนเทดเลนส์ของร้าน Hot hit big eye ซึ่ งเป็ นร้านที่โด่งดัง
มากในโลกออนไลน์ ความน่าสนใจของคลิปนี้อยูท่ ี่คุณแย้เปลี่ยนลุคการแต่งหน้าทําผมให้เป็ น 5 ลุด
ตามสไตล์ของคอนแทคเลนส์ ทําให้มีความน่าสนใจ และเห็นภาพชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 5.53 หญิงแย้ขอ...ถอดโชว์!!! เคร... ในเดือนมิถุนายน 2557
คลิปนี้ เป็ นการรี วิวเสื้ อชั้นใน ด้วยการถอดเสื้ อโชว์ และ ใส่ มิกซ์เสื้ อผ้าในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเสื้ อชั้น ถือเป็ นรู ปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ สร้างความตื่นเต้นให้กบั
คนดูได้ไม่นอ้ ย

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษา “การรั บ รู ้ ข่ า วสารการตลาดกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางของคนรุ่ นใหม่ผ่านกูรูความงาม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้ อหาและรู ปแบบการ
นํา เสนอเครื่ องสํ า อางผ่ า นกู รู ค วามงาม เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ข่ า วสารด้า นการตลาดเกี่ ย วกับ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม เพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรู
ความงาม โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี้ 1) ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสาร
การตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน 2) ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน 3) การรับรู ้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีสมั ประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค
แสดงความเชื่อมัน่ ได้เท่ากับ 0.915 และประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ตอนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรเพศหญิงที่เคยรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เมื่อแจกแบบสอบถามได้รับคืน
ทั้งสิ้ น 400 ชุด
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6.1 สรุ ปผลการศึกษา
6.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ อยูใ่ นช่วง 25-29 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
6.1.2 การรับรู้ข่าวสารเครื่องสํ าอางผ่ านกูรูความงาม
6.12.1 ความถี่ในการรั บชมที่ มีมากที่สุดคือ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ ง ผ่านช่ องทาง
Youtube
6.1.2.2 ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กูรูความงามนําเสนอ ได้แก่ การสอน
แต่งหน้าประจําวัน
6.1.2.3 เหตุผลที่รับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ได้แก่
วิธีการสาธิ ต หรื อการให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ กับความเชี่ ยวชาญในการสาธิ ต หรื อให้
คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
6.1.2.4 องค์ประกอบของการนําเสนอที่ท่านให้ความสนใจในการรับชมข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ได้แก่ คลิปวีดีโอ
6.1.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านกูรูความงาม
6.1.3.1 กลุ่มตัวอย่างเคยซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามมากที่สุด ได้แก่ จํานวน
265 คน จากทั้งหมด 406 คน
6.1.3.2 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ที่เห็นด้วย
มากที่สุดมีดว้ ยกัน 3 ข้อ ได้แก่ มีการแสดงความคิดเห็ นจากผูช้ มว่าใช้ดีจริ ง, ราคาผลิตภัณฑ์ที่
แนะนํามีความสมเหตุสมผล และมีการแสดงผลก่อนและหลังใช้ซ่ ึงเป็ นที่พอใจของท่าน
6.1.3.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการไม่ตดั สิ นใจซื้อ เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือ ต้องการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม
6.1.4 การทดสอบสมมติฐาน
6.1.4.1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารการตลาดเกี่ยวกับ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
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1) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซี ยล เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่
พบว่ากลุ่มอายุ 17-24 ปี กับ กลุ่มอายุ 30-34 ปี มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่า กลุ่มอายุ 25-29 ปี กับ อายุ 30-34 ปี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05
2) กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรั บชมการ
นําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่า นช่ องทางโซเซี ย ล เน็ ต เวิ ร์คที่ แ ตกต่ างกัน โดยมี ก าร
ทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มที่มีการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ กลุ่มที่มีการศึกษา สู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความถี่ในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ 0.05
3) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซี ยลเ น็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่
พบว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับ ผูม้ ีรายได้มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป มีความถี่ในการรับชม
การนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูม้ ี รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ
มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
4) กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี อ ายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ ชมประเภทข่ า วสาร
เครื่ องสําอางการผ่านกูรูความงามผ่านที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอายุ 17-24 ปี
กับ กลุ่มอายุ 30-34 ปี มีประเภทข่าวสารในการรับชมนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
5) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรั บชมประเภทข่าวสาร
เครื่ องสําอางการผ่านกูรูความงามผ่านที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า
10,000 บาท มี การรั บชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูม้ ี รายได้
มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ีรายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท กับ ผูม้ ี
รายได้มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป ประเภทในการรับชมข่าวสารที่กรู ู ความงามนําเสนอ มากกว่าผู ้
มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กับ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
6) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มอายุ 17 – 24
ปี กับ กลุ่มอายุ 30 – 34 ปี มีเหตุผลในการรับชมนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
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7) กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี เ หตุ ผ ลในการรั บ ชมการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่ากลุ่มที่มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ กลุ่มที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีเหตุผลในการรับชมนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
8) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับ ผู ้
มีรายได้มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป มีเหตุผลในการรับชมข่าวสารที่กรู ู ความงามนําเสนอ มากกว่า
ผูม้ ีรายได้ 10,001- 20,000 บาท กับ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
9) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท้ ี่มีอายุ
17-24 ปี กับ ผูท้ ี่มีอายุ 30-34 ปี มีความสนใจองค์ประกอบในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 20-29 ปี กับ ที่มีอายุ 30-34 ปี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
10) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่พบว่าผูท้ ี่มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ ผู ้ที่ มี ร ายได้ มากกว่ า 30,001 บาท ขึ้ น ไป มี ค วามสนใจ
องค์ประกอบในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 20,00130,000 บาท กับ ผูท้ ี่มีรายได้ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
6.1.4.2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามไม่แตกต่างกัน
6.1.4.3 การรับรู ้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม
1) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ข่าวสารที่สัมพันธ์กบั การตัดการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.227 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับตํ่า ในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ข่าวสารที่มากขึ้น จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความ
งามที่มากขึ้นแต่อยูใ่ นระดับตํ่า
2) กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางที่
สัมพันธ์กบั การตัดการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.186 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับตํ่า
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มากในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับชมข่าวสารเครื่ องสําอางที่มากขึ้น จะ
มีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่มากขึ้นแต่อยูใ่ นระดับตํ่ามาก

6.2 การอภิปรายผลการวิจยั
เนื่องจากงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั ในรู ปแบบผสม (Mixed Method) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอ
แบ่งการนําเสนอ ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ของคนรุ่ นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม” สามารถนํามาอภิปรายผลออกเป็ น 2 ส่ วนได้ดงั นี้
6.2.1 การอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
6.2.1.1 คุณโมเม นภัสสร บูรณศิริ
เนื่ องจากคุ ณโมเมเป็ นกูรูความงามที่มีภาพลักษณ์ สวย เรี ยบ หรู ไฮโซ ดังนั้นจะ
สังเกตได้ว่า เครื่ องสําอางที่คุณโมเมนําเสนอนั้น ส่ วนมากจะเป็ นเครื่ องสําอางในเกรด Hi-End หรื อ
เครื่ องสําอางที่ราคาสู ง และส่ วนมากคําอธิ บายใต้ภาพที่นาํ เสนอนั้นจะเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมกับมี
การติ ด แฮชแท็ก ชื่ อของยี่ห้อเครื่ องสําอางนั้น ๆ ไปด้ว ย ผูว้ ิจ ัย ได้วิ เ คราะห์ แ ล้ว ว่าการนํา เสนอ
เครื่ องสําอางผ่าน Facebook และ Instagram ของคุ ณโมเมนั้นจะอยู่ในรู ปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์หรื อการสร้าง Brand Awareness ให้กบั สิ นค้าหรื อเครื่ องสําอางยีห่ อ้ นั้น ๆ ซึ่งก็เป็ น
รู ปแบบการทําการตลาดของแบรนด์ที่ทาํ โดย การส่ งผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ มาให้กบั คุณโมเมได้
ลองใช้ แล้วบอกต่อผ่านสื่ อออนไลน์ของตนเอง
ในส่ วนของการนําเสนอในรู ปแบบสื่ อวีดีโอที่เผยแพร่ บนช่องทางออนไลน์อย่าง
Youtube ถ้าสังเกตุให้ดีเครื่ องสําอางที่ใช้ในแต่ละคลิปนั้นแทบจะไม่ซ้ าํ กันเลย ซึ่ งในจุดนี้ สามารถ
วิเคราะห์ได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นคุณโมเมมีเครื่ องสําอางจํานวนมาก หรื อ เป็ นเรื่ องของธุรกิจ
ที่เราไม่รู้ ก็อาจเป็ นได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั วิจารณญาณขอผูช้ มที่จะเลือกเชื่อในสิ่ งที่เห็นสมควร แต่ใน
บทบาทของกูรูความงามที่คุณโมเมได้รับผิดชอบอยู่น้ นั ถือได้ว่าเธอเป็ นคนที่ชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ น
ความเป็ นตัวของตัวเอง การพูดคุยที่เป็ นกัน แต่ในทางกลับกันเธอก็มีความน่าเชื่อถือในความเป็ นกูรู
ความงามของเธอ ทําให้การนําเสนอเครื่ องสําอางของเธอนั้นฟังดูลื่นไหล ไม่ดูขายของแบบโจ่งแจ้ง
แถมยังสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กบั ตัวสิ นค้านั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาการรับรู ้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝงสิ นค้าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทางโทรทัศน์ในกลุ่ม
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา” (ณัฐชนันท์ กิ่ งมณี , 2554, น. 17) ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อประชาชนได้รับรู ้
โฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การผ่านสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ประชาชนกลุ่มนักศึกษาจะเริ่ มใช้พฤติกรรม
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ทางสมอง เช่น เกิ ดวิวฒั นาการการเรี ยนรู ้จากตัวสื่ อโฆษณาด้านข้อเท็จจริ งจากตัวโฆษณา ทําให้
ประชาชนที่ได้รับชมโฆษณาเรี ยนรู ้ว่า โฆษณาดังกล่าว เป็ นโฆษณาสิ นค้าอะไร เกี่ยวกับอะไร ใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง หรื อเป็ นเอกลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การนั้น ซึ่ งทําให้เกิดประสบการณ์ใน
การเรี ยนรู ้จากการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์มากขึ้น” เช่นเดียวกันกับรู ปแบบการนําเสนอของคุณ
โมเม ที่อาศัยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง Brand Awareness ในผูท้ ี่รับชมได้รู้จกั กับสิ นค้านั้น ๆ
ด้วยการจัดเรี ยงรู ปภาพให้สวยงาม น่ าสนใจ ทําให้ผทู ้ ี่รับชมเกิ ดความสนใจในตัวสิ นค้า และเกิ ด
รับรู ้ เกิดการจดจําและระลึกถึงชื่อสิ นค้าเหล่านั้น จนทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อในอันดับต่อไปได้
6.2.1.2 คุณแพรรี่ พาย อมตา จิตตเสนีย ์
คุณแพรรี่ พายเป็ นกูรูความที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่สื่อสารออกมาอย่างชัดเจน หาก
วิเคราะห์จากรู ปภาพที่นาํ เสนอ ทุกภาพจะมีการติดโลโก้แพรี่ พายไว้ พร้อมการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ที่น่ารักตามสไตล์ของคุณแพรรี่ พาย ซึ่ งถือเป็ นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตน
ด้วยเช่นกัน ในแฟนเพจของคุณแพรี่ พายจะมีการนําเสนอเครื่ องสําอางและรู ปแบบการแต่งหน้าที่
หลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหน้าในชี วิตประจําวัน ไปจนถึงการแต่งหน้าแฟนซี นอกจากนี้ ยงั มีถือ
เป็ นรู ปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และชัดเจนถึงความเป็ นตัวของตัวเอง
สําหรับรู ปแบบในการนําเสนอสื่ อในรู ปแบบออนไลน์ที่เผยแพร่ บน Youtube จะมี
รู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางและการแต่งหน้าในลักษณะที่กระชับ สั้น ๆ ได้ใจความ ไม่มีบท
พูด มีเพียงคําบรรยายภาษอังกฤษด้านลงคลิป เด่นในเรื่ องของกระบวนการผลิต ที่มีความครี เอทีฟ
อย่างชัดเจน มีเทคนิ คการตัดต่อที่มีความเป็ นมืออาชี พ ทําให้รู้สึกไม่ซ้ าํ ซาก จําเจ น่ าเบื่อ แต่ท้ งั นี้
ทั้งนั้น สิ่ งทั้งหมดเหล่านี้ ก็สามารถมาหล่ อหลอมกันให้เ ป็ นคลิ ปสอนแต่งหน้าที่ ไม่ย ากเกิ นไป
สําหรับคนดูที่จะทําตาม และก็ไม่ดูจงใจขายของจนเกินพอดีคะ ซึ่ งสอดคล้องกับบทความวิจยั ของ
(ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2554, น. 50) ที่กล่าวไว้ว่า “โดยลักษณะของผูท้ รงอิทธิพลที่มีประสิ ทธิภาพใน
การสร้างกระแสบอกต่อในกลุ่มผูบ้ ริ โภค มีองค์ประกอบดังนี้ กล่าวคือ ควรมีความเชี่ยวชาญในด้าน
ใดก็ตามที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เช่น อมตา จิตตะเสนี ย ์ ช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสี ยงที่
มี อิทธิ พ ลด้านการแนะนําเรื่ องความสวยความงาม และการแต่งหน้าในรู ปแบบต่ าง ๆ กับกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ น”
6.2.1.3 คุณหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุ ข
คุ ณหญิ งแย้ นนทพร ธี ระวัฒนสุ ข เป็ นกูรูความงามสาวหน้าสวย ที่ ใบหน้าเปื้ อน
รอยยิ้มตลอดเวลา รู ปแบบการนําเสนอเครื่ องสําอางและผลิ ตภัณฑ์ความงามของเธอคนนี้ ก็จะ
แตกต่างกับกูรูความงามทั้งสองท่านที่ผ่านมาโดยชัดเจนเช่นกัน เริ่ มจากผลิตภัณฑ์ความงามที่เธอ
นําเสนอ จะมี มากมายหลายไม่ใช่ เพียงเครื่ องสําอางเพียงอย่างเดี ยว แต่หมายรวมถึ ง เสื้ อชั้นใน

111
เครื่ องหนี บผม ฟิ ล์มติดโทรศัพท์ แสดงให้เห็นได้ว่ากูรูความงามไม่ได้เป็ นเครื่ องมือของผลิตภัณฑ์
ความสวยงามเพียงอย่างเดียว สมัยนี้ สินค้าหลายประเภทก็หันมาให้ความสนใจในการสร้าง Brand
Awereness ผ่าน Influence โดยบุคคลมีชื่อเสี ยง เพื่อสร้างกระแสการบอกเล่าแบบปากต่อปากด้วย
(เสรี วงศ์มณฑา, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2554, น. 47) กล่าวไว้ว่า “เลือกใช้เป็ นผูท้ รง
อิทธิพลเป็ นบุคคลที่มี ชื่อเสี ยง โดยกลุ่มคนประเภทนี้จะมีอาํ นาจดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคคล้อยตามและ
โน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้เลียนแบบพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย และหากบุคคล ที่มีชื่อเสี ยง
เหล่านี้มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน ก็จะยิง่ ทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเชื่อถือเพิ่มขึ้น”
สําหรับรู ปแบบในการนําเสนอสื่ อในรู ปแบบออนไลน์ที่เผยแพร่ บน Youtube จะมี
ลักษณะไม่เป็ นทางการ ไม่เน้นการตัดต่อหรื อเทคนิคที่ซบั ซ้อน จะใช้กล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือ
เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ เน้นความเป็ นธรรมชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ของคุณหญิงแย้น้ นั ก็คือความตลก ความ
บ้าบิ่น และความสนุ กสนาน เป็ นต้น สําหรับเครื่ องสําอางที่ใช้ในการรี วิวหรื อการนําเสนอนั้นก็จะ
ไม่ได้หลากหลายเหมือนกูรูความงามคนอื่น ๆ เช่น Mode'er, Lela หรื อ Arty เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ น
เครื่ องสําอางที่ อยู่ใ นระดับกลาง ไม่ แ พง และ ไม่ ถูกจนเกิ น ไป ผูช้ มที่ เ ป็ นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาก็
สามารถใช้ได้คะ
6.2.2 การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ
6.2.2.1 ลักษณะประชากรซึ่ งประกอบด้วย อายุ การศึกษา และรายได้ กับการรับรู ้
ข่าวสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซี ยลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปรมะ
สตะเวทิน, 2538, น. 112-113) ที่กล่าวไว้วา่ “ลักษณะของการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใช้สื่อมวลชน เพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง” ในการศึกษาครั้งนี้
ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคือคนทํางานเพศหญิง มีอายุต้ งั แต่ 25-29 ปี มากที่สุด จัดอยูใ่ นกลุ่มสังคมที่
มี พฤติ ก รรมการผูก ติ ด กับ การใช้โ ซเชี ย ลเน็ ท เวิร์ คเป็ นประจํา ในชี วิต ประจํา วัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ที่ว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน
2) กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรั บชมการ
นําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
(ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.116-117) ที่กล่าวไว้ว่า “การศึกษาหรื อความรู ้ (Knowledge) เป็ น
ลักษณะอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน, ใน
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ยุคสมัยที่ต่าง ๆ กัน, ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน, ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู ้สึกนักคิด
อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป” (อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนพานิ ช,
ม.ป.ป. อ้างถึงใน ฐานทัศน์ ชมพูพล, 2554, น. 22) ได้อธิ บายไว้ดงั นี้ “การศึกษาเป็ นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสู งกับแนวคิดและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้กว้างขวาง มีความเข้าใจ และการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้สินค้าและบริ การได้แตกต่างกันตามระดับการศึ กษา” ดังนั้นการศึ กษา จึ งมี ผลที่ ทาํ ให้
ความถี่ ในการรั บชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่ องทางโซเซี ยลเน็ ตเวิร์คที่
แตกต่างกัน
3) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการรับชมการนําเสนอ
เครื่ องสําอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเซี ยลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (ปรมะ
สตะเวทิน, 2538 , น. 116) ที่กล่าวไว้ว่า “รายได้ของคนย่อมเป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการของคน
ตลอดจนกําหนดความคิดของคน เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นคนที่มีฐานะดี
หรื อรายได้สูงยังมักใช้สื่อมวลชมมากด้วย” (วิลเบอร์ ชแรมน์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ฐานทัศน์ ชมพูพล,
2554, น. 19) ได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสังคม กับการพอใจในการใช้สื่อ ใน
ด้านของเศรษฐกิจ ไว้ดงั นี้ “ผูม้ ีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะให้ความสนใจในการอ่านนิตยสารมาก และ
จะชอบบทบรรณาธิ การ โดยร้อยละ 90 ของผูม้ ีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะนิ ยมอ่านนิ ตยสาร” ดังนั้น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการรับชมการนําเสนอเครื่ องสําอางของกูรูความ
งามผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน
4) กลุ่ มตัว อย่างที่ มี อายุที่แ ตกต่ างกัน มี การรั บ ชมประเภทข่า วสาร
เครื่ องสําอางการผ่านกูรูความงามผ่านที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.
113) ที่กล่าวไว้วา่ “อายุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและพฤติกรรม
โดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีอายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยมมากกว่าคนที่อายุมากกว่า โดยปกติแล้วคนที่
มีวยั ต่างกันมักจะมีความต้องการในสิ่ งต่างๆที่แตกต่างกันไป” ซึ่ง (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน
ณัฐชนันท์ กิ่งมณี , 2554, น.15) กล่าวไว้ว่า “การเลือกรับรู ้หรื อตีความ Selective Perception or
Selective Interpretation เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองขั้นต่อมา เมื่อบุคคลเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่ง
ใดแหล่งหนึ่ งแล้ว ก็ใช่ ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรั บรู ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของผูส้ ่ งสารทั้งหมด”
เช่นเดียวกันกับการเลือกรับชมประเภทข่าวสารเครื่ องสําอางการผ่านกูรูความงาม ที่ยอ่ มแตกต่างกัน
ไปตามช่วงอายุ และความต้องการของผูช้ ม
5) กลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรั บชมประเภทข่าวสาร
เครื่ องสําอางการผ่านกูรูความงามผ่านที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.
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113) ที่กล่าวไว้ว่า “การวิจยั ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ช้ ีให้เห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ผูร้ ับสารมีอิทธิ พลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ั บสารที่มีต่อผู่ส่งสารและสาร สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจทําให้คนมีวฒั นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกัน มีทศั นคติ ค่านิยมและเป้ าหมาย
ที่ต่างกัน” (สุ ชญา ชีวีวฒั น์, 2551, น.18) “อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ และชาติพนั ธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของ
ครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากและเป็ นตัวกําหนดในการเลือกเปิ ดรับสื่ อรวมทั้งเนื้อหาที่
สอดคล้องต่ออาชีพ ความคิด ความเชื่อ และค่านิ ยม รวมทั้งสถาบันที่คนเหล่านั้นสังกัดอยู่” ดังนั้น
ความต้องการที่จะรับชมประเภทข่าวสารการนําเสนอเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ความงามผ่านกูรู
ความงามของกลุ่มตัวอย่าง จึงมีความแตกต่างกันไปตามรายได้หรื อสถานะทางสังคม
6) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น.
113) ที่กล่าวไว้วา่ “คนที่รุ่นต่างกันยังมีประสบการณ์ของชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วย จึงทําให้ทศั นคติ
และความรู ้สึกนึ กคิดของคนต่างรุ่ น ต่างวัย ไม่เหมือนกัน” (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ กิ่งมณี ,
2554, น. 14-15) กล่าวไว้ว่า “การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ Selective Exposure or Selective
Attention หมายถึง แนวโน้มที่ผรู ้ ับสารจะเลือกสนใจหรื อเปิ ดรับข่าวสาร จากแหล่งหนึ่ งแหล่งใดที่
มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้ออ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง หรื อเลือกชมโทรทัศน์
ช่องใดช่องหนึ่ง การเลือกเปิ ดรับนี้ พบว่าบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มี
อยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู ้สึกนึ กคิดเดิมของตน ทั้งนี้ เพราะการได้รับ ข่าวสาร
ใหม่ที่ไม่ลงรอยหรื อสอดคล้องกับความรู ้สึก ความเข้าใจ หรื อทัศนคติที่มีอยูแ่ ล้ว จะทําให้เกิดภาวะ
ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจ ดังนั้น การที่ลดหรื อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ ก็ตอ้ งแวงหาหรื อ
เลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตน” ดังนั้นอายุที่แตกต่างกัน ย่อมมีเหตุผลใน
การรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน เช่น การคนที่อายุ 27 ปี
ขึ้นไป ที่ผา่ นการใช้ชีวิตในการทํางานหาเงินมาพอสมควร เมื่อเขาเหล่านั้นเกิดมีความต้องการที่ซ้ื อ
เครื่ องสําอางสักหนึ่ งอาจ เขาจึงต้องไตร่ ตรองให้ดีเพื่อให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการความต้องการมากที่สุด
ดังนั้นเหตุผลในการรั บชมการนําเสนอเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามจึ งมุ่งไปที่ การหาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือของเครื่ องสําอางมาเป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจซื้อ เป็ นต้น
7) กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรั บชมการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน,
2538, น. 116-117) ที่กล่าวไว้ว่า “คนที่มีการศึกษาสู ง หรื อมีความรู ้ดีจะได้เปรี ยบอย่างมากในการที่
จะเป็ นผูร้ ับสารที่ดี ทั้งนี้ เพราะคนเหล่านี้ มีความรู ้กว้างขวางในหลายเรื่ อง, มีความเข้าใจศัพท์มาก
และมีความเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้ มกั จะเป็ นคนที่ไม่ค่อยเชื่ ออะไรง่าย ๆ สารไม่มีหลักฐาน
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หรื อเหตุผลสนับสนุนเพียงพอมักจะถูกโต้แย้ง” ในที่น้ ีผวู ้ ิจยั ไม่ได้อา้ งถึงผูท้ ี่มีการศึกษาสู งเพียงอย่าง
เดี ยวเท่ านั้น แต่จากข้อความดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ว่า การศึ กษาที่ แตกตต่างกัน ย่อมทําให้
เหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน เช่นคนที่อายุ
30 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโทขึ้นไปนั้น เวลาที่มีความต้องการที่จะซื้ อเครื่ องสําอาง
สั ก ชิ้ น หนึ่ ง ข้อ มู ล ทั่ว ไปตามสื่ อ โฆษณาอาจไม่ เ พี ย งพอ ดัง นั้ นกู รู ค วามงามจึ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง
กระบอกเสี ยงที่จะช่วยพวกเขาเหล่านั้นในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางได้ง่ายขึ้น
8) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่ องสําอางที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น. 116) ที่กล่าวไว้ว่า
“การแนะนําให้ชาวนาที่ยากจนบริ โภคเนื้ อสัตว์ในปริ มาณที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หรื อการ
แนะนําให้ชาวนาที่ ยากจนหันมาใช้เครื่ องจักรแทนวัวควายในการทํานานั้น คงจะยากกว่าการ
แนะนําให้คนที่มีรายได้มาก ๆ ซื้ อเครื่ องสักผ้า หรื อรถคันใหม่” ดังนั้นรายได้จึงมีผลที่ทาํ ให้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีเหตุผลในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางที่แตกต่างกัน
9) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน,
2538, น. 113) ที่กล่าวไว้วา่ “นอกจากความแตกต่างในเรื่ องความคิดแล้ว อายุยงั เป็ นสิ่ งกําหนดความ
แตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย การวิจยั ทางจิตวิทยาพบว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้น
โอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อถูกชักจูงใจน้อยลง นอกจากนั้นคนที่มีวยั ต่างกันมักจะมีความต้องการ
ในสิ่ งต่ างๆแตกต่างการไปด้วย” ดังนั้นความสนใจในองค์ประกอบในที่ น้ ี อาทิ เช่ น คลิ ปวีดีโอ
เสี ยงเพลง รู ปแบบหรื อเทคนิ คการเล่าเรื่ องของกูรูความงาม ต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมแตกต่างกันไปตาม
อายุของผูท้ ี่รับชม
10) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความสนใจในองค์ประกอบการ
นําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปรมะ สตะเวทิน,
2538, น. 112) ที่กล่าวไว้ว่า “ผูร้ ับสารแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เช่ น อายุ เพศ
บุคลิกภาพ สติปัญญา ทักษะและประสบการณ์ เป็ นต้น คุณสมบัติเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลของผูร้ ับสาร
ในการทําการสื่ อสาร” “การวิจยั ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ช้ ีให้เห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของผูร้ ับสารมีอิทธิ พลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสารและสาร” ดังนั้น การที่
รายได้แตกต่างกัน ย่อมส่ งผลให้กนั มีความสนใจในองค์ประกอบการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงามที่ แตกต่ างกัน ยกตัวอย่างเช่ น นักศึ กษาจบใหม่ ตอ้ งการรั บชมการนําเสนอ
เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ความงามผ่านกูรูความงาม เพื่อเป็ นความสนุกสนานหรื อเทคนิคด้านการ
แต่งหน้า จึงมุ่งเน้นไปที่ คลิปวีดีโอ รู ปภาพ เทคนิคการนําเสนอ แต่ในทางกลับกันผูห้ ญิงในวัย 29 ปี
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ขึ้นไป ดูเพื่อศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องสําอาง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
เลยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบในส่ วน ข้อความ/เนื้อหา หรื อ ชื่อเสี ยงของกูรูความงาม เป็ นต้น
6.2.2.2 การรับรู ้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ผ่านกูรูความงาม
1)
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสารที่ ม ากขึ้ น จะมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ฐานทัศน์ ชมพูพล, 2554, น.
111) กล่าวไว้ว่า “ส่ วนใหญ่แล้วแหล่งการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางของกลุ่มตัวอย่างมาจาก นิ ตยสาร
และเพื่อน รองลงมาคือ สื่ อออนไลน์ที่มีการสาธิตการใช้เครื่ องสําอาง จะเห็นได้ว่า สื่ อออนไลน์ที่มี
การสาธิ ตการใช้เครื่ องสําอาง เป็ นอีกแหล่งข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้สาํ หรับหาข้อมูล ก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง” และ อีแวน และ เบอร์ แมน (อ้างถึงในฐานทัศน์ ชมพูพล, 2554, น.111)
กล่าวไว้ว่า “ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ่ งเร้าจากหลายแหล่ง ดังนั้นสิ่ งเร้าจากสังคม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคได้พูดคุยกับ
บุคคลอื่น ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับผูข้ าย สิ่ งเร้าที่เกิดจากโฆษณา เกิดจากผูข้ ายส่ งข่าวสารโฆษณาผ่านสื่ อ
ต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และสิ่ งเร้าที่ไม่ใช่การโฆษณา
ได้แก่ สิ่ งเร้าที่เกิดจากข่าวสารจากแหล่งที่เป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง” ดังนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ที่
เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเครื่ องสําอางที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
2) กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับชมข่าวสารเครื่ องสําอางที่มากขึ้น จะมีการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงามที่มากขึ้น ตามที่ ชวรัตน์ เชิดชัย (2527, อ้างถึงในฐานทัศน์
ชมพูพล, 2554, น. 111) “ปัจจัยพื้นฐานที่เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลเลือกรับสื่ อมีหลายสาเหตุ ได้แก่
ประโยชน์การใช้สอยของตนเอง ในฐานะที่เป็ นผูร้ ับสาร มนุ ษย์ตอ้ งการแสวงหาและใช้ข่าวสาร
บางอย่าง ที่จะเป็ นประโยชน์แก่ตนนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนบรรลุผล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้
เสริ มบารมี เพื่อจะให้ได้ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย” ดังนั้นเมื่อช่องทางในการ
รับชมข่าวสารของผูบ้ ริ โภคมีเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคย่อมเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั สามารถวิเคาะห์ได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข่าวสาร ย่อมเกิดการเปรี ยบเทียบระหว่าง
ข่าวสารที่ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นขั้นตอนในการตัดสิ นใจจึ งมี มากขึ้นไปตามลําดับของ
ข่าวสารที่ได้รับมา

6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายเครื่ องสําอาง
สามารถเข้าถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อการรับรู ้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
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ของคนรุ่ นใหม่ผา่ นกูรูความงาม ซึ่ งถือว่าเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากในวงการเครื่ องสําอาง
ในปั จจุบนั นี้
6.3.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายเครื่ องสําอาง
และผลิตภัณฑ์ความงาม สามารถนําไปกําหนดการวางแผนเรื่ องกลยุทธ์ ช่องทางการสื่ อสารข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในทิศทางที่เหมาะสมและตรงตามความ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
6.3.3 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ บริ ษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายเครื่ องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ความงาม สามารถนําไปกําหนดวางแผนกลยุทธ์ในการสื่ อสารด้านการตลาด เพื่อส่ ง Key
Message ให้ตรงใจ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมการนําเสนอข่าวสาร
เครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม บนช่องทาง Youtube มากที่สุด
6.3.4 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่า ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตและผู ้
จัด จํา หน่ า ยเครื่ องสํ า อางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วามงาม ควรให้ ค วามสํ า คัญ ในการดํา เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากยิ่งขึ้ น โดยที่ ไม่ควรให้ความใส่ ใจกับการโฆษณา หรื อ การจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการขายมากจนเกินไป เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเป็ นวิธีการที่จะช่วยทําให้
ข่ า วสารข้อ มู ล ของเครื่ อ งสํา อางและผลิ ต ภัณ ฑ์ค วามงาม ส่ ง ตรงถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งทั้งนี้ ท้ งั นั้นก็ตอ้ งมีการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม เพราะในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี
ช่ องทางในการเปิ ดรั บที่ หลายหลาก ทําให้การหาข้อมู ลของผลิ ตภัณ ฑ์มีความหลากหลายด้ว ย
เช่นกัน

6.4 ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่ อไป
6.4.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม มุ่งเน้นการศึกษาการรับรู ้ข่าวสารและรู ปแบบ
การนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอางของกูรูความงาม ซึ่ งในส่ วนของการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้ อหาเป็ นหลัก ดังนั้นในอนาคตหากมีการวิจยั ในลักษณะดังกล่าว
ควรมีการเพิ่มเติมในด้านของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรื อ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมด้านผูร้ ับสาร และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง การรับรู้ ข่าวสารการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางของคนรุ่นใหม่ เพศหญิงผ่ านกูรูความงาม
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมนิ เทศศาสตร์ การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผูว้ ิจยั จะประเมินผลในภาพรวม จึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ตาม
จริ ง และตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
หมายเหตุ : กูรูความงาม หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องความสวยความงาม ซึ่ งได้นาํ ประสบการณ์ในการซื้ อและ
ใช้เครื่ องสําอาง มาเขียนรี วิวการใช้ผลิ ตภัณฑ์ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การใช้ และให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการใช้เครื่ องสําอาง รวมถึงสอนวิธีการแต่งหน้า และเผยแพร่ เคล็ดลับความงามแก่ผูท้ ี่
สนใจบนสื่ อออนไลน์
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความจริ งและความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
ท่ านเคยรับชมการนําเสนอเครื่องสํ าอาง หรือ วิธีการแต่ งหน้ าผ่ านกูรูความงามหรือไม่


เคย



ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)

กูรูความงามทีท่ ่ านรับชมการนําเสนอเครื่องสํ าอาง และวิธีการแต่ งหน้ าได้ แก่ ท่านใด


โมเม นภัสสรณ์ บูรณศิริ



หญิงแย้ นนทพร ธี ระวัฒนสุ ข



แพร อมตา จิตตะเสนีย ์ หรื อ แพรี่ พาย
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ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1. อายุ


17 – 24 ปี



25 – 29 ปี



30 – 34 ปี



ปริ ญญาตรี



สูงกว่าปริ ญญาตรี



พนักงานบริ ษทั เอกชน 

2.2. การศึกษา


ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

3.3. อาชีพ


นักเรี ยน/นักศึกษา

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ


ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  แม่บา้ น

 อื่นๆ (ระบุ)________________

4.4. รายได้


ตํ่ากว่า 10,000 บาท



10,001 – 20,000 บาท



30,001 – 40,000 บาท



มากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป



20,001 – 30,000 บาท

ส่ วนที่ 2 : การรับรู้ ข่าวสารเครื่องสํ าอางผ่ านกูรูความงาม
2.1 ความถี่และช่องทางในการรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
ความถี่ในการรับชม
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง
มากกว่าสัปดาห์ละ 7 ครั้งขึ้นไป
ไม่เคยรับชมเลย

Facebook

Instagram

Youtube
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2.2 ประเภทของข่าวสารเครื่ องสําอางที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ประเภทข่ าวสารที่กรู ูความงามนําเสนอ
การสอนแต่งหน้าเพื่อปรับโครงสร้างของหน้า

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

การสอนแต่งหน้าในชีวติ ประจําวัน
การสอนแต่งหน้าตามเทศกาลและตามกระแส
การแนะนําผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
การรี ววิ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่ องสําอาง
การบอกเล่าเคล็ดลับในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ความงาม

2.3 เหตุผลที่ท่านรับชมการนําเสนอข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
เหตุผลในการรับชม
มากทีส่ ุ ด
เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
การแสดงผลก่ อนและหลังการใช้เครื่ องสําอาง ซึ่ ง
เป็ นที่พึงพอใจของท่าน
เป็ นกูรูความงามที่ท่านชื่นชอบ
การนํ า เสนอของกู รู ความงามมี ค วามมั่ น ใจใน
ผลลัพท์ที่ได้ตอ้ งออกมาเป็ นที่พอใจ
กู รู ความงามเป็ นบุ ค คลที่ มี ชื่ อเสี ยงในวงการ
เครื่ องสําอาง / วงการบันเทิง
วิ ธี การสาธิ ต หรื อการให้ ค ํ า แนะนํ า เกี่ ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์
ความเชี่ ย วชาญในการสาธิ ต หรื อให้ ค ํา แนะนํ า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ ง
รู้ สึกว่ากูรูความงามท่านนั้นๆไม่ได้เป็ นตัวแทนของ
แบรนด์เครื่ องสําอางใดๆ

มาก

ปานกลาง
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2.4 องค์ประกอบของการนําเสนอที่ท่านให้ความสนใจในการรับชมข่าวสารเครื่ องสําอางผ่านกูรูความงาม
องค์ ประกอบของการนําเสนอ
มากทีส่ ุ ด
รู ปภาพ
คลิปวีดีโอ
เสี ยงเพลง
เทคนิคการเล่าเรื่ อง เช่น กระชับได้ใจความ, มีลูกเล่น
สนุกสนาน ฯ เป็ นต้น
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการนํา เสนอ เช่ น สร้ า ง
เรื่ องราวในคลิปวีดีโอการสอนแต่งหน้า เป็ นต้น
ข้อความ/เนื้อหา
ชื่อเสี ยงของกูรูความงาม

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 3 : ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านกูรูความงาม
ท่านเคยซื้อเครื่ องสําอางผ่านการนําเสนอของกูรูความงามหรื อไม่


เคย (กรุ ณาทําต่อข้อ 3.1)



ไม่เคย (กรุ ณาทําต่อข้อ 3.2)

3.1 เหตุผลที่ท่าน ตัดสินใจซื้อ เครื่ องสําอางตามที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อ
มากทีส่ ุ ด
ความน่าเชื่อถือที่มีต่อกูรูความงาม
รู ปแบบการนําเสนอของกูรูความงามทําให้ท่าน
มัน่ ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่นาํ แสนอ
มีการแสดงความคิดเห็นจากผูช้ มว่าใช้ดีจริ ง
ราคาผลิตภัณฑ์ที่แนะนํามีความสมเหตุสมผล
มีการแสดงผลก่อนและหลังใช้ซ่ ึงเป็ นที่พอใจของ
ท่าน

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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3.2 เหตุผลที่ท่าน ไม่ ตัดสินใจซื้อ เครื่ องสําอางตามที่กรู ู ความงามนําเสนอ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อ
มากทีส่ ุ ด
เพราะคิดว่าเป็ นข้อมูลเกินจริ ง (โฆษณาแฝง)
มีการแสดงความคิดเห็นด้านลบจากผูช้ มที่ใช้จริ ง
เพราะกูรูความงามที่นาํ เสนอไม่มีชื่อเสี ยง
ต้อ งการศึ ก ษาข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากแหล่ ง อื่ น ๆ
เพิ่มเติม
การนําเสนอของกูรูความงามยังไม่น่าเชื่ อถือมาก
พอ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

*** ขอบพระคุณที่สละเวลาและให้ความร่ วมมือในการทําแบบสอบถาม***

น้ อยทีส่ ุ ด

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาววิลาสิ นี สงวนวงษ์

ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2553

ประสบการณ์ การทํางาน

ปัจจุบนั
เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ ายอินเทียเรี ยร์
บริ ษทั เอสบีดีไซน์สแควร์ จํากัด
พ.ศ. 2555-2557
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซันสตีล แอนด์ เปเปอร์รีไซเคิล
พ.ศ. 2553-2554
เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ (Creative)
บริ ษทั ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด

