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ซือเครืองสํ าอางจากร้ านค้ าออนไลน์
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งานวิจัยเรื อง การแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
จากร้ า นค้า ออนไลน์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื อ ศึ กษาความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งการแสวงหาข่ า วสาร
ความน่ า เชื อ ถื อ ของแหล่ ง สารด้า นวัจ นภาษาและอวัจ นภาษา การปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด กับการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้า
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่ดการลดความ
ไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ จํานวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชือถือ
ของแหล่ ง สารด้า นอวัจ นภาษาและวัจ นภาษา การแสวงหาข่ า วสารเกี ย วกับเครื องสํ า อางออนไลน์
ความน่ า เชื อ ถื อ ของแหล่ ง สารด้า นอวัจ นภาษาและวัจ นภาษาของร้ า นเครื องสํ า อางออนไลน์
การปฏิ สัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การลดความ
ไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์
ทังนี ปั จจัยทีส ามารถพยากรณ์การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสํา อางจาก
ร้ า นค้าออนไลน์ ได้แ ก่ (1) ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ าย (2) ความ
น่ าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา (3) การแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่ (4) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และ (5) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
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Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing Decision on Online
Cosmetic Shop. The objectives of this study are: (1) to examine the relationship between information
seeking, perceived credibility, perceived social influence and marketing mix, (2) to identify factors
that reduce uncertainty in online purchasing decision on cosmetic products. The theoretical
framework of this study was formulated based shared communication network on the Uncertainty
Reduction Theory. Quantitative research method was employed in this study. An online survey of
400 female respondents residing in Bangkok was conducted in June 2015. The findings indicated that
(1) information Seeking has a relationship with perceived credibility and uncertainty reduction in
online purchasing decision on cosmetic products. Perceived credibility correlates with interactions
with shared network, marketing mix and uncertainty reduction in online purchasing decision on
cosmetic products. In addition, factors that significantly predict uncertainty reduction in online
purchasing decision on cosmetic products including place, perceived credibility of verbal language,
information seeking of new media, product, and price.
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บทที
บทนํา
1.1 ทีมาและความสําคัญ
“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ผูห้ ญิงกับความงามเป็ นสิ งทีอยู่คู่กนั เสมอ ในยุคสมัยนี&
ผูห้ ญิงไม่ได้มีบทบาทหน้าทีแค่ทาํ งานบ้านเพียงอย่างเดียว ต้องออกไปทํางานนอกบ้านและพบปะผูค้ น
มากหน้า หลายตา ด้ว ยเหตุ น& ี จึ ง ต้อ งให้ ความสํา คัญในเรื องความงาม เพราะความงามจะช่ ว ยเสริ ม
บุ ค ลิ ก ภาพให้ ผู ้ห ญิ ง ดู ดี ม ากยิ งขึ& น เครื องสํ า อางจึ ง ถู ก นํา มาใช้ เ พื อเสริ มความงามให้ ผู ้ห ญิ ง
ซึ งเครื องสําอางหมายถึง สิ งที ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่ อส่ วนหนึ งส่ วนใดของร่ างกาย
เพือทําความสะอาด สวยงาม รวมถึงเครื องประทินผิวต่างๆ (เครื องสําอางกับผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย,
6788, น. 52-53)
การใช้เครื องสําอางนับเป็ นศิลปะโบราณอย่างหนึ งทีเก่าแก่ พบตั&งแต่อดีตกาลและมีผใู้ ช้เรื อยมา
จนปั จจุบนั (อรัญญา มโนสร้อย, 678@, น. 3) เนื องจากความสวย ความงาม เป็ นสิ งทีทุ กคนปรารถนา
ผูบ้ ริ โภคหญิงไทยจึ งให้ความสําคัญกับการเลือกใช้เครื องสําอางเพิมขึ&น เครื องสําอางจึ งมีความสําคัญ
อย่ า งมากในชี วิ ต ประจํา วัน ของสั ง คมมนุ ษ ย์ ปั จ จุ บั น เครื องสํ า อางที ผลิ ต ออกมาจํา หน่ า ยนั& น
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท 1. ประเภทแต่งหน้า (Make Up) ได้แก่ อายแชโดว์ แป้ ง บรัชออน มาสคาร่ า
ลิ ปสติ ก 2. ประเภทบํารุ งรั กษาผิวพรรณ (Skin Care) ได้แก่ ครี ม โลชัน สําหรั บบํารุ งผิว สําหรั บ
ทํา ความสะอาดหน้า และทาเพื อป้ องกันแดด 3. ประเภทเครื องหอม (Perfume) ได้แ ก่ นํ&า หอม
เทียนหอม (สุ ชญา ชีวีวฒั น์, 2551)
ทั&ง นี& เครื องสํ า อางที จํา หน่ า ยในประเทศนั& น แบ่ ง ได้ ต ามแหล่ ง ที มา 3 แหล่ ง ใหญ่
คือ 1. นํา เข้า จากต่ า งระเทศโดยตรง เป็ นสิ นค้าที มี ชือเสี ย งของต่ างประเทศ มักมี ราคาแพง เช่ น
เอสเต้ ลอเดอร์ ชิ เ ซโด้ ชาแนล ลัง โคม เป็ นต้น 2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศโดยได้รั บ สิ ท ธ์
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ใช้เครื องหมายการค้าของบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ เช่น บริ ษทั อินเตอร์ เนชันแนล แลบาราทอรี ส์ จํากัด
ผลิตสิ นค้าภายใต้เครื องหมายการค้า เอวอน 3.สิ นค้าที ผลิ ตในประเทศและใช้ตราของคนไทย เช่ น
โอเรี ยลทอล ปริ นเซส และ มิสทีน เป็ นต้น
สําหรับการจัดจําหน่ายของตลาดเครื องสําอาง มีช่องทางการจัดจําหน่าย 3 ช่องทาง ได้แก่
(สุ ชญา ชีวีวฒั น์, 2551)
1) ระบบขายตรง (Direct Sales) สิ นค้าที จําหน่ ายช่ องทางนี& เป็ นสิ นค้าทีใช้ตรา
ของต่างประเทศ โดยได้รับสิ ทธิ ผลิตภายในประเทศ มักมีราคาไม่สูงมากนัก เช่น เครื องสําอาง AVON
เครื องสําอางอาทรี สตรี& (ARTISTRY) ของ AMWAY
2) การขายหน้าร้าน (Counter Sales) สิ นค้าทีจําหน่ ายหน้าร้านส่ วนใหญ่ มักเป็ นสิ นค้า
ตราต่างประเทศ มีราคาสู ง เช่น เครื องสําอางลังโคม (LANCOM) เครื องสําอางชาแนล (CHANEL)
3) เครื องสําอางแบบแขวนหรื อวางขายในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (Self-Selective) สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้มาก ประหยัดเนื& อที และค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขาย เช่น เครื องสําอางซี เอ (ZA)
เครื องสําอางเมย์เบลลีน (MAYBELLINE)
ปั จ จุ บ ั น ธุ ร กิ จ เครื องสํ า อางผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ห้ า งสรรพสิ นค้า จะมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง และ
การที ตราสิ นค้าแบรนด์ต่างๆสามารถก้าวขึ&นมาสู่ การเป็ นผูน้ าํ ตลาดได้น& ัน อาจเกิดได้จากหลายปั จจัย
แต่ ปั จจัยหนึ งที สามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจน คือการดําเนิ นการทางการตลาดของแต่ละตราสิ นค้า
โดยแต่ละตราสิ นค้าจะหันมาแข่งขันเรื องคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ความถีของการออกสิ นค้าใหม่ และ
การบริ การทีสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าและการทําให้ลูกค้ากลับมาซื& อเครื องสําอางอย่างต่อเนื อง
(สุ ธิศา โสมะบุตร์ , 67k@)
สํ า หรั บ ตลาดเครื องสํ า อางระดั บ เคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ น& ั น มี โ อกาสเติ บ โตอยู่ที ร้ อ ยละ 10
ในปั จจุบนั การตลาดเครื องสําอางของประเทศไทยมีการส่ งเครื องสําอางแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาทําตลาด
อย่างต่อเนือง เครื องสําอางจากประเทศญีปุ่ นและเครื องสําอางแบรนด์จากฝังตะวันตก ยังคงได้รับความ
นิ ย มจากผู ้บ ริ โภค เนื องจากทั& งสองประเทศนี& มี ค วามเข้ า ใจในสภาพผิ ว ของคนเอเชี ย และ
มี ก ารค้น คว้า วิ จั ย ที ใส่ ใ จรายละเอี ย ดของผู ้บ ริ โภค ทํา ให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด ความยอมรั บ และมันใจ
ในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสํา อางนํา เข้า จากประเทศญี ปุ่ นและเครื องสํา อางแบรนด์จากฝั งตะวันตก
(Wallapa Sanoachitt, 2558)
ตลาดเครื องสําอางโดยรวมมีการแข่งขันสู ง มีมลู ค่าการตลาดกว่าหนึ งแสนล้านบาท โดยอัตรา
การเติบโตของตลาดความงามสู งขึ&นอย่างต่อเนื อง สถิติตลาดเครื องสําอาง เมือปี พ.ศ. 2556 พบว่า
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ตลาดเครื องสําอางในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2557 ตลาดเครื องสําอาง
มูลค่ารวม 16,500 ล้านบาท (Marketeer, 2557) จะเห็นได้ว่าตลาดเครื องสําอางในประเทศไทย
มีอตั ราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา มีการเติบโตเฉลีย ร้อยละ 18 ต่อปี และ
ทํารายได้ถึง 2.1 แสนล้านบาท (Wallapa Sanoachitt, 2558)

ภาพที 1. ตลาดเครื องสําอางปี 2556-2557
นอกจากนี& ตลาดเครื องสําอางสู งกว่าจี ดีพี ของประเทศไทยและไม่ได้รับผลกระทบจากปั จจัย
ด้านเศรษฐกิจและการเมื อง เนื องจากปั จจัยหลายประการได้แก่ 1. ผูบ้ ริ โภคมองว่าสิ นค้าในกลุ่ มนี&
เป็ นสิ นค้าจําเป็ นในชีวิตประจําวัน 2. ผูบ้ ริ โภคคํานึ งถึงบุ คลิกภาพของตนเพิมมากขึ&น 3. การเติบโต
ของสังคมเมือง ทําให้แรงซื& อมีมากขึ&น 4. ผูบ้ ริ โภคซื& อสิ นค้าหลากหลาย สนใจคุณภาพและราคา โดย
ไม่ยึดติดกับตราสิ นค้า และ 5. การเติบโตของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ASTVผูจ้ ดั การรายวัน, 2557)
ทั&งนี& สุ ชญา ชีวีวฒั น์ (2551) วิเคราะห์ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชาวไทยให้ความสําคัญกับความ
สวยงามมากขึ& น โดยมี ส าเหตุ จ ากการเติ บโตของเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที ทํา ให้ ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ กว่ า
โดนจับตามองในโลกโซเชียลอยูต่ ลอดเวลา จึงต้องการให้ตวั เองดูดีเสมอทุกช่วงเวลา ตลอดจนแบรนด์
เครื องสําอางต่างนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื อง จึงเกิดการแข่งขันทางการตลาดขึ&น
ผูป้ ระกอบการสามารถแบ่ ง ประเภทของช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย เพื อให้ ต รงตามความต้อ งการ
ของกลุ่มเป้ าหมายตลาด
เครื องสํ า อางเติ บโตขึ& นในทุ กวัน เพราะเครื องสํ า อางเข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ตของผูบ้ ริ โภค
ในปั จจุบนั มากขึ&น จึงทําให้ตลาดผลิตภัณฑ์เครื องสําอางมีความหลากหลายทั&งในเรื องราคาและคุณภาพ
ที สามารถตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค (เนตรนพิ ศ ประทุ ม , 2554) อย่า งไรก็ดี ในยุค
โลกาภิวตั น์ทีการเชือมโยงของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของเครื องสําอางได้กว้างขึ&น ทําให้ผบู ้ ริ โภคหัน
มาใช้บริ การอินเทอร์ เน็ ต เพือค้นหาข้อมูลของสิ นค้า และซื& อขายสิ นค้าหรื อบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ ต
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(E-Commerce) สิ งทีเป็ นแรงกระตุน้ ในการส่ งเสริ มด้านการค้าขายผ่านอินเทอร์ เน็ต คือ ค่าใช้จ่ายในการ
ทําเว็บไซต์ถกู ลง บางเว็บไซต์ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย และทีสําคัญคือความสะดวกรวดเร็ ว จึงทําให้ปัจจุบนั
มีร้านขายเครื องสําอางออนไลน์ มากขึ&น (ระพี พรรณ ศรี ศรั ณยกุล, 2555) เมื อเดื อนธันวาคม 2557
ธุ รกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตมีจาํ นวน 2,401 เว็บไซด์ ซึ งแบ่งเป็ นธุ รกิจแฟชัน เครื องแต่งกาย
เครื องประดับ จํา นวน 2,031 เว็บไซด์ และธุ รกิ จ การแพทย์และสุ ขภาพ จํา นวน 1,416 เว็บไซด์
ตามลําดับ (กรมพัฒนาการค้า , 2558) นอกจากนี& ศูนย์เ ทคโนโลยีอิ เ ล็กทรอนิ กส์ และคอมพิ วเตอร์
แห่ งชาติ (เนคเทค) ได้ทาํ การสํารวจพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื& อสิ นค้าออนไลน์ของคนไทย ในปี 6777
พบว่า คนไทยซื& อสิ นค้าออนไลน์เพิมขึ&นจากร้อยละkw.x เป็ นร้อยละ 7w.6 ทําให้เห็นชัดว่าพฤติกรรมคน
ไทย เริ มค้นหาสิ นค้า และจับจ่ ายผ่านทางออนไลน์เพิมอย่างต่อเนื อง (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (เนคเทค), 2556)
โดยเฉพาะอย่า งยิ งในยุ คโลกาภิ ว ัต น์ ที การเชื อมโยงของการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล เกี ยวกับ
เครื อง สําอาง สื อต่างๆ ภาษา สังคม วัฒนธรรมจากต่างประเทศ สะดวกรวดเร็ ว จึงทําให้ผบู ้ ริ โภค ค้นหา
ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสํา อางนําเข้าจากต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ ว (เนตรนพิ ศ ประทุ ม,
677k) อิ น เทอร์ เ น็ ตจึ ง เข้า มามีบ ทบาทมากขึ& นในธุ รกิ จ โดยเฉพาะในการใช้พ าณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
(Electronic Commerce) เรี ยกย่อว่า E-Commerce ซึ งสามารถทํากําไรได้มากกว่าระบบการขายแบบเดิม
เนื องจากต้น ทุ น การผลิ ต และการจํา หน่ า ยตํากว่ า จึ ง ทํา ให้ ไ ด้ก ํา ไรจากการขายต่ อ หน่ ว ยเพิ มขึ& น
(เสาวนี ย์ ใจมูล, 677k) เพราะเป็ นการค้าที ไร้ พรมแดน ไม่มีการแบ่ งทวีปหรื อประเทศ ไม่ มีขอ้ จํากัด
ในเรื องระยะทาง จึ ง ทํา ให้ เ กิ ด ร้ า นขายเครื องสํ า อางนํ า เข้า ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ มมากขึ& น
ผูค้ า้ สามารถสังเครื องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศได้ รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนี ยม จาก E-Commerce
ยัง ไม่ มีกฎหมายคุ ้ม ครอง จึ ง ทํา ให้ เ ครื องสํา อางนํา เข้า มี ราคาที ถู กกว่ า จากเคาน์ เ ตอร์ เ ครื องสํา อาง
ในห้างสรรพสิ นค้า นันเอง (E-Commerce_{6, 2556) จากงานวิจยั เรื อง พฤติกรรมของคนวัยทํางาน
ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื& อสิ นค้าเครื องสําอางออนไลน์ (เสาวนี ย ์ ใจมูล, 677k) ศึกษาพฤติกรรม
ของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื& อสิ นค้าเครื องสําอางออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถาม
นิ ยมซื& อเครื องสําอางออนไลน์จากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site) เนื องจากเห็นว่ามีราคา
ถูกกว่ าการซื& อโดยวิธีอื น ง่ า ยต่ อ การสั งซื& อสิ นค้า และสามารถชํา ระเงิ นด้วยวิ ธีโอนเงิ นผ่านธนาคาร
(Mobile Banking) หรื อชําระเงินผ่านตูธ้ นาคาร สถานทีสะดวกในการจัดส่ งคือ บ้าน
จากผลการวิจยั ที ผ่านมาแสดงให้เห็ นว่า ปั จจุ บันผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตส่ วนมากใช้บริ การช็อปปิ& ง
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรื อสื อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ อาทิ Facebook Instagram จึงเกิดร้านค้าทีมี
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การซื& อ และการขายสิ น ค้า และบริ ก ารผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มากมาย เพราะมีก ารซื& อ และการขายสิ น ค้า
ได้ตลอด 24 ชัวโมง ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื& อสิ นค้าและบริ การด้วยการพิจารณาจากความ
ถูกต้อง และครบถ้ว นของราคาสิ นค้าและบริ การ และยังสะดวกในการเปรี ยบเที ยบราคาสิ นค้า และ
บริ การกับแหล่งอืนได้ จากจํานวนร้ านค้าออนไลน์ ทีมากขึ&น การแข่งขันย่อมสู งขึ&นด้วย ร้ านค้าต่างๆ
จึงต้องใช้กลยุทธ์ทีหลากหลาย เพือให้แตกต่างจากร้านค้าอืน เช่น การจัดส่ งสิ นค้าโดยไม่คิดค่าขนส่ ง
อธิ บายรายละเอียดสิ นค้าโดยมี รูปภาพและสื ออื นประกอบ บางร้ านค้าแทรกลิง ก์คาํ แนะนําเกี ยวกับ
สิ นค้า รี วิววิธีการใช้สินค้าหรื อบริ การนั&น รวมถึงฮาวทู (how-to) จากงานวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื& อเครื องสําอางเกาหลี ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต (จิ ตราภา ยิงยง, และดุ ษฎี พรมโสดา, 2555)
ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื& อ เครื องสํา อางเกาหลี ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต โดยเลื อกจากรี วิ วและ
ความคิด ของลูกค้ารายอืนทีมี ต่อสิ นค้า สามารถสังซื& อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัวโมง นอกจากนี& เนื& อหา
ภายในเว็บไซต์ เพจ มีความละเอียด ครบถ้วนและความชัดเจนของรายละเอียดสิ นค้า มีการอัพเดทข้อมูล
ของเว็บไซต์ เพจอย่างสมําเสมอมีการออกแบบเว็บไซต์สวยงาม และมีเนื& อหาภายในเว็บไซต์น่าสนใจ
อย่างไรก็ดี วิถีชีวิตของคนในปั จจุ บนั มีความสะดวกมากขึ&น โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้บริ การ
ช็อปปิ& งออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการสังซื& อเสื& อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ไม่เว้นแม้แต่ เครื องสําอาง แต่การสังซื& อ
สิ นค้าออนไลน์ย่อมมีความเสี ยงสู ง เพราะผูซ้ &ื อไม่มีโอกาสทีจะได้เห็ นและได้สัมผัสกับสิ นค้าจริ งก่อน
ตัดสิ นใจซื& อ ซึ งการสังซื& อเครื องสําอางออนไลน์ มักมีขา่ วการร้องเรี ยนเครื องสําอางไม่ได้มาตรฐานหรื อ
มีส่วนผสมอันตรายจากผูบ้ ริ โภคหลายราย จึงทําให้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ งประเทศไทยออกมาให้
ความรู ้แก่ผบู้ ริ โภคก่อนตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์ (แนวหน้าออนไลน์, 2558)
“สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ แนะแนวทางการเลือกซื& อ “เครื องสําอาง” หลังจากมีผบู ้ ริ โภคหลาย
รายหลังสังซื& อเครื องสําอางทีไม่ได้มาตรฐานผ่านอินเทอร์ เน็ต ทําให้หน้าพัง มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน
อาการคัน เป็ นตุ่ ม แดง ตุ่ ม นํ&า มี ขุ ย มี ผื นแดงบวม” Smartsmechanel (677x, ƒk พฤษภาคม)
ผศ.พญ. สุ วิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ งประเทศไทย กล่าวว่า
จากกรณี ทีมี กระแสผ่า นโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ค เกี ยวกับกรณี ทีมี ผูบ้ ริ โภคได้สั งซื& อเครื องสํา อางผ่า นทาง
อินเทอร์ เน็ต และเกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรงนั&น ผูบ้ ริ โภคจะมีอาการปวดแสบ ปวดร้ อน จนกระทังแพ้
มาก เป็ นตุ่ ม แดง ตุ่ มนํ&า มี ขุย มี ผื นแดงบวมเหมื อ นลมพิ ษ บางคนมี ผื นดํา หมองคลํ&า หน้ า เริ มด่ า ง
โดยทัวไปอาการแพ้จะไม่เกิดทันทีหลังจากที เปลียนเครื องสําอาง แต่มกั จะค่อยๆเป็ นจนไม่ทนั สังเกต
ว่าแพ้
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“แพทย์เตือนซื& อเครื องสําอางจากอินเทอร์ เน็ ตมาใช้ เสี ยงหน้าพังจากสารอันตราย และอาจติด
เชื& อ แนะให้ตรวจสอบมาตรฐาน อย. ก่ อนเลือกซื& อ เผยซื& อขายผ่านเน็ ตในไทย พบส่ วนผสมของสาร
อัน ตรายมากที สุ ด ในโลก” เดลิ นิ ว ส์ อ อนไลน์ (677x, „ พฤษภาคม) เผยว่ า กรณี มี ก ารแชร์ ภ าพ
ในโลกโซเชี ย ลในเพจเฟซบุ๊ ก ชื อว่ า “อ้ว น รี เทิ ร์ น ”เผยแพร่ เรื องราวของผู ้ห ญิ ง รายหนึ ง บบบ
แพ้เครื องสําอางทีซื& อมาจากอินเทอร์ เน็ต จนทําให้เกิดสิ วอักเสบ และเป็ นแผลพุพองทัวใบหน้า แต่ไม่ได้
เปิ ดเผยว่า เครื องสําอางดังกล่าวนั&นเป็ นผลิตภัณฑ์ยห้ี อใด ต่ อมามีผูเ้ ข้ามาแสดงความคิดเห็ นมากมาย
ว่ า เคยเกิ ด กรณี เ ช่ น นี& จากการใช้เ ครื องสํ า อางยี ห้ อ หนึ งด้ว ยเช่ น กัน ดร.นพ.เวสารั ช เวสสโกวิ ท
รองผู้อ าํ นวยการฝ่ ายวิ ชาการและแพทย์ส ถาบัน โรคผิ ว หนั ง เผยว่ า เครื องสํา อางที มี ข ายทัวไปใน
อินเทอร์ เน็ต ส่ วนใหญ่ทีพบ จะเป็ นสารทีผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ดี สําหรั บคนที ซื& อเครื องสําอางจากอิ นเทอร์ เน็ตควรตรวจสอบมาตรฐานการรั บรอง
คุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
“อธิ บดี กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ และผบ.สํา นักคดี ทรั พย์สินทางปั ญญา ร่ วมกันแถลงข่าวการ
จั บ กุ ม ผู ้จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ† ผ่ า นเว็ บ www.bevershop.com และwww.sumpang.com
ยึดของกลางกว่า 30,000 ชิ& น รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท” ผูจ้ ดั การออนไลน์ (2555, 17 ธันวาคม)
นายธาริ ต เพ็งดิ ษฐ์ อธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดี เอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชินโชติ แดงสุ ริศรี ผบ.
สํานักคดีทรัพย์สินทางปั ญญา แถลงข่าวการจับกุมผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ† ประเภทเครื องสําอาง
นํ&าหอม เครื องหนัง ยีห้อดังหลายยีห้อ เช่ น แม็ค บ๊อบบี& บราวด์ ชาแนล สกินฟูด อีทูด& ี ชิ เชโด้ วุฒิศกั ดิ†
นิ ติ พล ยันฮี โดยเป็ นการจํา หน่ า ยผ่านทางเว็บไซต์ www.bevershop.com และ www.sumpang.com
รวมมู ล ค่ า กว่ า 8{ ล้า นบาท นอกจากนี& พ.ต.ท.ชิ นโชติ กล่ า วว่ า “เป็ นที น่ า สั งเกตว่ า ขณะนี& ไม่ เ พีย ง
เครื องสําอางยีห้อดังที ถูกละเมิดลิขสิ ทธิ† แต่สถานเสริ มความงานชือดังก็ถูกนําชือไปแอบอ้างทําสิ นค้า
จํา หน่ า ยเช่ น กัน ทั&ง นี& ขอเตื อ นไปยังผูท้ ี ใช้เ ครื องสําอางละเมิด ลิขสิ ท ธิ† เหล่ า นี& อ าจได้รับผลกระทบ
ด้านสุ ขภาพหากใช้เป็ นระยะเวลานาน”
ในการสังซื& อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคย่อมมีความเสี ยงในการสังซื& อ เพราะ
ไม่สามารถเห็นสิ นค้าและสัมผัสกับสิ นค้าจริ ง ผูบ้ ริ โภคบางรายเลือกซื& อเครื องสําอางจากเว็บไซต์ต่างๆ
โดยไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ ชดั ว่าเว็บไซต์ทีขายเครื องสําอางร้ านนั&นขายของแท้หรื อไม่ ตัวอย่างเช่ น
www.bevershop.com และ www.sumpang.com จํา หน่ า ยเครื องสํา อางละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ† เช่ น แม็ ค
บ๊อบบี& บราวด์ ชาแนล สกิ นฟูด อี ทูด& ี ชิ เชโด้ เป็ นต้น หากผูบ้ ริ โภคใช้เครื องสําอางที ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ†
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เหล่านี& อาจเกิดอาการแพ้ บางรายเกิดสิ งและเป็ นแผลพุพองทัวใบหน้าได้ ผูบ้ ริ โภคควรศึกษาข้อมูลของ
เว็บไซต์เครื องสําอางรวมถึงผลิตภัณฑ์อย่างถีถ้วน เพื อลดความเสี ยงในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอาง
ผ่านสื อออนไลน์
จากข้อมูลที กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าตลาดเครื องสําอางในปั จจุ บนั เติ บโตมากขึ&น เพราะ
ผู ้บ ริ โภคหั น มาใส่ ใ จตนเองมากขึ& น ความงามจะช่ ว ยเสริ มบุ ค ลิ ก ภาพให้ ผู ้ห ญิ ง ดู ดี ม ากยิ งขึ& น
เครื องสําอางจึงถูกนํามาใช้เพือเสริ มความงามและความมันใจให้ผูห้ ญิง ปั จจุบนั ตลาดเครื องสําอางจาก
ประเทศญี ปุ่ นและเครื องสํา อางแบรนด์จ ากฝั งตะวันตกมี ยอดขายมากกว่า แบรนด์จ ากประเทศอื น
ประกอบกับผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตส่ วนมากใช้บริ การช็อปปิ& งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรื อสื อสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ เพราะมีการซื& อขายสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัวโมง รวมถึงการจัดส่ งถึงบ้าน จึงทําให้เกิดร้าน
ขายเครื องสําอางออนไลน์เพิมมากขึ&น ในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางจากสื อออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคย่อม
เกิดความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื& อสิ นค้า จึงต้องแสวงหาข้อมูลมากขึ&น ไม่ว่าจะเป็ นความน่ าเชือถือ
ของร้ านขายเครื องสํา อางออนไลน์ การค้น หาข้อ มูล ของสิ นค้า รู ปภาพของสิ น ค้า วิธีการใช้สิ น ค้า
ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเปรี ยบเที ยบราคา เพือลดความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื& อ
เครื องสําอาง ผ่านร้านขายเครื องสําอางออนไลน์นนเอง
ั

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชือถือของแหล่งสาร
ด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
เครื องสําอางกับการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

8

1.3 ปัญหานําวิจยั
1) การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาอย่างไร
2) การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางค์ออนไลน์อย่างไร
3) ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของร้านเครื องสําอางออนไลน์
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างไร
4) การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างไร
5) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างไร

1.4 สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที 1 การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา
สมมติฐานข้อที 2 การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางค์ออนไลน์
สมมติฐานข้อที 3 ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของร้าน
เครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที 4 การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อ
เครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที 5 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื& อ
เครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตเชิงเนื0อหา
การวิจยั ครั&งนี& ศึกษาเรื อง การแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชือถือของแหล่งสาร การปฎิสัมพันธ์
กับเครื อข่ายสังคม ตลอดจนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอาง
ออนไลน์
1.5.2 ขอบเขตเชิงระเบียบวิธี
การวิจยั ครั&งนี&เป็ นการศึกษาประชากรเพศหญิงทีมีพฤติกรรมการซื& อสิ นค้าและบริ การทาง
อินเทอร์ เน็ตอย่างน้อย 1 ครั&ง
1.5.3 ขอบเขตเชิงระยะเวลา
การวิจยั ครั&งนี&เก็บข้อมูลระหว่างวันที 6{ มิถุนายน 677x- 8{ กรกฎาคม 677x

.2 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้รับ
ƒ) บริ ษัทผูผ้ ลิ ตเครื องสํา อางนําเข้า นําผลการศึ กษาครั& งนี& ไปใช้ในการวางแผนการสื อสาร
การตลาดผ่านสื อออนไลน์แบบปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) เพือโฆษณาสิ นค้าหรื อโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค
ให้เกิดความพึงพอใจทีนําสู่ การตั&งใจซื& อผ่านสื อออนไลน์
6) เข้า ใจถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพของการแสวงหาข้อ มู ล ข่ า วสาร เพื อลดความไม่ แ น่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์ และพัฒนามิ ติของการรั บรู ้ ความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร
ทั&ง ด้า นวัจ นภาษาและอวัจ ภาษา ตลอดจนด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดให้ เ หมาะสมและ
ครอบคลุมมากยิงขึ&น เพือพิสูจน์ถึงปั จจัยทีมีผลต่อความตั&งใจซื& อของผูบ้ ริ โภค
3)
เพื อสามารถขยายขอบเขตการศึ ก ษาเพิ มองค์ค วามรู ้ ใ นการลดความไม่ แ น่ น อน
จากความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลเป็ นการตัด สิ น ใจซื& อ สิ น ค้า และสามารถขยายขอบเขตการศึ ก ษา
จากพื&นทีจริ งเป็ นพื&นทีออนไลน์
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.8 กรอบสมมติฐาน
การแสวงหาข่ าวสาร
1. ความถี
2. ระยะเวลา
H1
ความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร
ƒ. ด้านอวัจนภาษา
6.ด้านวัจนภาษา

การปฏิสัมพันธ์ กบั เครือข่ ายสั งคม

H2

H3

การลดความไม่ แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื0อ
เครืองสํ าอางนําเข้ า
จากร้ านค้ าออนไลน์
H5

H4

ส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด

1.8 นิยามศัพท์ เฉพาะ
ลักษณะประชากร หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
การลดความไม่แน่ นอน หมายถึง การสื อสารระหว่างบุคคลเพือสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ
ในทัศนคติ แ ละพฤติ กรรมของคู่ สนทนา เพื อลดทอนความไม่แ น่ นอนในการสื อสารกันครั& งแรกลง
ผูว้ จิ ยั นําสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอนมาศึกษาในงานวิจยั 4 ข้อ ดังนี&
1) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบวัจนภาษา
2) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบอวัจนภาษา
8) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
k) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
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การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง ช่องทางการแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางผ่านสื อดั&งเดิม
และสื อออนไลน์ในการแสวงหาข่าวสาร ศึกษาจากระยะเวลาและความถีในการแสวงหาข่าวสาร
ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลด้านการสื อสาร แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน
ด้านวัจนภาษา หมายถึง รู ปแบบการใช้ภาษาในเว็บไซด์ การอัพเดทข้อมูลและเนื&อหา
การสนทนาโต้ตอบของผูข้ ายและผูซ้ &ื อสิ นค้าออนไลน์ การให้คะแนนความนิ ยมของสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์
ด้านอวัจนภาษา หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์การใช้รูปภาพ ภาพเคลือนไหว และ
ดนตรี ประกอบในสื อออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม หมายถึง การพูดคุยกับ คนใกล้ชิด พ่อแม่ ญาติ พีน้อง
เพือนสนิ ท และคนรู ้จกั บิวตี&บล็อกเกอร์ เว็บบล็อค คนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ญาติ คนรู้จกั และเพือนทาง
สื อสังคมออนไลน์ เช่น สมาชิกในเว็บบอร์ ดจีบนั พันทิปห้องโต๊ะเครื องแป้ ง วานิ ลา และวงในบิวตี&
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื องมือการตลาดทีธุรกิจใช้ร่วมกันในการวางกลยุทธ์
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด และเพือเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ประกอบด้วย 4 ปั จจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ ายและการส่ งเสริ มการตลาด
1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภณั ฑ์ ส่ วนผสม ขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ เครื องหมายการรับรองมาตรฐาน ตราสิ นค้า
2) ราคา หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑ์ตอ้ งเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ การลด
ราคาพิเศษ และการให้ส่วนลดในการซื& อครั&งต่อไป
3) ช่องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง รู ปแบบการส่ งสิ นค้า ช่องทางการสังซื& อสิ นค้า
และระยะเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
4) การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึงร้านขายเครื องสําอางนําเข้าออนไลน์ดาํ เนินการ
ส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การจัดโปรโมชัน การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
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การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์ หมายถึง ระดับความแน่ใจ
ในการตัดสิ นใจซื& อเครื องสําอางออนไลน์ทีได้รับอิทธิพลจากปั จจัยด้านการแสวงหาข่าวสาร
เครื องสําอาง ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านการสื อสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา การ
ปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ หมายถึง ร้านค้าออนไลน์ทีนําเครื องสําอางจากต่างประเทศ
เข้ามาขายในประเทศไทย
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ีเคยตัดสิ นใจซื&อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์

บทที
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษางานวิจยั เรื อง การแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ ( Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing
Decision on Online Cosmetic Shop) มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องทีผูว้ ิจยั ได้ใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี!
2.1 ทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอน (Uncertainty Reduction Theory)
2.2 ทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Theory)
2.3 แนวความคิดเกียวกับสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

2.1 ทฤษฎีการลดความไม่ แน่ นอนในการสือสาร (Uncertainty Reduction Theory : URT)
ทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอนในการสื อสารถูกคิดค้นขึ!นเป็ นครั!งแรก ในช่วงกลางปี ค.ศ.XYZ[
โดย Charles Berger พร้อมเพือนร่ วมงานและนักเรี ยนของเขาทีมหาวิทยาลัย Northwestern โดยการ
คิดค้นทฤษฎีในช่ วงแรก จะเน้นไปในเรื องของการสื อสารเพือลดความไม่ แน่ นอนในการเจอกันครั! ง
แรกของคู่สนทนา โดย Charles และคณะ ชี!ให้เห็ นว่า ชี วิตประจําวันของคนเรานั!นเต็มไปด้วยความ
สับสนวุ่นวาย และความไม่แน่ นอน การสื อสารที ดีจะช่วยลดระดับความไม่แน่ ใจของคู่สนทนาในการ
เจอกันครั! งแรกลงได้ หลังจากนั!นได้เริ มมี การพัฒนาตัวทฤษฎี อย่างต่อเนื อง โดยใช้ขอ้ มูลทางสังคม
เกียวกับคู่สนทนาเป็ นเครื องมือในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในปี ค.ศ.XYZb Charles
Berger และ Calabrese ได้นาํ เสนอทฤษฎีน! ี อย่างเป็ นทางการเป็ นครั!งแรก (Cragan, & Shields, XYYf,
pp. Xgh-Xgj)
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ทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอนในการสื อสารเป็ นหนึงในทฤษฎีการสื อสารระหว่างบุคคล
เพือสร้างความสัมพันธ์ (Relational Paradigm of Communication Theory) โดยมีแนวความคิดมาจาก
พฤติกรรมของมนุษย์วา่ ในการพบกันครั!งแรกของคู่สนทนา จะก่อให้เกิดความไม่แน่ นอน ไม่แน่ ใจ
ในการสื อสารระหว่างกัน ซึ งส่ งผลให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ สื อสารหรื อตัดสิ นใจ
ในเรื องหรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง (Cragan, et al., 1YYf, pp. Xgh-Xgj) ทฤษฎีน! ีจึงมุ่งเน้นให้
ผูท้ ีจะสื อสาร ศึกษาข้อมูลทางสังคมต่างๆ ทีเกียวข้องกับผูท้ ีเราจะสื อสารด้วย เพือสร้างความเข้าใจ
ในทัศนคติและพฤติกรรม ทําให้เกิดความเชือมันไว้ใจสามารถลดทอนความไม่แน่ นอน ไม่แน่ ใจ
ในการสื อสารกันครั!งแรก จนทําให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลต่อไปได้ การทราบข้อมูล
ทางสังคมของคูส่ นทนา จะทําให้สามารถคาดเดาถึงทัศนคติความนึ กคิด และเข้าใจถึงพฤติกรรม
เหตุผลในการแสดงออกของพวกเขาเหล่านั!น ซึ งจะทําให้เราสามารถนํามาปรับใช้ เพือเตรี ยมตัวสําหรับ
การสนทนาหรื อเจอกันครั!งแรกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Cragan, et al., 1YYf, pp. Xgh-Xgj)
ความไม่แน่ นอน (Uncertainty) คือ สภาวะที รู ้ ว่าต้องเลือกอะไรแต่ ไม่ สามารถที จะสรุ ปได้
ชัดเจนว่า การเลื อกนั!น ๆ จะเกิ ด ผลลัพ ธ์อะไรบ้า ง เนื องจากการขาดแคลนข้อ มู ลที จํา เป็ นต่ อ การ
ตัดสิ นใจมีขอ้ มูลไม่ เพียงพอหรื อมี อยู่น้อยมาก ซึ งผลจากการมีขอ้ มูลที ไม่เพียงพอนี! ทาํ ให้ไม่ สามารถ
ระบุค่าแนวโน้มความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ!น จึงอาจประสบความยุง่ ยากในการตัดสิ นใจ
(Berger, & Calabrese, XYZb) นอกจากนี! Berger และ James ยังกล่าวเพิมเติมว่า ในการเริ มต้นการ
ปฏิสัมพันธ์จะเกิดความไม่แน่ นอน g ประเภท ได้แก่
X) ความไม่แน่ นอนในความคิด (Cognitive Uncertainty) เป็ นเรื องเกียวกับระดับของ
ความไม่แน่ นอนทีเกียวกับความเชือและทัศนคติทีมีต่อกันในสถานการณ์น! นั ๆ ความไม่แน่ นอนจะสู ง
เ มื อ เ ริ ม ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พ ร า ะ บุ ค ค ล ไ ม่ ต ร ะ ห นั ก รู ้ ค ว า ม เ ชื อ แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ข อ ง อี ก ฝ่ า ย
(Berger, & James, XYfg) เช่ น เมือผูบ้ ริ โภคต้องการซื! อเครื องสําอางสักชิ!นหนึ ง ผูบ้ ริ โภคจึงต้องหา
ข้อมูลของสิ นค้าชิ!นนั!น ไม่ว่าจะเป็ นเรื องคุณภาพ ราคา ดูรีวิวของคนทีเคยใช้แล้ว เพือนํามาเปรี ยบเทียบ
ข้อดี และข้อเสี ยของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจึงต้องค้นหาข้อมูลของสิ นค้านั!น จากหลายแหล่งข้อมูล เพือลด
ความไม่แน่นอนในความคิด
g) ความไม่แน่นอนด้านพฤติกรรม (Behavior Uncertainty) เป็ นเรื องเกียวกับขอบเขต
ของพฤติกรรมทีได้ทาํ นายไว้ในสถานการณ์น! ันๆ โดยสังคมมีรูปแบบของพฤติกรรมทีปฏิบตั ิตามๆกัน
และถ้า การสนทนาครั! งแรกคนหนึ งเลื อกที จะละเมิ ด วิธีการทางวัฒ นธรรมที เสี ยงต่ อการเกิ ด ความ
ไม่แน่นอน เช่น การเปิ ดเผยตนเองอย่างไม่เหมาะสม ซึ งในทีนี! การลดความไม่แน่ นอนมี g กระบวนการ
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คื อ ก า ร ล ด คว า มไ ม่ แ น่ น อ น ใ น ก า ร ค ว บคุ ม ส ถ า น กา ร ณ์ แ ล ะ กา ร ล ด ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น
ของปฏิ กิริยาตอบโต้ ซึ งการลดความไม่ แน่ นอนในการควบคุ มสถานการณ์ คื อ กลยุท ธ์การสื อสาร
ก่อนการวางแผนปฏิสัมพันธ์และการลดความไม่แน่ นอนของปฏิกิริยาตอบโต้ คือกระบวนการวิเคราะห์
สถานการณ์หลังปฏิสัมพันธ์
2.1.1 สั จพจน์ ของทฤษฎีการลดความไม่ แน่ นอน
สัจ พจน์ (AXIOM) คือ ข้อความที ยอมรั บโดยไม่ ตอ้ งพิ สู จน์ หรื อ นักวิจัยบางท่ า น เรี ยกว่า
(Proposition) คือประโยคทีเป็ นจริ ง หรื อเป็ นเท็จเพียงอย่างเดียวเท่านั!น ประโยคเหล่านี! อาจจะอยูใ่ นรู ป
ประโยคบอกเล่าหรื อประโยคปฏิเสธก็ได้ สัจพจน์คือแก่นหลักของทฤษฎี จากการศึกษาข้อมูลเกียวกับ
สัจพจน์ของทฤษฎี การลดความไม่ แน่ นอน พบว่า (สุ รพงษ์ โสธนะเสถี ยร, 2013) ได้กล่าวถึงสั จพจน์
หรื อสิ งทีเป็ นจริ งโดยมิตอ้ งพิสูจน์เกียวกับทฤษฎีน! ี ไว้ Z ประการ ซึ งระบุถึงความแปรผันของการสื อสาร
ที มี ผ ลต่ อ การเพิ มหรื อการลดความไม่ แ น่ น อนในการสนทนา ได้แ ก่ การสื อสารด้ว ยวัจ นภาษา
การสื อสารด้ว ยอวัจ นภาษา การสื บ ค้น ข้อ มู ล ความเป็ นส่ ว นตัว ในเนื! อ หาของสาร การตอบสนอง
ของคู่ส นทนา ความเหมือนของคู่สนทนา และความชอบในตัวคู่ส นทนา นอกจากนี! Burger and
Gudykunst (อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถี ยร, 2013) ยังได้เ พิ มสั จพจน์ขอ้ ที f อี กหนึ งข้อที กล่ าวถึ ง
ความแปรผันเกียวกับการมีปฏิพนั ธ์ทางสังคมทีมีผลต่อการลดความไม่แน่นอน
สัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอน ทั!งหมด 8 ข้อ ดังนี!
1) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบวัจนภาษา
2) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบอวัจนภาษา
h) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
j) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับความเป็ นส่ วนตัวของเนื! อหา
ทีสื อสาร
b) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับอัตราการตอบสนอง
x) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
ของคู่สนทนา
Z) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความชืนชอบ
f) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
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จากการทบทวนวรรณกรรมที ผ่านมา ผูว้ ิจัยนําสัจพจน์ 4 ข้อ มาศึกษาเพือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานงานวิจยั ดังนี!
1) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบวัจนภาษา
2) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบอวัจนภาษา
h) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
4) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
อย่างไรก็ดี ทฤษฎีการลดความไม่แ น่ นอนได้รับการยอมรั บว่าเป็ นทฤษฎี แรกในแวดวงการ
สื อสารเพราะประกอบด้วยแนวคิดเกียวกับการค้นหาข้อมูลและการเปิ ดเผยตนเองซึ งเกียวกับการศึกษา
พฤติกรรมการสื อสาร จึงสามารถอธิบายสัจพจน์ของทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน ทั!งหมด 8 ข้อ ดังนี!
1) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบวัจนภาษา
ระดับ ความไม่ แ น่ น อนสู ง ในช่ ว งเริ มต้น ของระยะที จะเริ มสนทนา เมื อจํา นวน
การสื อสารแบบวัจ นภาษากั บ คนแปลกหน้ า เพิ ม ระดั บ ความไม่ แ น่ น อน เมื อปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน
จะลดน้อยลง และเมือความไม่แน่นอนลดลง จํานวนการสื อสาร แบบวัจนภาษาจะเพิมมากขึ!น
เมือคนเรายังไม่รู้จกั กัน ก็จะพูดคุยกันน้อยลงเพราะรู ้สึกไม่แน่ ใจ แต่เมือรู ้จกั กันเพิมขึ!น
ก็ จ ะยิ งพู ด จากั น มากขึ! น เพราะความไม่ แ น่ ใ จเริ มลดลง ซึ งเป็ นความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบระหว่ า ง
ความไม่ แ น่ น อนกับการสื อสารแบบวัจ นภาษา ซึ งในการตัด สิ น ใจซื! อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื องสํา อางนั!น
ผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดความไม่แน่ ใจ จึงต้องแสวงหาข้อมูลผ่านสื อต่างๆ โดยศึกษาข้อมูล การใช้ประโยชน์
ของสิ นค้า และบริ การ ตลอดจนการสนทนาโต้ตอบกัน เพื อลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อ
ผลิตภัณฑ์เครื องสําอางประเภทนั!น
จากงานวิจยั ทีผ่านมาศึกษาเรื องการสื อสารแบบวัจนภาษาทีสามารถสร้าง
ความน่าเชือของสิ นค้าและบริ การผ่านสื อเว็บไซต์และนิ ตยสารสตรี เพือก่อให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อผลิตถัณฑ์เครื องสําอางผูบ้ ริ โภคใช้การสื อสาร แบบวัจนภาษา
เพือประกอบการตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การต่างๆ
รุ จิเรข รัศมีจาตุรงค์ (gbbj) ศึกษาเรื อง ความน่าเชือถือของการแนะนําผลิตภัณฑ์
เครื องสําอางในเว็ปไซด์ดา้ นเครื องสําอาง ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้ขอ้ มูลข่าวสารประเมินความน่าเชือถือ
ของการแนะนําผลิตภัณฑ์เครื องสําอางในเว็บไซต์จีบนั ดอทคอมในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างประเมิน
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ปัจจัยด้านความน่าเชือถือในด้านการใช้ภาษาทีเข้าใจได้ง่ายมากทีสุ ด ปั จจัยด้านความน่ าเชือถือในด้าน
ลักษณะการโต้ตอบมีความเป็ นมิตรน่ าพูดคุยมาก
ยิงผูบ้ ริ โภคได้รับการโต้ตอบและพูดคุยด้วยภาษาทีสุ ภาพจากเว็บไซต์ต่างๆมากเท่าใด
จะทําให้ผบู ้ ริ โภคลดความไม่แน่นอนในการสื อสารแบบวัจนภาษา
มากขึ!นเท่านั!น
กรุ ณา จี นถนอม (gbbX) ได้ศึกษา การรับรู ้ ความสําคัญของปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อความ
น่ า เชื อถื อ ของเว็ป ไซด์สุ ขภาพและศึ กษาแนวทางการสื บค้น ข้อมูลสุ ขภาพของผูใ้ ช้เ ว็ปไซด์สุ ขภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้เว็บไซต์ให้ความสําคัญปั จจัยทีมีต่ออิทธิพลต่อความน่ าเชือถือปั จจัยแรกคือ ข้อมูล
ทีเผยแพร่ มี แหล่งที มาชัดเจน ตรวจสอบได้ ปั จจัยต่อมาคือข้อมูลที เผยแพร่ บนเว็บไซต์ เป็ นข้อมูลที
ทันสมัย ผูส้ ร้างเว็บไซต์เป็ นองค์กรหรื อบุคคลทีน่ าเชือถือ มีการแบ่งประเภทข้อมูลได้ชดั เจน ภาษาทีใช้
ในเว็บไซต์อ่านเข้าใจง่ายและมีการเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อืนทีเชือถือได้
ผู ้ บ ริ โภคจะลดความไม่ แ น่ นอนในการสื อสารแบบวั จ นภาษาได้ ก็ ต่ อ เมื อ
ทางเว็บไซต์ระบุ แ หล่ง ที มาชัดเจน ให้ขอ้ มูลที ทันสมัย ตลอดจนการใช้ภาษาที เข้าใจง่ า ย และมีการ
โต้ตอบอย่างเป็ นมิตร
ในการลดความไม่ แ น่ น อนจากการสื อสารแบบวัจ นภาษาผ่ า นสื อใหม่ ที เป็ น
สื อออนไลน์ (เว็บไซต์) ด้วยเนื!อหาของข้อมูลทีได้สดใหม่ ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคเชือถือ
ใ น สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ แ ม้ นิ ต ย ส า ร ที เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น สื อ เ ก่ า ก็ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ในการใช้วจั นภาษาในการสื อสารด้านทัศนคติและการตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การเช่นกัน
วรนุ ช ภุ ม ริ นทร์ (gbbX) ศึ ก ษา ทัศ นคติ แ ละการตัด สิ นใจของผู ้อ่ า นสตรี ที มี ต่ อ
ผลิตภัณ ฑ์เ ครื องสําอางที ได้รับการเผยแพร่ ในนิ ตยสารสตรี ทีได้รับลิ ขสิ ทธิ} จากประเทศญี ปุ่ น พบว่า
รู ปแบบของการเผยแพร่ ผลิต ภัณฑ์เครื องสํา อางที พบมากที สุ ดคือ รู ปแบบพรรณนาสรรพคุ ณสิ นค้า
เพี ย งอย่า งเดี ย วและรู ป แบบการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ โ ภคมี ทัศนคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การเผยแพร่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เครื องสํา อางค์ ให้เ ชื อถื อเนื! อหาในการเผยแพร่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ม ากกว่า โฆษณา และข้อ มูลที กระตุ ้นให้
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื! อผลิตภัณฑ์เครื องสําอางมากที สุ ดคือการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบการสํารวจ
การจัดอันดับความนิ ยม
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การอธิบายถึงสรรพคุณสิ นค้าและการจัดอันดับยอดนิ ยม จะทําให้ผบู ้ ริ โภคลดความไม่
แน่นอนในการสื อสารแบบวัจนภาษา
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อ งกับ การตัด สิ น ใจซื! อเครื องสํ า อางและ
การสื อสารแบบวัจนภาษา พบว่า ปั จจัยความน่ าเชื อถือในด้านการใช้ภาษาทีเข้าใจง่ าย มีลกั ษณะการ
โต้ตอบอย่างเป็ นมิตร มีรูปแบบการพรรณนาสรรพคุณ ทีมี การเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์หรื อมีการจัดอันดับ
ยอดนิ ยม ปั จจัยความน่ าเชื อถือในด้านผูส้ ร้ างเว็บไซต์ทีเป็ นองค์กรหรื อบุคคลทีเชื อถือได้ มีแหล่งที มา
ของข้อมูลทีชัดเจน และเป็ นข้อมูลทีสดใหม่ ทันสมัยซึ งในการซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์น! ัน
ผูบ้ ริ โภคจึ ง ต้องติดตามข้อมู ลข่า วสารและสนทนาโต้ตอบกับร้ า นค้าออนไลน์เ พือลดความไม่แน่ ใจ
ในการซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ในครั!งแรก
g) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการสื อสารแบบอวัจนภาษา
เมือเพิมการใช้อวัจนภาษาในการแสดงความรู ้สึกมากขึ!น ระดับความไม่แน่ นอนเมือเริ มปฏิสัมพันธ์กนั
จะลดลง หากระดับความไม่แน่ นอนลดลง การใช้อวัจนภาษาในการแสดงความรู้ สึ กก็จะเพิมมากขึ!น
คนเราใช้อวัจนภาษา เพือแสดงความเป็ นมิ ตร เมื อเริ มบทสนทนากับคนแปลกหน้า คู่สนทนาจะรู ้สึ ก
มันใจในตัว คู่ ส นทนา และแสดงอวัจ นภาษาแบบอบอุ่ น กลับ มาเช่ น กัน เช่ น การสบตาเป็ นระยะ
เวลานาน การสั มผัสกันแบบเป็ นมิตร ในการซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ น! ัน ผูบ้ ริ โภคย่อ ม
แสวงหาข้อมูลผ่านการสื อสารแบบอวัจนภาษา เช่น รู ปภาพ การสาธิ ตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ (Review)
เพือลดความไม่แน่ นอนในการซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า รู ป ภาพจากการโฆษณาสิ น ค้า การทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดตกแต่งหน้าร้าน ล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภค
ปิ ยมาภรณ์ คุ ้ม ทรั พ ย์ (gbbb) ได้ศึ ก ษา ปั จ จั ย การสื อสารทางการตลาดที มี ผ ล
ต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสํา อางสกิ นฟู๊ ดของประเทศเกาหลี พบว่า ปั จจัยการสื อสารทาง
การตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการโฆษณาเครื องสํา อางสกินฟู๊ ดผ่า นนิ ตยสารดิ ฉัน และ การ
โฆษณาแฝงผ่ า นทางซี ดี ห นั ง ของซี รี ย์เ กาหลี ม ากที สุ ด รองลงมาคื อ การโฆษณาผ่ า นแผ่ น พับ
เครื องสําอางสกินฟู๊ ด การจัดอีเว้นท์เพือโชว์และทดลองใช้เครื องสําอางสกินฟู๊ ด
ยิงผูบ้ ริ โภคพบเห็ นโฆษณาสิ น ค้า ผ่านสื อต่ า งๆ มาก จะทําให้ผูบ้ ริ โภคลดความไม่
แน่นอนในการสื อสารแบบอวัจนภาษา
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นาถณดา ชัชวาลกิจกุล (gbbj) ศึกษา ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีใช้ในการ
ออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านประเภทร้านค้าเดี ยว (Stand Alone Shop) ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื! อของ
ธุ รกิจร้านขายเครื องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคเลือกผลิตภัณฑ์ทีมี
ส่ วนประกอบที เหมาะสมกับตนเอง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และ
ต้องมีกลินหอม ด้านรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดูน่าใช้ น่ าหยิบจับ สามารถพกพาได้สะดวก ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ ายเป็ นจุดทีสร้างความแตกต่างจากร้านอืน
การที ผูบ้ ริ โภคได้จบั ต้องสิ นค้าและอ่านส่ วนประกอบของสิ นค้า จะช่วยให้ ผูบ้ ริ โภค
ลดความไม่แน่นอนในด้านอวัจภาษา
ลัช นา สี เ หลื อ ง (gbbj) ได้ ศึ ก ษาเรื อง การแสวงหาข้อ มู ล ข่ า วสารในโฆษณา
ออนไลน์เพือประกอบการตัดสิ นใจซื! อ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการ
โฆษณาออนไลน์เ พือประกอบการตัดสิ นใจซื! อสิ นค้า โดยพิจารณาจากข้อความและเนื! อหา ผูบ้ ริ โภค
เห็นว่าโฆษณาออนไลน์ให้ขอ้ มูลอธิบายรายละเอียดของสิ นค้าอย่างชัดเจน ไม่จาํ กัดพื!นทีในการโฆษณา
และการใช้ภาพคน การ์ ตนู หรื อสิ นค้าทีสามารถเคลือนไหวได้ (Animation) เป็ นข้อมูลเพือประกอบการ
ตัดสิ น ใจซื! อ มากที สุ ด กลุ่มตัว อย่างเห็ นว่ า เพลงที มีดนตรี พ ร้ อมเนื! อร้ อ งและการโฆษณาโดยการใช้
ภาพเคลือนไหวและเสี ยงประกอบ
การใช้ภาพ คน การ์ ตูน หรื อสิ นค้าที สามารถเคลื อนไหวได้ (Animation) ตลอดจน
โฆษณาทีใช้ภาพเคลือนไหวและเสี ยงประกอบ เป็ นอีกปั จจัยหนึ งทีผูบ้ ริ โภคลดความไม่แน่ นอนในการ
ตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อ งพบว่ า ด้า นการใช้อ วัจ นภาษาที ส่ ง ผลให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อ สิ นค้าและบริ การต่า งๆ ได้แ ก่ การโฆษณาเครื องสํา อางผ่านนิ ตยสาร แผ่นพับ
การโฆษณาแฝงผ่านทางซี ดีหนังของซี รียเ์ กาหลี มีการจัดอีเว้นท์เ พือโชว์และทดลองใช้เ ครื องสําอาง
ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคเลือกผลิ ตภัณฑ์ทีมี ส่ วนประกอบที เหมาะสมกับตนเอง ไม่ ก่อให้เกิ ดการ
ระคายเคืองผิวหนังไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และต้องมีกลินหอม ด้านรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์น! นั ต้องดูน่ารัก
ดู ดี ดู น่ า ใช้ น่ า หยิ บ จับ สามารถพกพาได้ส ะดวก ตลอดจนการโฆษณาออนไลน์ ที มี ก ารอธิ บ าย
รายละเอียดของสิ นค้าอย่างชัดเจน ไม่ จาํ กัดพื! นที ในการโฆษณา การใช้ภาพคน การ์ ตูน หรื อสิ นค้า ที
สามารถเคลื อนไหวได้ (Animation) การเปิ ดเพลงที มี ด นตรี พ ร้ อมเนื! อร้ อ ง การโฆษณาโดยการใช้
ภาพเคลือนไหวและเสี ยงประกอบ ในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์น! ัน ผูบ้ ริ โภค
ย่อมเกิดความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ แต่หากร้านค้าออนไลน์น! นั
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ให้ขอ้ มูล รายละเอี ยดของสิ นค้าด้ว ยการลงรู ปภาพสิ นค้าที สามารถเคลื อนไหวได้พร้ อมเสี ยงดนตรี
ประกอบ อาจทําให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ได้มากขึ!น
3) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
เมื อมีความไม่แน่ นอนในระดับสู งจะผลักดันให้บุคคลเกิ ดพฤติกรรมที ต้องแสวงหา
ข้อมูล เพือก่อให้เกิดความเข้าใจในคู่สนทนาให้เกิดเป็ นความสัมพันธ์ทีดี แต่เมือความไม่แน่ นอนลดลง
แล้ว พฤติกรรมในการแสวงหาก็จะลดลงตามไป ซึ งเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
นักวิชาการด้านสื อสารมวลชน Atkin อธิบายในทิศทางเดียวกันว่า เมือใดที บุคคลต้อง
เปลียนสภาวะแวดล้อมหรื อต้องตกอยู่ในสภาวะที ไม่ แน่ นอน ก็ย่อ มต้องการแสวงหาข้อ มูลข่าวสาร
เพิมขึ!นเพือต้องการรู ้ถึงข้อมูลข่าวสารทีจําเป็ นต่อสถานการณ์ทีเผชิญอยู่ เพือสร้างความมันใจ (Charles,
1973, p. 220)
งานวิจยั ทีผ่านมาศึกษาเรื องการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื อต่างๆ เช่น เว็บไซด์
นิตยสารสตรี เพือประกอบการตัดสิ นใจซื!อสิ นค้าและบริ การ การลงทุนด้านการเงิน และอืนๆ
สุ พิชา บ้านชี (gbjZ) ศึกษา รู ปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรม
การซื! อสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิงวัยทํางาน พบว่า พฤติกรรมการซื! อสิ นค้าแฟชันมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการแสวงหาข้อมูลด้านแฟชันจากนิตยสารสตรี เพือประกอบการตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิง
วัยทํางาน
ยิงผูบ้ ริ โภคแสวงหาข้อมูลด้านแฟชันมากเท่าใด จะทําให้ลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าแฟชันมากขึ!นด้วย
นฤมล เพิมชีวิต (gbbg) ได้ศึกษาเรื อง การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความ
เชือถือในข้อมูลการท่องเทียวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน พบว่า คนวัยทํางาน
มีการแสวงหาจากอินเทอร์ เน็ต โดยประเภทของสื ออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้ างเองใช้มากทีสุ ด คือ ข้อมูล
จากผูบ้ ริ โภคคนอื นที มีประสบการณ์ ในสิ นค้าและบริ การการท่ องเที ยวนั!นๆ ในกระดานข่า ว กระทู ้
เว็ บ ไซต์ต่ า งๆ คนวัย ทํา งานส่ ว นใหญ่ แ สวงหาข้อ มู ล การท่ อ งเที ยวจากสื อออนไลน์ ที ผู ้บ ริ โภค
สร้ า งขึ! น เอง อย่า งสมําเสมอ เฉลี ยสั ป ดาห์ ล ะ j-x ครั! ง ครั! งละหนึ งชัวโมงหรื อหนึ งชัวโมงครึ ง
มีการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลการท่องเทียวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้ างเองในระดับสู ง โดยใช้หข้อมูล
เกียวกับสถานทีพักโรงแรม
ยิงผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่ามีความเสี ยงต่อการใช้จ่ายเพือสิ นค้า ผลิตภัณฑ์หรื อการลงทุนมาก
เท่าใด ก็จะเพิมการแสวงหาข่าวสารมากขึ!นเท่านั!น เพือลดความไม่แน่ นอนภายในจิตใจของตนเองตต
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ตวงพร หมวดมณี (2553) ศึกษาเรื อง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความคาดหวัง
ของผูล้ งทุนซื! อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์ เน็ต พบว่าด้านพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
พบว่าโดยเฉลียในหนึงสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตเพือแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน
ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 ชัวโมง โดยมีความคาดหวัง ข้อมูลข่าวสารทีสดใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
และข้อมูลทีถูกต้องเชือถือได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องกับการแสวงหาข่า วสาร พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้
ระยะเวลาแสวงหาข้อ มู ล ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื! อ สิ น ค้า และบริ ก ารต่ า งๆ ผ่ า นสื ออิ น เทอร์ เ น็ ต
เฉลียสัปดาห์ละ j-x ครั!ง ครั!งละ X-h ชัวโมง และหากยิงใช้ความเสี ยงในการตัดสิ นใจเลือกซื! อสิ นค้าและ
บริ การที มี มูล ค่ามาก อย่างการตัดสิ นใจ ลงทุ นซื! อ ขายหลักทรั พย์ผ่านระบบอิ นเทอร์ เ น็ ตจึ ง ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการแสวงหา ข้อ มู ล ทุ กวัน และใช้เ วลาเฉลี ย h ชัวโมง นอกจากนี! ผูว้ ิ จัย ยัง ไม่ พ บว่ า มี
การศึ กษาเรื องการแสวงหาข้อมู ลข่าวสารของผูบ้ ริ โภคที ตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางออนไลน์ มี เพียง
ง า น วิ จั ย บ า ง เ รื อ ง ที ศึ กษ า เ กี ย วกั บ กา ร ตั ด สิ น ใ จซื! อ สิ น ค้ า แ ฟ ชั น แ ต่ เ ป็ น กา ร แ ส ว ง ห า
ข่ า วสารจากสื อเก่ า ในการซื! อเครื องสํ า อางจากร้ านค้ า ออนไลน์ ผู้ บ ริ โภคย่ อ มมี ค วาม
ไม่แน่ ใจสู ง เนื องจากไม่ใช่ เครื องสําอางที ขายผ่านเคาน์ เตอร์ แบรนด์ภายในห้างสรรพสิ นค้า และใน
ปัจจุบนั มีร้านค้าออนไลน์ใหม่เกิดขึ!นเป็ นจํานวนมาก ในการตัดสิ นใจซื! อครั!งแรกจึงมีความไม่แน่ ใจสู ง
และมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลตามมา
j) ความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับความเป็ นส่ วนตัวของเนื! อหาที
สื อสารความไม่แน่ ใจทีอยูใ่ นระดับสู ง ก่อให้เกิดการแลกเปลียนเนื! อหา
ในการสื อสารที น้ อยลงไป อันมี ผ ลต่ อ ความสนิ ท สนมที ลดลงไปด้ว ย แต่ ใ นทาง
กลับกัน เมือความไม่แน่ ใจลดลง เนื! อหาในการสื อสารก็จะเพิมความเป็ นส่ วนตัวมากขึ!น แสดงให้เห็ น
ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความไม่แน่ นอนกับระดับความเป็ นส่ วนตัว
b) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับอัตราการตอบสนอง
เมือมีความไม่แน่ นอนอยู่สู ง จะก่ อให้เกิดอัตราการตอบสนองทีสู งไปด้วย ในขณะที
เมือความไม่แน่ นอนลดลงมา อัตราการตอบสนองก็จะตําไปด้วยเช่นกัน
x) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
ของคู่สนทนา ความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันของคู่สนทนา จะช่วยลดระดับความไม่แน่นอนลงได้
ในขณะทีความแตกต่างจะยิงเพิมระดับความไม่แน่ ใจ ซึ งแสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงลบ
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Z) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความชืนชอบ
ระดับความไม่แน่ ใจทีมีอยู่สูง จะลดความชอบในตัวคู่สนทนา และถ้าระดับความไม่
แน่ นอนลดลง เราจะชอบคู่สนทนามากขึ!น เช่นเดี ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื! อ เครื องสําอาง ผูบ้ ริ โภค
ย่อมมีความไม่แน่ ใจในคุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์น! นั จึงต้องแสวงหาข้อมูลจากการดูรีวิวการใช้ ความพึง
พอใจหลังใช้ ตลอดจนผลการวิจยั ของผลิตภัณฑ์จากผูท้ ี ใช้จริ ง เพือลดความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจ
ซื!อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภค
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ศึกษาการรั บรู้ ต่อภาพลักษณ์ ผลิ ตภัณ ฑ์เครื องสําอาง
นําเข้าจากต่างประเทศ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติเชิงบวกในการรับรู ้ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง
นําเข้าจากต่างประเทศ
สุ รี ย์รั ต น์ รั ต นมณี (gbbX) เรื อง การรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โ ภคต่ อ ภาพลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เครื องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยหลักทีมีผล
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้เครื องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศทีมี ค่าเฉลียในระดับมากทีสุ ด ได้แก่ความ
ปลอดภัยในการใช้และความมีคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ ทีใช้ส่วนผสมทางธรรมชาติ ความมีรสนิ ยมของ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ความน่ า เชื อถื อ ในคุ ณ สมบัติ ต่า งๆ ของเครื องสํา อางนําเข้า จากต่ างประเทศ และ
บรรจุภณั ฑ์ทีหรู หราสวยงาม
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า ผู ้บ ริ โภคมี ค วามพึ ง พอใจในการตัด สิ น ใจซื! อ
เครื องสําอาง โดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านความปลอดภัยในการใช้และคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ที
ประกอบด้ว ยส่ ว นผสมทางธรรมชาติ และพึ ง พอใจในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที สวยงาม ในการตัด สิ น ใจซื! อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์น! นั ผูบ้ ริ โภคอาจ ตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางนําเข้าจากการพิจารณาจาก
ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์ และส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทีมาจากธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม Burger and Gudykunst ได้เ พิมสัจพจน์อีกหนึ งข้อ ซึ งเกียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคูร่ ัก เป็ นสัจพจน์ขอ้ ที f (Cragan, et al., XYYf, p. Xgb)
f) ความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
หากคนเราติ ด ต่ อ ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ เพื อนและสมาชิ ก ในครอบครั ว ของคนที เรามี
ปฏิ สัมพันธ์ดว้ ย เขาจะรู้ สึกมีระดับความไม่แน่ นอนลดลง ในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้านค้า
ออนไลน์ก็เช่นกัน ผูบ้ ริ โภคอาจมีความไม่ แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื! อเพราะไม่ได้เห็ นและสัมผัสสิ นค้า
จริ ง แต่หากได้รับการสนับสนุ นหรื อข้อคิดเห็นจากเพือนหรื อคนรู ้จกั แล้ว อาจทําให้ผูบ้ ริ โภคลดระดับ
ความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ได้
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การที ผูบ้ ริ โภคมี ปฏิ สั มพัน ธ์กับเครื อ ข่า ยสั ง คม
พบว่าพ่อแม่ เพือน คนรู ้จกั และกลุ่มสังคมออนไลน์ อาทิ บิวตี!บล็อคเกอร์ เว็บไซต์จีบนั ล้วนมีอิทธิพล
ในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางมากทีสุ ด
ชัชพร เหล่ า วี ระไชย (gbhY) ได้ศึกษาวิ จัย เรื อง ปั จ จัยการสื อสารที มี ผลต่ อการซื! อ
เครื องสําอางของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสื อสารระหว่าง
บุคคลกับพ่อแม่ ญาติพีน้อง และเพือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื! อเครื องสําอาง ส่ วนปั จจัยการ
สื อสารการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (ตราสิ นค้า มีแหล่งผลิตทีน่ าเชื อถือสี กลิน หี บห่ อ ส่ วนผสม) ราคา
สถานที การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื! อเครื องสําอางในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์
จริ ยาวรรณ ขาวสุ ด (gbbg) เรื อง พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื! อ เครื องสําอางของ
ผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ผลงานวิจยั พบว่า ผูม้ ีอิทธิ พลในการ
ซื! อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภคคือ เพือน ประโยชน์ทีได้รับใน การซื! อเครื องสําอางเพือเสริ มบุคคลิกภาพ
ให้ดีข! ึน ความสั มพันธ์ระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ยีห้อเครื องสําอางทีตัดสิ นใจเลือกซื! อ
ฉันท์ยุวา มีแสงเพ็ชร์ (gbbx) ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการใช้และปั จจัยที มีผลต่อการซื! อ
เครื องสําอางชาร์ มมิงของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ผูบ้ ริ โภคทีใช้เครื องสําอางชาร์ มมิง
ในจัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยาส่ วนใหญ่ รู้ จั ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่ า นการ แนะนํ า จากเพื อนหรื อคนรู ้ จ ั ก
ประเภทของการรั บรู ้และสื อโฆษณาต่างกัน มีปัจจัยทีมี ผลต่อการซื! อด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
ระดับความสั มพันธ์ ระหว่า งพ่ อแม่ ญาติ เพื อนหรื อคนรู ้ จัก มี ผลต่อการลดความไม
แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อ ยิงระดับความสั มพันธ์อยู่ในระดับมากจะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจซื! อน้อยลง
ปั จจุ บนั อิ นเทอร์ เ น็ ตเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ!น ผูบ้ ริ โภคจึ งแสวงหา
ข้อมูลเพือการตัดสิ นใจซื! อ จากเว็บไซต์ สื อสังคมออนไลน์ และบล็อกเกอร์ ทีชํานาญเฉพาะด้าน เพือลด
ความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การต่างๆ
ศิริพรรณ กิจก้องเจริ ญ (2551) ศึกษาเรื อง เนื! อหาสารเกียวกับความงามและผลในการ
โน้มน้าวใจทีนําเสนอทางเว็ปบล็อกและเว็ปไซด์ พบว่า การศึกษารู ปแบบเนื! อหาของสารเกียวกับความ
งามกับเว็บบล็อก จํานวน 2 เว็บบล็อก ได้แก่ เว็บบล็อก Pupe_So_Sweet และ เว็บบล็อก Tuniez 83
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และ จากเว็บไซต์จาํ นวน 1 เว็บไซต์ ได้แก่ www.jeban.com มีผลในการโน้มน้าวใจต่อกลุ่มเป้ าหมายให้
เกิ ดความเชื อว่ า ผลิ ตภัณ ฑ์น! ันดี และรู้ สึ กอยากทดลองใช้ เพราะเว็บบล็อก Pupe_So_Sweet และ
เว็บบล็อก Tuniez 83 ได้อธิ บายถึงส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์น! ันๆ ว่าส่ วนประกอบภายใน ผลิตภัณฑ์มี
ประโยชน์ ในด้า นใด หากตรงตามความต้อ งการของผูอ้ ่ า นรี วิว จะมี ส่ ว นทํา ให้ผูอ้ ่ า นตัด สิ น ใจซื! อ
ผลิตภัณฑ์น! นั ทันที ในส่ วนเว็บไซต์ www.jeban.com พบว่าความคิดเห็ นจากผูท้ ีใช้ผลิตภัณฑ์จริ ง มีส่วน
ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การนั!น
อารี รั ต น์ สุ ร อมรรั ต น์ (2555) ได้ศึ ก ษาเรื อง ความเป็ นผู ้น ํา ทางความคิ ด ของ
บล็ อ กเกอร์ ด้า นความงามกับ การรั บรู ้ ทัศนคติ และการตัดสิ น ใจซื! อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า น ความงามของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามตามบิวตี! บล็อกเกอร์ ไม่ใช่ การกระทําที
เสี ยหาย ข้อมู ลผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นความงามจากบล็ อกเกอร์ เป็ นสิ งจํา เป็ นสํา หรั บ ผูบ้ ริ โ ภค คําแนะนํา
เกี ยวกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นความงามผู้บ ริ โ ภคสามารถหาได้จ ากบล็ อ กความงาม ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ ก ดี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามทีบล็อกเกอร์ แนะนําว่าใช้ดี ผูบ้ ริ โภคยินดีจะแนะนําให้เพือนหรื อคนรู ้จกั ให้ซ!ื อ
ผลิตภณัฑด์ า้ นความงามตามทีบล็อกเกอร์ นาํ เสนอ
นอกจากคนใกล้ชิด เช่ น พ่ อแม่ ญาติ และคนรู ้ จัก บุ คคลที เป็ นส่ วนหนึ ง ในการลด
ความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การ ยังมีกลุ่มเพือนทาง สังคมออนไลน์ ที ปั จจุ บนั มี
อิทธิพลมากในการตัดสิ นใจซื! สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง ส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อเพราะได้รับการเชิ ญชวนจากกลุมคนใกล้ชิด ได้แก่ พ่อแม่ เพือนกลุ่มคนคนรู ้จัก
เหตุ ผลทีซื! อเครื องสําอาง เพราะต้อ งการเสริ มบุ คคลิ กภาพให้ดีข! ึน ด้านปั จ จัยการสื อสารการตลาด
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อ ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์มากที สุ ด ตราสิ นค้า หี บห่ อ ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ มีแหล่งผลิตทีมีความเชื อถือได้ นอกจากนี! บล็อกเกอร์ บิวตี!และเว็บไซต์ดา้ นความงาม หรื อ
กลุ่มสื อสังคม ออนไลน์ต่างๆ ยังมีส่วนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภค เพราะมีการให้
ข้อมูลและคําแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามจากบิ วตี!บล็อกเกอร์ จึง ทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกดี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามทีบลอ็กเกอร์ แนะนําว่าใช้ดี ผูบ้ ริ โภคยินดีจะแนะนําให้เพือนหรื อคนรู ้จกั ให้ซ!ื อ
ผลิตภณัฑ์ดา้ นความงามตามทีบล็อกเกอร์ นาํ เสนอ ในด้านสื อสังคมออนไลน์ จากเว็บไซต์จีบนั พบว่า
ความคิดเห็ นจากผูท้ ี ใช้ผลิตภัณฑ์จริ ง มีส่วนให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การมากขึ!น หากเป็ น
เครื องสําอาทีขายผ่านร้ านค้าออนไลน์ดว้ ยแล้ว ผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื! อ แต่
เมือมีกลุ่มคนใกล้ชิด กลุ่มคนรู ้จกั หรื อกลุ่มสังคม ออนไลน์ ทีแนะนําผลิตภัณฑ์และมีการยืนยันจากการ
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ใช้สินค้าและบริ การจริ ง ก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคลดความไม่แน่ ใจลง เพราะกลุ่มคนเหล่านี! อาจมีอิทธิพล ใน
การตัดสิ นซื! อเครื องสําอางทีขายผ่านร้ านค้าออนไลน์ และหากมีปฏิสั มสัมพันธ์กบั เครื อข่ายในสังคม
มากเท่าใด ยิงทําให้ ผูบ้ ริ โภคลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์
นันเอง

2.2 ทฤษฎีการแสวงหาข้ อมูลข่ าวสาร (Information Seeking Theory)
ทฤษฎี ก ารแสวงหาข่ า วสาร อธิ บ ายว่ า คนเราจะเลื อ กรั บ ข่ า วสารใดจากสื อมวลชนนั! น
ขึ!นอยูก่ บั การเปรี ยบเที ยบระหว่างผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ทีได้รับ (Reward Value) เช่ น การ
ได้รับข่าวสารหรื อความบันเทิงตามทีต้องการ กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) เช่น การลงทุนซื! อหา
หรื อแสวงหา เพือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและพันธะผูกพันธ์ (Liabilities) ทีตามมา ถ้าผลประโยชน์ที
ได้รับมากกว่าการลงทุนลงแรงหรื อการใช้ความพยายามทีจะรับรู ้หรื อทําความเข้าใจแล้ว บุคคลนั!นย่อม
แสวงหาข่ า วสารนั!น (Information Ignoring) นักวิ ช าการด้า นสื อสารมวลชน Atkin กล่ า วว่ า
บุ ค คลที เปิ ดรั บ ข่ า วสารมากเท่ า ใดก็ จ ะมี ทัก ษะในการแสวงหาข้อ มู ล ข่ า วสารมากขึ! น เท่ า นั!น และ
จะมีความรู้ มีการรั บรู ้ ทันสภาพแวดล้อม เท่ าทันสื อมากขึ!น (Charles, 1973) นอกจากนี! Atkin กล่าว
เพิมเติมว่า บุคคลที เปิ ดรั บข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกลมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและ
เป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลทีเปิ ดรับข่าวสารน้อย Atkin ยังชี!ให้เห็ นว่าการแสวงหาข่าวสาร
หรื อความต้องการสื อสารมวลชนของปั จเจกบุ คคลนั!นคือ ความต้องการได้รับข่าวสาร (Information)
และความบันเทิง (Entertainment) (Atkin, XYZh)
ในการแสวงหาข่าวสารของบุ คคล สิ งที จําเป็ นของการค้นหาข่าวสาร คือ แหล่งของข่าวสาร
ได้แบ่งประเภทของแหล่งข่าวสารไว้เป็ น 3กลุ่ม ดังนี! (Atkin, XYZh)
1) กลุ่มบุ คคล ได้แก่ เพือน ญาติ หรื อบุ คคลใกล้ชิด เป็ นต้น ซึ งจะเป็ นข้อมูลที เกิ ดขึ!นจาก
ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละปั จเจกบุคคล
2) กลุ่มสถาบัน ได้แก่ โรงเรี ยน ห้องสมุด ศาสนา บริ ษทั ห้างร้านในวงธุรกิจหรื อรัฐบาล
3) สื อ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ หรื อรู ปแบบสื ออืนๆ เป็ นต้น
สําหรั บความต้องการได้รับความบันเทิ งของปั จเจกบุ คคลนั!นมาจากการกระตุน้ อารมณ์ แห่ ง
ความรื นเริ ง บัน เทิ ง ใจ ที เกิ ด จากการมองเห็ น ความไม่ ส อดคล้อ งต้อ งกัน ระหว่ า งสภาวะที เป็ นอยู่
ของปั จ เจกบุ ค คลนั! นกับ ระดับ ความสนุ ก สนานที คาดหวัง ไว้ (Intrinsic Desire) ///////////////
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ข่ าวสารที จะลดความไม่ รู้หรื อความไม่ แน่ ใจที เกี ยวข้องกับความสนใจภายในส่ วนบุ คคลต่ อ สิ งใด
สิ งหนึ ง ;;(Intrinsic Uncertainty) นั!น แอตคินเรี ยกว่า “ข่าวสารที ให้ความพึงพอใจทันที ในเชิ งการ
บริ โภค” ส่ ว นข่ า วสารที ลดความไม่ รู้ ที เกี ยวข้อ งกับ สิ งแวดล้อ มภายนอกนั! น แอตคิ น ให้ ชื อว่ า
“ข่าวสารทีใช้ประโยชน์เป็ นเครื องมือช่วยในการตัดสิ นใจ ช่ วยเพิมพูนความรู ้ ความคิด และแก้ปัญหา
ต่างๆ” ในชีวิตประจําวัน ข่าวสารบางอย่าง อาจจะให้ประโยชน์ท! งั การนําไปใช้และให้ความบันเทิง
กนกพร ศักดิ}อุดมขจร (gbjh) ความต้องการทางข่าวสารนั!นเกิดจากความไม่รู้หรื อไม่แน่ใจ
(Uncertain) ของปั จเจกบุคคลทีมาจาก
1) การมองเห็นความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างระดับความรู ้ของปั จเจกบุคคลในขณะนั!น
กับระดับความต้องการทีอยากจะรู้เกียวกับสิ งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ยิงเป็ นเรื องที
สําคัญก็ยงอยากมี
ิ
ความรู ้ความตั!งใจสู ง
2) การมองเห็ นความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างความรู ้ ทีมีอยู่ของปั จเจกบุคคลในขณะนั!น
กับความรู ้ ต ามเป้ าหมายที ต้องการ ซึ งกําหนดโดยระดับความสนใจส่ วนบุ คคลของปั จเจกบุ คคลนั!น
ต่อสิ งใดสิ งหนึ ง (Intrinsic Uncertainty) ผูศ้ ึกษาได้นาํ ทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารมาเป็ นพื!นฐาน
ในการศึกษาถึงลักษณะการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของเนื! อหาทีผูบ้ ริ โภคเลือกเปิ ดรับและสนใจ
การที ผู ้บ ริ โภคจะตัด สิ นใจซื! อสิ น ค้า หรื อ บริ การใดๆ ผู ้บ ริ โภคย่ อ มได้รั บ สิ งเร้ า หรื อ ถู ก กระตุ ้น
ให้เกิดความต้องการทั!งภายใน (ความต้องการซื! อสิ นค้าด้วยตนเอง และภายนอก (ข่าวสารจากสื ออืนๆ)
ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการซื! อสิ นค้าและบริ การผ่านร้านค้าเครื องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ

2.3 แนวความคิดเกียวกับสือสั งคมออนไลน์ (Social Media) และเครือข่ ายสังคมออนไลน์
(Social Network)
2.3.1 ความหมายของสื อสั งคมออนไลน์
ณั ฐ นั น ท์ เหล่ า อยู่ค ง (2555) กล่ า วว่ า สื อสั ง คมออนไลน์ หมายถึ ง เครื องมื อ หรื อ สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีช่วยให้คนสามารถแบ่งปั นข้อมูล แสดงความรู ้สึก ความคิดเห็ น และทัศนคติ เพือแสดง
ความเป็ นตัวตนของตนเอง เพือทีจะมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอืน ผ่านโปรแกรมออนไลน์หรื อสื อทีอํานวย
ความสะดวก เพือสนับสนุ นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่ งผลให้เกิดการแลกเปลียนและแบ่งปั น
เนื! อหาความรู ้ การพูดคุย ตลอดจนแสดงความคิดเห็ นต่อกันได้อย่างอิสระ (Safko, & Brake, 2009;
Newma, 2009) ตัวอย่างของสื อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Twitter และ Youtube เป็ นต้น
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คุ ณ สมบัติเ ด่ นอัน เป็ นที มาของอิ ท ธิ พ ลของสื อสั ง คมออนไลน์ คื อ การเป็ นสื อที ก่ อ ให้ เ กิ ด
การสื อสารต่ อ สาธารณชนในวงกว้า งได้ใ นเวลาอันรวดเร็ ว และทํา ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนออนไลน์
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Fineman, 2010; Hoskins, 2010) โดยเนื! อหาส่ วนใหญ่ในสื อสังคมมัก
สร้ า งขึ! นและเผยแพร่ โดยผูบ้ ริ โภค (Zarrella, 2010) จึ ง ส่ ง ผลให้สื อประเภทสื อสัง คมออนไลน์
เป็ นรู ปแบบการติดต่อสื อสารแบบสองทาง ทีมีงบประมาณหรื อต้นทุนทีใช้ไม่สูงนัก เมือเปรี ยบเทียบกับ
สื อประเภทอืนๆ ต่อทั!งฝ่ ายผูบ้ ริ โภคและฝ่ ายองค์กร อันเป็ นแรงจู งใจสําคัญทีส่ งผลให้องค์กรทัวโลก
เลื อกใช้สื อประเภท สื อสังคมออนไลน์ เป็ นอีกช่องทางในการติดต่ อสื อสารกับกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย
(ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์, ม.ป.ป.)
2.3.2 การตลาดโดยใช้ สือประเภทสื อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)
Jaokar, Jacobs, Moore, และ Ahvenainen (2009) อ้างถึ งใน (ณัฐนันท์ เหล่าอยู่คง, 2555)
ได้ใ ห้ ค วามหมายของ Social Media Marketing ว่ า เป็ นรู ป แบบของปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่ า งกัน
ในมุมมองทางการตลาดผ่านสื อประเภทสื อสังคมออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพือเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
เพิ มโอกาสในการเป็ นที รู ้ จักประชาสั มพัน ธ์ สิ น ค้า และบริ การ และมุ่ งหวัง ยอดขาย (Ministry of
Economic Development and Trade Canada, 2010) ด้วยจํานวนผูใ้ ช้อิน เทอร์ เน็ ตทีเพิมสู งขึ!น
การปรับเปลียนพฤติกรรมการบริ โภคสื อรวมถึงจํานวนผูใ้ ช้และเวลาที ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต ให้กบั การเข้า
เว็ บ ไซต์ป ระเภทสื อสั ง คมออนไลน์ ที มากขึ! น จึ ง นํา ไปสู่ ป รากฏการณ์ ค วามนิ ย มใช้ สื อประเภท
สื อสั ง คมออนไลน์ เ ป็ นเครื องมื อ ในการสื อสารทางการตลาดขององค์ก รต่ า งๆมากขึ! น (BursonMarsteller, 2010, February)
2.3.3 เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Network)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สั งคมออนไลน์ทีมีการเชื อมโยงกัน เพือสร้ างเครื อข่า ย
ในการตอบสนองความต้อ งการทางสั ง คมที มุ่ ง เน้ น ในการสร้ า งและสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง เครื อ ข่ า ย
หรื อความสัมพันธ์ทางสั งคม ในกลุ่มคนที มีความสนใจหรื อมี กิจกรรมร่ วมกัน บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ จ ะให้ บ ริ ก ารผ่ า นหน้ า เว็ บ และให้ มี ก ารตอบโต้กัน ระหว่ า งผู ้ใ ช้ง านผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์
ที ให้ บ ริ การตามเว็ บ ไซต์ ส ามารถแบ่ ง ขอบเขตตามการใช้ ง าน
โดยดู ที วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการเข้า ใช้ง าน และคุ ณ ลัก ษณะของเว็ บ ไซต์ ที มี ร่ วมกัน กล่ า วคื อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการเข้า ใช้ง านมี เ ป้ าหมายในการใช้ง านไปในทางเดี ย วกัน มี ก ารแบ่ ง ประเภท
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ของเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ อกตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเข้ า ใช้ ง าน ได้ 7
ประเภท
(Charungjirakiat, 2012)
X) สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีให้ผเู ้ ข้า
ใช้งาน ได้มีพ!ืนทีในการสร้ างตัวตนขึ!นมาบนเว็บไซต์ และสามารถทีจะเผยแพร่ เรื องราวของตนผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ต โดยเป็ นลักษณะของ การเผยแพร่ อาจจะเป็ นรู ปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงใน
บล็อก อีกทั!งยังเป็ นเว็บที เน้นการหาเพื อนใหม่ หรื อ การค้นหาเพือนเก่าทีขาดการติดต่ อ การเขียน
บทความได้อย่างเสรี ซึ งอาจจะถูกนํามาใช้ได้ใน g รู ปแบบ ได้แก่
(X) Blog บล็อก เป็ นชือเรี ยกสั!นๆ ของ Weblog ซึ งมาจากคําว่า “Web” รวมกับคําว่า
“Log” ทีเป็ นเสมือนบันทึกหรื อรายละเอียดข้อมูลที เก็บไว้ บล็อก เป็ นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บทีใช้
เก็บบันทึกเรื องราว หรื อเนื!อหาทีเขียนไว้โดยเจ้าของเขียนแสดงความรู ้สึกนึ กคิดต่างๆ โดย มีผทู ้ าํ หน้าที
หลัก เรี ยกว่า “Blogger” เขียนบันทึ กหรื อเล่ าเหตุ การณ์ทีอยากให้คนอ่านได้รับรู้ หรื อเป็ นการเสนอ
มุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่ เข้าไปในบล็อกนั!น
(g) ไมโครบล็อก (Micro Blog) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีมีลกั ษณะเด่น โดยการ
ให้ ผูใ้ ช้โ พสต์ขอ้ ความจํา นวนสั! นๆ ผ่า นเว็บ ผูใ้ ห้บ ริ การ และสามารถกํา หนดให้ ส่ ง ข้อ ความนั!น ๆ
ไปยังโทรศัพท์เคลือนทีได้ เช่น Twitter
g) สร้ างและประกาศผลงาน (Creative Network) เป็ นสั งคมสําหรั บผูใ้ ช้ทีต้องการ
แสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานได้จากทัวทุ กมุ มโลก จึ งมี เว็บไซต์ที
ให้บริ การพื!นทีเสมือนเป็ นแกลเลอรี (Gallery) ทีใช้จดั โชว์ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็ นวิดีโอ รู ปภาพ
เพลง อีกทั!งยังมีจุดประสงค์หลักเพือแชร์ เนื!อหาระหว่างผูใ้ ช้เว็บทีใช้ฝากหรื อแบ่งปั น โดยใช้วิธีเดียวกัน
แบบเว็บฝากภาพ แต่ เ ว็บนี! เน้น เฉพาะไฟล์ที เป็ นมัล ติ มีเ ดี ย ซึ งผูใ้ ห้ บริ การเครื อข่ายสัง คมออนไลน์
ประเภทนี! ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket และ Slideshare เป็ นต้น
h) ความชอบในสิ งเดียวกัน (Passion Network) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีทําหน้าที
เก็บสิ งทีชอบไว้บนเครื อข่าย เป็ นการสร้ าง ที คันหนังสื อออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิด
เพือให้ผใู ้ ช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจทีคันไว้ในเครื องคนเดียวก็นาํ มาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ เพือทีจะได้
เป็ นการแบ่ ง ปั นให้กบั คนทีมีความชอบในเรื องเดี ยวกัน สามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิ งในการเข้าไปหา
ข้อ มู ล ได้ และนอกจากนี! ยัง สามารถโหวตเพื อให้ ค ะแนนกับ ที คันหนั ง สื อ ออนไลน์ ที ผูใ้ ช้คิ ด ว่ า มี
ประโยชน์และเป็ นทีนิ ยม ซึ งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us,
Catchh และ Reddit เป็ นต้น
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j) เวทีทาํ งานร่ วมกัน (Collaboration Network) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีต้องการ
ความคิด ความรู ้ และการต่อยอดจากผูใ้ ช้ทีเป็ นผูม้ ีความรู ้ เพือให้ความรู ้ทีได้ออกมามีการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื องและเกิดการพัฒนาในทีสุ ด ซึ งหากลองมองจากแรงจูงใจทีเกิดขึ!นแล้ว คนที เข้ามาในสั งคมนี!
มักจะเป็ นคนทีมีความภูมิใจที ได้เผยแพร่ สิงที ตนเองรู ้ และทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพือรวบรวม
ข้อมูลความรู ้ ในเรื องต่างๆ ในลักษณะเนื! อหา ทั!งวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิ นค้า หรื อบริ การ
โดยส่ วนใหญ่มกั เป็ นนักวิชาการหรื อผูเ้ ชี ยวชาญ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะเวที
ทํางานร่ วมกัน ในลักษณะเวทีทาํ งานร่ วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็ นต้น
b) ประสบการณ์เสมือนจริ ง (Virtual Reality) มีลกั ษณะเป็ นเกมออนไลน์ (Online
games) ซึ งเป็ นเว็บทีนิ ยมมากเพราะเป็ นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย มีลกั ษณะเป็ นวิดีโอเกมทีผูใ้ ช้
สามารถเล่นบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เกมออนไลน์น! ี มีลกั ษณะเป็ นเกม h มิติทีผูใ้ ช้นาํ เสนอตัวตนตาม
บทบาทในเกม ผูเ้ ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอืนๆ ได้เสมือนอยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ ง
สร้ างความรู ้ สึกสนุ กเหมือ นได้มีสั งคมของผูเ้ ล่ นที ชอบในแบบเดี ยวกัน อีกทั!งยังมี กราฟิ กที สวยงาม
ดึ งดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผูเ้ ล่นรู้ สึกบันเทิ ง เช่ น Second Life, Audition, Ragnarok,
Pangya และ World of Warcraft เป็ นต้น
x) เครื อข่า ยเพือการประกอบอาชี พ (Professional Network) เป็ นเครื อ ข่า ยสั งคม
ออนไลน์เพือการงาน โดยจะเป็ นการนําประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่
ประวัติผลงานของตนเอง และสร้ างเครื อข่ายเข้ากับ ผูอ้ ืน นอกจากนี! บริ ษ ัทที ต้องการคนมาร่ วมงาน
สามารถเข้ามาหาจากประวัติของผูใ้ ช้ทีอยู่ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์น! ี ได้ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทนี!ได้แก่ Linkedin เป็ นต้น
Z) เครื อข่ายทีเชื อมต่อกันระหว่างผูใ้ ช้ (Peer to Peer : PgP) เป็ นเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์แห่งการเชือมต่อกันระหว่างเครื องผูใ้ ช้ดว้ ยกันเองโดยตรง จึงทําให้เกิดการสื อสารหรื อแบ่งปั น
ข้อมูลต่ างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และตรงถึงผูใ้ ช้ทนั ที ซึ งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี!
ได้แก่ Skype และ BitTorrent เป็ นต้น
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2.4 แนวคิดเกียวกับส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
Kotler (1997) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดทีควบคุมได้ ทีบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรื ออาจหมายถึง
ความเกียวข้องของ 4 ส่ วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีหรื อช่องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
ปั จ จัยด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด เป็ นอี กหนึ งปั จ จัยที สามารถกระตุ ้น พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื! อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคได้ ปั จจัยแรกได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ งทีเสนอ
ขายให้ กับ ลู ก ค้า เพื อตอบสนองความจํา เป็ นหรื อความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
ซึ งสามารถสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้าและบริ การ ชื อเสี ยง
ของผูจ้ าํ หน่ า ย ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าจเป็ นสิ นค้า บริ การ บุ คคล สถานที หรื อความคิด เห็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ต้อ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะส่ งผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
จําหน่ายได้ (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผูบ้ ริ โภคคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพ คุณสมบัติ วิธีใช้ ตลอดจน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือประกอบการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
เกล้า กมล สุ ริ ยนั ต์ (gbbj) ศึ ก ษาเรื อง การสื อสารทางการตลาดแบบบูร ณาการและความ
พึงพอใจทีมีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื องสําอางอีทูด! ี เฮ้าท์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมีต่อเครื องสําอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE ในระดับมาก ในด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ ง พอใจในด้า นรู ปลักษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ หี บห่ อที บรรจุ การออกแบบของ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้านประโยชน์ หลักที ผูบ้ ริ โภคจะได้รับหลังการใช้งาน และความภาคภูมิใจในคอนเซ็ ปต์
“บ้านของเจ้าหญิง” ในระดับมาก
อาทิตย์ วิรารัตน์และนิ ตยา ฐานิ ตธนกร (gbbj) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการ
ตัดสิ น ใจซื! อ เครื องสํา อางของกลุ่ มชายรั กชาย (เกย์) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากการศึ กษาพบว่ า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางของกลุ่ มชาย
รักชาย(เกย์) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื องจากเครื องสําอางเป็ นผลิตภัณฑ์ทีต้องใช้โดยตรงบนผิวหน้า
และร่ างกาย
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ดังนั!น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่ วนผสมและมาตรฐานในการผลิตจึ งเป็ นสิ งที สําคัญ สําหรั บ
ผูท้ ีต้องการใช้เครื องสําอาง และเป็ นสิ งทีผูใ้ ช้เครื องสําอางคาดหวังจะได้รับความพึงพอใจทีตอบสนอง
ตรงความต้องการอย่างสู งสุ ด ตลอดจนความเชือมันในผลิตภัณฑ์น! ันด้วย
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ} ธร (gbbg) ได้ศึกษา ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางของผูช้ าย
พบว่าปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางของผูช้ ายคือ ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
เนื องจากปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื! อ ผู ้ผ ลิ ต จึ ง ต้อ งมี ก ารรั ก ษาความปลอดภัย
ในการใช้และมาตรฐานของผลิ ต ภัณ ฑ์ตอ้ งมี ความปลอดภัย รวมไปถึง ประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์
เครื องสําอางนั!นด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ปั จจัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ผูบ้ ริ โภคมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ผลิตภัณ ฑ์ หี บห่ อที บรรจุ การออกแบบของผลิ ตภัณฑ์
ด้า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ประโยชน์ ห ลัก ที ได้รั บ หลัง การใช้ง าน ด้า นส่ ว นผสมของผลิ ต ภัณ ฑ์
มาตรฐานในการผลิ ต และความปลอดภัยในการบริ โภค ในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้า
ออนไลน์ ผู ้บ ริ โภคจึ ง ต้อ งการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ส่ วนประกอบ ตลอดจนประโยชน์ ที จะได้ รั บ
ในเครื องสําอางก่อนตัดสิ นใจซื! อ นอกจากนี! ผบู ้ ริ โภคอาจเลือกซื! อเครื องสําอางในขนาดทีเล็กกว่าขนาด
จริ งไปทดลองใช้ก่อน เพือลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์
นันเอง
2) ราคา (Price)
ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรื อสิ งอืนๆ ทีมีความจําเป็ นต้องจ่ายเพือให้ได้ผลิต
ภัณ์คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคอาจสนใจ
ซื!อ (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj)
จากการทบทวนวรรณกรรมที ผ่า นมาพบว่า กลุ่ มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ ทีบริ โภคเครื องสํา อาง
มักเป็ นนักศึกษาและคนวัยทํางาน ด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มเป้ าหมายทีมีรายได้แตกต่างกัน
ส่ งผลทําให้การตัดสิ นใจเลือกซื! อเครื องสําอางในด้านราคาแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคคํานึ งถึงปั จจัยด้านราคา
เป็ นอันดับแรกในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
สุ ภามาส อินอ๊อด (gbbh) เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื! อเครื องสําอางอีทูด! ี เฮ้าท์
จากประเทศเกาหลีใต้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
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เพศหญิงอายุระหว่าง gX- h[ ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลียต่อเดือนที X[,[[X –
Xb,[[[ บาท ปั จ จัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาดให้ ระดับความสําคัญมากในด้านราคา รองลงมาคือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการขาย
ศิริพร พุ่มพึงพุทธและกัลยา นามสงวน (gbjY) เรื อง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคเครื องสํา อางของนักศึ กษา มหาวิ ทยาลัยราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ วิ ทยาเขตเพาะช่ า ง พบว่ า
ปั จจัยด้านราคามี ผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็ นว่า
ราคาทีเหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางในระดับมาก สอดคล้อง
กับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที ได้รับค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครองเฉลียต่อเดื อนตั!งแต่น้อยกว่า g,[[[ - j,[[[
บาท / เดือน
เสาวนี ย์ ใจมูล (gbbj) ได้ศึกษา พฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื! อ
สิ นค้าเครื องสําอางออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อนอยู่ระหว่า ง
X[,[[X-Xb,[[[ บาท ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษ ัทเอกชน ผูต้ อบแบบสอบถามนิ ย มซื! อ
เครื องสําอางออนไลน์จากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site) เนื องจากเห็นว่ามีราคาถูกกว่า
การซื! อโดยวิธีอืน นอกจากนี! ยงั ให้ความสําคัญด้านการจัดจําหน่ายและด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นราคาที เหมาะสม
คุ ณภาพกับและปริ มาณ ผูบ้ ริ โภคที มี รายได้แตกต่ างกันจึ งมีพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
ที แตกต่ า งกัน ในการตัด สิ น ใจซื! อเครื องสํ า อางจากร้ า นค้า ออนไลน์ ผู ้บ ริ โ ภคอาจตัด สิ น ใจซื! อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์เพราะมีราคาทีถูกกว่าเคาน์เตอร์ ตามห้างสรรพสิ นค้า เพราะมีช่องทาง
การจําหน่ ายทีสะดวกต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
ในการตัด สิ น ใจซื! อเครื องสํ า อางจากร้ า นค้า ออนไลน์ ผูบ้ ริ โ ภคอาจเกิ ด ความไม่ แ น่ น อน
ในการตัดสิ นใจซื! อจึ งต้องแสวงหาข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น คุณสมบัติ วิธีการใช้ ผลลัพ ธ์ทีได้
หลัง จากการใช้ง าน คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ตลอดจนวัน เดื อ นปี ที ผลิ ต เพื อลดความไม่ แ น่ น อน
ในด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสําคัญทางด้านราคาในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้านค้า
ออนไลน์เพราะมีราคาที ถูกกว่าตามเคาน์เตอร์ ห้างสรรพสิ นค้า เพื อลดความไม่ แน่ นอนในด้านราคา
นันเอง นอกจากนี! พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคบางรายอาจตัด สิ น ใจซื! อ เครื องสํา อางในขนาดทดลอง
ซึ งเป็ นสิ น ค้า ทดลองที มี ข นาดเล็กและมี ป ริ มาณน้อ ยกว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ริ ง เพื อนํา มาทดลองใช้ก่อ น
เพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อไซด์จริ งนันเอง
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3) สถานทีหรือช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place or Distribution)
ปัจจัยด้านสถานทีหรื อช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place or Distribution) คือ สถานทีในการจัด
จําหน่ายหรื อโครงสร้างของช่องทาง เพือเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
เป้ าหมาย ส่ วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจายตัวสิ นค้าประกอบด้วย การขนส่ ง คลังสิ นค้า และการเก็บ
รักษาสิ นค้าคงคลัง และการจัดจําหน่าย (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj)
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่านมาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
ผ่านช่องทางการจําหน่ายทีเป็ นเคาน์เตอร์ เครื องสําอางในห้างสรรพสิ นค้า การเปิ ดบริ การ 24 ชัวโมง
ความสะดวกในการสังซื! อ และการจัดส่ ง เพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
แบรนด์ใหม่และเครื องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ
เนตรนพิศ ประทุม (gbbj) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการซื! อเครื องสําอางนําเข้าจาก
ต่างประเทศของเพศทีสาม ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ g[ - gY ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพหลักเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลียต่อเดือน g[,[[X - h[,[[[ บาท โดย
มี ง บประมาณค่ า ใช้จ่า ยในการซื! อ แต่ ล ะครั! งไม่ เ กิ น X,[[[ บาท ซื! อ จากเคาร์ เ ตอร์ เ ครื องสํา อางใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้า เพราะมี ร าคาติ ด ไว้ชัด เจนและบางช่ ว งเวลาขายสิ น ค้า ชุ ด ประหยัด ที ร่ วมสิ น ค้า
ในชุดเดียวกัน เมือเปรี ยบเทียบราคาแล้วถูกกว่าเมือซื! อแยก
พัณณ์ชิตา ภัทรคําประสิ ทธิ} (gbbb) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื! อเครื องสําอางแบรนด์ใหม่ ของผูบ้ ริ โภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุ รี จากการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี งบประมาณในการซื! อ เครื องสํ า อางต่ อ X เดื อ น โดยจํา นวนเงิ น ที ยอมใช้จ่ า ย
ไม่เกิน b[[ บาท และซื! อเครื องสําอางจํานวน X ชิ!น ในการทดลองซื! อเครื องสําอางแบรนด์ใหม่ ผูบ้ ริ โภค
มักเลือกซื! อเครื องสําอางจากร้ านเครื องสําอางในห้างสรรพสิ นค้าเพราะเป็ นสิ นค้าที ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ทดลองสิ นค้าได้และมีราคาทีระบุไว้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ ร้ านเครื องสําอางนอกห้างสรรพสิ นค้า
เพราะมีส่วนลดทีมากกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
สุ ธิศา โสมะบุตร์ (gbjY) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
ผ่า นเคาน์ เ ตอร์ ห้ างสรรพสิ น ค้า ของผูห้ ญิ ง วัยทํา งาน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ห้างสรรพสิ นค้าจะวางสิ นค้าทดลองใช้ให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้
ชนนิ กานต์ จุลมกร (2555) เรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื! อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ต
ของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านสถานที
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ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื! อสิ น ค้า ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มากที สุ ด คื อ ร้ า นค้า ที เปิ ดบริ ก ารตลอด
24 ชัวโมง สะดวกในการสังซื! อ ประหยัดเวลา มีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู ้บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ ดสิ นใจซื! อ
เครื องสําอางผ่านเคาน์ เ ตอร์ เ ครื องสําอางในห้างสรรพสิ นค้า เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถทดลองสิ นค้า
ได้ มีราคาทีระบุไว้ชดั เจน บางช่วงเวลาห้างสรรพสิ นค้ามีโปรโมชันขายสิ นค้าชุดประหยัดทีร่ วมสิ นค้า
ในชุ ดเดียวกัน เมือเปรี ยบเทียบราคาแล้วถูกกว่าเมือซื! อแยก และผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการตัดสิ ดสิ นใจ
ซื! อเครื องสํ า อางผ่ า นร้ านเครื องสํ า อางนอกห้ า งสรรพสิ นค้ า เพราะมี ส่ วนลดที มากกว่ า
ในห้างสรรพสิ นค้า ในพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์น! นั แม้ดา้ นช่องทาง
การจําหน่ ายจะสะดวกและรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภคก็ยงั มีความไม่แน่ นอนสู งในการตัดสิ นใจซื! อ จึ งต้องการ
แสวงหาข้อ มู ล ร้ า นค้า ออนไลน์ ร้ า นนั! นอย่า งถี ถ้ว น เพื อลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื! อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
4) การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยสุ ดท้ายได้แก่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
เป็ นเครื องมือการสื อสารเพือสร้ างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ โดยใช้เพือจูงใจ (Persuade)
ให้เกิดความต้องการเพือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู ้สึก
ความเชื อ และพฤติ กรรมการซื! อ หรื อเป็ นช่ องทางการติดต่อสื อสารแลกเปลี ยนข้อมู ลระหว่า งผูซ้ !ื อ
กับผูข้ าย เพือสร้ างทัศนคติ และพฤติกรรม การติดต่อสื อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
ส่ วนการขายและการติดต่อสื อสารโดยไม่ใช้คน (Non-personal Selling) เครื องมือในการติดต่อสื อสาร
มีหลายประการองค์กรอาจเลือ กใช้หนึ งหรื อหลายเครื องมือ ซึ งใช้หลักการเลือกเครื องมือการสื อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึ ง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ คู่ แข่ ง โดยบรรลุ จุ ดมุ่ ง หมายร่ ว มกันได้ เครื องมื อ การส่ ง เสริ ม
การตลาดทีสําคัญมีดงั นี! (เนตรนพิศ ประทุม, gbbj)
1) การโฆษณา (Advertising)
2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
3) การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion)
4) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
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ผูผ้ ลิตต้องเลือกใช้เครื องมือทางการตลาดทีหลากหลาย เพือตอบสนองความต้องการซื! อสิ นค้า
และบริ การแก่ผบู ้ ริ โภค
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื! อ เครื องสํ า อาง
โดยให้ความสําคัญในด้า นการส่ งเสริ มการตลาด คือ การโฆษณาให้เ ห็ น ถึ งคุณ ลักษณะ จุ ดเด่ นของ
ผลิตภัณฑ์ และการลดราคา
รัตนสุ ดา แสงรัตนา (gbbg) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม ด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ในการซื! อเครื องสําอางของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การส่ งเสริ มการขายทีจูงใจมาทีสุ ด
คือ การลดราคาพิเศษ เพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าราคาของผลิตภัณฑ์เครื องสําอางต่อชิ!นทีใช้ตอ้ งมีราคาส
ไม่เกิน X[X-h[[ บาท นอกจากนี! กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าคุณภาพของสิ นค้าควรเหมาะสมกับราคาทีสสสส
จําหน่ายและด้านพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า พบว่าการโฆษณาให้เห็นถึงจุดเด่นของสิ นค้า
เป็ นการส่ งเสริ มการขายทีจูงใจผูบ้ ริ โภคมากทีสุ ด
สุ ธิศา โสมะบุตร์ (gbjY) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
ผ่า นเคาน์ เ ตอร์ ห้ า งสรรพสิ น ค้า ของผูห้ ญิ ง วัยทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร....พบว่ า กลยุท ธ์ ข อง
ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยเครื องสํา อางได้แ ก่ การพัฒ นาสิ น ค้า ใหม่ การมี สิ น ค้า หลากหลายและมี คุ ณ ภาพที ดี
ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมาย ปั จ จั ย ด้า นการส่ ง เสริ มการขายยัง มี อิ ท ธิ พ ลในการ
ซื!อเครื องสําอางผ่านเคาน์เตอร์ หา้ งสรรพสิ นค้าของผูห้ ญิงวัยทํางาน ในเขตกรุ งเทพมหานครด้วยเช่นกัน
สุ พิ ชญาภา พื! น ชมพู (gbbj) ปั จ จัยการซื! อ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ต่ ง หน้า ฉับ พลัน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ปั จ จั ย ที ส่ ง ผลต่ อ การซื! อผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ง หน้ า เฉี ย บพลัน คื อ ปั จจั ย ด้ า นพฤติ ก รรมพนั ก งานขาย
ที ให้ ค ํ า แนะนํ า แก่ ลู ก ค้ า และนํ า เส นอโปรโมชั นที กํ า ลั ง ส่ งเสริ มการขายอยู่ ณ ขณะนั! น
ปั จจัยด้านการลดราคา และปั จจัยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีการออกแบบทีโดดเด่น มีรูปทรงทีแตกกต่างกว่า
ผลิตภัณฑ์อืน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มด้านการตลาดทางด้านด้านบรรจุ ภณ
ั ฑ์
ที มี ก ารออกแบบที โดดเด่ น มี รู ปทรงที แตกกต่ า งกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื น ด้ า นการลดราคาพิ เ ศษ
คุ ณภาพของสิ นค้าควรเหมาะสมกับราคาที จําหน่ า ย ด้านการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาให้เห็ นถึ ง
จุดเด่นของสิ นค้าตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขายทีให้คาํ แนะนําและนําเสนอโปรโมชันทีกําลังส่ งเสริ ม
การขายอยู่ ณ ขณะนั!น ส่ วนการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ หากร้ านค้านํากลยุทธ์
ทีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ไปปรับใช้เพือให้เข้ากับสิ นค้าและบริ การของร้าน อาจทําให้ผบู ้ ริ โภค
ลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ได้
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แนวคิด เกียวกับการสื อสารทางการตลาดดังกล่าว สามารถนํามาอธิ บายถึงส่ วนประสมทาง
กา รต ลา ดประกอบด้ ว ยผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product) รา คา (Price) ช่ องทางการจั ด จํ า หน่ าย // / /
(Place or Distribution) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ทีเกียวข้องกับธุ รกิจการขายเครื องสําอาง
ผ่านร้ านค้าออนไลน์ ผูข้ ายจะต้องใช้เครื องมือทางการตลาดเหล่านี! อย่างผสมผสาน เพือให้ตรงความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมากทีสุ ด
ผูศ้ ึ กษาได้นํา ทฤษฎี การลดความไม่ แ น่ นอนมาใช้เ พื อเป็ นพื! น ฐานในศึ กษาถึง ทัศนคติ แ ละ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เมือผูบ้ ริ โภคเกิดความสับสนไม่แน่ ใจในการเลือกซื! อสิ นค้าหรื อบริ การหนึ งๆ
จึงต้องทําการสื บค้น แสวงหาข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การนั!น เพือทบทวนความคิดของผูบ้ ริ โภคเองว่าสิ นค้า
หรื อบริ การนั!นมีคุณสมบัติครบตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ หากไม่ก็จะหยุดพฤติกรรมนั!น
ทัน ที แต่ ถ า้ หากใช่ ผูบ้ ริ โภคจึ ง ทํา การค้นหาต่ อไปว่ า จะบริ โภคสิ นค้าหรื อ บริ การนั!น ได้ทีไหนบ้า ง
ตลอดจนปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ซึ งเป็ นเครื องมือทางการสื อสารทีสําคัญต่อผูบ้ ริ โภค
ผูท้ ีทําธุ รกิจการขายเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ควรให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการตลาดเหล่านี!
เพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

บทที 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึ ก ษาวิ จัย เรื อ ง การแสวงหาข่ า วสารเพื อ ลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื! อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ ( Information Seeking and Uncertainty Reduction In Purchasing
Decision On Online Cosmetic Shop) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ทําการสํารวจ
ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดรายละเอียด
ของระเบียบวิธีวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี!
3.1 รู ปแบบการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3.4 การตรวจสอบความน่าเชือถือของเครื องมือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 รู ปแบบการวิจัย
การศึ ก ษาครั! งนี! ผู ้วิ จั ย มุ่ ง หาข้อ เท็ จ จริ งและข้อ สรุ ปเชิ ง ปริ มาณโดยใช้ แ บบสอบถาม
แบบปลายปิ ด เป็ นเครื อ งมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล เกี ย วกับ การแสวงหาข่ า วสารเกี ย วกับ เครื อ งสํา อาง
ออนไลน์ การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูล การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม และส่ วนประสม
ทางการตลาด เพือนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุ ปผลการวิจยั ด้วยวิธีการทางสถิติ
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั!งนี! คือ ประชากรเพศหญิง จํานวนร้อยละ 59.6 (สํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ, 2556) ทีมีพฤติกรรมการซื! อสิ นค้าและบริ การทางอินเทอร์ เน็ตอย่างน้อย 1 ครั!ง อายุต! งั แต่ 1845 ปี และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั โดยการนําประชากรไปกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยการ
เที ยบตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane (พัชนี เชยจรรยา, 2558) ซึ งถ้ามีจาํ นวนประชากรมากกว่า
100,000 คน จะได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ซึ งกําหนดความเชือมัน ที 95 และกําหนดความผิดพลาด
ไม่เกิน 5%
3.2.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยเลือกใช้วิธีการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง คือ ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ แหล่งชุ มชนออนไลน์ (Online Community)
ได้แ ก่ เว็บ ไซต์ www.pantip.com ในห้ อ งโต๊ ะเครื องแป้ ง www.jeban.com www.cosmenet.in.th
www.ladyissue.com www.vanilla.in.th www.beauty.wongnai.com เว็บไซต์ดังกล่าวล้วนเป็ นแหล่ง
ชุ มชนออนไลน์ทีมีบุคคลทัว ไปเข้ามาอ่ านรี วิว ร่ วมแสดงความคิดเห็ นมากที สุด ตลอดจน Facebook
Fanpage ของบิวตี!บล๊อคเกอร์ Facebook ร้านขายเครื องสําอาง และ Instagram ร้านขายเครื องสําอาง

3.3 เครืองมือการวิจยั
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามา
จากงานวิจยั ทีผ่านมาทีศึกษาเกียวกับการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางและพัฒนามาจากทฤษฎีการลดความ
ไม่แน่ นอน (Uncertainty Reduction Theory) โดยสร้างเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาซึ งประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี!

39
ส่ วนที 1 คําถามแบบเลือกตอบ (Check List) เป็ นคําถามเกียวกับลักษณะประชากรและข้อมูล
การใช้อินเทอร์ เน็ตของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ป็ นต้น โดยมี
ลักษณะคําถามทีมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
ส่ วนที 2 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็ นคําถามเกียวกับการ
แสวงหาข่ าวสารเพือตัด สิ นใจซื! อ เครื องสําอาง โดยแบ่ งออกเป็ น 3 มิติ คือ (1) ความถี ในการใช้
อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมูล (2) ระยะเวลา (ชัว โมง/วัน)ในการใช้อินเทอร์ เน็ตการสื บค้นข้อมูล (3)
จํานวนครั! ง/สัปดาห์ ในการสื บค้นข้อมูลในออนไลน์ เ กียวกับเครื องสําอางผ่านร้ านขายเครื องสําอาง
ออนไลน์
ส่ วนที 3 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็ นคําถามเกียวกับความ
น่ าเชือถื อของแหล่ งข้อมูลข่าวสารที มีผลต่อ การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
โดยแบ่งออกเป็ น 2 มิติ คือ (1) ด้านการสื อสารทางวัจนภาษา (2) ด้านการสื อสารทางอวัจนภาษา
ส่ วนที 4 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็ นคําถามเกียวกับ
การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อ ข่ายสังคมที มีผลต่ อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
โดยแบ่งออกเป็ น 4กลุ่ม คือ (1) คนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ญาติ พีนอ้ ง (2) เพือนสนิ ท (3) คนรู ้จกั (4) เพือน
ทางสื อสังคมออนไลน์ เช่น สมาชิกในเว็บบอร์ ดจีบนั พันทิปห้องโต๊ะเครื องแป้ ง
ส่ วนที 5 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็ นคําถามเกียวกับ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
โดยแบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และ (4)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที 6 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็ นคําถามทั!งหมด
12 ข้อ ทีเกียวกับการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื!อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์
ในส่ วนที 2 เป็ นคําถามเกี ยวกับสื อทีใช้ในในการแสวงหาข่าวสารเมื อ ตัด สิ นใจซื! อ เครื อ งสํา อางใน
ร้านค้าออนไลน์ คําถามแบบเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5
คําตอบ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด ซึ งมีเกณฑ์การให้คา่ คะแนน ดังนี!
ใช้ในการแสวงหามากทีสุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
ใช้ในการแสวงหามาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
ใช้ในการแสวงหาปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
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ใช้ในการแสวงหาน้อย
ใช้ในการแสวงหาน้อยทีสุด

ให้คะแนน
ให้คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน

ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านั!น คะแนนเฉลียการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ เมือนํามาแปลความหมาย
โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) เพือจัดกลุ่มระดับการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําคะแนนทีได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม
โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ซึ งใช้เ กณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977,
p.174) ดังนี!
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
หมายถึง
ใช้ในการแสวงหาน้อยทีสุด
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
หมายถึง
ใช้ในการแสวงหาน้อย
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
หมายถึง
ใช้ในการแสวงหาปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
หมายถึง
ใช้ในการแสวงหามาก
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
หมายถึง
ใช้ในการแสวงหามากทีสุด
ในส่ วนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารทีมีผลต่อการลดความ
ไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง โดยแบบคําถามเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert
Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 คําตอบ คือ
เชือถือมากทีสุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
เชือถือมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
เชือถือปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
เชือถือน้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
เชือถือน้อยทีสุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านั!น คะแนนเฉลียของ
ความน่ า เชื อ ถื อ ของแหล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารที มี ผ ลต่ อ การลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ นใจซื! อ
เครื องสําอาง เมือนํามาแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) เพือจัดกลุ่มระดับการแสวงหาข่าวสาร
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เพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนํา
คะแนนทีได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ซึ งใช้เกณฑ์การแบ่ง
ระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977, p.174) ดังนี!
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
หมายถึง
เชือถือน้อยทีสุด
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
หมายถึง
เชือถือน้อย
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
หมายถึง
เชือถือปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
หมายถึง
เชือถือมาก
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
หมายถึง
เชือถือมากทีสุด
ในส่ วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับการปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมทีมีผลต่อการลดความไม่
แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง โดยแบบคําถามเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert
Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 คําตอบ คือ เห็นด้วยมากทีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย
น้อย และเห็นด้วยน้อยทีสุด ซึ งมีเกณฑ์การให้คา่ คะแนน ดังนี!
มีปฏิสัมพันธ์มากทีสุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
มีปฏิสัมพันธ์มาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
มีปฏิสัมพันธ์ปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย
ให้คะแนน
2 คะแนน
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ยทีสุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลื อกตอบคําถามแต่ ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่ านั!น คะแนนเฉลีย
การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อ ข่ายสังคมที มีผลต่ อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
เมือนํามาแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) เพือจัดกลุ่มระดับการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่
แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําคะแนนทีได้จาก
แบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดับ ซึ งใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนน
ของเบสท์ (Best, 1977, p.174) ดังนี!
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ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ยทีสุด
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย
มีปฏิสัมพันธ์ปานกลาง
มีปฏิสัมพันธ์มาก
มีปฏิสัมพันธ์มากทีสุด

ในส่ วนที 5 เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่
แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง โดยแบบคําถามเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert
Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 คําตอบ ซึงมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี!
มีอิทธิพลมากทีสุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
มีอิทธิพลมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
มีอิทธิพลปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
มีอิทธิพลน้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
มีอิทธิพลน้อยทีสุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านั!น คะแนนเฉลียของ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอาง
เมือนํามาแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) เพือจัดกลุ่มระดับการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่
แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําคะแนนทีได้จาก
แบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดับ ซึ งใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนน
ของเบสท์ (Best, 1977, p.174) ดังนี!
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อยทีสุด
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อย
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
หมายถึง
มีอิทธิพลปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
หมายถึง
มีอิทธิพลมาก
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
หมายถึง
มีอิทธิพลมากทีสุด
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ในส่ วนที 6 เป็ นคําถามเกียวกับการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ เป็ นคําถามแบบเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีคาํ ตอบให้
เลื อ ก 5 คํา ตอบ คื อ เห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ ง เห็ น ด้ว ยมาก เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ ง
ซึงมีเกณฑ์การให้คา่ คะแนน ดังนี!
เห็นด้วยมากทีสุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีสุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านั!น คะแนนเฉลีย ใน
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ เมือนํามาแปลความหมาย
โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) เพือจัดกลุ่มระดับการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซื! อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําคะแนนทีได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม
โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ซึ งใช้เ กณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977,
p.174) ดังนี!
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีสุด
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากทีสุด

3.4 การตรวจสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือ
เนื องจากการวิจยั ครั!งนี! ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงมีการ
ทดสอบความเทียงตรง (Validity) และความเชือมัน (Reliability) พร้ อมทั!งนําแบบสอบถามไปทดสอบ
(Pre-Test)
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3.4.1 ความเทียงตรง (Validity)
ความเทียงตรง หมายถึง การทีเครื องมือวัดผลนั!นสามารถวัดคุณลักษณะทีตอ้ งการได้ตรงและ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สําหรั บงานวิจัยในครั! งนี! จะใช้ความเที ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
(Construct Validity) โดยการพัฒนาแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดของทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอน
พร้ อมทั!ง นําเสนอแก่ อาจารย์ทีป รึ กษางานวิจัยเพื อพิ จารณาความถู กต้อ งและครบถ้ว นสมบู รณ์ ของ
เนื! อหา ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม เพือปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้จริ ง
นอกจากนี! ผูว้ ิ จยั ออกแบบสอบถามให้ตรงตามเนื! อหาที ตอ้ งการศึ กษา ในการทดสอบความ
เทียงตรงตามเนื! อหาสามารถดําเนิ นการได้โดยใช้ผูเ้ ชียวชาญในด้านเนื!อหา พิจารณาถึงความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี!จะเรี ยกว่า การหา
ค่าสัมประสิ ทธิ| ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังนี!
IOC = ∑ R
N
เมือ

IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบสอบถาม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชียวชาญทั!งหมด
N คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญ

การตรวจสอบค่าความเทียงตรงด้านเนื! อหาสามารถกระทําโดยนําแบบสอบถามให้ผูเ้ ชียวชาญ
พิจารณาว่าคําถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมหรื อไม่อย่างไร ถ้ามีความ
สอดคล้องผูเ้ ชียวชาญจะให้ค่าเป็ น “+1” แต่ถา้ ผูเ้ ชียวชาญเห็นว่าคําถามข้อนั!นไม่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็ น “-1” และในกรณี ทีผเู้ ชียวชาญไม่แน่ ใจว่าคําถามข้อนั!นมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรื อไม่ก็จะให้ค่าเป็ น “0” ดังภาพ
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ภาพที 3.1 การพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม
จากนั!นนําเสนอแก่อาจารย์ผเู ้ ชียวชาญเพือทําการประเมินความสอดคล้องในแต่ละประเด็นและ
นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ตรวจสอบความคิดเห็นเพือสรุ ปค่า IOC โดยคําถามมีความเทียงตรงคือมีคา่
ตั!งแต่ 0.5ขึ!นไป แต่ถา้ หากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าคําถามข้อนั!นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จะต้องตัดคําถามนั!นออกไปหรื อทําการปรับปรุ งคําถามข้อนั!นใหม่ ซึงผลการวิเคราะพ์ความสอดคล้อง
ของแบบสอบถามทีใช้ในการศึกษาครั!งนี! มีคาเท่ากับ 0.98
3.4.2 ความเชื อมัน (Reliability)
ความเชื อมัน หมายถึง การที เครื องมือวัดผลได้แน่ นอนหรื อความคงที ในการวัด โดยการนํา
แบบสอบถามให้ อ าจารย์ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท ํา การตรวจสอบและวิ เ คราะห์ เ พื อ หาความเชื อ มัน ของ
แบบสอบถาม จากนั!นนําแบบสอบถามฉบับที มีการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว จํานวน 30 ชุ ด แจกจ่ ายเพือ
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างก่อนและนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน โดยทําการทดสอบ Pre-test
ทําการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ(Pre-test)
α

= k
k-1

1 - ∑Vi
Vt
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เมือ

α
=
ความน่าเชือถือได้
k
=
จํานวนข้อ
Vi
=
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
Vt
=
ความแปรปรวนของคะแนนทุกข้อ
ทั!งนี! ความเชือมัน โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.73
เมือแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
การแสวงหาข่าวสาร
เท่ากับ
ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
เท่ากับ
การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
เท่ากับ
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
เท่ากับ
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อ เท่ากับ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์

0.82
0.88
0.61
0.96
0.96

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5.1 การเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online Questionnaires) โดยทําการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวกจํานวน 400 ชุด ให้กบั กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ งก่อนการเก็บข้อมูล
จริ งผูว้ ิจัยทําการทดสอบความเชื อมัน และความเที ยงตรงของแบบสอบถามแล้ว จากนั!นนําลิ!งค์ของ
แบบสอบถามโพสต์ในเว็บบอร์ ด ได้แก่ เว็บไซต์ Jeban.com ห้องโต๊ะเครื องแป้ งในเว็บไซด์ Pantip
Vanilla.in.th และ Social Media เพือเก็บข้อมูล
โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 20 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 โดยการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามออนไลน์มีท! งั ข้อดี และข้อเสี ย กล่ าวคือข้อดี ในเรื องการประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
และเข้าถึง กลุ่มเป้ าหมายได้ แต่อาจเกิดข้อเสี ยในเรื องของผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนน้อยและการ
แจกจ่ ายแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาในเรื องการแสวงหา
ข่ า วสารเพื อ ลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื! อเครื อ งสํ า อางจากร้ า นค้า ออนไลน์ ซึ งการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ จึ งเหมาะสมมากทีสุ ดในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที เฉพาะและยังเป็ นการเพิม
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามได้อีกทางหนึง
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3.5.2 การรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์และดําเนินการ ดังนี!
1) ทําแผนหรื อตารางเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ทําการสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้าเว็ปไซต์ http://doc.google.com และ
ทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.pantip.com ในห้องโต๊ะเครื องแป้ ง
www.jeban.com www.cosmenet.in.th www.ladyissue.com www.vanilla.in.th
www.beauty.wongnai.com Facebook Fanpage ของบิวตี!บล๊อคเกอร์ และ Facebook ของร้านขาย
เครื องสําอาง
3) เก็บรวบรวมข้อมูลทั!งหมด

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรับการวิจยั ครั!งนี! เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เมือนําแบบสอบถามที
เก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows ณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ เพื อคํานวณหาค่าสถิติต่างๆ สําหรั บการวิจัยและนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี!
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ข้อมูลเกียวกับลักษณะประชากรและข้อมูลการใช้อินเทอร์ เน็ต เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage)
2) ข้อ มู ลเกี ย วกับสื อ ที ใ ช้ในการแสวงหาข่ า วสารเกี ยวกับ เครื อ งสํา อางออนไลน์
การรั บรู ้ความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร การปฎิ สัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด และการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื! อเครื องสําอางผ่านร้ านค้าออนไลน์ วิเคราะห์
โดยใช้สถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
ผูว้ ิจัยใช้ใช้ส ถิ ติ Regression Analysis วิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) เพือทดสอบสมมติฐานข้อที 1 ถึงข้อที 6

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื อง การแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
จากร้านค้าออนไลน์ ( Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing Decision on
Online Cosmetic Shop) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับต่อไปนี
สั ญลักษณ์ทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือความสะดวกในการนําเสนอผลงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเพือสื อความหมายได้เข้าใจ
ตรงกัน ผูว้ ิจยั กําหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ตงั ต่อไปนี
X
แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง
SD แทน ค่าเบียงเบนมาตราฐาน
t
แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน t-distribution
F
แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน F-distribution
r
แทน ค่าสัมประสิ ทธิUสหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
Sig แทน ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ
P
แทน ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ

4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั งนี นําเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรู ปแบบตาราง จากการเก็บรวรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผลการวิเคาระห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 6 ขัน ดังต่อไปนี
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ตอนที 1 ข้อมูลทางลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
ส่ วนตัวต่อเดือน
ตอนที 2 การแสวงหาข่าวสารเพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ตอนที 3 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ตอนที 4 การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอาง
ตอนที 5 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอาง
ตอนที 6 การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์
ตอนที 7 ระดับความคิดเห็นของประชากรเพศหญิงทีมีต่อการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1 ข้ อมูลทางลักษณะประชากร
ผูว้ ิจยั เสนอข้อมูลทางลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที 4.1 – ตารางที 4.5
ดังนี
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ตารางที 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทางลักษณะประชากรของผูต้ อบแบบสอถาม
อายุ
18-21 ปี
22-25 ปี
26-29 ปี
30 ปี ขึนไป
รวม

จํานวน
54
156
76
114
400

ร้ อยละ
13.5
39.0
19.0
28.5
100.0

จากตารางที 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยูร่ ะหว่าง 22-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39 รองลงมามีอายุ
30 ปี ขึนไปคิดเป็ นร้อยละ 28.5 อายุระหว่าง 26-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19 และจํานวนน้อยทีสุ ดคือกลุ่ม
ตัวอย่างทีมีอายุระหว่าง 18-21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.5
ตารางที 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จํานวน
335
64
1
400

ร้ อยละ
83.8
16.0
0.3
100.0

จากตารางที 4.2 พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งมี ส ถานภาพโสด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 83.8 รองลงมาคื อ
สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 16 และสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 0.3
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ตารางที 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ระดับปริ ญญาตรี
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
20
24
285
71
400

ร้ อยละ
5.0
6.0
71.3
17.8
100.0

จากตารางที 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 71.3
รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 17.8 อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 6 และ
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 5
ตารางที 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
สถานะการทํางาน
นักศึกษา
รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัวไป
อืนๆ
รวม

จํานวน
116
51
173
38
13
9
400

ร้ อยละ
29.0
12.8
43.3
9.5
3.3
2.3
100.0

จากตารางที 4.4 พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนั กงานบริ ษ ัท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.3
รองลงมา คือ นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 29.0 อาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ12.8
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ธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 9.5 อาชีพรับจ้างทัวไป คิดเป็ นร้อยละ 3.3 และประกอบอาชีพอืน เช่น บิวตี
บล๊อคเกอร์ เภสัชกร แม่บา้ น และวิศวกร คิดเป็ นร้อยละ 2.3
ตารางที 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้
ตํากว่า jk,kkk บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
รวม

จํานวน
83
168
106
21
22
400

ร้ อยละ
20.8
42.0
26.5
5.3
5.5
100.0

จากตารางที 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.0รองลงมา คือมีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 รายได้ตากว่
ํ า jk,kkk บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 20.8รายได้ 40,001-50,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.5 และมี รายได้ 30,001-40,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.3
ตอนที 2 การแสวงหาข่ าวสารเพือตัดสิ นใจซื8อเครืองสําอาง
การวิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ได้แก่ ระยะเวลาและความถีใน
การแสวงหาข้อ มูล การแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิ ม และการแสวงหาข่า วสารจากสื อใหม่ โดย
นําเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที 4.6 ถึง 4.8
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ตารางที 4.6 ใน j สัปดาห์ โดยเฉลียท่านใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยครังเพียงใด
จํานวนครั8 งต่ อสัปดาห์
นานๆครัง
1 – 3 ครัง ต่อสัปดาห์
4 – 6 ครัง ต่อสัปดาห์
7 – 8 ครัง ต่อสัปดาห์
มากกว่า m ครัง ต่อสัปดาห์
รวม

จํานวน
91
104
52
31
122
400

ร้ อยละ
22.8
26.0
13.0
7.8
30.5
100.0

จากตารางที 4.6 พบว่า ใน j สัปดาห์ โดยเฉลีย กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหา
ข่ า วสารมากกว่ า m ครั ง ต่ อ สั ป ดาห์ เพื อตัด สิ น ใจซื อเครื องสํา อางมากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.5
รองลงมาคือ ใช้อินเทอร์ เน็ ต 1 – 3 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 26.0 กลุ่มตัว อย่างใช้อินเทอร์ เน็ต
นานๆครั ง คิดเป็ นร้ อยละ 22.8 ใช้อินเทอร์ เ น็ต 4 – 6 ครั ง ต่ อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 13.0 และกลุ่ ม
ตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ต 7 – 8 ครัง ต่อสัปดาห์ เพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 7.8
ตารางที 4.7 ท่านใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละครังนานเท่าใด
ระยะเวลาในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
น้อยกว่า nk นาที
30 นาที
1 ชัวโมง
2 ชัวโมง
มากกว่า n ชัวโมง
รวม

จํานวน
66
89
110
45
90
400

ร้ อยละ
16.5
22.3
27.5
11.3
22.5
100.0

จากตารางที 4.7 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการแสวงหาข่ า วสาร 1 ชัวโมง
เพื อตั ด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางมากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.5 รองลงมาคื อ ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต
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ในการแสวงหาข่าวสารมากกว่า n ชัวโมง คิดเป็ นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ตนาน 30 นาที
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.3 ใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต น้ อ ยกว่ า nk นาที คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.5 และกลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้
อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข่าวสาร 2 ชัวโมงเพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้ อยละ
11.3
ตารางที 4.8 ท่านอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์ในการใช้เครื องสําอางบ่อย
เพียงใด
จํานวนครั8 งต่ อสัปดาห์
1 ครังต่อสัปดาห์
2 ครังต่อสัปดาห์
3 ครังต่อสัปดาห์
4 ครังต่อสัปดาห์
มากกว่า q ครังต่อสัปดาห์
รวม

จํานวน
129
89
84
24
74
400

ร้ อยละ
32.3
22.3
21.0
6.0
18.5
100.0

จากตารางที 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์ใน
การใช้เครื องสําอาง 1 ครังต่อสัปดาห์มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมาคืออ่าน review สิ นค้าหรื อ
คําแนะนําจากผูท้ ี มี ประสบการณ์ ในการใช้เครื องสําอาง 2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 22.3 กลุ่ ม
ตัวอย่างอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์ 3 ครังต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 21.0
กลุ่มตัวอย่างอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์มากกว่า q ครังต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 18.5 และกลุ่มตัวอย่างอ่ าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ี มี ประสบการณ์ ในการใช้
เครื องสําอาง 4 ครังต่อสัปดาห์นอ้ ยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 6.0
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ตารางที 4.9 การแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิม
ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปล
ความหมาย

2.41
2.24

1.14
1.09

แสวงหาน้อย
แสวงหาน้อย

2.20
2.10
1.58
2.11

1.05
1.06
0.80
0.72

แสวงหาน้อย
แสวงหาน้อย
แสวงหาน้อยทีสุ ด
แสวงหาน้อย

1. Facebook Fanpage/Sponser

n.qj

1.24

แสวงหามาก

2. Youtube/Youtuber

3.30

1.30

แสวงหาปานกลาง

3. เว็บบอร์ดเกียวกับความงาม

3.24

1.39

แสวงหาปานกลาง

4. เว็บบล็อคของบิวตีบล็อคเกอร์

3.08

1.35

แสวงหาปานกลาง

การแสวงหาข่ าวสาร
สื อดั8งเดิม
1. โทรทัศน์
2. หนังสื อเล่มเล็ก โปสการ์ ดจาก
เครื องสําอางแบรนด์ต่างๆ ทีส่ งมา
รายเดือนทางไปรษณี ย ์
3. แผ่นพับโฆษณาเครื องสําอาง
4. นิตยสาร
5. หนังสื อพิมพ์
เฉลียรวม
สื อใหม่
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ตารางที 4.9 (ต่อ)
การแสวงหาข่ าวสาร
5. Instagram
6. เว็บไซด์ของร้านค้าทีขาย
เครื องสําอางออนไลน์
7. โฆษณาออนไลน์
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)
2.89

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.
1.38

2.88

1.26

แสวงหาปานกลาง

2.66

1.13

แสวงหาปานกลาง

3.07

0.98

แสวงหาปานกลาง

การแปลความหมาย
แสวงหาปานกลาง

จากตารางที 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
น้อย มีคา่ เฉลีย 2.11 และ แสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย
3.07
เมื อพิจารณาถึ งการแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิ ม พบว่า กลุ่ มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจาก
โทรทัศน์ มากที สุ ด มี ค่า เฉลี ย 2.41 รองลงมาคือ แสวงหาข่ าวสารจากแผ่นพับ โฆษณาเครื องสํา อาง
มีค่าเฉลีย 2.20 แสวงหาข่าวสารจากหนังสื อเล่มเล็ก โปสการ์ ดจากเครื องสําอางแบรนด์ต่างๆ ทีส่ งมา
รายเดื อนทางไปรษณี ย์ มีค่าเฉลีย 2.24 และแสวงหาข่าวสารจากนิ ตยสาร มีค่าเฉลีย 2.10 และแสวงหา
ข่าวสารจากหนังสื อพิมพ์นอ้ ยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 1.58
และพิ จารณาถึ งการแสวงหาข่า วสารจากสื อใหม่ พบว่ า กลุ่ มตัว อย่า งแสวงหาข่า วสารจาก
Facebook Fanpage/Sponser มี ค่าเฉลี ย 3.41 รองลงมาคือแสวงหาข่าวสารจาก Youtube/Youtuber
มีค่าเฉลีย 3.30 แสวงหาข่าวสารจากเว็บบอร์ ด มีค่าเฉลีย 3.24 แสวงหาข่าวสารจากเว็บบล็อคของบิ วตี
บล็อคเกอร์ มีคา่ เฉลีย 3.08 แสวงหาข่าวสารจาก Instagram มีค่าเฉลีย 2.89 แสวงหาข่าวสารจากเว็บไซด์
ของร้านค้าทีขายเครื องสําอางออนไลน์ มีค่าเฉลีย 2.88 และแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์นอ้ ย
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.66
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ตอนที 3 ความน่ าเชื อถือของแหล่งข้ อมูลข่ าวสารทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการ
ตัดสินใจซื8อเครื องสํ าอาง
การวิเคราะห์ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อ ได้แก่ ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัจนภาษา และความน่าเชือถือ
ของแหล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารด้า นอวัจ นภาษา โดยนํา เสนอในรู ป แบบของค่ า เฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน ดังตารางที 4.9 ถึง 4.10
ตารางที 4.10 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัจนภาษา
ความน่ าเชือถือของ
แหล่ งข้ อมูลข่ าวสาร
ด้ านวัจนภาษา
1. เขียนแนะนํารายละเอียดและ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
2. มีการอัพเดทข้อมูลสิ นค้า
สมําเสมอ
3. ร้านค้าออนไลน์มีการโต้ตอบกับ
ลูกค้าผ่านทางคอมเม้นท์
4. เว็บไซต์มีการเขียนข้อความ
จัดลําดับ
5. มีการใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.45

1.03

เชือถือมาก

3.39

1.06

เชือถือปานกลาง

3.32

1.02

เชือถือปานกลาง

3.23

1.04

เชือถือปานกลาง

3.11
3.30

0.91
0.85

เชือถือปานกลาง
เชือถือปานกลาง

จากตารางที q.jk พบว่า ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัจนภาษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย n.nk
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เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชือถือแหล่งข้อมูลทีเขียนแนะนํารายละเอียดและ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์มากทีสุ ด มีค่าเฉลีย n.qu รองลงมาคือเชือถือแหล่งข้อมูลทีมีการอัพเดทข้อมูลสิ นค้า
สมําเสมอ มีคา่ เฉลีย n.nm เชือถือร้านค้าออนไลน์ทีมีการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทางคอมเม้นท์
มีคา่ เฉลีย n.nv เชือถือเว็บไซต์ทีมีการเขียนข้อความจัดลําดับ มีคา่ เฉลีย n.vn และเชือถือแหล่งข้อมูลการ
ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย มีค่าเฉลีย n.jj
ตารางที 4.11 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอวัจนภาษา
ความน่ าเชือถือของ
แหล่ งข้ อมูลข่ าวสาร
ด้ านอวัจนภาษา
1. ใช้ภาพหรื อวีดีโอของบุคคลทีมี
ชือเสี ยง
2. แนะนําวิธีการใช้สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เป็ นภาพ
3. ใช้รูปภาพของเครื องสําอาง
4. มีการโฆษณาแฝงผ่านสื อ
ออนไลน์
5. รู ปแบบของสี และตัวอักษร
สวยงาม
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.28

1.04

เชือถือปานกลาง

3.28

1.02

เชือถือปานกลาง

3.03
2.85

0.93
0.97

เชือถือปานกลาง
เชือถือปานกลาง

2.65

0.95

เชือถือปานกลาง

3.01

0.80

เชือถือปานกลาง

จากตารางที 4.1j พบว่า ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอวัจนภาษา โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.02
เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่ มตัว อย่างเชื อถือแหล่งข้อมูลด้วยการใช้ภาพหรื อ วีดี โอ
ของบุ คคลที มีชือเสี ยงและแนะนําวิธีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ทีเป็ นภาพมากที สุ ด มีค่าเฉลี ย 3.28
รองลงมาคือใช้รูปภาพของเครื องสําอาง มีค่าเฉลีย 3.03 เชือถือแหล่งข้อมูลทีมีการโฆษณาแฝง
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ผ่านสื อออนไลน์ มีค่าเฉลีย 2.85 และเชื อถื อแหล่ งข้อมูลของเว็บไซต์ทีมี รูปแบบของสี และตัวอักษร
ทีสวยงามน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.65
ตอนที E การปฎิสัมพันธ์ กับเครื อข่ ายสั งคมที มีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซื8อเครืองสํ าอาง
วิเคราะห์ การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอาง โดยนําเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที 4.12
ตารางที 4.12 การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
ค่ าเฉลีย
(X̅)
3.33

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.
1.13

2. เพือนร่ วมงาน

2.77

1.04

3. พนักงานขายเครื องสําอางตาม
เคาน์เตอร์ และเมคอัพอาร์ ททิส

2.67

1.11

4. เพือนทางสื อสังคมออนไลน์
5. เจ้าของกระทู ้ และAdmin
Facebook Fanpage
6. พ่อแม่ ญาติ พีน้อง

2.44
2.42

1.15
1.20

มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย

2.38

1.22

7. บิวตีบล๊อกเกอร์
8. คนรู ้จกั และเพือนไม่สนิท
เฉลียรวม

2.35
2.22
2.57

1.23
1.02
0.76

มีปฏิสัมพันธ์
ปานกลาง
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย

การปฎิสัมพันธ์ กบั เครือข่ ายสั งคม
1. เพือนและเพือนสนิ ท

การแปลความหมาย
มีปฏิสัมพันธ์
ปานกลาง
มีปฏิสัมพันธ์
ปานกลาง
มีปฏิสัมพันธ์
ปานกลาง
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จากตารางที 4.12 พบว่า การปฎิสั มพันธ์ กบั เครื อ ข่า ยสั ง คมโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับน้อย
มีคา่ เฉลีย 2.57
เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฎิ สัมพันธ์กับเพือนและเพื อนสนิ ทมากที สุ ด
มีค่าเฉลีย 3.33 รองลงมาคือปฎิสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน มีค่าเฉลีย 2.77 ปฎิสัมพันธ์กบั พนักงานขาย
เครื องสําอางตามเคาน์ เ ตอร์ แ ละเมคอัพ อาร์ ททิ ส มีค่า เฉลี ย 2.67 ปฎิสั มพันธ์ กบั เพื อนทางสื อสั ง คม
ออนไลน์ มีค่าเฉลีย 2.44 ปฎิสัมพันธ์กบั เจ้าของกระทู ้ และAdmin Facebook Fanpage มีค่าเฉลีย 2.42
ปฎิ สั มพันธ์กับพ่ อแม่ ญาติ พีน้อง มี ค่า เฉลี ย 2.38 ปฎิ สั มพันธ์กับ บิ ว ตี บล๊ อกเกอร์ มี ค่า เฉลี ย 2.35
และปฎิสัมพันธ์กบั คนรู ้จกั และเพือนไม่สนิทน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.22
ตอนที 5 ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสินใจ
ซื8อเครื องสํ าอาง
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยนําเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที
4.13 – ตารางที 4.16
ตารางที 4.13 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนใน
การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
1. วัตถุดิบ/ส่ วนผสม
2. ผลิตภัณฑ์ได้การรับรอง
มาตรฐาน
3. ตราสิ นค้ามีชือเสี ยง
4. Tester
5. รู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.99

1.13

มีอิทธิพลมาก

3.97

1.16

มีอิทธิพลมาก

3.76
3.31
3.30
3.67

1.07
1.18
1.00
0.92

มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลปานกลาง
มีอิทธิพลปานกลาง
มีอิทธิพลมาก
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จากตารางที 4.13 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการลด
ความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.67
เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า วัต ถุ ดิ บ/ส่ วนผสมมี ผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการ
ตัดสิ น ใจซื อเครื องสํา อางมากที สุ ด มีค่า เฉลี ย 3.99 รองลงมาคื อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ได้การรั บรองมาตรฐาน
มี ค่ า เฉลี ย 3.97 ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ตราสิ น ค้า มี ชื อเสี ย ง มี ค่ า เฉลี ย 3.76 Tester มี ผ ลต่ อ การลดความ
ไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง มีค่าเฉลีย 3.31 และด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์นอ้ ยทีสุ ด
มีคา่ เฉลีย 3.30
ตารางที 4.14 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาทีมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอาง
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านราคา
1. ระบุราคาชัดเจน
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริ มาณ
3. ชําระสิ นค้าทําได้ง่าย
4. เปรี ยบเทียบราคากับร้านอืนได้
5. ถูกกว่าท้องตลาด
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.95

1.03

มีอิทธิพลมาก

3.93

1.06

มีอิทธิพลมาก

3.84
3.75
3.50
3.79

1.07
1.05
1.13
0.92

มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก

จากตารางที 4.14 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาทีมีผลต่อการลดความ
ไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.79
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การระบุราคาชัดเจนจะมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.95 รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
มีคา่ เฉลีย 3.93 ชําระสิ นค้าทําได้ง่าย มีค่าเฉลีย 3.84
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สามารถเปรี ยบเทียบราคากับร้านอืนได้ มีค่าเฉลีย 3.75 และมีราคาทีถูกกว่าท้องตลาดส่ งผลต่อการลด
ความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.50
ตารางที 4.15 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายทีมีผลต่อการลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1. ส่ งสิ นค้าตรงตามเวลา
2. จัดส่ งสิ นค้าผ่านไปรษณี ย ์
3. กระบวนการสังซื อสะดวก
4. ซือได้ตลอด 24 ชัวโมง
5. ความหลากหลาย
ของช่องทางการจําหน่าย
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.93
3.86
3.79
3.66
3.60

1.14
1.12
1.05
1.14
1.04

มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก

3.77

0.98

มีอิทธิพลมาก

จากตารางที 4.15 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายทีมีผล
ต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลีย 3.77
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การส่ งสิ นค้าตรงตามเวลามีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนใน
การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.93 รองลงมาคือการจัดส่ งสิ นค้าผ่านไปรษณี ย ์
มีคา่ เฉลีย 3.86 กระบวนการสังซื อสะดวก มีค่าเฉลีย 3.79 สามารถซื อได้ตลอด 24 ชัวโมง มีค่าเฉลีย
3.66 และความหลากหลายของช่องทางการจําหน่ ายส่ งผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.60
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ตารางที 4.16 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1. การจัดโปรโมชันพิเศษ
2. บริ การหลังการขาย
3. การลดราคาสิ นค้า
4. การให้ของแถม
5. ส่ วนลด
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย
(X̅)

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.97
3.84
3.84
3.83
3.66
3.83

1.07
1.12
1.15
1.10
1.16
0.99

มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก

จากตารางที 4.16 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดทีมีผล
ต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย 3.83
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การจัดโปรโมชันพิเศษมีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.97 รองลงมาคือการลดราคาสิ นค้าและบริ การหลังการ
ขาย มีค่าเฉลีย 3.84 เท่ากัน การให้ของแถม มีคา่ เฉลีย 3.83 และร้านค้าทีมีส่วนลดจะลดความไม่แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.66
ตอนที 6 การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื8อเครื องสํ าอางผ่ านร้ านค้าออนไลน์
การวิเคราะห์การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์
โดยนําเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที 4.17
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ตารางที 4.17 การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์
การลดความไม่ แน่ นอน

ค่ าเฉลีย

1. การบริ การหลังการขายทีดี
ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการการ
ซื อซําของฉัน
2. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีมีระยะเวลาการ
จัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ ว
3. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีมีสินค้าพร้อมส่ ง
4. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ที
ผูข้ ายมีการสื อสารทีดีและเป็ นมิตร
5. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีมีวิธีการจัดส่ ง
รวดเร็ ว เช่น EMS

3.83

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.
1.07

3.67

1.12

เห็นด้วยมาก

3.64

1.06

เห็นด้วยมาก

3.63

1.11

เห็นด้วยมาก

3.62

1.10

เห็นด้วยมาก

3.60

1.16

เห็นด้วยมาก

6. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีให้ขอ้ มูลเกียวกับ
สิ นค้าชัดเจน

(X̅ )

การแปลความหมาย
เห็นด้วยมาก
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ตารางที 4.17 (ต่ อ)

(X̅ )

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

3.59

1.09

เห็นด้วยมาก

3.58

1.09

เห็นด้วยมาก

3.57

1.11

เห็นด้วยมาก

3.55

1.07

เห็นด้วยมาก

3.40

1.14

เห็นด้วยมาก

การลดความไม่ แน่ นอน

ค่ าเฉลีย

7. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ที
มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเกียวกับเครื องสําอางได้ เช่น
ไลน์ หน้าเว็บ หรื อโทรศัพท์
8. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีมีภาพประกอบ
สิ นค้าทีชัดเจน
m. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีมีโปรโมชันหรื อ
จัดกิจกรรมทีมีส่วนลดหรื อแถม
สิ นค้า
j0. ฉันรู้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีคนรู ้จกั หรื อ
เพือนแนะนําให้ซือ
11. ฉันรู้สึกแน่ ใจและตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีสิ นค้ามีราคาถูก
กว่าเว็บไซด์อืน
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ตารางที 4.17 (ต่ อ)
การลดความไม่ แน่ นอน

ค่ าเฉลีย

jv. ฉันรู ้สึกแน่ ใจทีจะ
ตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บ
ไซด์ของร้านค้า
ออนไลน์ทีแนะนําจาก
เว็บบอร์ดหรื อบิวตี
บล๊อกเกอร์
เฉลียรวม

3.39

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.
1.15

3.59

0.93

(X̅ )

การแปลความหมาย
เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก

จากตารางที 4.17 พบว่า การลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้า
ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีคา่ เฉลีย 3.59
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การบริ การหลังการขายทีดี ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการการ
ซือซํามีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์มากทีสุ ด
มีคา่ เฉลีย 3.83 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้า
ออนไลน์ทีมีระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ ว มีคา่ เฉลีย 3.67 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีสินค้าพร้อมส่ ง มีค่าเฉลีย 3.64 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจ
ทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ทีผูข้ ายมีการสื อสารทีดีและเป็ นมิตร มีค่าเฉลีย 3.63
กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีวิธีการจัดส่ ง
รวดเร็ ว เช่น EMS มีคา่ เฉลีย 3.62 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซือเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีให้ขอ้ มูลเกียวกับสิ นค้าชัดเจน มีคา่ เฉลีย 3.60 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ทีมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเกียวกับเครื องสําอางได้
เช่น ไลน์ หน้าเว็บ หรื อโทรศัพท์ มีคา่ เฉลีย 3.59 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
จากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีภาพประกอบสิ นค้าทีชัดเจน มีคา่ เฉลีย 3.58 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจ
ทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีโปรโมชันหรื อจัดกิจกรรมทีมีส่วนลด
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หรื อแถมสิ นค้า มีค่าเฉลีย 3.57 กลุ่มตัวอย่างรู้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีคนรู ้จกั หรื อเพือนแนะนําให้ซือ มีคา่ เฉลีย 3.55 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจและตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีสิ นค้ามีราคาถูกกว่าเว็บไซด์อืน มีค่าเฉลีย 3.40 และ
กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีแนะนําจากเว็บ
บอร์ ดหรื อบิวตีบล๊อกเกอร์นอ้ ยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.39
ตอนที 7 ระดับความคิดเห็นของประชากรเพศหญิงทีมีต่อการแสวงหาข่ าวสารเพือลดความ
ไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื8อเครืองสํ าอางจากร้ านค้ าออนไลน์
ตารางที 4.18 แสดงค่าเฉลียของตัวแปรทีมีผลต่อการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่นอนในการ
ตัดสิ นใจซือเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
การแสวงหาข่ าวสารเพือลดความไม่ แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื8อ
1. การแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิม
2. การแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่
3. ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา
4. ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษา
5. การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
6. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
7. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
8. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
9. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดการส่ งเสริ ม
การตลาด
10. การลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อ

ค่าเฉลีย

ความหมาย

2.11
3.07
3.30
3.02
2.57
3.67
3.79
3.77

แสวงหาน้อย
แสวงหาปานกลาง
เชือถือปานกลาง
เชือถือปานกลาง
มีปฏิสัมพันธ์นอ้ ย
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก
มีอิทธิพลมาก

3.82

มีอิทธิพลมาก

3.59

เห็นด้วยมาก
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จากตารางที 4.18 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดการส่ งเสริ มการตลาดมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.82 รองลงมาคือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา มีค่าเฉลีย 3.79 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มี ค่าเฉลีย 3.77
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย 3.67 การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซือ มีค่าเฉลีย 3.59 ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา มีค่าเฉลีย 3.30 การแสวงหาข่าวสารจาก
สื อใหม่ มีค่าเฉลีย 3.07 ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษา มีค่าเฉลีย 3.02 การปฏิสัมพันธ์กบั
เครื อข่ายสังคม มีคา่ เฉลีย 2.57 และแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิมน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.11

E.H ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที I การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา
ตารางที 4.19 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
ด้านวัจนภาษาและด้านอวัจนภาษา
ตัวแปร
การแสวงหาข่าวสาร
หมายเหตุ: ** ระดับนัยทางสถิติที .01

ความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร
ค่ าสหสัมพันธ์
Sig
.65**
.00

จากตารางที q.j9 พบว่า การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั
ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .65
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.65 , Sig = 0.00)
นอกจากนี ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที 2 ถึง 5 ตามตารางที 4.19 ดังนี
สมมติฐานข้ อที M การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์
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สมมติฐานข้ อที H ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของร้าน
เครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที E การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานข้ อที N ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที 4.20 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซื อเครื องสําอางออนไลน์

ตัวแปร
การแสวงหาข่าวสาร
สื อดังเดิม
สื อใหม่
ความน่าเชือถือของแหล่งสาร
ด้านวัจนภาษา
ด้านอวัจนภาษา
การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่ าย

การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื8อเครื องสํ าอาง
ออนไลน์
ค่ าสหสั มพันธ์
Sig
.55**
.00
.20**
.00
.60**
.00
.68**
.00
.67**
.00
.57**
.00
.31**
.00
.74**
.00
.67**
.00
.67**
.00
.69**
.00
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ตารางที 4.20 (ต่ อ)
ตัวแปร
การส่ งเสริ มการตลาด
ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ** ระดับนัยทางสถิติที .01

การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื8อเครื องสํ าอาง
ออนไลน์
ค่ าสหสั มพันธ์
Sig
.62**
.00
.67**
.00

จากสมมติฐานข้อที v พบว่า การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์ มีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .55 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.55 , Sig = 0.00)
จากสมมติฐานข้อที n พบว่า ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของ
ร้านเครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ออนไลน์มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .68 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.68 , Sig = 0.00)
จากสมมติฐานข้อที q พบว่า การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั การลดความ
ไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .31 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.31 , Sig = 0.00)
จากสมมติฐานข้อที u พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .74 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 (R = 0.74 , Sig = 0.00)
นอกจากนี ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ทีสามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ตวั แปรการ
ลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์ ดังตารางที q.v1
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ตารางที 4.21 แสดงค่าเฉลียของปั จจัยทีส่ งผลต่อการลดความไม่แน่ นอนของประชากรเพศหญิง
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์
ตัวแปรพยากรณ์

R2

1. ปั จจัยส่ วนประสมทาง
.472
การตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย
2. ความน่าเชือถือของแหล่ง
.569
สารด้านวัจนภาษา
3. การแสวงหาข่าวสารจาก
.597
สื อใหม่
4. ปั จจัยส่ วนประสมทาง
.615
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์
5. ปั จจัยส่ วนประสมทาง
.625
การตลาดด้านราคา
หมายเหตุ: **ระดับนัยทางสถิติที .001

R2
Change

R2
Adjust

t

Sig

สั มประสิ ทธิ\ถดถอย
Beta
.190

.472

.471

3.368

.000

B
.181

.097

.567

5.533

.000

.272

.249

.028

.594

4.149

.000

.161

.169

.019

.611

3.347

.000

.166

.163

.009

.620

3.145

.000

.178

.174

จากตารางที 4.21 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 5 ประเภท ทีสามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ปัจจัยที
ส่ งผลต่อการลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.001
โดยมี 5 ตัวแปรตามลําดับความสําคัญ ได้แก่
1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
2) ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา
3) การแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่
4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
5) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
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อย่างไรก็ดี ทัง 5 รู ปแบบร่ วมกัน สามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ตวั แปรการลดความไม่แน่ นอน
ของประชากรเพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ได้ร้อยละ 62.5 โดยปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายสามารถพยากรณ์ได้มากทีสุ ด ได้ร้อยละ 47.2 รองลงมาได้แก่
ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา ได้ร้อยละ 9.7 การแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่ ได้ร้อยละ
2.8 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้ร้อยละ 1.9 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาได้ร้อยละ 0.9 ซึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “การแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์” ( Information Seeking and Uncertainty Reduction in Purchasing Decision on Online
Cosmetic Shop) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาตามวัตถุประสงค์หลัก ดังนี
1) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
ด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
เครื องสํ า อางกับ การลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อางจากร้ า นค้า ออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ
การวิจยั เรื อง “การแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั มุ่งหาข้อเท็จจริ งและข้อสรุ ป
เชิ ง ปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นเครื องมือ ในการเก็บข้อมูลเกี ยวกับการแสวงหา
ข่าวสารเกี ยวกับเครื องสํา อางออนไลน์ การรั บ รู้ ความน่ า เชื อถื อของแหล่งข้อมูลการปฎิ สัมพัน ธ์กับ
เครื อข่ายสังคม และส่ วนประสมทางการตลาด โดยการเก็บข้อมูลออนไลน์จากกลุ่มประชากรเพศหญิง
ทีมีพฤติกรรมการซื อสิ นค้าและบริ การทางอินเทอร์ เน็ตอย่างน้อย 1 ครัง อายุตงแต่
ั 18-45 ปี และอาศัย
อยู่ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และทํา การเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ บนเว็บไซต์
แหล่งชุมชนออนไลน์ (Online Community) เช่ น เว็บไซต์ www.pantip.com ในห้องโต๊ะเครื องแป้ ง
www.jeban.com www.cosmenet.in.th///www.ladyissue.com//www.vanilla.in.th
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www.beauty.wongnai.com ตลอดจน Facebook//Fanpage/ของบิวตีบล๊อคเกอร์ / Facebook ของร้าน
ขายเครื องสําอาง และ Instagram ร้านขายเครื องสําอาง
เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ทีผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นามาจาก
งานวิจยั ทีผ่านมาทีศึกษาเกียวกับการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางและ พัฒนามาจากทฤษฎีการลดความไม่
แน่ นอน (Uncertainty Reduction Theory) การวิจยั ครังนีผ่านการทดสอบความเทียงตรงของเนื' อหาด้วย
การให้ผเู ้ ชียวชาญด้านนิ เทศศาสตร์ 3 ท่าน พิจารณาแล้วนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับนิ ยามศัพ ท์ (Content Validity Congruence Index: IOC) ซึ งมีค่าเท่ ากับ 0.98 และก่ อน
ดําเนิ นการเก็บข้อมูลจริ ง ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล (Pre-Test) จากกลุ่มตัวอย่าง 40 คน เพือนํามาหาค่าความ
เชื อมัน (Reliability) และค่าความเชือมันของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.73 จากนั'นดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในออนไลน์เพือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS บรรยายเชิ งสถิติ
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Regression analysis เพือวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับลักษณะประชากรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ทีเคยซื' อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ มีจาํ นวนทั'งสิ' น 400 คน
พิจารณาถึงอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง XX-XY ปี มีจาํ นวน ZY[ คน คิดเป็ นร้อยละ \]
รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง \^ ปี ขึ'นไป จํานวน ZZ_ คิดเป็ นร้อยละ X`.Y กลุ่มอายุ X[-X] ปี จํานวน a[
คน คิดเป็ นร้อยละ Z] และกลุ่มอายุ Z`-XZ ปี จํานวน Y_ คน คิดเป็ นร้อยละ Z\.Y
เมือพิจารณาถึงสถานภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างสถานภาพโสด จํานวน \\Y คน คิดเป็ นร้ อยละ
`\.` รองลงมาคือสถานภาพสมรส มีจาํ นวน [_ คน คิดเป็ นร้อยละ Z[ และสถานภาพหย่าร้าง มีจาํ นวน
Z คน คิดเป็ นร้อยละ ^.\
เมื อพิจารณาถึ งระดับการศึ กษาพบว่ า กลุ่ มตัวอย่า งจบการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี มากที สุ ด
มีจาํ นวน X`Y คน คิดเป็ นร้ อยละ aZ.\ รองลงมาคือระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน aZคน
คิดเป็ นร้ อยละ Za.` อนุ ปริ ญญาหรื อเที ยบเท่า มีจาํ นวน X_ คน คิดเป็ นร้ อยละ [ และระดับมัธยมศึกษา
มีจาํ นวน X^ คน คิดเป็ นร้อยละ Y
เมือพิจารณาถึงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน Z^,^^Z-X^,^^^ บาท
มีจาํ นวน Z[` คน คิดเป็ นร้อยละ _X รองลงมาคือ X^,^^Z-\^,^^^ บาท มีจาํ นวน Z^[ คน คิดเป็ นร้อยละ
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X[.Y มีรายได้ส่วนตัวตํากว่า Z^,^^^ บาท มีจาํ นวน `\ คน คิดเป็ นร้อยละ X^.` มีรายได้ส่วนตัว _^,^^ZY^,^^^ บาท มี จาํ นวน XX คน คิดเป็ นร้ อยละ Y.Y และมี รายได้ส่ วนตัว ต่ อเดื อน \^,^^Z-_^,^^^ บาท
จํานวน XZ คน คิดเป็ นร้อยละ Y.\
5.1.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี ยวกั บ การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ของประชากรสสสสสสส
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ใน i สั ปดาห์ โดยเฉลี ยพบว่า กลุ่ มตัว อย่า งใช้อิน เทอร์ เ น็ ตในการแสวงหาข่ าวสารมากกว่า
k ครั งต่ อ สั ป ดาห์ เพื อตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อางมากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.5 รองลงมาคื อ ใช้
อินเทอร์ เน็ต 1 – 3 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 26.0 กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ตนานๆครัง คิดเป็ น
ร้อยละ 22.8 ใช้อินเทอร์ เน็ต 4 – 6 ครัง ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 13.0 และกลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ต
7 – 8 ครัง ต่อสัปดาห์ เพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 7.8
นอกจากนี กลุ่ มตัว อย่า งใช้อินเทอร์ เ น็ ตในการแสวงหาข่ าวสาร 1 ชัวโมง เพื อตัดสิ น ใจซื อ
เครื องสําอางมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข่าวสารมากกว่า
q ชั วโมง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.5 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต นาน 30 นาที คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.3
ใช้อินเทอร์ เน็ตน้อยกว่า qr นาที คิดเป็ นร้อยละ 16.5 และกลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหา
ข่าวสาร 2 ชัวโมงเพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยที สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 11.3 และกลุ่มตัวอย่างอ่าน
review สิ น ค้า หรื อ คํา แนะนํา จากผู ้ที มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้เ ครื องสํ า อาง 1 ครั งต่ อ สั ป ดาห์
เพือประกอบการตัดสิ นใจซือเครื องสําอางมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมาคืออ่าน review สิ นค้า
หรื อคําแนะนํา จากผูท้ ี มี ประสบการณ์ ในการใช้เ ครื องสํา อาง 2 ครั งต่อสั ปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 22.3
กลุ่มตัวอย่างอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์ 3 ครังต่อสัปดาห์ คิดเป็ น ร้อยละ
21.0 กลุ่มตัวอย่างอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์มากกว่า s ครั งต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และกลุ่มตัวอย่างอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์ในการ
ใช้เครื องสําอาง 4 ครังต่อสัปดาห์นอ้ ยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 6.0
จากการวิเ คราะห์ ข้อมูล เกี ยวกับการใช้อิ นเทอร์ เ น็ ต ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร
พบว่าใน i สัปดาห์โดยเฉลีย กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่า k ครั งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาทีใช้ใน
การแสวงหาข้อมูล 1 ชัวโมงและ อ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ี มีประสบการณ์ในการ
ใช้เครื องสําอาง 1 ครังต่อสัปดาห์ เพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ การแสวงหาข่าวสารเพือตัดสิ นใจซื1อเครืองสําอาง
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งประเภทของสื อทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการแสวงหาข่าวสารเพือตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอาง ได้แก่ สื อดังเดิม และ สื อใหม่
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านในการแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิ ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหา
ข่ าวสารจากโทรทัศน์ มากที สุ ด มี ค่า เฉลี ย 2.41 รองลงมาคือ แสวงหาข่ า วสารจากแผ่นพับ โฆษณา
เครื องสําอาง มีค่าเฉลีย 2.20 แสวงหาข่าวสารจากหนังสื อเล่มเล็ก โปสการ์ ดจากเครื องสําอางแบรนด์
ต่างๆ ทีส่ งมารายเดือนทางไปรษณี ย์ มีค่าเฉลีย 2.24 และแสวงหาข่าวสารจากนิ ตยสาร มีค่าเฉลีย 2.10
และแสวงหาข่ า วสารจากหนั ง สื อพิ ม พ์ น้ อ ยที สุ ด มี ค่ า เฉลี ย 1.58 และ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น
ในการแสวงหาข่ า วสารจากสื อใหม่ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งแสวงหาข่ า วสารจาก
Facebook
Fanpage/Sponser มีค่าเฉลีย 3.41 รองลงมาคือแสวงหาข่าวสารจาก Youtube/Youtuber มีค่าเฉลีย 3.30
แสวงหาข่ าวสารจากเว็บบอร์ ด มี ค่า เฉลี ย 3.24 แสวงหาข่ า วสารจากเว็บบล็อคของบิ ว ตี บล็อคเกอร์
มีคา่ เฉลีย 3.08 แสวงหาข่าวสารจาก Instagram มีค่าเฉลีย 2.89 แสวงหาข่าวสารจากเว็บไซด์ของร้านค้า
ที ขายเครื องสํ า อางออนไลน์ มี ค่า เฉลี ย 2.88 และแสวงหาข่ าวสารจากโฆษณาออนไลน์ น้อยที สุ ด
มีคา่ เฉลีย 2.66
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากสื อดังเดิม เพือตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย 2.11 ซึ งสื อโทรทัศน์ เป็ นสื อดังเดิ มที กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
แสวงหาข่าวสารมากทีสุ ด นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.07 สื อ Facebook Fanpage/Sponser เป็ นสื อทีกลุ่มตัวอย่างสนใจและแสวงหา
ข่าวสารจากสื อประเภทนี มากทีสุ ด
5.1.4 ผลการวิ เ คราะห์ ความน่ าเชื อถื อ ของแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที มี ผ ลต่ อ การลดความ
ไม่ แน่ นอนในการตัดสินใจซื1อเครืองสํ าอาง
ผูว้ ิจยั แบ่งประเภทความน่ าเชื อถือของแหล่ งข้อมูลข่าวสารที มีผลต่อการลดความไม่ แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อ ได้แก่ ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัจนภาษา และความน่ าเชื อถือ
ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอวัจนภาษา
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านของแหล่ งข้อมูลข่าวสารด้านวัจนภาษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเชื อถือ
แหล่งข้อมูลทีเขียนแนะนํารายละเอียดและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์มากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.45 รองลงมาคือ
เชือถือแหล่งข้อมูลทีมีการอัพเดทข้อมูลสิ นค้าสมําเสมอ มีค่าเฉลีย 3.39 เชือถือร้านค้าออนไลน์ทีมีการ
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โต้ต อบกับ ลู กค้า ผ่า นทางคอมเม้น ท์ มีค่ า เฉลี ย 3.32 เชื อถื อ เว็บไซต์ทีมี การเขีย นข้อความจัด ลํา ดับ
มีคา่ เฉลีย 3.23 และเชือถือแหล่งข้อมูลการใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย มีค่าเฉลีย 3.11 และพิจารณาเป็ นรายด้าน
ของแหล่ งข้อมูลข่ าวสารด้านอวัจ นภาษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างเชื อถื อแหล่ งข้อมูลด้ว ยการใช้ภาพหรื อ
วีดีโอของบุคคลที มี ชือเสี ยงและแนะนําวิธีการใช้สินค้าและผลิ ตภัณฑ์ทีเป็ นภาพมากที สุ ด มีค่าเฉลีย
3.28 รองลงมาคือใช้รูปภาพของเครื องสําอาง มีค่าเฉลีย 3.030 เชื อถือแหล่งข้อมูลทีมีการโฆษณาแฝง
ผ่านสื อออนไลน์ มีค่าเฉลีย 2.85 และเชื อถื อแหล่ งข้อมูลของเว็บไซต์ทีมี รูปแบบของสี และตัวอักษร
ทีสวยงามน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.65
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่า งมีความน่ า เชือถื อของแหล่ ง ข้อมูลข่าวสารด้านวัจนภาษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.30 โดยเชื อถือแหล่ งข้อมูลที เขียนแนะนํารายละเอี ยด
และวิ ธี การใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มากที สุ ด และมี ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง ข้อมู ล ข่ า วสารด้า นอวัจ นภาษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.02 โดยเชื อถื อแหล่งข้อมูลด้วยการใช้ภาพหรื อวีดีโอ
ของบุคคลทีมีชือเสี ยง และการใช้ภาพเพือแนะนําวิธีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์มากทีสุ ด
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ การปฎิสัมพันธ์ กบั เครือข่ ายสังคม
การปฎิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย 2.57 เมื อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฎิสัมพันธ์กบั เพือนและเพือนสนิ ทมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.33 รองลงมา
คือปฎิสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน มีค่าเฉลีย 2.77 ปฎิสัมพันธ์กบั พนักงานขายเครื องสําอางตามเคาน์เตอร์
และเมคอัพ อาร์ ท ทิ ส มี ค่า เฉลี ย 2.67 ปฎิ สั ม พัน ธ์ กับ เพื อนทางสื อสั ง คมออนไลน์ มี ค่า เฉลี ย 2.44
ปฎิสัมพันธ์กบั เจ้าของกระทู ้ และAdmin Facebook Fanpage มีคา่ เฉลีย 2.42 ปฎิสัมพันธ์กบั พ่อแม่ ญาติ
พีน้อง มีค่าเฉลีย 2.38 ปฎิสัมพันธ์กบั บิ วตีบล๊อกเกอร์ มีค่าเฉลีย 2.35 และปฎิสัมพันธ์กบั คนรู ้ จักและ
เพือนไม่สนิ ทน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.22
5.1.6 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื1อเครืองสํ าอาง
ผูว้ ิจยั แบ่งประเภทของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ออกเป็ น 5 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.67 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
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พบว่า วัต ถุ ดิบ/ส่ ว นผสมมี ผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากที สุ ด
มีค่าเฉลีย 3.99 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ได้การรั บรองมาตรฐาน มีค่าเฉลีย 3.97 ด้านผลิตภัณฑ์ทีตรา
สิ นค้ามีชือเสี ยงมีค่าเฉลีย 3.76 Tester มีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
มีค่าเฉลีย 3.31 และด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์นอ้ ยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.30
ด้านราคาที มี ผลต่ อการลดความไม่ แ น่ นอนในการตัด สิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย 3.79 เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า การระบุ ราคาชัด เจนมี ผ ลต่ อ การ
ลดความไม่ แ น่ น อนในการตั ด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางมากที สุ ด มี ค่ า เฉลี ย 3.95 รองลงมาคื อ
ราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพและปริ มาณ มี ค่ า เฉลี ย 3.93 ชํา ระสิ นค้า ทํา ได้ ง่ า ย มี ค่ า เฉลี ย 3.84
สามารถเปรี ยบเที ย บราคากับ ร้ า นอื นได้ มี ค่ า เฉลี ย 3.75 และมี ร าคาที ถู ก กว่ า ท้อ งตลาดส่ ง ผลต่ อ
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.50
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายที มีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลีย q.{{ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การส่ งสิ นค้าตรงตามเวลา
มีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย q.kq รองลงมาคือ
การจัดส่ งสิ นค้าผ่านไปรษณี ย ์ มีค่าเฉลีย q.|} กระบวนการสังซื อสะดวก มีค่าเฉลีย q.{k สามารถซื อได้
ตลอด ~s ชั วโมง มี ค่ า เฉลี ย q.}} และความหลากหลายของช่ อ งทางการจํ า หน่ า ยส่ งผลต่ อ
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย q.}r
และด้ า นการส่ งเสริ มการตลาดที มี ผ ลต่ อ การลดความไม่ แ น่ น อนในการตั ด สิ นใจซื อ
เครื องสํ า อาง โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี ย q.|3 เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า
การจัด โปรโมชันพิ เ ศษมี ผลต่ อการลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํา อางมากที สุ ด
มี ค่ า เฉลี ย q.k{ รองลงมาคื อ การลดราคาสิ น ค้า และบริ ก ารหลัง การขาย มี ค่ า เฉลี ย q.|s เท่ า กัน
การให้ ของแถม มี ค่า เฉลี ย q.|q และร้ า นค้า ที มี ส่ ว นลดจะลดความไม่ แ น่ นอนในการตัดสิ น ใจซื อ
เครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย q.}}
5.1.7 ผลการวิเคราะห์ การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื1อเครื องสําอาง
//////////////// ผ่ านร้ านค้ าออนไลน์
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีคา่ เฉลีย 3.59 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การบริ การหลังการขายทีดี
ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการการซื อซํามีผลต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อ
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เครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์มากทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.83 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจ
ทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ ว
มีคา่ เฉลีย 3.67 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมี
สิ นค้าพร้อมส่ ง มีคา่ เฉลีย 3.64 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
ทีผูข้ ายมีการสื อสารทีดีและเป็ นมิตร มีคา่ เฉลีย 3.63 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ใจทีจะตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีวิธีการจัดส่ งรวดเร็ ว เช่น EMS
มีคา่ เฉลีย 3.62 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์
ทีให้ขอ้ มูลเกียวกับสิ นค้าชัดเจน มีคา่ เฉลีย 3.60 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
จากร้านค้าออนไลน์ทีมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเกียวกับเครื องสําอางได้ เช่น ไลน์
หน้าเว็บไซด์ หรื อโทรศัพท์ มีคา่ เฉลีย 3.59 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
จากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีภาพประกอบสิ นค้าทีชัดเจน มีคา่ เฉลีย 3.58 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจ
ทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีมีโปรโมชันหรื อจัดกิจกรรมทีมีส่วนลด
หรื อแถมสิ นค้า มีคา่ เฉลีย 3.57 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของ
ร้านค้าออนไลน์ทีคนรู ้จกั หรื อเพือนแนะนําให้ซือ มีคา่ เฉลีย 3.55 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจและตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีสิ นค้ามีราคาถูกกว่าเว็บไซด์อืน มีค่าเฉลีย 3.40 และ
กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกแน่ ใจทีจะตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากเว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ทีแนะนําจากเว็บ
บอร์ ดหรื อบิวตีบล๊อกเกอร์นอ้ ยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.39

5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติ ฐ านข้อ ที 1 การแสวงหาข่ า วสารเกี ยวกั บ เครื องสํ า อางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา
จากสมมติ ฐ านข้ อ ที i พบว่ า การแสวงหาข่ า วสารเกี ยวกั บ เครื องสํ า อางออนไลน์
มีความสัมพันธ์กบั ความน่ าเชื อถือของแหล่ งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา โดยมีค่าสหสั มพันธ์
เท่ากับ .65 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.65 , Sig = 0.00)
สมมติ ฐ านข้อ ที 2 การแสวงหาข่ า วสารเกี ยวกั บ เครื องสํ า อางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์
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จากสมมติ ฐ านข้อ ที ~ พบว่ า การแสวงหาข่ า วสารเกี ยวกับ เครื องสํ า อางออนไลน์ / //////
มีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์ มีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .55 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.55 , Sig = 0.00)
สมมติ ฐ านข้อ ที 3 ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารด้า นอวัจ นภาษาและวัจ นภาษาของร้ า น
เครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากสมมติฐานข้อที q พบว่า ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของ
ร้านเครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ออนไลน์ มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .68 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.68 , Sig = 0.00)
สมมติฐานข้อที 4 การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากสมมติฐานข้อที s พบว่า การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .31
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.31 , Sig = 0.00)
สมมติฐานข้อที 5 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากสมมติฐานข้อที ƒ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .74
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (R = 0.74 , Sig = 0.00)
นอกจากนี ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ทีสามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ตวั แปรการ
ลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์
ผูว้ ิจยั พบว่า มีตวั แปรพยากรณ์ 5 ประเภท ทีสามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ปัจจัยทีส่ งผลต่อการ
ลดความไม่แน่นอนของประชากรเพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01
โดยมี 5 ตัวแปรตามลําดับความสําคัญ ได้แก่
1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
2) ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา
3) การแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่
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4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
5) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
โดยทัง 5 รู ปแบบร่ วมกันอธิ บายหรื อพยากรณ์ตวั แปรการลดความไม่แน่ นอนของประชากร
เพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ได้ร้อยละ 62.5 โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ยสามารถพยากรณ์ ไ ด้ ม ากที สุ ด ได้ ร้ อ ยละ 47.2 รองลงมา ได้ แ ก่
ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารด้า นวัจ นภาษา ได้ร้อ ยละ 9.7 การแสวงหาข่ า วสารจากสื อใหม่
ได้ร้อยละ 2.8 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้ร้อยละ 1.9 และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาได้ร้อยละ 0.9 ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้

5.3 อภิปรายผล
ทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอนในการสื อสารเป็ นหนึ งในทฤษฎีการสื อสารระหว่างบุ คคลเพือ
สร้ างความสัมพันธ์ (Relational Paradigm of Communication Theory) ทฤษฎีนีจึ งมุ่งเน้นให้ผทู ้ ี จะ
สื อสาร ศึกษาข้อมูลทางสังคมต่างๆ ทีเกียวข้องกับผูท้ ีเราจะสื อสารด้วย เพือสร้างความเข้าใจในทัศนคติ
และพฤติกรรม ทําให้เกิดความเชือมันไว้ใจสามารถลดทอนความไม่แน่ นอน ไม่แน่ ใจในการสื อสารกัน
ครังแรก จนทําให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุ คคลต่อไปได้ (Cragan, etal., ikk| p.i~q-i~s)
ซึ งในการตัดสิ นใจซื อผลิต ภัณฑ์เ ครื องสํา อางออนไลน์จากเว็บไซด์ครั งแรกนัน //ผูบ้ ริ โภคย่อมเกิ ด
ความไม่แน่ ใจ จึ งต้องแสวงหาข้อมูลผ่านสื อต่างๆ โดยศึ กษาข้อมูล การใช้ประโยชน์ของสิ นค้าและ
บริ การ ตลอดจนการสนทนาโต้ต อบกัน เพื อลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื องสํ า อางดั ง นั' นผู ้วิ จ ั ย จึ ง ทํา การศึ ก ษาเรื อง การแสวงหาข่ า วสารเพื อลดความไม่ แ น่ น อน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้ า นค้า ออนไลน์ เพื อศึ กษาความสั มพันธ์ระหว่ างการแสวงหา
ข่าวสาร ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเครื องสําอางจากร้ านค้า ออนไลน์ ตลอดจนศึ กษาศึ กษาปั จจัยที
ส่ ง ผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ น ใจซื อเครื องสํา อางออนไลน์ และอภิปรายผลภายใต้
วัตถุประสงค์ ดังนี'
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชือถือของ
แหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม และปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาดเครื องสําอางกับการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาเรื อง “การแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้แก่
1) การแสวงหาข่าวสาร
ผูว้ ิจยั ศึกษาความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร
ด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา และศึกษาความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ โดยสามารถนําเสนอภายใต้สมมติฐานได้ดงั นี
สมมติ ฐ านข้ อ ที 1 การแสวงหาข่ า วสารเกี ยวกั บ เครื องสํ า อางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารด้า นอวัจ นภาษาและ
ด้านวัจนภาษา
จากสั จ พจน์ ข องทฤษฎี ก ารลดความไม่ แ น่ น อนข้อ ที สาม ความไม่ แ น่ น อนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร Burger and Gudykunst (อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะ
เสถียร, 2013) เมือมีความไม่แน่นอนในระดับสู งจะผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมทีต้องแสวงหาข้อมูล
เพือก่ อให้เกิดความเข้าใจในคู่สนทนาให้เกิดเป็ นความสั มพันธ์ทีดี แต่เ มือความไม่แน่ นอนลดลงแล้ว
พฤติ ก รรมในการแสวงหาก็ จ ะลดลงตามไป ซึ งเป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ทังนี นั ก วิ ช าการด้า น
สื อสารมวลชน Atkin อธิ บายในทิ ศทางเดี ยวกันว่า เมื อใดที บุ คคลต้องเปลี ยนสภาวะแวดล้อมหรื อ
ต้องตกอยู่ในสภาวะทีไม่แน่ นอน ก็ยอ่ มต้องการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพิมขึน เพือต้องการรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารทีจําเป็ นต่อสถานการณ์ทีเผชิญอยู่ เพือสร้างความมันใจ (Charles, 1973, p.220)
ในการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้ านค้าออนไลน์นัน
นอกจากผูบ้ ริ โภคแสวงหาข่าวสารจากสื อต่างๆแล้ว ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสําคัญในด้านความน่ าเชือถือ
ของแหล่ งสารนันด้ว ย ซึ งความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ งข้อมู ลข่ า วสาร แบ่ งเป็ น 2 ประเภทคื อ ความ
น่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร ด้ า นวจัน ภาษาและความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านอวัจนภาษา
จากสั จ พจน์ ข องทฤษฎี ก ารลดความไม่ แ น่ น อนข้อ ที แรก ความไม่ แ น่ นอนมี
ความสัมพันธ์เชิ งผกผันกับการสื อสารแบบวัจนภาษา Burger and Gudykunst (อ้างถึ งใน สุ รพงษ์
โสธนะเสถียร, 2013) กล่าวว่า เมือระดับความไม่ แน่ นอนสู งในช่ วงเริ มต้นของระยะที จะเริ มสนทนา
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เมือจํานวนการสื อสารแบบวัจนภาษากับคนแปลกหน้าเพิม ระดับความไม่แน่ นอนเมือปฏิสัมพันธ์กนั จะ
ลดน้อยลง และเมือความไม่แน่ นอนลดลง จํานวนการสื อสารแบบวัจนภาษาจะเพิมมากขึน
อย่ า งไรก็ ดี ในการตั ด สิ นใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื องสํ า อางนั น ผู ้บ ริ โภคย่ อ มเกิ ด
ความไม่แน่ ใจ จึ งต้องแสวงหาข้อมูลผ่านสื อต่างๆ โดยศึ กษาข้อมูล การใช้ประโยชน์ของสิ นค้าและ
บริ การ ตลอดจนการสนทนาโต้ต อบกัน เพื อลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื องสําอางประเภทนัน
ความไม่ แน่ น อนมี ความสั มพัน ธ์เ ชิ ง ผกผันกับ การสื อสารแบบอวัจ นภาษา ซึ งเป็ น
สัจ พจน์ ของทฤษฎี การลดความไม่ แน่ นอนข้อที สอง Burger and Gudykunst (อ้างถึ ง ใน สุ รพงษ์
โสธนะเสถี ย ร, 2013) กล่ า วว่ า เมื อเพิ มการใช้ อ วั จ นภาษาในการแสดงความรู ้ สึ กมากขึ น
ระดับความไม่ แน่ นอนเมือเริ มปฏิสัมพันธ์กนั จะลดลง หากระดับความไม่แน่ นอนลดลง การใช้อวัจน
ภาษาในการแสดงความรู ้ สึกก็จะเพิมมากขึน คนเราใช้อวัจนภาษา เพือแสดงความเป็ นมิตร เมือเริ มบท
สนทนากับคนแปลกหน้า คู่ สนทนาจะรู ้ สึกมันใจในตัว คู่สนทนา และแสดงอวัจนภาษาแบบอบอุ่ น
กลับมาเช่นกัน เช่น การสบตาเป็ นระยะเวลานาน การสัมผัสกันแบบเป็ นมิตร
ในการซื อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์นัน ผูบ้ ริ โภคย่อมแสวงหาข้อมูลผ่านการ
สื อสารแบบอวัจ นภาษา เช่ น รู ป ภาพ ภาพเคลื อนไหว การสาธิ ต วิ ธี ก ารใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Review)
เพือลดความไม่แน่ นอนในการซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
สมมติฐานข้อที 1 การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา
จากสมมติ ฐานข้อที 1 ผลการวิจัยพบว่า การแสวงหาข่า วสารเกียวกับเครื องสํา อาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
ด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา จึ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของตวงพร หมวดมณี (2553) ศึ กษาเรื อง
การแสวงหาข้อ มูลข่าวสารและความคาดหวังของผูล้ งทุ นซื อขายหลักทรั พ ย์ผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
พบว่ า ด้า นพฤติ กรรมการแสวงหาข้อ มู ล ข่ า วสาร พบว่ า โดยเฉลี ยในหนึ งสั ป ดาห์ กลุ่ ม ตัว อย่า งใช้
อินเทอร์ เน็ ตเพือแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุ นทุ กวัน อย่างน้อยวันละ 3 ชัวโมง โดยมีความ
คาดหวังข้อมูลข่าวสารทีสดใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และข้อมูลทีถูกต้องเชือถือได้ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุ พิชา บ้านชี (~ƒs{) ศึกษา รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรม
การซื อสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิงวัยทํางาน พบว่า พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการแสวงหาข้อมูลด้านแฟชันจากนิ ตยสารสตรี เพือประกอบการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิง
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วัยทํางาน นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ จิเรข รัศมีจาตุรงค์ (~ƒƒs) ศึกษาเรื อง ความน่าเชือถือ
ของการแนะนําผลิตภัณฑ์เครื องสําอางในเว็ปไซด์ดา้ นเครื องสําอาง ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้ขอ้ มูลข่าวสาร
ประเมินความน่ าเชือถือของการแนะนําผลิตภัณฑ์เครื องสําอางในเว็บไซต์จีบนั ดอทคอมในระดับมาก
โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งประเมิ น ปั จ จัย ด้า นความน่ า เชื อถื อ ในด้า นการใช้ภาษาที เข้า ใจได้ง่ า ยมากที สุ ด
ปัจจัยด้านความน่ าเชือถือในด้านลักษณะการโต้ตอบมีความเป็ นมิตรน่ าพูดคุยมาก และยังสอดคล้องกับ
งานวิ จัยของนาถณดา ชัชวาลกิ จกุล (~ƒƒs) ศึ กษา ปั จ จัยด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดทีใช้ในการ
ออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านประเภทร้านค้าเดี ยว (Stand Alone Shop) ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อของ
ธุ รกิจร้านขายเครื องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคเลือกผลิตภัณฑ์ทีมี
ส่ วนประกอบที เหมาะสมกับตนเอง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และ
ต้องมีกลินหอม ด้านรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดูน่าใช่ น่ าหยิบจับ สามารถพกพาได้สะดวก ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ ายเป็ นจุดทีสร้างความแตกต่างจากร้านอืน
สมมติฐานข้อที 2 การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์
เมือผูบ้ ริ โภคมีการแสวงหาข่าวสารเพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อนัน เกิด
จากความไม่แน่ นอนในความคิด (Cognitive Uncertainty) Berger, Charles R., and James J (ik|~) กล่าว
ว่า เป็ นเรื องเกียวกับระดับของความไม่แน่ นอนทีเกียวกับความเชือและทัศนคติทีมีต่อกันในสถานการณ์
นันๆ ความไม่แน่ นอนจะสู งเมือเริ มปฏิสัมพันธ์เพราะบุคคลไม่ตระหนักรู ้ความเชือและทัศนคติของอีก
ฝ่ าย เช่น เมือผูบ้ ริ โภคต้องการซื อเครื องสําอางสักชินหนึง ผูบ้ ริ โภคจึงต้องหาข้อมูลของสิ นค้าชินนัน ไม่
ว่ า จะเป็ นเรื องคุ ณ ภาพ ราคา ดู รีวิว ของคนที เคยใช้แ ล้ว เพื อนํา มาเปรี ยบเที ยบข้อ ดี แ ละข้อ เสี ยของ
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจึงต้องค้นหาข้อมูลของสิ นค้านัน จากหลายแหล่งข้อมูล เพือลดความไม่แน่นอนใน
ความคิด
จากสมมติฐานข้อที 2 การแสวงหาข่าวสารเกียวกับเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกับ การตัด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางค์อ อนไลน์
จึ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ลัชนา สี เ หลื อง (~ƒƒs) ได้ศึก ษาเรื อง การแสวงหาข้อมูล ข่า วสารใน
โฆษณาออนไลน์เพือประกอบการตัดสิ นใจซื อ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ในการโฆษณาออนไลน์ เ พื อประกอบการตัดสิ น ใจซื อสิ น ค้า โดยพิจ ารณาจากข้อ ความและเนื อหา
ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าโฆษณาออนไลน์ให้ขอ้ มูลอธิ บายรายละเอียดของสิ นค้าอย่างชัดเจน ไม่จาํ กัดพืนทีใน
การโฆษณาและการใช้ภาพคน การ์ ตูน หรื อสิ นค้าทีสามารถเคลือนไหวได้ (Animation) เป็ นข้อมูลเพือ
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ประกอบการตัดสิ นใจซื อมากทีสุ ด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรุ ณา จี นถนอม (~ƒƒi) ได้ศึกษา
การรับรู้ความสําคัญของปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความน่ าเชือถือของเว็ปไซด์สุขภาพและศึกษาแนวทางการ
สื บค้นข้อมูลสุ ขภาพของผูใ้ ช้เว็ปไซด์สุขภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้เว็บไซต์ให้ความสําคัญปั จจัยทีมีต่อ
อิทธิ พลต่อความน่ าเชือถือปั จจัยแรกคือ ข้อมูลที เผยแพร่ มีแหล่งทีมาชัดเจน ตรวจสอบได้ ปั จจัยต่อมา
คือข้อมูลทีเผยแพร่ บนเว็บไซต์ เป็ นข้อมูลทีทันสมัย ผูส้ ร้ างเว็บไซต์เป็ นองค์กรหรื อบุคคลทีน่ าเชื อถือ
มีการแบ่งประเภทข้อมูลได้ชดั เจน ภาษาทีใช้ในเว็บไซต์อ่านเข้าใจง่ายและมีการเชือมโยงไปยังเว็บไซต์
อืนทีเชือถือได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤมล เพิมชีวิต (~ƒƒ~) ได้ศึกษาเรื อง การแสวงหาข้อมูล
การใช้ประโยชน์ และความเชือถือในข้อมูลการท่องเทียวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัย
ทํางาน พบว่า คนวัยทํางานมีการแสวงหาจากอินเทอร์ เน็ต โดยประเภทของสื ออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้าง
เองใช้มากทีสุ ด คือ ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคคนอืนทีมีประสบการณ์ในสิ นค้าและบริ การการท่ องเทียวนันๆ
ในกระดานข่ า ว กระทู ้เ ว็บ ไซต์ต่ า งๆ คนวัย ทํา งานส่ ว นใหญ่ แ สวงหาข้อ มูล การท่ อ งเที ยวจากสื อ
ออนไลน์ ทีผูบ้ ริ โภคสร้ างเองอย่างสมําเสมอ เฉลี ยสั ปดาห์ ละ s-} ครั ง ครั งละหนึ งชัวโมงหรื อ หนึ ง
ชัวโมงครึ ง มี การใช้ประโยชน์ขอ้ มู ลการท่ องเที ยวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้ างเองในระดับสู ง
โดยใช้หาข้อมูลเกียวกับสถานทีพักโรงแรม
2) ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา
จากการศึกษาความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพือลดความ
ไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อางจากร้ า นค้า ออนไลน์ โดยสามารถนํา เสนอภายใต้
สมมติฐานดังนี
สมมติฐานข้อที 3 ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาของร้าน
เครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากสมมติฐานข้อ ที 3 ความน่ าเชื อถื อของแหล่งสารด้า นอวัจ นภาษาและวัจนภาษา
ของร้านเครื องสําอางออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของ
ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สาร
ด้านวัจนภาษาของ วรนุ ช ภุมริ นทร์ (~ƒƒi) ศึ กษา ทัศนคติ และการตัดสิ นใจของผูอ้ ่านสตรี ทีมี ต่อ
ผลิตภัณฑ์เครื องสําอางทีได้รับการเผยแพร่ ในนิ ตยสารสตรี ทีได้รับลิขสิ ทธิˆ จากประเทศญี ปุ่ น พบว่า
รู ปแบบของการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์เครื องสําอางทีพบมากทีสุ ดคือ รู ปแบบพรรณนาสรรพคุณสิ นค้า
เพี ยงอย่า งเดี ยวและรู ปแบบการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ โ ภคมี ทัศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อการเผยแพร่ ผลิ ต ภัณ ฑ์
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เครื องสําอางค์ ให้เ ชื อถื อเนื อหาในการเผยแพร่ ผลิ ตภัณ ฑ์มากกว่า โฆษณา และข้อมูลที กระตุ น้ ให้
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื อผลิตภัณฑ์เครื องสําอางมากที สุ ดคือการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบการสํารวจ
จัดอันดับความนิ ยม และงานวิจยั ของกรุ ณา จีนถนอม (~ƒƒi) ได้ศึกษา การรับรู ้ความสําคัญของปั จจัย
ทีมี อิทธิ พลต่อความน่ าเชื อถือของเว็ปไซด์สุ ขภาพและศึ กษาแนวทางการสื บค้นข้อมูลสุ ขภาพของ
ผูใ้ ช้เ ว็ปไซด์สุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ ช้เ ว็บ ไซต์ให้ความสํ า คัญปั จจัยที มีต่ อ อิ ทธิ พ ลต่ อ ความ
น่ าเชื อถื อปั จ จัยแรกคือ ข้อมู ลที เผยแพร่ มี แ หล่งที มาชัดเจน ตรวจสอบได้ ปั จจัยต่อมาคือข้อ มูล ที
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ เป็ นข้อมูลทีทันสมัย ผูส้ ร้างเว็บไซต์เป็ นองค์กรหรื อบุคคลทีน่ าเชือถือ มีการแบ่ง
ประเภทข้อมูลได้ชดั เจน ภาษาที ใช้ในเว็บไซต์อ่านเข้าใจง่ ายและมีการเชื อมโยงไปยังเว็บไซต์อืนที
เชื อถื อ ได้ นอกจากนี ยัง มี ง านวิ จั ย เกี ยวกับ ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารด้า นอวัจ นภาษาของ
ปิ ยมาภรณ์ คุ ม้ ทรั พ ย์ (~ƒƒƒ) ได้ศึ กษา ปั จ จัย การสื อสารทางการตลาดที มี ผลต่ อ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางสกินฟู๊ ดของประเทศเกาหลี พบว่าปั จจัยการสื อสารทางการตลาด ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสําคัญกับการโฆษณาเครื องสําอางสกินฟู๊ ดผ่านนิ ตยสารดิฉัน และ การโฆษณาแฝงผ่านทาง
ซีดีหนังของซี รียเ์ กาหลีมากทีสุ ด รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านแผ่นพับเครื องสําอางสกินฟู๊ ด การจัดอี
เว้นท์เพือโชว์และทดลองใช้เครื องสําอางสกินฟู๊ ด และผลของการวิจยั ยังเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกับ
งานวิจัยของนาถณดา ชัชวาลกิจกุล (~ƒƒs) ศึกษา ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที ใช้ในการ
ออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้านประเภทร้านค้าเดียว (Stand Alone Shop) ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อของ
ธุ รกิจร้านขายเครื องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคเลือกผลิตภัณฑ์
ทีมีส่วนประกอบทีเหมาะสมกับตนเอง ไม่ก่อให้เกิ ดการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
และต้อ งมี ก ลิ นหอม ด้ า นรู ปลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ดู น่ า ใช้ น่ า หยิ บ จั บ สามารถพกพาได้ ส ะดวก
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นจุดทีสร้างความแตกต่างจากร้านอืน
3) การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
ความไม่ แ น่ น อนมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ผกผัน กับ การปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
เป็ นสัจพจน์ขอ้ สุ ดท้าย ของทฤษฎีการลดความไม่แน่ นอน Burger and Gudykunst (อ้างถึงใน สุ รพงษ์
โสธนะเสถี ยร, 2013) กล่ า วว่า หากคนเราติ ดต่ อปฏิ สั มพันธ์กับเพือนและสมาชิ กในครอบครั วของ
คนทีเรามีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย เขาจะรู ้สึกมีระดับความไม่แน่ นอนลดลง
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์กเ็ ช่นกัน ผูบ้ ริ โภคอาจมีความไม่
แน่ ใ จในการตัด สิ นใจซื อ เพราะไม่ ไ ด้เ ห็ น และสั มผัส สิ น ค้า จริ ง แต่ ห ากได้รับ การสนับ สนุ น หรื อ
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ข้อคิดเห็ นจากเพื อนหรื อคนรู ้ จักแล้ว อาจทําให้ผูบ้ ริ โภคลดระดับ ความไม่ แน่ ใจในการตัดสิ น ใจซื อ
เครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ได้
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึน ผูบ้ ริ โภคจึ ง
แสวงหาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจซื อ จากเว็บไซต์ สื อสังคมออนไลน์ และบล็อกเกอร์ ทีชํานาญเฉพาะด้าน
เพือลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
จากการศึ ก ษาการปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ เครื อ ข่ า ยสั ง คมเพื อลดความไม่ แ น่ น อนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ โดยสามารถนําเสนอภายใต้สมมติฐานดังนี
สมมติฐานข้อที 4 การปฏิ สัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิ สัมพันธ์กบั เครื อข่ายสั งคมมีความสั มพันธ์เชิ งบวกกับการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชัชพร เหล่ า วีระไชย (~ƒqk) ได้ศึกษาวิ จัยเรื อง ปั จ จัยการสื อสารที มี ผลต่ อการซื อเครื องสําอางของ
นักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสื อสารระหว่างบุคคลกับพ่อแม่
ญาติพีน้อง และเพือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือเครื องสําอาง ส่ วนปั จจัยการสื อสารการตลาด
ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (ตราสิ น ค้า มี แ หล่ งผลิ ต ที น่ า เชื อถื อ สี กลิ น หี บ ห่ อ ส่ ว นผสม) ราคา สถานที
การโฆษณา การประชาสั มพันธ์ การขายโดยพนักงานส่ งเสริ มการขาย มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื อเครื องสํ า อางในด้ า นของคุ ณ ภาพ และงานวิ จั ย ของจริ ยาวรรณ ขาวสุ ด (~ƒƒ~) เรื อง
พฤติ กรรมการตัด สิ นใจเลือ กซื อเครื องสํา อางของผูบ้ ริ โภคในห้า งสรรพสิ นค้า ฟิ วเจอร์ พ าร์ ครั ง สิ ต
จังหวัดปทุมธานี ผลงานวิจยั พบว่า ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภคคือ เพือน ประโยชน์
ทีได้รับในการซื อเครื องสําอางเพือเสริ มบุคคลิกภาพให้ดีขึน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ยีห้อเครื องสําอางทีตัดสิ นใจเลือกซื อ
และผลของงานวิจยั นี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉันท์ยวุ า มีแสงเพ็ชร์ (~ƒƒ}) ศึกษาเรื อง พฤติกรรม
การใช้และปั จจัยทีมี ผลต่อการซื อเครื องสําอางชาร์ มมิงของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
ผูบ้ ริ โภคทีใช้เครื องสําอางชาร์ มมิงในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ผา่ นการแนะนํา
จากเพื อนหรื อ คนรู ้ จ ัก ประเภทของการรั บ รู ้ แ ละสื อโฆษณาต่ า งกัน มี ปั จ จัย ที มี ผลต่ อ การซื อด้า น
กระบวนการให้บริ การ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกต่า งกัน และงานวิจยั ของ
ศิ ริพ รรณ กิ จก้องเจริ ญ (2551) ศึกษาเรื อง เนื อหาสารเกียวกับความงามและผลในการโน้มน้าวใจที
นําเสนอทางเว็ปบล็อกและเว็ปไซด์ พบว่า การศึกษารู ปแบบเนื อหาสารเกียวกับความงามกับเว็บบล็อก
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จํานวน 2 เว็บบล็อก ได้แก่ เว็บบล็อก Pupe_So_Sweet และ เว็บบล็อก Tuniez 83 และ จากเว็บไซต์
จํานวน 1 เว็บไซต์ ได้แก่ www.jeban.com มีผลในการโน้มน้าวใจต่อกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความเชือว่า
ผลิตภัณฑ์นนดี
ั และรู ้สึกอยากทดลองใช้ เพราะเว็บบล็อก Pupe_So_Sweet และ เว็บบล็อก Tuniez 83
ได้อ ธิ บ ายถึ งส่ วนผสมของผลิ ตภัณฑ์นันๆ ว่ าส่ วนประกอบภายในผลิ ตภัณฑ์มีประโยชน์ในด้า นใด
หากตรงตามความต้อ งการของผู ้อ่ า นรี วิ ว จะมี ส่ วนทํา ให้ ผู ้อ่ า นตัด สิ น ใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ นั นทัน ที
ในส่ ว นเว็บ ไซต์ www.jeban.com พบว่ า ความคิ ด เห็ น จากผู ้ที ใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จ ริ ง มี ส่ ว นให้ ผูบ้ ริ โ ภค
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้าและบริ การนัน และงานวิจยั ของ อารี รัตน์ สุ รอมรรั ตน์ (2555) ได้ศึกษาเรื อง ความ
เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดของบล็อกเกอร์ ดา้ นความงามกับการรับรู ้ ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์
ด้านความงามของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามตามบิวตี บล็อกเกอร์
ไม่ใช่การกระทําทีเสี ยหาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามจากบลอ็กเกอร์ เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับผูบ้ ริ โภค
คําแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้จากบล็อกความงาม ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกดี
ต่อผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามที บล็อกเกอร์ แนะนําว่าใช้ดี ผูบ้ ริ โภคยินดี จะแนะนําให้เพือนหรื อคนรู ้ จัก
ให้ซือผลิตภณัฑด์ า้ นความงามตามทีบล็อกเกอร์ นาํ เสนอ
4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
Kotler (1997) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดทีควบคุมได้ ทีบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรื ออาจ
หมายถึงความเกียวข้องของ 4 ส่ วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีหรื อช่องทางการจัดจําหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์เพือ
ลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ โดยสามารถนําเสนอภายใต้
สมมติฐานดังนี
สมมติฐานข้อที 5 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื อ
เครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ทีเกียวข้องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ของ เกล้ากมล สุ ริยนั ต์ (~ƒƒs) ศึกษาเรื อง การสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความพึงพอใจที
มีผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื องสําอางอีทูดีเฮ้าท์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
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ผูบ้ ริ โภคมีความพึ งพอใจมี ต่อเครื องสําอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE ในระดับมาก ในด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ ง พอใจในด้า นรู ปลักษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ หี บห่ อที บรรจุ การออกแบบของ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้านประโยชน์ หลักที ผูบ้ ริ โภคจะได้รับหลังการใช้งาน และความภาคภูมิใจในคอนเซ็ ปต์
“บ้านของเจ้าหญิง” ในระดับมาก และมีผลการวิจยั ทีเป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ อาทิตย์ วิรา
รั ต น์ แ ละนิ ต ยา ฐานิ ต ธนกร (~ƒƒs) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ
เครื องสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของกลุ่มชายรั กชาย (เกย์) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนืองจากเครื องสําอางเป็ นผลิตภัณฑ์ทีต้องใช้โดยตรงบนผิวหน้าและร่ างกาย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านของราคา
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุ ภามาส อิ นอ๊อด (~ƒƒq) เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรม
การเลื อ กซื อเครื องสํา อางอี ทู ดี เฮ้า ท์จ ากประเทศเกาหลี ใ ต้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง อายุระหว่ า ง ~i-qr ปี ประกอบอาชี พ พนั กงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลียต่อเดือนที ir,rri – iƒ,rrr บาท ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดให้ระดับ
ความสํา คัญมากในด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิ ริพ ร พุ่ มพึงพุทธและกัลยา นามสงวน
(~ƒsk) เรื อง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเครื องสําอางของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง พบว่า ปั จจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่าง
อยูใ่ นระดับมาก
กลุ่ มตัว อย่างมี ความคิด เห็ น ว่ า ราคาที เหมาะสมกับ ปริ มาณและคุ ณ ภาพมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ น ใจซื อเครื องสํา อางในระดับมาก สอดคล้องกับรายได้ของกลุ่ มตัว อย่า งที ได้รับค่า ใช้จ่า ยจาก
ผูป้ กครองเฉลี ยต่อเดื อนตังแต่ น้อยกว่า ~,rrr - s,rrr บาท / เดื อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวนี ย์ ใจมูล (~ƒƒs) ได้ศึกษา พฤติ กรรมของคนวัยทํางานในอํา เภอเมื องเชียงใหม่ในการซื อสิ นค้า
เครื องสําอางออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ระหว่าง ir,rriiƒ,rrr บาท ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมซื อเครื องสําอาง
ออนไลน์จากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site) เนื องจากเห็ นว่ามีราคาถูกกว่าการซื อ
โดยวิธีอืน นอกจากนียังให้ความสําคัญด้านการจัดจําหน่ายและด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวด้วย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานทีและช่องทางการจัดจําหน่าย
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สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ เสาวนี ย์ ใจมูล (~ƒƒs) เรื อง พฤติ กรรมของคนวัยทํา งาน
ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื อสิ นค้าเครื องสําอางออนไลน์ ทีว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
ด้านช่องทางการจําหน่ ายเพราะตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า งานวิจยั ของชนนิ กานต์ จุลมกร (2555)
เรื อง ปั จจัยที มี อิทธิ พลต่ อพฤติกรรมการซื อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เ น็ ตของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านสถานทีทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อ
สิ น ค้า ผ่า นอิ นเทอร์ เ น็ ต มากที สุ ด คื อ ร้ า นค้า ที เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัวโมง สะดวกในการสั งซื อ
ประหยัดเวลา มีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ตรงต่ อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า นอกจากนี มีงานวิจัยของ สุ ธิศา
โสมะบุตร์ (~ƒsk) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง ผ่านเคาน์เตอร์
ห้างสรรพสิ นค้าของผูห้ ญิงวัยทํางาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าห้างสรรพสิ นค้าจะวาง
สิ นค้าทดลองใช้ให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ และผลของการวิจยั เป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ
พัณณ์ชิตา ภัทรคําประสิ ทธิˆ (~ƒƒƒ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื อเครื องสําอางแบรนด์ใหม่ ของผูบ้ ริ โภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุ รี จากการศึกษาพบว่า ในการ
ทดลองซื อเครื องสํ า อางแบรนใหม่ ผู ้บ ริ โภคมัก เลื อ กซื อเครื องสํ า อางจากร้ า นเครื องสํ า อาง
ในห้างสรรพสิ นค้าเพราะเป็ นสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคสามารถทดลองสิ นค้าได้และมีราคาทีระบุไว้อย่างชัดเจน
รองลงมาคือ ร้านเครื องสําอางนอกห้างสรรพสิ นค้าเพราะมีส่วนลดทีมากกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ รั ต นสุ ด า แสงรั ต นา (~ƒƒ~) การศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ในการซื อเครื องสําอางของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า การส่ งเสริ มการขายทีจูงใจมากที สุ ด คือ การลดราคาพิเศษ เพราะกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าราคาของ
ผลิตภัณ ฑ์เครื องสําอางต่อชิ นที ใช้ตอ้ งมี ราคาไม่เกิน iri-qrr บาท นอกจากนี กลุ่ มตัว อย่างยังเห็ นว่า
คุณภาพของสิ นค้าควรเหมาะสมกับราคาที จําหน่ า ยและด้านพฤติ กรรมการใช้ผลิ ตภัณฑ์บ าํ รุ งผิวหน้า
พบว่า การโฆษณาให้เห็ นถึงจุ ดเด่ นของสิ นค้า เป็ นการส่ งเสริ มการขายทีจูงใจผูบ้ ริ โภคมากที สุ ด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุ พิ ชญาภา พื นชมพู (~ƒƒs) ปั จจัยการซื อผลิตภัณ ฑ์แต่งหน้าฉับพลัน ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อการซื อผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเฉี ยบพลัน คือ ปั จจัยด้านพฤติกรรมพนักงาน
ขายทีให้คาํ แนะนําแก่ลูกค้าและนําเสนอโปรโมชันทีกําลังส่ งเสริ มการขายอยู่ ณ ขณะนัน ปั จจัยด้านการ
ลดราคาและ ปั จจัยด้านบรรจุภณั ฑ์ทีมีการออกแบบทีโดดเด่น มีรูปทรงทีแตกกต่างกว่าผลิตภัณฑ์อืน
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วัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ทีสามารถอธิบายหรื อพยากรณ์ตวั แปรการลดความ
ไม่แน่ นอนของประชากรเพศหญิงในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางค์ออนไลน์ ได้ร้อยละ 62.5
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001 พบว่า มี 5 ตัวแปร ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา
การแสวงหาข่าวสารจากสื อใหม่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา
ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดด้า นช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย เป็ นปั จ จัยที สามารถ
พยากรณ์ ได้มากที สุ ด ร้ อ ยละ 47.2 ช่ องทางการจัด จําหน่ ายคือ เส้ น ทางที ผลิ ตภัณ ฑ์หรื อกรรมสิ ทธ์
ผลิตภัณฑ์ถูกเปลียนมือไปยังตลาด และเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์ ( Kotler , ikk{) ซึ งด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายทีมีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีคา่ เฉลีย q.{{ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การส่ งสิ นค้าตรงตามเวลามีผลต่อการลดความไม่แน่ นอน
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากที สุ ด มีค่าเฉลีย q.kq รองลงมาคือการจัดส่ งสิ นค้าผ่านไปรษณี ย ์
มีค่าเฉลีย q.|} กระบวนการสั งซื อสะดวก มีค่าเฉลีย q.{k สามารถซื อได้ตลอด ~s ชัวโมง มีค่าเฉลีย
q.}} และความหลากหลายของช่องทางการจําหน่ ายส่ งผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซือเครื องสําอางน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย q.}r
นอกจากนี ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจําหน่ าย มีค่าเฉลีย q.{{ ความหมายคือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจําหน่าย มีอิทธิพลมากในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้านค้าออนไลน์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจําหน่ าย เนตรนพิศ ประทุม (~ƒƒs)
หมายถึง สถานที ในการจัดจําหน่ ายหรื อโครงสร้ างของช่ องทาง เพือเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การ
จากองค์การไปยังตลาดเป้ าหมาย ส่ วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจายตัวสิ นค้าประกอบด้วย การขนส่ ง
คลังสิ นค้า และการเก็บรั กษาสิ นค้าคงคลัง และการจัดจํา หน่ าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนี ย ์
ใจมูล (~ƒƒs) เรื อง พฤติ กรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชี ยงใหม่ในการซื อสิ นค้าเครื องสําอาง
ออนไลน์ ที ว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านช่องทางการจําหน่ ายเพราะตรงต่ อเวลาในการ
จัดส่ งสิ นค้า งานวิจยั ของชนนิ กานต์ จุลมกร (2555) เรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อสิ นค้า
ผ่านอินเทอร์ เน็ตของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า
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ปั จจัยด้า นสถานทีที มีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการซื อสิ นค้าผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ตมากที สุ ด คือ ร้ านค้าที เปิ ด
บริ การตลอด 24 ชัวโมง สะดวกในการสังซื อ ประหยัดเวลามีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี ตรงต่อเวลาในการ
จัดส่ งสิ นค้า นอกจากนี มีงานวิจยั ของสุ ธิศา โสมะบุตร์ (~ƒsk) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตั ด สิ นใจซื อเครื องสํ า อาง ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ห้ า งสรรพสิ นค้า ของผู ้ห ญิ ง วัย ทํ า งาน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าห้างสรรพสิ นค้าจะวางสิ นค้าทดลองใช้ให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้
และงานวิจยั ของพัณณ์ชิตา ภัทรคําประสิ ทธิˆ (~ƒƒƒ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อเครื องสําอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ ริ โภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการศึกษา
พบว่า ในการทดลองซื อเครื องสําอางแบรนใหม่ ผูบ้ ริ โภคมักเลือกซื อเครื องสําอางจากร้านเครื องสําอาง
ในห้างสรรพสิ นค้า เพราะเป็ นสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคสามารถทดลองสิ นค้าได้และมีราคาทีระบุไว้อย่างชัดเจน
รองลงมาคือ ร้านเครื องสําอางนอกห้างสรรพสิ นค้าเพราะมีส่วนลดทีมากกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
ปั จจัยที สามารถพยากรณ์ การลดความไม่ แน่ นอน รองลงมาคือ ความน่ าเชื อถื อของ
แหล่งสารด้านวัจนภาษา ได้ร้อยละ 9.7 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล ทีเขียนแนะนํารายละเอียด และ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์มากที สุ ด Burger and Gudykunst (อ้างถึ งใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, ~riq)
จากสั จ พจน์ ข ้อ แรก ความไม่ แ น่ น อนมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ผกผัน กั บ การสื อสารแบบวัจ นภาษา
ซึง ในการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์เครื องสําอางนัน ผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดความไม่แน่ ใจ จึงต้องแสวงหาข้อมูล
ผ่านสื อต่างๆ โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีมีการเขียนแนะนําสิ นค้าโดย และวิธีการใช้ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์ของสิ นค้า ส่ วนความน่ าเชือถือรองลงมาคือ ความน่ าเชือถือของแหล่งข้อมูลที มีการ
อัพเดทข้อมูลสิ นค้าสมําเสมอ โดยใช้คาํ ว่า “สิ นค้ามาใหม่” เพือสร้ างความน่ าเชือถือและสร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางประเภทนัน ความน่าเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาต่อมาคือ ความ
น่าเชือถือของร้านค้าออนไลน์ทีมีการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทางคอมเม้นท์ Inbox ใน Facebook ทาง Line
หรื อทางโทรศัพท์ ด้วยถ้อยคําและภาษาที เป็ นมิ ตร และสุ ภาพอ่ อนโยน ความน่ าเชื อถือของเว็บไซต์
ที มี ก ารเขี ย นข้อ ความจั ด ลํา ดั บ ยอดนิ ย มของสิ นค้า ที ขายดี ไ ว้ เช่ น การให้ ค ะแนน การให้ ด าว
การให้ ม งกุ ฎ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ นั น และความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง ข้อ มู ล ด้ า นวัจ นภาษาสุ ดท้ า ยคื อ
ความน่ าเชือถือของเว็บไซด์ทีมีการใช้ภาษาที เข้าใจง่ าย กล่าวคือ เว็บไซด์ขายเครื องสําอางออนไลน์
ใช้ภาษาเขียนแนะนําสิ นค้า วิธีการสังซื อ และวิธีการจัดส่ งทีเข้าใจง่าย
นอกจากนี ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สาร
ด้านวัจนภาษา มีค่าเฉลีย q.qr ความหมายคือ กลุ่มตัวอย่างมีความเชือถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษา
ในระดับปานกลาง
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การสื อสารด้ า นวั จ นภาษา เป็ นการสื อสารโดยใช้ ภ าษาพู ด หรื อภาษาเขี ย น
เป็ นสัญลักษณ์ในการสื อสารเพือสร้างความน่ าเชือถือ (ปรมะ สตะเวทิน, ~ƒ~{) ซึ งความน่ าเชือถือของ
แหล่ ง สารด้า นวัจ นภาษาในการลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํา อางค์ผ่า นร้ า นค้า
ออนไลน์นัน คือ การได้รับเนื อหาของข้อมูลที ได้สดใหม่ ใช้ภาษาที เข้าใจง่ าย และมี แหล่ งที มาของ
ข้อมูลทีชัดเจน ตามที Burger and Gudykunst (อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, ~riq) กล่าวในทฤษฎี
การลดความไม่ แน่ น อน สั จ พจน์ ขอ้ แรก ความไม่แ น่ น อนมี ความสั มพันธ์ เ ชิ ง ผกผันกับการสื อสาร
แบบวัจ นภาษา ช่ ว งเริ มต้นการสนทนา จํา นวนการสื อสารแบบวัจนภาษากับคนแปลกหน้า เพิมขึ น
ระดับความไม่แน่ นอนเมือปฏิสัมพันธ์กนั จะลดน้อยลง จํานวนการสื อสารแบบวัจนภาษาจะเพิมมากขึน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ จิเ รข รั ศมีจาตุรงค์ (~ƒƒs) เรื อง ความน่ าเชือถือของการแนะนําผลิตภัณฑ์
เครื องสํ า อางในเว็ปไซด์ ด้า นเครื องสําอาง จากผลการวิ จัยพบว่ า ผูใ้ ช้ขอ้ มูล ข่ าวสารประเมิ นความ
น่าเชือถือของการแนะนําผลิตภัณฑ์เครื องสําอางในเว็บไซต์จีบนั ดอทคอมในด้านการใช้ภาษาทีเข้าใจได้
ง่ายมากทีสุ ด มีการโต้ตอบด้วยความเป็ นมิตร นอกจากนี ยังมีงานวิจยั ของ กรุ ณา จีนถนอม (~ƒƒi) ได้
ศึกษา การรับรู ้ความสําคัญของปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อความน่ าเชือถือของเว็ปไซด์สุขภาพและศึกษาแนว
ทางการสื บค้นข้อมูลสุ ขภาพของผูใ้ ช้เว็ปไซด์สุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ ช้เว็บไซต์ให้ความสําคัญ
ปั จจัยทีมีต่ออิทธิ พลต่อความน่ าเชือถือปั จจัยแรก คือ ข้อมูลทีเผยแพร่ มีแหล่งทีมาชัดเจน ตรวจสอบได้
ปัจจัยต่อมาคือข้อมูลทีเผยแพร่ บนเว็บไซต์ เป็ นข้อมูลทีทันสมัย ผูส้ ร้างเว็บไซต์เป็ นองค์กรหรื อบุคคลที
น่ าเชือถือ มีการแบ่งประเภทข้อมูลชัดเจน ภาษาทีใช้ในเว็บไซต์อ่านเข้าใจง่ายและมีการเชือมโยงไปยัง
เว็บไซต์อืนที เชื อถื อได้ และงานวิ จัยของลัชนา สี เ หลื อง (~ƒƒs) ได้ศึกษาเรื อง การแสวงหาข้อมู ล
ข่าวสารในโฆษณาออนไลน์ เพื อประกอบการตัดสิ นใจซื อ ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารในการโฆษณาออนไลน์เพือประกอบการตัดสิ นใจซื อสิ นค้า โดยพิจารณาจากข้อความ
และเนื อหา ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าโฆษณาออนไลน์ ให้ขอ้ มูลอธิ บายรายละเอี ยดของสิ นค้าอย่างชัดเจน ไม่
จํากัดพืนทีในการโฆษณา
จากผลการวิ จัย พบว่ า ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารด้ า นวัจ นภาษาที มี ผ ลต่ อ
การลดความไม่ แ น่ น อน กลุ่ มตัว อย่า งเชื อถื อแหล่ ง ข้อมู ลที เขี ย นแนะนํา รายละเอี ยดและวิ ธีการใช้
ผลิตภัณฑ์มากทีสุ ด รองลงมาคือเชือถือแหล่งข้อมูลทีมีการอัพเดทข้อมูลสิ นค้าสมําเสมอ เชือถือร้านค้า
ออนไลน์ทีมีการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทางคอมเม้นท์ เชือถือเว็บไซต์ทีมีการเขียนข้อความจัดลําดับ และ
เชือถือแหล่งข้อมูลการใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย
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ปั จ จัยที สามารถพยากรณ์ การลดความไม่ แ น่ น อน ในลํา ดับ ถัด มาคื อ การแสวงหา
ข่ า วสารจากสื อใหม่ สามารถพยากรณ์ ได้ร้อ ยละ 2.8 เพราะในยุคโลกาภิ ว ตั น์ ที การเชื อมโยงของ
การศึ กษาค้น คว้า ข้อ มูล ของเครื องสํา อางได้กว้า งขึ น ทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคหัน มาใช้บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต
เพือค้นหาข้อมูลของสิ นค้าและซื อขายสิ นค้าหรื อบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ต ผูบ้ ริ โภคจึ งแสวงหาข่าวสาร
จาก Facebook Fanpage/Sponser มากที สุ ด Zocial Rank (2014) พบว่าต้นปี ~ris ทีผ่านมา ประชากร
บน Facebook ของประเทศไทย มีจาํ นวนเพิมมากขึน ร้ อยละ 5q จากปี 2013 ซึ งผูใ้ ช้ Facebook ใน
ประเทศไทย ปั จจุ บนั มีจาํ นวน 28 ล้านคน ด้วยเหตุนีจึ งทําให้สือใหม่ ประเภท Facebook เป็ นสื อที
ผู ้บ ริ โภคแสวงหาข่ า วสารมากที สุ ด รองลงมาคื อ แสวงหาข่ า วสาร จาก Youtube/Youtuber
คลิปแลกเปลี ยนภาพวิดี โอทีผูใ้ ช้รีวิวหรื อ พูดถึ งเครื องสํา อางแบรนด์ต่างๆ ให้ผูต้ ิ ดตามเข้า มารั บชม
ต่อมาคือ แสวงหาข่าวสารจากเว็บบอร์ ดด้านความงาม เช่ น จี บนั ดอทคอม พันทิปห้องโต๊ะเครื องแป้ ง
วานิลาและวงในบิวตีเป็ นต้น แสวงหาข่าวสารจากเว็บบล็อคของบิวตีบล็อคเกอร์
นอกจากนี อารี รัตน์ สุ รอมรรั ตน์ (2555) กล่าวว่า บล็อกเกอร์ ดา้ นความงาม คือ
ผูเ้ ขียนบล็อกทีมีผูต้ ิดตามให้การยอมรับว่า มีอิทธิ พลทางความคิดในเรื องความงาม เช่น การทําผม การ
แตง่หน้า การดูแลตัวเองให้ดูดี เป็ นต้น โดยบล็อกเกอร์ จะเขียนแชร์ ประสบการณ์และคําวิจารณ์จากการ
ใช้ผลิตภณัฑ์ความงามต่างๆ ในรู ปแบบการเขียนหรื อในรู ปแบบของวีดีโอ ผ่านหน้าบล็อกของบล็อก
เกอร์คนนันๆ ต่อมาคือ การแสวงหาข่าวสารจาก Instagram เป็ นแอพพลิเคชันของการถ่ายภาพ และการ
ตกแต่งภาพผ่านสมาร์ ทโฟนปั จจุ บนั การเติบโตของผูใ้ ช้ Instagram ในประเทศไทยนัน Zocial Rank
(2014) เพิมขึนร้อยละ 13 เป็ นจํานวน i.{ ล้านคน การแสวงหาข่าวสารจากเว็บไซด์ของร้ านค้าที ขาย
เครื องสําอางออนไลน์ และการแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์นอ้ ยทีสุ ด
สื อใหม่ (New media) หมายถึง สื อทีเอือให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทําหน้าทีส่ งสารและ
รั บ สารได้พ ร้ อ มกันเป็ นการสื อสารสองทาง และสื อยังทํา หน้า ที ส่ ง สารได้ห ลายอย่างรวมกัน คื อ
ภาพ เสี ยง และข้อความไปพร้ อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื อดังเดิ ม เข้ากับความก้าวหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทําให้สือสามารถสื อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครื อข่าย และมีศกั ยภาพ
เป็ นสื อแบบประสม (Multimedia) ปั จจุบนั สื อใหม่พฒั นาขึนหลากหลาย ทีเป็ นทีรู ้จกั และนิ ยมกันมาก
ขึน (Burnett, & Marshall D., 2003, pp.40-41)
ในการแสวงหาข่า วสารเพื อลดความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อาง
ผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดความไม่แน่ ใจในผลิตภัณฑ์ จึงต้องแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีน่ าเชือถือ บุคคลที
มีความรู ้ คาวมเชียวชาญเฉพาะด้านผ่านสื อต่างๆ ซึ ง Atkin (ik{q) กล่าวว่า การแสวงหาข่าวสารหรื อ
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ความต้องการสื อสารมวลชนของปั จเจกบุ คคลนันคือ ความต้องการได้รับข่าวสาร (Information) และ
ความบันเทิง (Entertainment)
จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริพรรณ กิจก้องเจริ ญ (~ƒƒi) เรื อง เนื อหาสารเกียวกับ
ความงามและผลในการโน้มน้า วใจที นํา เสนอทางเว็ปบล็อ กและเว็ปไซด์ พบว่ า การศึ กษารู ป แบบ
เนื อหาสารเกียวกับความงามกับเว็บบล็อก จํานวน 2 เว็บบล็อก ได้แก่ เว็บบล็อก Pupe_So_Sweet และ
เว็บบล็อก Tuniez 83 และ จากเว็บไซต์จาํ นวน 1 เว็บไซต์ ได้แก่ www.jeban.com มีผลในการโน้มน้าว
ใจต่ อ กลุ่ ม เป้ าหมายให้ เ กิ ด ความเชื อว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ นันดี แ ละรู ้ สึ กอยากทดลองใช้ เพราะเว็บ บล็ อ ก
Pupe_So_Sweet และ เว็บบล็อก Tuniez 83 ได้อธิ บายถึงส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์นันๆ ว่าส่ วนประกอบ
ภายในผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ในด้านใด หากตรงตามความต้องการของผูอ้ ่านรี วิว จะมีส่วนทําให้ผอู ้ ่าน
ตัด สิ น ใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ นั นทัน ที ในส่ ว นเว็บ ไซต์ www.jeban.com พบว่ า ความคิ ด เห็ น จากผูท้ ี ใช้
ผลิตภัณฑ์จริ ง มีส่วนให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อสิ นค้าและบริ การนัน นอกจากนี ยังมีงานวิจยั ของอารี รัตน์
สุ รอมรรัตน์ (2555) ได้ศึกษาเรื อง ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดของบล็อกเกอร์ ดา้ นความงามกับการรับรู ้
ทัศ นคติ และการตัด สิ น ใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ด ้า นความงามของผู ้บ ริ โ ภค พบว่ า ผูบ้ ริ โภคตัด สิ น ใจซื อ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามตามบิวตีบล็อกเกอร์ ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามจากบลอ็ก
เกอร์ เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับผูบ้ ริ โภค คําแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้
จากบล็อกความงาม ผูบ้ ริ โภครู้ สึ กดี ต่อผลิ ตภัณฑ์ด้านความงามทีบล็อกเกอร์ แนะนําว่าใช้ดี ผูบ้ ริ โภค
ยินดี จ ะแนะนํา ให้ เ พื อนหรื อ คนรู ้ จักซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นความงามตามที บล็อ กเกอร์ นํา เสนอ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล เพิมชีวิต (~ƒƒ~) ได้ศึกษาเรื อง การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์
และความเชือถือในข้อมูลการท่องเทียวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน พบว่า คน
วัยทํางานมีการแสวงหาจากอินเทอร์ เน็ต โดยประเภทของสื ออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้างเองใช้มากทีสุ ด คือ
ข้อมู ลจากผูบ้ ริ โภคคนอื นที มีประสบการณ์ ในสิ นค้าและบริ การการท่ องเที ยวนันๆ ในกระดานข่า ว
กระทู ้เ ว็บไซต์ต่า งๆ คนวัยทํางานส่ วนใหญ่ แสวงหาข้อมูลการท่ อ งเที ยวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภค
สร้ างเองอย่างสมําเสมอ เฉลี ยสั ปดาห์ ละ s-} ครั ง ครั งละหนึ งชัวโมงหรื อหนึ งชัวโมงครึ ง มีก ารใช้
ประโยชน์ขอ้ มูลการท่องเทียวจากสื อออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสร้างเองในระดับสู ง โดยใช้หาข้อมูลเกียวกับ
สถานที พักโรงแรม และงานวิจยั ของตวงพร หมวดมณี (~ƒƒq) ศึกษาเรื อง การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และความคาดหวังของผูล้ งทุ นซื อขายหลักทรั พ ย์ผ่า นระบบอินเตอร์ เน็ ต พบว่า ด้านพฤติ กรรมการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร พบว่าโดยเฉลียในหนึ งสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์ เน็ตเพือแสวงหาข้อมูล
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ข่าวสารด้านการลงทุ นทุกวัน อย่างน้อยวันละ q ชัวโมง โดยมีความคาดหวังข้อมูลข่าวสารทีสดใหม่
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และข้อมูลทีถูกต้องเชือถือได้
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจาก Facebook Fanpage/Sponser
มากทีสุ ด รองลงมาคือแสวงหาข่าวสารจาก Youtube/Youtuber แสวงหาข่าวสารจากเว็บบอร์ด แสวงหา
ข่าวสารจากเว็บบล็อคของบิวตีบล็อคเกอร์ แสวงหาข่าวสารจาก Instagram แสวงหาข่าวสารจากเว็บ
ไซด์ของร้านค้าทีขายเครื องสําอางออนไลน์ และแสวงหาข่าวสารจากโฆษณาออนไลน์นอ้ ยทีสุ ด
ปัจจัยลําดับถัดมาทีสามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่ นอนได้ คือ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ร้อ ยละ 1.9 ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่
วัตถุดิบ/ส่ วนผสม ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทีตราสิ นค้ามีชือเสี ยง สิ นค้าทดลองหรื อ
Tester และด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์
นอกจากนี ผลการวิ จัยพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิ ดเห็ นต่อ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลีย q.}{ ความหมายคือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิ พลมากในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ เนตรนพิศ ประทุม (~ƒƒs) กล่าวว่า
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นอีกหนึ งปั จจัยที สามารถกระตุน้ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ
สิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคได้ปัจจัยแรกได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ งทีเสนอขายให้กบั
ลูกค้า เพือตอบสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจซึ งสามารถสัมผัสได้
และสั มผัส ไม่ ไ ด้ เช่ น บรรจุ ภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุ ณ ภาพ ตราสิ น ค้า และบริ การ ชื อเสี ยงของผูจ้ ํา หน่ า ย
ผลิตภัณ ฑ์อาจเป็ นสิ นค้า บริ การ บุ คคล สถานที หรื อความคิดเห็ น ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะส่ งผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถจําหน่ ายได้ Kotler
(ikk{) ได้กล่าวเพิมเติมว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์คือ ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการทําหน้าทีของ
ตน ความเชื อถือได้ และความสะดวกในการใช้งานสอดคล้องกับงานวิจัยของรั ฐนันท์ พงศ์วิริทธิˆ ธร
(~ƒƒ~) เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของผูช้ าย พบว่า ส่ วนประสมและมาตรฐาน
การผลิ ตของสิ นค้าเป็ นปั จจัยหนึ งที มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื อ และผลการวิจยั เรื องนี เป็ นไปในทิ ศทาง
เดี ยวกับงานวิจยั ของอาทิตย์ วิรารัตน์และนิ ตยา ฐานิ ตธนกร (~ƒƒs) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื อมากที สุ ด เนื องจาก
เครื องสํา อางเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ทีต้องใช้โดยตรงบนผิว หน้าและร่ า งกาย ดัง นัน คุ ณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์
ส่ วนผสมและมาตรฐานในการผลิตจึงเป็ นสิ งทีสําคัญสําหรับผูท้ ีต้องการใช้เครื องสําอาง และ เป็ นสิ งที
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ผูใ้ ช้เครื องสําอางคาดหวังจะได้รับความพึงพอใจที ตอบสนองตรงความต้องการอย่างสู งสุ ด ตลอดจน
ความเชือมันในผลิตภัณฑ์นนด้
ั วย
ทังนี ด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ ทีออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย มีความแปลกใหม่
ทีต่างจากแบรนด์อืน เป็ นอีกปั จจัยสําคัญทีสามารถลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง
ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกล้ากมล สุ ริยนั ต์ (~ƒƒs) ศึกษาเรื อง การสื อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การและความพึ งพอใจที มีผลต่ อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื องสําอางอี ทูดีเฮ้าท์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า มี ความพึ ง พอใจในด้า นรู ป ลัก ษณ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื องสํา อางเกาหลี แบรนด์
ETUDE HOUSE หี บห่ อทีบรรจุ การออกแบบของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลักที ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
หลังการใช้งาน และความภาคภูมิใจในคอนเซ็ปต์ “บ้านของเจ้าหญิง”ในระดับมาก
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการลดความ
ไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า วัต ถุ ดิบส่ ว นผสมมี ผลต่อ การลดความไม่แน่ นอนในการ
ตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด รองลงมาคือผลิต ภัณ ฑ์ได้การรั บรองมาตรฐาน ผลิ ตภัณ ฑ์ทีตรา
สิ นค้ามี ชือเสี ยง Tester หรื อสิ นค้าขนาดทดลอง และด้านรู ปลักษณ์ ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์มีผลต่อ การลด
ความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด
ปั จ จัยสุ ดท้า ยที สามารถพยากรณ์ ได้ คื อ ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 0.9 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ได้แก่ การระบุราคาชัดเจนมี
ผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริ มาณ การชําระสิ นค้าทําได้ง่าย สามารถเปรี ยบเทียบราคากับร้ านอืนได้ และมีราคาทีถูก
กว่าท้องตลาด
นอกจากนี ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ มตัว อย่า งมี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา มีค่าเฉลีย q.{k ความหมายคือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิ พล
มาก ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
เนตรนพิ ศ ประทุ ม (~ƒƒs) หมายถึ ง จํา นวนเงิ น หรื อ สิ งอื นๆ ที มี ค วามจํา เป็ นต้อ งจ่ า ยเพื อให้ ไ ด้
ผลิ ตภัณ์ คุณ ค่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ในรู ปตัวเงิ น ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู กค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคอาจ
สนใจซื อ ตามที Kotler (ikk{) ได้กล่าวไว้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจะต้องคํานึ งถึงการยอมรับของ
ลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนของสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง และภาวการณ์ในการแข่งขัน
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ซึ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย สุ ภามาส อิ น อ๊ อ ด (~ƒƒq) เรื อง ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อ
เครื องสําอางอี ทูดีเฮ้าท์จากประเทศเกาหลี ใต้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ราคาต้อง
เหมาะสมกับคุ ณภาพและปริ มาณของสิ นค้า นอกจากนี ยังสอดคล้อ งกับงานวิจัยของเสาวนี ย ์ ใจมูล
(~ƒƒs) ได้ศึกษา พฤติกรรมของคนวัยทํา งานในอํา เภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื อสิ นค้า เครื องสําอาง
ออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ระหว่าง ir,rri-iƒ,rrr บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมซื อเครื องสําอางออนไลน์จากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site)
เนื องจากเห็นว่ามีราคาถูกกว่าการซื อโดยวิธีอืน และงานวิจยั ของรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิˆ ธร (~ƒƒ~) ได้ศึกษา
ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อางของผู ้ช าย พบว่ า ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ
เครื องสําอางของผูช้ ายคือ ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เนื องจากปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื อ ผูผ้ ลิตจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยในการใช้และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี
ความปลอดภัย รวมไปถึงประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื องสําอางด้วย และผลการวิจยั เรื องนี เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของศิริพร พุ่มพึงพุทธและกัลยา นามสงวน (~ƒsk) เรื อง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริ โภคเครื องสําอางของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตเพาะ
ช่ าง พบว่า ปั จจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็ นว่าราคาที เหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางในระดับมาก
สอดคล้อ งกับรายได้ของกลุ่ มตัว อย่า งที ได้รับค่ า ใช้จ่ ายจากผูป้ กครองเฉลี ยต่ อ เดื อ นตังแต่ น้อ ยกว่ า
~,rrr - s,rrr บาท / เดือน ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเนตรนพิศ ประทุม (~ƒƒs) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื อเครื องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศของเพศที สาม ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบมี
งบประมาณค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อแต่ ล ะครั งไม่ เ กิ น i,rrr บาท ซื อจากเคาร์ เ ตอร์ เ ครื องสํ า อางใน
ห้ า ง ส ร รพ สิ น ค้ า เ พ รา ะมี ร า ค า ติ ด ไว้ ชั ด เ จ น แ ละ บ า ง ช่ ว ง เ ว ลา ขา ยสิ น ค้ า ชุ ด ป ร ะห ยั ด
ที ร่ วมสิ นค้ า ในชุ ด เดี ย วกัน เมื อเปรี ยบเที ย บราคาแล้ ว ถู ก กว่ า เมื อซื อแยก และงานวิ จ ั ย ของ
พัณณ์ชิตา ภัทรคําประสิ ทธิˆ (~ƒƒƒ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื อเครื องสําอางแบรนด์ใหม่ของผูบ้ ริ โภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่มีงบประมาณในการซื อเครื องสําอางต่อ i เดือน โดยจํานวนเงินทียอมใช้จ่ายไม่เกิน ƒrr บาท
และซื อเครื องสํา อางจํา นวน i ชิ น ในการทดลองซื อเครื องสําอางแบรนใหม่ ผูบ้ ริ โภคมักเลื อ กซื อ
เครื องสําอางจากร้านเครื องสําอางในห้างสรรพสิ นค้าเพราะเป็ นสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคสามารถทดลองสิ นค้า
ได้และมีราคาทีระบุไว้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ ร้านเครื องสําอางนอกห้างสรรพสิ นค้าเพราะมีส่วนลด
ทีมากกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
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จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็ นปั จจัยสุ ดท้ายที
สามารถพยากรณ์ได้ ด้านราคาที มีผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอาง โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การระบุราคาชัดเจน มีผลต่อการลดความไม่
แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากทีสุ ด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
การชําระสิ นค้าทําได้ง่าย สามารถเปรี ยบเทียบราคากับร้านอืนได้ และมีราคาทีถูกกว่าท้องตลาดส่ งผล
ต่อการลดความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางน้อยทีสุ ด
อย่า งไรก็ดี ปั จ จัยด้า นการปฏิ สั มพัน ธ์ ก ับ เครื อ ข่ า ยสั ง คม เป็ นปั จ จัยที ไม่ ส ามารถ
พยากรณ์ได้จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม มีค่าเฉลีย ~.ƒ{
ความหมายคือ กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคมในระดับน้อย
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่านร้านค้าออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคอาจมีความไม่แน่ ใจใน
การตัดสิ นใจซื อ เพราะไม่ได้เห็ นและสัมผัสสิ นค้าจริ ง แต่หากได้รับการสนับสนุ นหรื อข้อคิดเห็นจาก
เพือนหรื อคนรู ้จกั แล้ว อาจทําให้ผูบ้ ริ โภคลดระดับความไม่แน่ ใจในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ได้ แต่ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม เป็ นปั จจัยทีไม่สามารถพยากรณ์ได้
จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของฉันท์ยวุ า มีแสงเพ็ชร์ (~ƒƒ}) ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการใช้และปั จจัยทีมี
ผลต่ อ การซื อเครื องสํ า อางชาร์ ม มิ งของลู ก ค้า ในจัง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที ใช้
เครื องสําอางชาร์ มมิงในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่ รู ้ จกั ผลิตภัณฑ์ผ่านการแนะนําจากเพือน
หรื อคนรู้ จกั และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของชัชพร เหล่าวีระไชย (~ƒqk) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยการ
สื อสารที มี ผ ลต่ อ การซื อเครื องสํ า อางของนั ก ศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า
พฤติกรรมการสื อสารระหว่างบุ คคลกับพ่อแม่ ญาติพีน้อง และเพือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื อเครื องสําอาง และขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อารี รัตน์ สุ รอมรรั ตน์ (~ƒƒƒ) ได้ศึกษาเรื อง ความเป็ นผูน้ าํ
ทางความคิ ด ของบล็ อ กเกอร์ ด้า นความงามกับ การรั บ รู ้ ทัศ นคติ และการตัด สิ น ใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้านความงามของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามตามบิวตี บล็อกเกอร์
ไม่ใช่การกระทําทีเสี ยหาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามจากบลอ็กเกอร์ เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับผูบ้ ริ โภค
คําแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้จากบล็อกความงาม ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกดี
ต่อผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามที บล็อกเกอร์ แนะนําว่าใช้ดี ผูบ้ ริ โภคยินดี จะแนะนําให้เ พือนหรื อคนรู ้ จัก
ให้ซือผลิตภณัฑด์ า้ นความงามตามทีบล็อกเกอร์ นาํ เสนอ
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จ จัยด้านการปฏิ สัมพันธ์ กบั เครื อข่า ยสัง คม เป็ นปั จจัยที ไม่
สามารถพยากรณ์ ได้ กลุ่ มตัว อย่า งมี ร ะดับ การปฏิ สั มพันธ์ กบั เครื อ ข่ า ยสั งคม มี ค่า เฉลีย ~.ƒ{ เมื อ
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พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฎิสัมพันธ์กบั เพือนและเพือนสนิ ท มีค่าเฉลีย 3.33 รองลงมา
คือ ปฎิสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน มีค่าเฉลีย 2.77 ปฎิสัมพันธ์กบั พนักงานขายเครื องสําอางตามเคาน์เตอร์
และเมคอัพ อาร์ ท ทิ ส มี ค่า เฉลี ย 2.67 ปฎิ สั ม พัน ธ์ กับ เพื อนทางสื อสั ง คมออนไลน์ มี ค่า เฉลี ย 2.44
ปฎิสัมพันธ์กบั เจ้าของกระทู ้ และAdmin Facebook Fanpage มีค่าเฉลีย 2.42 ปฎิสัมพันธ์กบั พ่อแม่ ญาติ
พีน้อง มีค่าเฉลีย 2.38 ปฎิสัมพันธ์กบั บิวตีบล๊อกเกอร์ มีค่าเฉลีย 2.35 และปฎิสัมพันธ์กบั คนรู ้จกั และ
เพือนไม่สนิ ทน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.22 จึงสรุ ปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายสังคม
ในระดับน้อย จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ทีกล่าวมาข้างต้นทีว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางจาก
พ่อแม่ ญาติพีน้องเพือนหรื อคนรู ้จกั และบล็อกเกอร์ ดา้ นความงาม

K.L ข้ อเสนอแนะ
K.L.M ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากผลงานวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย เป็ นปั จจัยที
สามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่ นอนได้มากทีสุ ด กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า การส่ งสิ นค้าตรงตามเวลามี
ผลต่อการลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางมากที สุ ด รองลงมาคือการจัดส่ งสิ นค้า
ผ่านไปรษณี ย ์ มีกระบวนการสังซื อสะดวก สามารถสังซื อได้ตลอด ~s ชัวโมง และมีความหลากหลาย
ของช่องทางการจําหน่ าย นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคยังเลือกใช้บริ การในด้านการชําระเงินผ่าน ATM หรื อทาง
Mobile Banking เพือความสะดวก ดังนัน ผูป้ ระกอบการทางร้านค้าออนไลน์ตอ้ ง สร้างความเชือมันใน
ระบบการชํา ระเงิ น ผ่า นระบบออนไลน์ เพื อความปลอดภัย ในด้า นการรั กษาข้อ มู ล ของผูบ้ ริ โ ภค
ตลอดจนรักษาคํามันสัญญาในการจัดส่ งสิ นค้าตรงเวลา
ปั จจัยทีสามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่ นอน รองลงมาคือ ความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร
ด้านวัจนภาษา ในการซื อเครื องสําอางจากร้ านค้าออนไลน์นัน ผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดความไม่แน่ ใจในการ
ตัดสิ นใจซื อ จึ งต้องแสวงหาข้อมูลผ่านสื อต่างๆ โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีมีการเขียนแนะนํา
สิ นค้าโดย และวิธีการใช้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของสิ นค้า ควรใช้ภาษาเขียนแนะนําสิ นค้า วิธีการ
สังซื อ และวิธีการจัดส่ งทีเข้าใจง่ าย จะได้ไม่ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคสับสน ผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ควร
อัพเดทข้อมูลสิ นค้าสมําเสมอ นิ ยมใช้คาํ ว่า “สิ นค้ามาใหม่” เพือสร้างความน่ าเชือถือและสร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจซื อเครื องสําอางประเภทนัน ตลอดจนการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทางคอมเม้นท์ Inbox
ใน Facebook ทาง Line หรื อทางโทรศัพท์ ควรใช้ถอ้ ยคําและภาษาที เป็ นมิตรและสุ ภาพอ่อนโยน
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หากร้ า นค้า เครื องสํา อางออนไลน์ มีการจัด ลําดับ ยอดนิ ยมของสิ นค้า ที ขายดี ไว้ เช่ น การให้คะแนน
การให้ดาว การให้มงกุฎกับผลิตภัณฑ์นนั ยิงโน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์นนมากขึ
ั
น
ปัจจัยลําดับถัดมาทีสามารถพยากรณ์การลดความไม่แน่ นอนได้ คือ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านวัตถุดิบ/ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ควรให้
ข้อมูลทีเท็จจริ งกับลูกค้า เช่น ถ่ายภาพส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ แล้วบรรยายประโยชน์จากส่ วนผสมนัน
ให้ชดั เจนยิงขึน นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ทีได้การรับรองมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ทีตราสิ นค้ามีชือเสี ยง
ควรถ่ายภาพสิ นค้าหรื อเขียนบรรยาย เพือการันตีว่า สิ นค้าชินนี ได้รับการยอมรับ เพือสร้างการรับรู ้ทีดี
และโน้มน้าวให้เกิดการตัดสิ นใจซื อง่ายขึน ในด้านสิ นค้าทดลองหรื อ Tester ซึ งกําลังเป็ นทีนิยมในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค เพราะมีราคาถูกกว่าขนาดจริ งและสามารถนําไปทดลองใช้ ก่อนตัดสิ นใจซื อขนาดจริ งต่อไป
และด้านรู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ ผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ควรควรพัฒนาด้านการนําเสนอภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคเห็ นชัดเจน (360 องศา) และมีความละเอียดของภาพสู ง
ปั จ จัย สุ ด ท้า ยที สามารถพยากรณ์ ไ ด้ คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นราคา /////
ผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ควรระบุ ราคาชัดเจน ราคาสิ นค้าต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
อย่างไรก็ดี ร้ านค้าออนไลน์ควรมีช่องการชําระสิ นค้าทีง่ ายและสะดวก กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการร้ านค้า
ออนไลน์จะต้องมีบญั ชีธนาคารทีครอบคลุมการทําธุ รกรรมารเงินของผูบ้ ริ โภค
ทังนี ยังสามารถขยายขอบเขตการศึกษาเพิมองค์ความรู ้ในการลดความไม่แน่ นอน
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าและบริ การอืนๆ รวมถึงขยายขอบเขต
การศึกษาจากพืนทีจริ งเป็ นพืนทีออนไลน์
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K.L.O ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั1 งต่ อไป
1) จากการทบทวนวรรณกรรมที ผ่านมา พบว่ามีงานวิจยั ที ศึกษาเกียวกับการสื อสาร
การตลาดเรื องเครื องสําอางจํานวนมาก ดังนั'นในการศึกษาครั' งต่อไปผูว้ ิจยั ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกับ
การสั งเคราะห์ งานวิจยั ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) ด้วยการศึกษาจากผลการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณเกียวกับปั จจัยการสื อสารการตลาดทีส่ งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง เพือค้นหาสถานภาพองค์
ความรู ้ ของงานวิจยั และเพือหาข้อสรุ ปเพือค้นหาองค์ความรู ้ใหม่เพิมเติมจากประเด็นส่ วนประสมทาง
การตลาดและการสื อสารการตลาด
~) ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทีสามารถพยากรณ์ได้มากทีสุ ดคือ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้า นช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย กลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ว่ า การส่ ง สิ น ค้า ตรงตามเวลา มี ผ ลต่ อ
การลดความไม่ แ น่ นอนในการตั ด สิ นใจซื อเครื องสํ า อางมากที สุ ด ในการศึ ก ษาครั' งต่ อ ไป
ผูว้ ิจัยควรมี การสั มภาษณ์ อ ย่างเจาะลึ กกับทางผูป้ ระกอบการร้ านค้า ออนไลน์ ในเรื องกระบวนการ
สื อสารและการสื อสารการแบบบูรณาการ
3) ในการศึกษาครั' งต่อไป ผูว้ ิจัยควรมีการสัมภาษณ์ อย่างเจาะลึกกับผูบ้ ริ โภค ในด้าน
การสื อสารระหว่างบุคคล การเปิ ดรับข่าวสาร ตลอดจนพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื' อเครื องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์
4) ในการศึกษาครั'งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเรื อง การลดความไม่แน่ นอนในบริ บทอืน
และกลุ่มเป้ าหมายต่างจากเดิม เพือเพิมองค์ความรู ้ใหม่ในด้านวิชาการนิ เทศศาสตร์
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรือง การแสวงหาข่ าวสารเพือลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอาง
จากร้ านค้ าออนไลน์
คําชีแจง
แบบสอบถามนีเป็ นส่ วนหนึ งของการวิจัย เพือการศึ กษาของนั กศึ กษาระดับปริ ญญาโท
ภาควิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ทังนี ผู้ ต อบแบบสอบถามต้ อ งเป็ นเพศหญิงทีเคยซื อ เครื องสํ า อางจากร้ า นค้ า ออนไลน์
อย่ า งน้ อ ย 1 ครั ง เพื อให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย จึ ง ใคร่ ขอความร่ วมมื อ ในการ
ตอบแบบสอบถามให้ ครบถ้ วน และตรงตามความเป็ นจริงของท่ านมากทีสุ ด
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุ ณาทําเครืองหมาย  หน้ าข้ อความต่ อไปนี )
1. อายุ
1. 18-21 ปี
2. 22-25 ปี
3. 26-29 ปี
4. 30 ปี ขึนไป
2. สถานภาพ
1. โสด

2. สมรส

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ตํ%ากว่ามัธยมศึกษา
3. อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
5. สู งกว่าปริ ญญาตรี

3. หย่าร้าง

2. มัธยมศึกษา
4. ปริ ญญาตรี

4. อื%นๆ
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4. อาชีพ
1. นักศึกษา
3. พนักงานบริ ษทั
5. รับจ้างทัว% ไป
5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
1. ตํ%ากว่า 10,000 บาท
4. 30,001-40,000 บาท

2. รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ธุ รกิจส่ วนตัว
6.อื%นๆ (โปรดระบุ)..........................

2. 10,001-20,000 บาท
5. 40,001-50,000 บาท

3. 20,001-30,000 บาท
6. มากกว่า 50,000 บาท

ส่ วนที 2 การแสวงหาข่ าวสารเพือตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอาง
ท่ านเคยสื บค้ นข้ อมูลในสื อออนไลน์ เกียวกับเครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ บ่อยเพียงใด
2.1 ใน 1 สั ปดาห์ โดยเฉลียท่ านใช้ อนิ เตอร์ เน็ตบ่ อยครังแค่ ไหน

การสื บค้ นข้ อมูลในสื อออนไลน์ เกียวกับ
เครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์

นานๆ
ครัง

1 – 3 ครัง
ต่ อ
สัปดาห์

4–6
ครัง
ต่ อ
สัปดาห์

7–8
ครัง
ต่ อ
สัปดาห์

มากกว่ า
9 ครัง
ต่ อสัปดาห์

1 ชัวโมง 2 ชัวโมง

มากกว่ า 3
ชัวโมง

ความถีในการสืบค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกียวกับเครืองสําอางผ่านร้ านค้ าออนไลน์
2.1 ใน 1 สัปดาห์ โดยเฉลี%ยท่านใช้
อินเตอร์เน็ตบ่อยครังเพียงใด

2.2 ท่ านใช้ เวลาในการใช้ อินเตอร์ เน็ตแต่ ละครังนานเท่ าใด
น้ อย

การสื บค้ นข้ อมูลในสื อออนไลน์ เกียวกับ
กว่ า 30
เครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์
นาที

30 นาที

ระยะเวลาในการสืบค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกียวกับเครืองสําอางผ่านร้ านค้ าออนไลน์ (ชัวโมง/วัน)
เพือลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสินใจซือเครืองสําอางจากร้ านค้าออนไลน์
2.2 ท่านใช้เวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละ
ครังนานเท่าใด
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2.3 ท่ านอ่ าน review สิ นค้ าหรือคําแนะนําจากผู้ทมีี ประสบการณ์ ในการใช้ เครืองสํ าอางบ่ อยเพียงใด
การสื บค้ นข้ อมูลในสื อออนไลน์ เกียวกับ
เครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์

1 ครังต่ อ 2 ครังต่ อ
สัปดาห์ สัปดาห์

3 ครัง 4 ครังต่ อ
ต่ อ
สัปดาห์
สัปดาห์

มากกว่ า 4
ครังต่ อ
สัปดาห์

ระยะเวลาในการสืบค้นข้ อมูลในออนไลน์ เกียวกับเครืองสําอางผ่านร้ านค้ าออนไลน์ (จํานวนครัง/สัปดาห์ )
2.3 ท่านอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผู ้
ที%มีประสบการณ์ในการใช้เครื% องสําอางบ่อย
เพียงใด

2.4 ท่ านใช้ สืออะไรในการแสวงหาข่ าวสารเมือตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอางในร้ านค้ าออนไลน์

สื อทีใช้ ในการแสวงหาข่ าวสาร
1. สือดังเดิม
1.1 นิตยสาร
1.2. โทรทัศน์
1.3 แผ่นพับโฆษณาเครื% องสําอาง
1.4 หนังสื อพิมพ์
1.5 หนังสื อเล่มเล็ก โปสการ์ดจากเครื% องสําอาง
แบรนด์ต่างๆ ที%ส่งมารายเดือนทางไปรษณี ย ์
2. สือใหม่
2.1. เว็บบล็อคของบิวตีบล็อคเกอร์
2.2 เว็บบอร์ด เช่น จีบนั ดอทคอม พันทิปห้อง
โต๊ะเครื% องแป้ ง วานิลาและวงในบิวตี
2.3 โฆษณาออนไลน์ แบนเนอร์/
ใช้ภาพเคลื%อนไหว/มีคลิปวีดีโอประกอบ

ใช้ ในการ
แสวงหา
น้ อยทีสุ ด

ใช้ ในการ
แสวงหา
น้ อย

ใช้ ในการ
แสวงหา
ปานกลาง

ใช้ ในการ
แสวงหา
มาก

ใช้ ในการ
แสวงหา
มากทีสุด

1

2

3

4

5
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สื อทีใช้ ในการแสวงหาข่ าวสาร

ใช้ ในการ
แสวงหา
น้ อยทีสุ ด

ใช้ ในการ
แสวงหา
น้ อย

ใช้ ในการ
แสวงหา
ปานกลาง

ใช้ ในการ
แสวงหา
มาก

ใช้ ในการ
แสวงหา
มากทีสุด

1

2

3

4

5

2.4 Youtube/Youtuber
คลิปวิดีโอที%ผใู ้ ช้รีววิ หรื อพูดถึงเครื% องสําอางแบ
รนด์ต่างๆ ให้ผตู ้ ิดตามเข้ามารับชม
2.5 Facebook Fanpage/Sponser
Facebook Fanpage/Sponser เครื% องสําอางแบ
รนด์ต่างๆ และร้านขายเครื% องสําอางที%อยูใ่ น
Facebook Fanpage
2.6 Instagram
Instagram ของเครื% องสําอางแบรนด์ต่างๆ
และร้านขายเครื% องสําอางที%อยูใ่ น Instagram
2.7 เว็บไซด์ของร้านค้าที%ขายเครื% องสําอาง
ออนไลน์

ส่ วนที 3 ความน่ าเชื อถือของแหล่ งข้ อมูลข่ าวสารทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจ
ซือเครืองสํ าอาง
3.1 ความน่ าเชื อถือของแหล่ งข้ อมูลข่ าวสารมีผลต่ อการตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ า
ออนไลน์ หรือไม่
ความน่ าเชื อถือของแหล่ งข้ อมูลข่ าวสาร
ในด้ านการสื อสาร
1. ด้ านการสือสารทางวัจนภาษา
1.1 มีการใช้ภาษาที%เข้าใจง่าย เช่น เว็บไซด์ขาย
ของออนไลน์ใช้ภาษาแนะนําสิ นค้า วิธีการ
สัง% ซือ และวิธีการจัดส่งที%เข้าใจง่าย

เชือถือ
น้ อยทีสุ ด

เชือถือ
น้ อย

เชือถือปาน
กลาง

เชือถือ
มาก

เชือถือมาก
ทีสุด

1

2

3

4

5
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ความน่ าเชื อถือของแหล่ งข้ อมูลข่ าวสาร
ในด้ านการสื อสาร
1.2 ร้านค้าออนไลน์มีการโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน
ช่องทางการสนทนาด้วยถ้อยคําและภาษาที%เป็ น
มิตรและสุภาพอ่อนโยน
1.3 มีการเขียนแนะนํารายละเอียดและวิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
1.4 ในเว็บไซต์มีการเขียนข้อความจัดลําดับความ
นิยมของสิ นค้าที%ขายดีไว้ เช่น การให้คะแนน
การให้ดาว การให้มงกุฎกับผลิตภัณฑ์น นั
1.5 มีการอัพเดทข้อมูลสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที%
ออกใหม่สมํ%าเสมอ โดยใช้วา่ “สิ นค้ามาใหม่”
2. ด้ านการสือสารทางอวัจนภาษา
2.1 มีการโฆษณาแฝงผ่านสื% อออนไลน์ เช่น
Youtube แบนเนอร์ pop-upที%ปรากฎบนเว็บไซต์
ที%รีววิ เครื% องสําอาง Facebook และ Instagram
2.2 การใช้รูปภาพของเครื% องสําอาง สี พนื ของ
เว็บไซต์ที%ทาํ ให้หน้าเว็บมีความน่าสนใจหรื อการ
ใช้รูปโปรไฟล์ที%แสดงถึงร้านขายเครื% องสําอาง
ใน Facebook และ Instagram
2.3 รู ปแบบของสี และตัวอักษรในเว็บไซต์มีการ
เคลื%อนไหว และตัวอักษรมีไฟกะพริ บ
2.4 ใช้ภาพหรื อวีดีโอของบุคคลที%มีชื%อเสี ยงหรื อ
บิวตีบล๊อกเกอร์ในการแนะนําสิ นค้า
2.5 แนะนําวิธีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็ น
ภาพเคลื%อนไหว (VDO)

เชือถือ
น้ อยทีสุ ด

เชือถือ
น้ อย

เชือถือปาน
กลาง

เชือถือ
มาก

เชือถือมาก
ทีสุด

1

2

3

4

5
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ส่ วนที 4 การปฎิสัมพันธ์ กับเครือข่ ายสั งคมทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือ
เครืองสํ าอาง
4.1 เมือท่ านจะซือเครืองสํ าอางออนไลน์ ท่ านมีการพูดคุยติดต่ อสื อสารกับใคร เพือช่ วยในการ
ตัดสิ นใจสั งซือเครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์

การปฎิสัมพันธ์ กบั เครือข่ ายสั งคม

มี
ปฏิสัมพัน
ธ์ น้อย
ทีสุ ด
1

1. พ่อแม่ ญาติ พี%นอ้ ง
2.เพื%อนและเพื%อนสนิท
3. คนรู ้จกั และเพื%อนไม่สนิท
4. เพื%อนร่ วมงาน
5. เพื%อนทางสื% อสังคมออนไลน์ เช่น สมาชิกใน
เว็บบอร์ดจีบนั พันทิปห้องโต๊ะเครื% องแป้ ง
สมาชิกในเว็บวานิลา เลดีอิชชู และสมาชิกใน
เว็บวงในบิวตี
6. บิวตีบล๊อกเกอร์
7. Admin Facebook Fanpageและเจ้าของกระทู ้
จีบนั วานิลา เลดีอิชชูวงในบิวตี และพันทิป
ห้องโต๊ะเครื% องแป้ ง
8. พนักงานขายเครื% องสําอางตามเคาน์เตอร์
และเมคอัพอาร์ททิส

มี
ปฏิสัมพัน
ธ์ น้อย
2

มี
ปฏิสัมพัน
ธ์ ปาน
กลาง
3

มี
ปฏิสัมพัน
ธ์ มาก

มี
ปฏิสัมพันธ์
มากทีสุด

4

5
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ส่ วนที 5 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือ
เครืองสํ าอาง
5.1 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อการตัดสิ นใจสั งซือเครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ า
ออนไลน์ ของท่ านหรือไม่
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนใน
การตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอาง
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
1.1 รู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ มีรูปทรง
ทันสมัย มีความแปลกใหม่ที%ต่างจาก
แบรนด์อื%น
1.2 วัตถุดิบ/ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ต้องมีส่วนผสมที%มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิด
การระคายเคืองหรื อแพ้
1.3 ตราสิ นค้ามีชื%อเสี ยงเป็ นที%รู้จกั ของคน
ทัว% ไป
1.4 เป็ นผลิตภัณฑ์ที%ได้การรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที%ควบคุม
เครื% องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศหรื อ
องค์กรมาตรฐานอื%นในระดับสากล
1.5 เลือกซือผลิตภัณฑ์ที%เป็ นขนาดทดลอง
(Tester) จากร้านขายเครื% องสําอาง
ออนไลน์ เพื%อนํามาทดลองใช้ ก่อน
ตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ที%เป็ นปริ มาณปกติ
(Full Size)
2. ด้ านราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
2.2 ระบุราคาชัดเจน
2.3 ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาดภายนอก

มีอทิ ธิพล
น้ อยทีสุ ด

มีอทิ ธิพล
น้ อย

มีอทิ ธิพล
ปานกลาง

มีอทิ ธิพล
มาก

มีอทิ ธิพล
มากทีสุด

1

2

3

4

5
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ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนใน
การตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอาง
2.4 สามารถเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ากับ
ร้านค้าออนไลน์ร้านอื%นได้
2.5 การชําระสิ นค้าทําได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ ว
3. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
3.1 ความหลากหลายของช่องทางการจัด
จํา หน่ า ย เช่ น มี ร้ า นขายเครื% องสํ า อาง
ออนไลน์จาํ นวนมากให้เลือก
3.2 มีกระบวนการสัง% ซือสิ นค้าที%เข้าใจง่าย
มีความสะดวกและรวดเร็ วในการเลือกซือ
3.3 สอบถามและสั% ง ซื อได้ ต ลอด 24
ชัว% โมง
3.4 การจัดส่ งสิ น ค้า ผ่า นไปรษณี ยห์ รื อ
ระบบขนส่งอื%นที%รวดเร็ ว และปลอดภัย
3.5 จัดส่งสิ นค้าตรงตามเวลา
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
4.1 การลดราคาสิ นค้า
4.2 การจัดโปรโมชัน% พิเศษ
4.3 การให้ของแถม
4.4 มีส่วนลดในการซือครังต่อไป
4.5 การบริ การหลังการขาย เช่น
การแลกเปลี%ยนหรื อคืนเงิน

มีอทิ ธิพล
น้ อยทีสุ ด

มีอทิ ธิพล
น้ อย

มีอทิ ธิพล
ปานกลาง

มีอทิ ธิพล
มาก

มีอทิ ธิพล
มากทีสุด

1

2

3

4

5
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ส่ วนที 6 การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือเครืองสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์

การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือ

เห็นด้ วย
น้ อยทีสุ ด

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
ปานกลาง

1

2

3

เห็น
ด้ วย
มาก
4

6.1 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%ให้ขอ้ มูลเกี%ยวกับสิ นค้า
ชัดเจน
6.2\ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์ที%มีช่องทางให้ลกู ค้าติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเกี%ยวกับเครื% องสําอางได้ เช่น ไลน์ หน้าเว็บ หรื อ
โทรศัพท์
6.3 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์ที%ผขู ้ ายมีการสื% อสารที%ดีและเป็ นมิตร
6.4 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%มีภาพประกอบสิ นค้าที%
ชัดเจน
6.5 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%มีสินค้าพร้อมส่ง
6.6 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%มีวธิ ีการจัดส่งรวดเร็ ว
เช่น EMS
6.7 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%มีระยะเวลาการจัดส่ง
สิ นค้ารวดเร็ ว
6.8 การบริ การหลังการขายที%ดี ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการการซือซําของฉัน
6.9 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%มีโปรโมชัน% หรื อจัด
กิจกรรมที%มีส่วนลดหรื อแถมสิ นค้า
6.10 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%สินค้ามีราคาถูกกว่าเว็บ
ไซด์อื%น

เห็นด้ วย
มากทีสุ ด
5
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การลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซือ

เห็นด้ วย
น้ อยทีสุ ด

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
ปานกลาง

1

2

3

เห็น
ด้ วย
มาก
4

6.11 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%คนรู ้จกั หรื อเพื%อน
แนะนําให้ซือ
6.12 ฉันรู ้สึกแน่ใจที%จะตัดสิ นใจซือเครื% องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที%แนะนําจากเว็บบอร์ด
หรื อบิวตี
บล๊อกเกอร์
- ขอบคุณคะ-

เห็นด้ วย
มากทีสุ ด
5

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหาข่ าวสาร
ความน่ าเชื%อถือของแหล่ งสารด้ านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์ กบั เครือข่ ายเพื%อน
และสั งคมและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
เรื% อง การแสวงหาข่ าวสารเพือ% ลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสินใจซื2อเครื% องสําอางจากร้ านค้ าออนไลน์
สํ าหรับผู้เชี%ยวชาญ
คําชี2แจง
ให้ทา่ นพิจารณาและลงความเห็นแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่ง
สารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กบั เครื อข่ายเพือ! นและสังคมและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
เรื! อง การแสวงหาข่าวสารเพือ! ลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื-อเครื! องสําอางจากร้านค้าออนไลน์ แล้วทํา
เครื! องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที!ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และขอให้เสนอแนะ เพือ! เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งต่อไป โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังนี+1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการมีความสอดคล้องกับแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหา
ข่าวสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสมั พันธ์กบั เครื อข่ายเพื!อนและสังคมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการมีความสอดคล้องกับแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหา
ข่าวสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การปฏิสมั พันธ์กบั เครื อข่ายเพื!อนและสังคมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
-1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการไม่มีความสอดคล้องกับแบบประเมินคุณภาพของการแสวงหา
ข่าวสาร ความน่าเชื!อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสมั พันธ์กบั เครื อข่ายเพื!อนและสังคมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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แบบสอบถาม
เรื% อง การแสวงหาข่ าวสารเพือ% ลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสินใจซื2อเครื% องสําอางจากร้ านค้ าออนไลน์
คําชี2แจง
แบบสอบถามนีเ2 ป็ นส่ วนหนึ%งของการวิจัย เพื%อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาควิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ทั2งนี2 ผู้ตอบแบบสอบถามต้ องเป็ นเพศหญิงที%เคยซื2อเครื% องสําอางจากร้ านค้ าออนไลน์ อย่ าง
น้ อย 1 ครั2ง เพื%อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ในการวิจัย จึงใคร่ ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามให้
ครบถ้ วน และตรงตามความเป็ นจริงของท่ านมากที%สุด
ส่ วนที% 1 ข้ อมูลทั%วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุ ณาทําเครื% องหมาย  หน้ าข้ อความต่ อไปนี2 )
1. อายุ
1. 18-21 ปี
2. 22-25 ปี
3. 26-29 ปี
4. 30 ปี ขึ-นไป
2. สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
4. อื!นๆ
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ตํ!ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
4. ปริ ญญาตรี
5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
1. นักศึกษา
2. รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. พนักงานบริ ษทั
4. ธุรกิจส่ วนตัว
5. รับจ้างทัว! ไป
6. อื!นๆ (โปรดระบุ)..........................
5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
1. ตํ!ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001-20,000 บาท
3. 20,001-30,000 บาท
4. 30,001-40,000 บาท
5. 40,001-50,000 บาท
6. มากกว่า 50,000 บาท
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ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 3

ประเด็นที%พจิ ารณา

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 2

ข้ อ

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 1

ส่ วนที% 2 การแสวงหาข่ าวสารเพื%อตัดสิ นใจซื2อเครื% องสําอาง

ผลการประเมิน
∑
IOC= R
N

ท่ านเคยสื บค้ นข้อมูลในสื% อออนไลน์ เกี%ยวกับเครื% องสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ บ่อยเพียงใด
ความถี%ในการสื บค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกีย% วกับเครื%องสําอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์
2.1 ใน 1 สัปดาห์ โดยเฉลี!ยท่านใช้อินเตอร์ เน็ต
1
1
1
1.00
บ่อยครั-งเพียงใด
ระยะเวลาในการสื บค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกีย% วกับเครื% องสําอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ (ชั%วโมง/วัน)
เพือ% ลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสินใจซื2อเครื%องสํ าอางจากร้ านค้ าออนไลน์
2.2 ท่านใช้เวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละครั-ง
1
1
1
1.00
นานเท่าใด
ระยะเวลาในการสื บค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกีย% วกับเครื% องสําอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ (จํานวนครั2ง/สั ปดาห์ )
2.3 ท่านอ่าน review สิ นค้าหรื อคําแนะนําจาก
1
1
1
1.00
ผูท้ ี!มีประสบการณ์ในการใช้เครื! องสําอางบ่อย
เพียงใด

ใช้ ได้

/

/

/

ใช้ ไม่ ได้

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 3
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2.4 ท่ านใช้ สื%ออะไรในการแสวงหาข่ าวสารเมือ% ตัดสิ นใจซื2อเครื%องสําอางในร้ านค้าออนไลน์
สื% อดั2งเดิม
1
นิ ตยสาร
1
1
1
2
โทรทัศน์
1
1
1
3
แผ่นพับโฆษณาเครื! องสําอาง
1
1
1
4
หนังสื อพิมพ์
1
1
1
5
หนังสื อเล่มเล็ก โปสการ์ดจากเครื! องสําอาง
1
1
1
แบรนด์ต่างๆ ที!ส่งมารายเดือนทางไปรษณี ย ์
สื%อใหม่
1
เว็บบล็อคของบิวตี-บล็อคเกอร์
1
0
1
2
เว็บบอร์ด เช่น จีบนั ดอทคอม พันทิปห้องโต๊ะ
1
1
1
เครื! องแป้ ง วานิ ลาและวงในบิวตี3
โฆษณาออนไลน์ แบนเนอร์/ใช้
1
1
1
ภาพเคลื!อนไหว/มีคลิปวีดีโอประกอบ
4
Youtube/Youtuber คลิปแลกเปลี!ยนภาพวิดีโอ
1
1
1
ที!ผใู้ ช้รีวิวหรื อพูดถึงเครื! องสําอางแบรนด์ต่างๆ
ให้ผตู ้ ิดตามเข้ามารับชม
5
Facebook Fanpage/Sponser
1
0
1
Facebook Fanpage/Sponser เครื! องสําอาง
แบรนด์ต่างๆ และร้านขายเครื! องสําอางที!อยูใ่ น
Facebook Fanpage
6
Instagram
1
0
1
Instagram ของเครื! องสําอางแบรนด์ต่างๆ
และร้านขายเครื! องสําอางที!อยูใ่ น Instagram
7
เว็บไซด์ของร้านค้าที!ขายเครื! องสําอางออนไลน์
1
1
1

ผลการประเมิน
∑
IOC= R
N
ใช้ ได้

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

/
/
/
/
/

0.67
1.00

/
/

1.00

/

1.00

/

0.67

/

0.67

/

1.00

/

ใช้ ไม่ ได้

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 3

ประเด็นที%พจิ ารณา
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126

ผลการประเมิน
∑
IOC= R
N
ใช้ ได้

ส่ วนที% 3 ความน่ าเชื%อถือของแหล่ งข้ อมูลข่ าวสารทีม% ผี ลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื2อเครื% องสํ าอาง
3.1 ความน่ าเชื%อถือของแหล่ งข้อมูลข่ าวสารมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื2อเครื%องสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ หรือไม่
ด้ านการสื% อสารทางวัจนภาษา
1
มีการใช้ภาษาที!เข้าใจง่าย เช่น เว็บไซด์ขายของ
1
1
1
1.00
ออนไลน์ใช้ภาษาแนะนําสิ นค้า วิธีการสัง! ซื- อ
และวิธีการจัดส่ งที!เข้าใจง่าย
2
ร้านค้าออนไลน์มีการโต้ตอบกับลูกค้าผ่า นทาง 1
1
1
1.00
คอมเม้นท์ Inbox ใน Facebook ทาง Line หรื อ
ทางโทรศัพท์ ด้วยถ้อยคําและภาษาที! เป็ นมิต ร
และสุ ภาพอ่อนโยน
3
มี การเขี ยนแนะนํา รายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารใช้ 1
1
1
1.00
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
4
ในเว็บ ไซต์มีการเขี ยนข้อความจัด ลํา ดับความ 1
1
1
1.00
นิ ยมของสิ น ค้า ที! ข ายดี ไว้ เช่ น การให้ค ะแนน
การให้ดาว การให้มงกุฎกับผลิตภัณฑ์น- นั
5
มี การอัพเดทข้อมูลสิ นค้า และผลิ ตภัณฑ์ที!ออก 1
1
1
1.00
ใหม่สมํ!าเสมอ โดยใช้วา่ “สิ นค้ามาใหม่”
ด้ านการสื% อสารทางอวัจนภาษา
1
มี ก ารโฆษณาแฝงผ่ า นสื! อออนไลน์ เช่ น 1
1
1
1.00
Youtube แบนเนอร์ pop-upที!ปรากฎบนเว็บไซต์
ที!รีวิวเครื! องสําอาง Facebook และ Instagram
2
การใช้ รู ป ภาพของเครื! องสํ า อาง สี พื- น ของ 1
1
1
1.00
เว็บ ไซต์ที!ท ํา ให้หน้า เว็บ มี ความน่ า สนใจหรื อ
ก า ร ใ ช้ รู ป โ ป ร ไ ฟ ล์ ที! แ ส ด ง ถึ ง ร้ า น ข า ย
เครื! องสําอาง ใน Facebook และ Instagram

/

/

/
/

/

/

/

ใช้ ไม่ ได้

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 1

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 2
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3

รู ป แบบของสี และตัวอักษรในเว็บ ไซต์มี การ
เคลื!อนไหว และตัวอักษรมีไฟกะพริ บ

1

1

1

1.00

/

4

ใช้ภาพหรื อวีดี โอของบุ คคลที! มีชื!อเสี ยงหรื อ
บิวตี-บล๊อกเกอร์ในการแนะนําสิ นค้า

1

1

1

1.00

/

5

แนะนําวิธีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์
เป็ นภาพเคลื!อนไหว (VDO)

1

1

1

1.00

/

ข้ อ

ประเด็นที%พิจารณา

ผลการประเมิน
∑
IOC= R
N
ใช้ ได้

ใช้ ไม่ ได้

ส่ วนที% 4 การปฎิสัมพันธ์ กบั เครืครื%อข่ ายสังคมที%มผี ลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื2อเครื%องสําอาง
4.1 เมือ% ท่ านจะซื2อเครื% องสํ าอางออนไลน์ ท่ านมีการพูดคุยติดต่ อสื% อสารกับใคร เพือ% ช่ วยในการตัดสิ นใจสั% งซื2อเครื% องสํ าอาง
ผ่ านร้ านค้ าออนไลน์
1
คนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ญาติ พี!นอ้ ง
1
1
1
1.00
/
2
3
4

เพื!อนสนิท
1
1
1
1.00
/
คนรู ้จกั
1
1
1
1.00
/
เพื!อนทางสื! อสังคมออนไลน์ เช่น สมาชิกใน
1
1
1
1.00
/
เว็บบอร์ดจีบนั พันทิปห้องโต๊ะเครื! องแป้ ง
วานิ ลา และวงในบิวตีส่ วนที% 5 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีม% ผี ลต่ อการลดความไม่ แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื2อเครื%องสํ าอาง
5.1 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อการตัดสิ นใจสั% งซื2อเครื%องสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ ของท่ านหรือไม่
ด้ านผลิตภัณฑ์
รู ปลักษณ์ของบรรจุภณั ฑ์ มีรูปทรงทันสมัย
1
1
1
1.00
1
/
มีความแปลกใหม่ที!ต่างจากแบรนด์อื!น
2
วัตถุดิบ/ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์
1
1
1
1.00
/
ต้องมีส่วนผสมที!มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองหรื อแพ้

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 1

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 2

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 3
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3

ตราสิ นค้ามีชื!อเสี ยงเป็ นที!รู้จกั ของคนทัว! ไป

1

1

1

1.00

/

4

เป็ นผลิตภัณฑ์ที!ได้การรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานของรัฐที!ควบคุมเครื! องสําอางนําเข้าจาก
ต่างประเทศหรื อองค์กรมาตรฐานอื!น
ในระดับสากล
เลือกซื- อผลิตภัณฑ์ที!เป็ นขนาดทดลอง (Tester)
จากร้านขายเครื! องสําอางออนไลน์ เพือ! นํามา
ทดลองใช้ ก่อนตัดสิ นใจซื- อผลิตภัณฑ์ที!เป็ น
ปริ มาณปกติ (Full Size)

1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00

/
/
/
/

1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

/
/

ข้ อ

5

ประเด็นที%พจิ ารณา

ด้านราคา
1
ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
2
ระบุราคาชัดเจน
3
ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาดภายนอก
4
สามารถเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ากับร้านค้า
ออนไลน์ร้านอื!นได้
5
การชําระสิ นค้าทําได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1
ความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น
มีร้านขายเครื! องสําอางออนไลน์จาํ นวนมาก
ให้เลือก
2
มีกระบวนการสัง! ซื- อสิ นค้าที!เข้าใจง่าย
มีความสะดวกและรวดเร็ วในการเลือกซื- อ
3
สอบถามและสัง! ซื-อได้ตลอด 24 ชัว! โมง
4
การจัดส่ งสิ นค้าผ่านไปรษณี ยห์ รื อระบบขนส่ ง
อื!นที!รวดเร็ ว และปลอดภัย

ผลการประเมิน
∑
IOC= R
N
ใช้ ได้

ใช้ ไม่ ได้

จัดส่ งสิ นค้าตรงตามเวลา

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1
การลดราคาสิ นค้า

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 3

5

ประเด็นที%พจิ ารณา

ผู้เชี%ยวชาญ ท่ านที% 2

ข้ อ
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1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

ผลการประเมิน
∑
IOC= R
N
ใช้ ได้

2

การจัดโปรโมชัน! พิเศษ

1

1

1

1.00

/

3

การให้ของแถม

1

1

1

1.00

/

4

มีส่วนลดในการซื-อครั-งต่อไป

1

1

1

1.00

/

การบริ การหลังการขาย เช่น การแลกเปลี!ยน
1
0
1
หรื อคืนเงิน
ส่ วนที% 6 การลดความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจซื2อเครื%องสํ าอางผ่ านร้ านค้ าออนไลน์

0.67

/

5

6.1

ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!ให้ขอ้ มูลเกี!ยวกับ
สิ นค้าชัดเจน

1

1

1

1.00

/

6.2\

ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์ที!มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ
สอบถามข้อมูลเกี!ยวกับเครื! องสําอางได้
เช่น ไลน์ หน้าเว็บ หรื อโทรศัพท์

1

1

1

1.00

/

6.3

ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
ร้านค้าออนไลน์ที!ผขู ้ ายมีการสื! อสารที! ดีและ
เป็ นมิตร

1

1

1

1.00

/

6.4

ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!มีภาพประกอบ
สิ นค้าที!ชดั เจน

1

1

1

1.00

/

ใช้ ไม่ ได้

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!มีสินค้าพร้อมส่ ง
ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!มีวิธีการจัดส่ ง
รวดเร็ ว เช่น EMS
ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!มีระยะเวลาการ
จัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ ว
การบริ การหลังการขายที!ดี ส่ งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการการซื- อซํ-าของฉัน
ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!มีโปรโมชัน! หรื อ
จัดกิจกรรมที!มีส่วนลดหรื อแถมสิ นค้า
ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!สินค้ามีราคาถูก
กว่าเว็บไซด์อื!น
ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!คนรู ้จกั หรื อ
เพื!อนแนะนําให้ซ-ือ
ฉันรู ้สึกแน่ใจที!จะตัดสิ นใจซื- อเครื! องสําอางจาก
เว็บไซด์ของร้านค้าออนไลน์ที!แนะนําจาก
เว็บบอร์ดหรื อบิ วตี-บล๊อกเกอร์
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ผลการประเมิน
∑
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ใช้ ได้

ใช้ ไม่ ได้

ประวัตผิ ู้เขียน

ชื อ ชื อสกุล

นางสาวนัชชาพร พงศ์ศรี สมชัย

ประวัติการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี ที"สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2556

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2556
เลขานุการ ฝ่ ายบริ หารเครื อข่ายเอทีเอ็ม
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

