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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาแนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีโดยจ าแนก
ตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และความสมัพนัธก์บัทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวิจยัคือ สตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ หรือเคยเข้าชมเว็บไซต์จีบันดอทคอม จ านวน 398 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใชส้ าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการใช้        
ค่าท ี การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ใช ้ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั         
ในระดบัน้อยสุด และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั โดยมกีารประมวลผลจาก
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีายุ 15- 24 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นนกัเรยีน/ นิสติ นักศกึษา โดย
มรีายไดต่้อเดอืน 5,001- 15,000 บาท ใชอ้นิเทอรเ์น็ตจากทีพ่กัอาศยั โดยมคีวามถี่ในการเขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์
สปัดาหล์ะ 2- 3 ครัง้ 
 2.  กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตโิดยรวมต่อการเขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ระดบัด ีโดยดา้นที่มทีศันคตใินระดบัดี
สงูสุดคอื ด้านความรูส้กึ มทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา ได้แก่ ด้านปฏสิมัพนัธ์ ด้านเนื้อหาและขอ้มูล โดยมี
ทศันคตใินระดบัด ีสว่นดา้นพาณิชยม์ทีศันคตใินระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 3.  กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางที่ผลติโดยประเทศเกาหล ีโดยมแีนวโน้มซื้อเครื่องส าอาง          
ทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลี และกลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มพฤติกรรมดา้นการแนะน าให้ผูอ้ื่นซื้อเครื่องส าอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหล ีในระดบัไม่แน่ใจ ผูม้ปีระสบการณ์ในการใชเ้ครื่องส าอางนัน้  เป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มการซือ้ 
โดยการมรีาคาทีเ่หมาะสมเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ดุต่อแนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีและประเภท
ของเครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลทีีม่ากทีส่ดุคอื ผลติภณัฑแ์ต่งแตม้สสีนั เช่น แป้งแต่งหน้า อายแชโดว ์ 
 ผลการทดสอบสมตฐิาน 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 2. ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน           
มแีนวโน้มด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องส าอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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 3. ทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ดา้นความรูส้กึ ดา้นเนื้อหา ดา้นปฏสิมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ า กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อด้านแนวโน้มการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.01 
 4.  ทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ดา้นความรูส้กึ ดา้นปฏสิมัพนัธ ์ดา้นเนื้อหามคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ า กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อด้านแนะน าผู้อื่น แต่ทัศนคติด้านการพาณิชย์                
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ค าส าคญั: ทศันคต ิสตร ีเครื่องส าอาง เกาหล ี
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the purchasing trend on Korean imported cosmetic 
classified by demography and the relationship with women’s attitude toward online community website. The 
primary data is collected by distributing questionnaires to 398 samples who are the women used to visit 
http://jeban.com. Statistical methods to analyze the data are frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t- test, one-way analysis of variance, least-significant difference for pair comparison, Pearson 
product moment coefficient correlation. Computer software program is used to analyze the data.  
 The study results are as follows: 
 1.  Almost of samples are women aged between 15- 24 years old, hold a bachelor’s degree, has 
monthly income between baht 5,001- 15,000 and access the internet from their house for 2 3 times per 
week. 
 2.  The samples had the good attitude especially in side of feeling, interaction, information and 
commercial respectively. 
 3.  Almost of samples has the purchasing trend average at 3.64 but they hesitate to recommend 
the other person to purchase Korean imported cosmetic average at 3.40. The person who has experience 
using Korean imported cosmetic is the influencer to the purchasing trend. Almost of them tend to purchase 
Korean imported cosmetic especially color make up cosmetic such as makeup powder, eye shadow because 
of the reasonable price.  
 The results of hypothesis tests are as follow: 
 1.  The consumer who has different age will have the different purchasing trend on Korean 
imported cosmetic with significant level at 0.05 and 0.01 respectively. 
 2.  The consumer who has different age, educational level, occupation, monthly income and place 
to access the internet will have different purchasing trend on recommending other person to buy Korean 
imported cosmetic with significant level at 0.5 and 0.01 respectively. 
 3.  The attitude of women who visit online community website in side of feeling, information and 
interaction is related to purchasing trend on Korean imported cosmetic in the same direction, low level with 
significant level at 0.1. 
 4.  The attitude of women who visit online community website in side of feeling, information and 
interaction is related to purchasing trend on recommending other person to buy Korean imported cosmetic in 
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the same direction, low level. While the attitude of women who visit online community website in side of 
commercial is related to purchasing trend on recommending other person to buy Korean imported cosmetic in 
the same direction, very low level with significant level at 0.1. 
 
Keywords: Attitudes, Women, Cosmetics, Korea 
 
บทน า 
 เราไม่สามารถปฏเิสธไดเ้ลยว่า ผู้หญงิและความงามเป็นของคู่กนัมาตัง้แต่ยุคสมยัโบราณ เครื่องส าอางกบั
ผูห้ญงิถอืเป็นสิง่ทีข่าดกนัไม่ได้ เครื่องส าอางถูกประดษิฐข์ึน้มา เพื่อใชเ้ป็นอุปกรณ์ทีใ่ชเ้พื่อเสรมิแต่งความงาม บ ารุง
ผวิพรรณ ก าลงัเป็นทีน่ิยมแพร่หลาย และกลายมาเป็นส่วนส าคญัของการด ารงชวีติประจ าวนั ในปจัจุบนัเครื่องส าอาง
ไม่ถอืว่าเป็นของฟุ่มเฟือย เน่ืองจากบทบาททางสงัคมของผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นไป ผูห้ญงิออกไปท างานขา้งนอกมากขึน้ การ
เสรมิสร้างบุคลิกภาพจึงเป็นสิง่ส าคญั หรอืกระแสวตัถุนิยม  ท าให้เดก็ผู้หญิงเข้าสู่วยัสาวเร็วขึ้น ท าให้มีการใช้
เครื่องส าอางเรว็ขึน้ รวมถงึมลภาวะทางอากาศ ท าใหผู้ห้ญงิหนัมาดูแลผวิพรรณตนเองมากขึน้ ประกอบกบักระแสรกั
สขุภาพทีม่เีพิม่ขึน้เรื่อย  ดว้ยเหตุนี้เอง เครื่องส าอางจงึไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวาง  
 จากปรากฏการณ์ข้างต้น น าไปสู่ภาวการณ์แข่งขนักนัในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สถานการณ์ตลาด
เครื่องส าอางในประเทศไทยเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหธุ้รกจิเครื่องส าอางมบีทบาทส าคญั เนื่องจากประเทศไทย
เปิดการค้าเสรี มกีารน าเขา้เครื่องส าอางมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และคาดว่าหลงัเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (เออซี)ี ในปี พ.ศ. 2558 มสี่งผลใหเ้ครื่องส าอางยีห่อ้ดงัจากต่างประเทศทยอยเขา้มาท าตลาดในประเทศไทย
เพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดยเฉพาะยี่หอ้จากเกาหลใีต้ทีไ่ดร้บัความนิยม และการท าตลาดสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายคนไทย         
ได้ง่าย เพราะมีศิลปินดารานักร้องเกาหลีที่เข้ามาสร้างกระแสความนิยมไว้แล้ว ขณะที่รฐับาลเกาหลีก็มีนโยบาย
สนบัสนุนต่าง  มากมาย (Thanonline. 2555)  
 จุดเด่นของเครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีคอืเป็นเครื่องส าอางทีเ่หมาะกบัผวิของชาวเอเชยี รวมถงึ
มีราคาถูกกว่าเครื่องส าอางจากฝ ัง่ยุโรป และอเมริกา เครื่องส าอางเกาหลีจะเน้นการแต่งแบบเผยผิว สุขภาพด ี
นอกจากนี้บางยีห่อ้ใชส้ว่นผสมจากธรรมชาต ิและมกีารออกแบบผลติภณัฑท์ีส่วยงาม น่าใช ้สามารถดงึดูดใจผูบ้รโิภค
ไดเ้ป็นอย่างด ีอกีประการทีส่ าคญั คอื กลยุทธท์างการตลาดของเครื่องส าอางเกาหล ีเรื่องการตัง้ราคาต ่ากว่าราคาของ
เครื่องส าอางยีห่อ้ดงั ทัง้หลายทีค่รองตลาดอยู่ก่อนหน้า ซึง่ปจัจยัดา้นราคามผีลอย่างมากส าหรบัผูบ้รโิภค ท าใหง้่ายต่อ
การตดัสนิใจซือ้ เน่ืองจากสามารถเขา้ถงึไดทุ้กวยั ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิวยัเรยีนทีย่งัไม่มรีายไดเ้ป็นของตวัเอง หรอืผูห้ญงิ
วยัท างาน กส็ามารถซือ้หาไดใ้นราคาย่อมเยา เครื่องส าอางเกาหลเีพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละ
กระจายสนิคา้ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ รวมถงึมรีะบบการบรกิารลูกคา้อย่างด ีเพื่อทีจ่ะสรา้งความ
ภกัด ีการกลบัไปซือ้ซ ้า และการบอกกนัต่อ  
 เวบ็ชุมชนออนไลน์ดา้นเครื่องส าอางถอืก าเนิดขึน้ เป็นคลงัขอ้มูลความรู ้(Information search) สามารถเขา้
ชม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องส าอาง ในรูปแบบของขอ้ความ รูปภาพ วีดโีอ เกิดการตลาดแบบ           
ปากต่อปาก (word of mouth) เช่น การคน้หาขอ้มลูเครื่องส าอางทีส่นใจ ขอ้มูลจากผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการใช้
สนิคา้นัน้โดยตรง มผีูเ้ชีย่วชาญมาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง ผูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ มีกิจกรรมต่าง ร่วมกัน สามารถพูดคุยและโต้ตอบกันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้แล้ว
ผูป้ระกอบการเครื่องส าอาง นิยมเลอืกใชเ้วบ็ชุมชนออนไลน์เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีป่ระหยดั สรา้งการ
รบัรูร้วมถงึช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหล้กูคา้มากขึน้ 
 จากเหตุผลและปจัจยัดงักล่าวจงึสามารถสรุปไดว้่า ตลาดเครื่องส าอางเกาหลใีนประเทศไทยมแีนวโน้มการ
ขยายตวัมากขึน้ เนื่องจากสดัส่วนประชากรหญิงมมีากกว่าผู้ชาย รวมถึงกระแสวฒันธรรมเกาหล ีและการแสวงหา
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ขอ้มูลข่าวสารไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชวีติประจ าวนัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ การเขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์            
จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง ทีผู่ห้ญงิสามารถเขา้ถงึไดง้่าย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็
ชุมชนออนไลน์ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางที่ผลติโดยประเทศเกาหลี เพื่อใหผู้้ประกอบธุรกจิ
ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางเกาหล ีในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนการตลาด โดยเลอืกใชก้ารสื่อสารผ่านเวบ็ชุมชนออนไลน์ 
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์ครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลใีหเ้ป็นทีรู่จ้กั 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยจ าแนกตามลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์กับแนวโน้มการซื้อ
เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ี
 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็
ชุมชนออนไลน์ แบ่งไดด้งันี้ 
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
  1.1  อาย ุ
   1.1.1  15-24 ปี 
    1.1.2  25-34 ปี 
   1.1.3  35-44 ปี 
   1.1.4  45-54 ปี 
   1.1.5  55 ปี ขึน้ไป 
  1.2  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.2.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.2.2  ปรญิญาตร ี
   1.2.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.3  อาชพี 
   1.3.1  นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 
   1.3.2  พนกังานเอกชน 
   1.3.3  รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
   1.3.4  กจิการสว่นตวั / คา้ขาย 
   1.3.5  อื่น  (โปรดระบุ) ………………. 
  1.4  รายไดต่้อเดอืน 
   1.4.1  ต ่ากว่า หรอืเทยีบเท่ากบั 5,000บาท 
   1.4.2  5,001 – 15,000 บาท 
   1.4.3  15,001 – 25,000 บาท 
   1.4.4  25,001 – 35,000 บาท 
   1.4.5  สงูกว่า 35,000 บาท  
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   1.5  สถานทีใ่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
   1.5.1  ทีพ่กัอาศยั 
   1.5.2  ทีท่ างาน / สถานศกึษา 
   1.5.3  อนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ / รา้นกาแฟ 
   1.5.4  อื่น  (โปรดระบุ) ………………. 
  1.6  ความถีใ่นการเขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ 
   1.6.1  น้อยกว่า หรอื เทยีบเท่ากบัเดอืนละ1ครัง้ 
   1.6.2  เดอืนละ 2-3ครัง้ 
   1.6.3  ทุกสปัดาห ์
   1.6.4  สปัดาหล์ะ 2-3ครัง้ 
   1.6.5  ทุกวนั 
 2. ทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ ไดแ้ก่ 
  2.1  ดา้นเนื้อหาและขอ้มลู 
  2.2  ดา้นปฏสิมัพนัธ ์
  2.3  ดา้นการพาณิชย ์
  2.4  ดา้นความรูส้กึ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ แนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ี
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  สตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
ต่อเดอืน สถานที่ในการใช้อนิเทอร์เน็ต ความถี่ในการเข้าชมเวบ็ชุมชนออนไลน์แตกต่างกนัมแีนวโน้มการซื้อ
เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลแีตกต่างกนั 
 2.  ทศันคติของสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางทีผ่ลติโดย
ประเทศเกาหล ี
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 36-37)[1] ไดอ้ธบิายถงึ ปจัจยั
สว่นบุคคล (Personal Factor) ว่าพฤตกิรรมการซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลดงัต่อไปนี้ 
 1.  อายุและขัน้ของชวีติ (Age and Life cycle stage) พฤตกิรรมและรสนิยมของบุคคลจะแตกต่างกนัไปตาม
ช่วงอายุและขัน้ของวงจรชวีติ  
 2.  อาชพี (Occupation) มอีทิธพิลต่อบุคคลในแต่ละอาชพีจะมคีวามจ าเป็น และความต้องการในสนิคา้และ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั นกัการตลาดควรท าการศกึษาถงึพฤตกิรรมเฉพาะกลุ่ม และพฒันากลยุทธท์ีเ่หมาะสม 
 3.  สภาพเศรษฐกจิของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบด้วยรายได้ที่สามารถน าไปใช้ได ้          
การออมเงนิ หนี้สนิ  
 4.  รูปแบบการด าเนินชวีติ (Life Style) หมายถงึ วถิทีีบุ่คคลใชใ้นการด าเนินชวีติ ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ 
การแสดงออกทัง้ความคดิเหน็และการกระท า 
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 5.  บุคลกิลกัษณะและแนวคดิของตนเอง (Personality and Self-concept) ลกัษณะเฉพาะของบุคคลจะ
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของบรโิภคได ้บุคลกิลกัษณะบ่งบอกไดจ้ากความเชื่อมัน่ใจตวัเอง เป็นตวัของตวัเอง คลอ้ย
ตามผูอ้ื่น มคีวามเป็นผูน้ า ชอบต่อตา้น หรอืปรบัตวัไดด้ ีสว่นแนวคดิของตนเองเป็นวธิทีีบุ่คคลมองตนเองในแง่มุมมอง
ทีแ่ตกต่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ฌอร ์และ คอสแตนโซ (Shaw; & Costanzo. 1982: 253)[2] ไดใ้ห้
ความหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ การทีบุ่คคลประเมนิเกีย่วกบัความคดิและการตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่าง  
ซึง่อาจจะมคีวามความคดิเหน็ในเชงิบวก เป็นกลาง หรอืเชงิลบกไ็ด ้ และชพิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 
2007: 282)[3] กล่าวว่า ทศันคต ิคอื การแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นทีม่คีวามโน้มเอยีง  โดยการพงึพอใจ หรอืไม่
พงึพอใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 106) ใหค้วามหมายว่า ทศันคตเิป็นความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอ บุคคล 
สิง่ของ ซึง่จะเป็นสิง่ทีจ่ะชกัจงูใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
 การเปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitude change) ทศันคตสิ่วนบุคคลสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยการไดร้บั
อทิธพิลจากประสบการณ์ตรง เช่น ครอบครวั เพื่อน และเครื่องมอืการตลาดของนักการตลาด โดยเสร ี วงษ์มณฑา 
(2542: 110-111)[4] กล่าวว่า การทีจ่ะเปลีย่นแปลงทศันคตนิัน้ตอ้งพจิารณาถงึการจูงใจขัน้พืน้ฐาน (Basic motivation) 
ของมนุษย ์ซึง่หน้าทีก่ารจงูใจขัน้พืน้ฐาน (Basic motivation function) ไดแ้ก่ 
 1.  หน้าทีใ่นการสรา้งผลประโยชน์ (Utilitarian function) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทศันคตปิระโยชน์ของ
ตราสนิคา้ทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค การใชเ้ครื่องมอืการสือ่สารการตลาด โดยเฉพาะการสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) เช่น 
ลด แลก แจก แถม ชงิโชค เป็นตน้ 
 2.  หน้าทีใ่นการป้องกนัความเป็นตวัเอง (The Ego – Defensive function) หมายถงึ เปลีย่นแปลงทศันคติ
ของบุคคล โดยมุ่งเน้นถงึความภาคภูมใิจ หรอืภาพพจน์สว่นตวั 
  3.  หน้าทีใ่นการแสดงค่านิยมสว่นตวั (The Value – Expressive function) มุ่งเน้นถงึค่านิยมในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เช่น ค่านิยม และรปูแบบการด ารงชวีติของผูบ้รโิภค รวมไปถงึบุคลกิภาพของสนิคา้ทีช่ีถ้งึบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค 
  4.  หน้าทีใ่นการใหค้วามรู ้(The knowledge function) การเปลีย่นแปลงทศันคต ิมุ่งเน้นถงึความรูแ้ละความ
เขา้ใจกบัผูบ้รโิภค  
  5.  การรวมหลายหน้าที่ (Combining several functions) การเปลี่ยนแปลงทศันคติ ทีมุ่่งเน้นถึงจูงใจ
ผูบ้รโิภคถงึผลประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั ค่านิยมในสนิคา้ และ (หรอื) ชีถ้งึการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัผูบ้รโิภคใน
ดา้นต่าง  เป็นตน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 
4)[5] ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า การกระท าของผูบ้รโิภคแสดงออก เช่น 
การเสาะแสวงหา การซือ้การใช้ การประเมนิ หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ์ บรกิาร โดยผู้บรโิภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างพงึพอใจ การศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ เวลาและเงนิ 
เพื่อบรโิภค และบรกิารต่าง  อนัประกอบดว้ยซือ้อะไร ท าไมจงึซือ้ ซือ้เมื่อไหร่ ทีไ่หนและบ่อยแค่ไหน 

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค การตดัสนิใจซือ้บรกิารใด  จะมี
สาเหตุหรอืปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจซือ้ 2 ประการ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541: 54)[6] ไดแ้ก่ 
 1.  การซือ้ดว้ยเหตุผลเป็นการซือ้บรกิารโดยการหาขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเป็นลูกคา้ธุรกจิ
ใหบ้รกิารหนึ่ง แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหว์่าการใชบ้รกิารนัน้มคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ การตดัสนิใจแบบนี้มกัพบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญงิ สาเหตุประการหนึ่งอาจมาจากเพศชายมภีาวะทางอารมณ์ที่ค่อนขา้งคงทีแ่ละมัน่คงกว่าเพศหญิง 
นักการตลาดต้องกระตุ้นลูกค้ากลุ่มที่ซือ้ดว้ยเหตุผลนี้ใหเ้หน็คุม้ค่าอย่างแทจ้รงิ  ดว้ยการใหข้อ้มูลอย่างเหมาะสมและ
ชดัเจน ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรกระท าอย่างยิง่ในยุคนี้ เนื่องจากลูกคา้มกีารศกึษามากขึน้ การใหข้อ้มูลเป็นการกระตุ้นการ
ตดัสนิใจโดยอาศยัขอ้มลูทีม่เีหตุผล 
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 2.  การซือ้ดว้ยอารมณ์ มกัเกดิกบัเพศหญงิมากกว่าเพศชาย เป็นการตดัสนิใจใชบ้รกิารอย่างรวดเรว็เมื่อ
ไดร้บัขอ้มูลบางอย่างทีม่ากระตุ้นต่อมความต้องการ การลดราคาเป็นการกระตุ้นต่อมให้เกดิพฤตกิรรมทนัที นักการ
ตลาดตอ้งกระตุน้ลูกคา้ใหม้ากขึน้ เนื่องจากจะเป็นกลุ่มทีย่อมจ่ายเงนิมากส าหรบัการบรกิารในครัง้หนึ่ง  เพื่อแลกกบั
ความสะดวกความสบาย ความสวยงาม และความหรหูรา 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ สตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ของเวบ็ไซดเ์ครื่องส าอาง ในงานวจิยันี้จะ
เจาะจงไปทีเ่วบ็ไซดจ์บีนัดอทคอม (http://jeban.com) เนื่องจากเป็นเวบ็ชุมชนออนไลน์ของสตรีไทย โดยมจี านวน          
ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดป์ระมาณ 9.7 ลา้นครัง้ต่อเดอืน (สถติจิากทรูฮติ ประจ าเดอืนมถุินายน. 2556) ในการวจิยัครัง้นี้ จงึจะ
ใชจ้ านวนผูเ้ขา้ชม หรอืผูเ้คยเขา้ชมเวบ็ไซดจ์บีนัดอทคอม  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื สตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ หรอืเคยเขา้ชมเวบ็ไซดจ์บีนัดอทคอม ผูว้จิยัใชว้ธิกีารหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ซึ่งจากสถิติของ (สถติิจากทรูฮติ ประจ าเดือนมถุินายน, 2556) 
พบว่า ใน1เดอืนมจี านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดป์ระมาณ 9.7 ลา้นครัง้ ซึง่ขนาดตวัอย่างค านวณได ้โดยก าหนดความเชื่อมัน่ 
95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% โดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่างของยามาเน่ (ประคอง กรรณสตู. 2538: 10-11; 
อา้งองิจาก Yamane. 1970: 580-581) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 398คน และส ารองเผื่อป้องกนัความผดิพลาดของ
แบบสอบถามไว2้คน รวม400คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรบังานวิจยัครัง้นี้ คือ  สตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ หรือผู้เคยเข้าชมเว็บไซด์จีบัน
ดอทคอม จ านวน 400คน จะใชว้ธิกีารกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 300 คน 
จะเกบ็จากแบบสอบถาม และกลุ่มตวัอย่างอกี 100คน จะเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ หรอืเคย
เขา้ชมเวบ็ไซดจ์บีนัดอทคอม โดยมขีัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างดงัต่อไปนี้  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 300คน มขี ัน้ตอนการเลอืกกลุ่มตวัอย่างดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งเขตตามการ
บรหิารงาน ซึง่เขตกรุงเทพมหานครมจี านวนทัง้หมด 50เขต (ศนูยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร. 2555: online) โดยจบัฉลาก
ไดเ้ขตดงัต่อไปนี้ 
 1. เขตสาทร 
 2. เขตลาดพรา้ว 
 3. เขตจตุจกัร 
 4. เขตปทุมวนั 
 5. เขตวฒันา 
 6. เขตคลองเตย 
 7. เขตราชเทว ี
 8. เขตยานนาวา 
 9. เขตบางแค 
  10. เขตบางรกั 
 ขัน้ตอนท่ี 2 เมื่อไดเ้ขตตวัแทน 10เขตแลว้ ผูว้จิยัท าการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
 จากเขตทัง้หมด 10 เขตที่ได้จบัฉลากเลอืกไว้ โดยก าหนดให้พื้นที่ดงักล่าวมจี านวนกลุ่มตัวอย่างพื้นที่          
เท่า  กนั เขตละ 30ตวัอย่าง รวม 10 เขต 300 ตวัอย่าง  

http://jeban.com/
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 ขัน้ตอนท่ี 3 สถานทีท่ีท่ าการสุม่ตวัอย่าง คอื สถานทีต่่าง  ทีม่ปีระชากรหนาแน่น  
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลอืกเกบ็
กลุ่มตวัอย่างสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ หรอืเคยเขา้ชมเวบ็ไซดจ์บีนัดอทคอมและยนิดทีีจ่ะตอบแบบสอบถาม โดย
ผูว้จิยัจะจดัท าแบบสอบถามออนไลน์บนอนิเตอรเ์น็ต และ Post ไปทีเ่วบ็ชุมชนออนไลน์จบีนัดอทคอม แลว้ใหค้นเขา้มา
กรอกขอ้มลูของแบบสอบถาม 
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีายุ 15- 24 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นนกัเรยีน/ นิสติ นักศกึษา โดย
มรีายไดต่้อเดอืน 5,001- 15,000 บาท ใชอ้นิเทอรเ์น็ตจากทีพ่กัอาศยั โดยมคีวามถี่ในการเข้าชมเวบ็ชุมชนออนไลน์
สปัดาหล์ะ 2- 3 ครัง้ 
 2.  กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตโิดยรวมต่อการเขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ระดบัด ีโดยดา้นที่มทีศันคตใินระดบัดี
สงูสุดคอื ด้านความรูส้กึ มทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา ได้แก่ ด้านปฏสิมัพนัธ์ ด้านเนื้อหาและขอ้มูล โดยมี
ทศันคตใินระดบัด ีสว่นดา้นพาณิชยม์ทีศันคตใินระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 3.  กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางที่ผลติโดยประเทศเกาหล ีโดยมแีนวโน้มซื้อเครื่องส าอาง            
ทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลี และกลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มพฤติกรรมดา้นการแนะน าให้ผูอ้ื่นซื้อเครื่องส าอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหล ีในระดบัไม่แน่ใจ ผูม้ปีระสบการณ์ในการใชเ้ครื่องส าอางนัน้  เป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มการซือ้ 
โดยการมรีาคาทีเ่หมาะสมเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ดุต่อแนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีและประเภท
ของเครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลทีีม่ากทีส่ดุคอื ผลติภณัฑแ์ต่งแตม้สสีนั เช่น แป้งแต่งหน้า อายแชโดว ์ 
 ผลการทดสอบสมตฐิาน 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 2. ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน              
มแีนวโน้มด้านการแนะน าผู้อื่นให้ซื้อเครื่องส าอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 3. ทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ดา้นความรูส้กึ ดา้นเนื้อหา ดา้นปฏสิมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ า กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อด้านแนวโน้มการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.01 
 4.  ทศันคตขิองสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ดา้นความรูส้กึ ดา้นปฏสิมัพนัธ ์ดา้นเนื้อหามคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ า กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อด้านแนะน าผู้อื่น แต่ทัศนคติด้านการพาณิชย์                 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 1.  สตรผีู้เขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ที่มอีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางที่ผลติโดยประเทศ
เกาหลแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยสตรทีีม่อีายุ 25-34 ปี มแีนวโน้ม
การซือ้ และแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลสีงูสุด เนื่องจากสตรทีีม่อีายุต่างกนัมคีวามคดิ และ
รสนิยมในการซื้อสนิคา้ที่แตกต่างกนัไปเพื่อให้เขา้กบัวยัของตน โดยวยัท างานเช่น 25-34 ปีนัน้เป็นวยัที่ต้องมกีาร
พบปะตดิต่อกบัผูค้นอยู่เสมอ เครื่องส าอางจงึถอืเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นจงึท าใหม้แีนวโน้มการซือ้ และแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้สงูกว่า 
อกีทัง้วตัถุประสงค์ในการซื้อเครื่องส าอางของคนแต่ละวยันัน้ย่อมต่างกนั เช่น สตรีวยัรุ่น อาจจะมีรสนิยมที่จะซื้อ
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เครื่องส าอางเพื่อการแต่งหน้า สรา้งสสีนัใหส้วยใส ในขณะทีส่ตรวียัท างาน อาจจะซือ้เครื่องส าอางทีเ่น้นบ ารุงผวิพรรณ 
หรอืปกปิดริว้รอย เป็นต้น โดยสตรใีนวยัท างานนัน้อาจไดเ้ปรยีบสตรวียัเรยีน หรอืนักศกึษาในเรื่องของความสามารถ
ในการซือ้ ท าใหม้แีนวโน้มการซือ้ และเมื่อทดลองใชแ้ลว้สามารถทีจ่ะแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศ
เกาหลตีามตนเองไดอ้กีดว้ย ซึง่ผลการวจิยันี้ เป็นไปตามการศกึษาของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 36-37) และปณิศา         
มจีนิดา (2553: 54- 55) ทีไ่ดศ้กึษาถงึปจัจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของบุคคล ซึง่พบว่า อายุ เป็น
ปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ เน่ืองจากความชอบ รสนิยม และพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑข์องแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกนัไปตามช่วงอายุ และขัน้ของวงจรชวีติ และการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 106-116)            
ทีไ่ดศ้กึษาถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่พบว่าลกัษณะของผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลจาก
ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา โดยอายุกถ็ือเป็นหน่ึงในปจัจยัส่วน
บุคคล ซึง่การอุปโภค บรโิภคจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ซึง่จะเป็นการผนัแปรของฐานะทางการเงนิ และความ
สนใจของสนิคา้ในแต่ละช่วงของวงจรชวีติของบุคคล นอกจากนี้ผลการวจิยันี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นุชจรนิทร ์
ชอบด ารงธรรม (2553) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง อทิธพิลของสื่อโฆษณาในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ทีม่ผีลต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกนัมีกระบวนการ
ตอบสนองแตกต่างกนั งานวจิยัของ สภุสัสรณ์ กจิวรสกุลชยั (2550) ซึง่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอาง H2O Plus ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ         
ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง H2O Plus ดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง และจ านวน
เครื่องส าอางที่ซื้อในแต่ละครัง้ต่างกนั ผู้บรโิภคที่มอีายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ส่วนตวัต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง H2O Plus ด้านจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ื้อเครื่องส าอางแตกต่างกนั และ
งานวจิยัของ อญัชล ีธรีะยุทธสกุล (2553) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ อายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางเกาหลแีตกต่างกนั 
 2.  ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ ด้านความรู้สึก ด้านปฏิสัมพันธ์ และด้านเนื้อหา                     
มีความสมัพนัธ์ ในทิศทางเดียวกัน ระดับต ่ากบัแนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีทัง้ในด้าน
แนวโน้มการซือ้ และการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ
ทศันคติของสตรผีูเ้ขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์ ด้านการพาณิชยม์คีวามสมัพนัธ์ ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก กบั
แนวโน้มการซื้อเครื่องส าอางที่ผลติโดยประเทศเกาหล ีโดยเฉพาะด้านการแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ ที่ระดบันัยส าคญัทาง          
สถิติที่ 0.01 โดยทศันคติด้านความรู้สกึ มีวามสมัพนัธ์มากที่สุด จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้บริโภคมคีวามมัน่ใจในข้อมูล
ผลติภณัฑ ์ทัง้จากขอ้มูลทีเ่วบ็ชุมชนออนไลน์ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้หรอืทัง้จากการตดิต่อสอบถามจากเพื่อนสมาชกิผูท้ี่มี
ประสบการณ์ในการใชเ้ครื่องส าอางประเภทนัน้ แลว้ ท าใหม้คีวามรูส้กึพอใจในการเขา้ชมเวบ็ชุมชนออนไลน์แห่งนัน้ 
ท าให้พร้อมที่จะตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางที่ผลติจากประเทศเกาหล ีหรอืแนะน าให้ผู้อื่นซื้อตาม แต่ในด้านของขอ้มูล
เกีย่วกบัวธิกีารซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์นัน้ เพยีงแค่เป็นช่องทางในการซือ้สนิคา้เท่านัน้ มไิดม้สีว่นทีช่่วยสรา้งความมัน่ใจ
ในการทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์แต่สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการทีแ่นะน าบุคคลอื่นเขา้มาซือ้ผ่านช่องทางดงักล่าวได ้
ซึง่ผลการศกึษานี้เป็นไปตามการศกึษาของ 9 โรเจอร ์(สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร. 2533: 122; อา้งองิจาก Roger. 1978: 
208 – 209) ซึ่งได้กล่าวถึง ทศันคติ ว่า เป็นดชันีชี้ว่า บุคคลนัน้ คดิและรู้สกึอย่างไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือ
สิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง  โดย ทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจาก ความเชื่อทีอ่าจสง่ผลถงึ พฤตกิรรม ในอนาคต
ได ้ทศันคตจิงึเป็น การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ทีเ่ป็นผลกระทบมาจาก การรบัสาร อนั
จะมผีลต่อ พฤตกิรรม ต่อไป และการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 106-116) ทีไ่ดศ้กึษาถงึ ปจัจยั
ส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บรโิภค โดยลกัษณะของผู้บรโิภคจะไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัดา้นต่าง  
คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา ซึง่ความเชื่อ และทศันคตถิอืเป็น
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หน่ึงในปจัจัยด้านจิตวิทยา ที่เกิดจากการที่บุคคลเรียนรู้ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ นอกจากผลงานวิจัยนี้               
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กชพรรณ วลิาวรณ์ (2553) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลขีองประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการรบัรูแ้ละทศันคต ิมคีวามสมัพนัธต่์อ
การตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางเกาหลขีองประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เครื่องส าอางเกาหลน่ีาเชื่อถอื คนผลติ
เครื่องส าอางเกาหลมีฝีีมอืทีด่ี เครื่องส าอางเกาหลไีวว้างใจไดส้งู เครื่องส าอางเกาหลมีคีุณภาพสงู และคุณสมบตัขิอง
เครื่องส าอางเกาหลน่ีาพงึพอใจ งานวจิยัของ มุทติา เตชะศวินาถ (2554) ซึง่ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของผูใ้ชบ้รกิาร เวบ็บอรด์ พนัทปิคาเฟ่ จากการวจิยัพบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็บอรด์ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั ความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บริการเว็บบอร์ดพนัทิปคาเฟ่ด้านความถี่ในการเข้ามาใช้บริการเว็บบอร์ด และงานวิจยัของ              
สภุสัสรณ์ กจิวรสกุลชยั (2550) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง H2O Plus 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บริโภคที่มทีศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลติภณัฑโ์ดยรวมต่างกนัมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง H2O Plus ดา้นจ านวนเครื่องส าอางทีซ่ือ้ในแต่ละ
ครัง้แตกต่างกนั และผู้บรโิภคที่มีทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั             
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง H2O Plus ดา้นความนิยมซือ้ผลติภณัฑอ์าบน ้าแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรทีจ่ะท าการศกึษาถงึ 
 1.  ควรท าการศกึษาโดยใชก้รอบแนวคดิในการวจิยัเช่นเดยีวกบัการศกึษาในครัง้นี้  แต่ขยายขอบเขตของ
การวจิยัไปยงักลุ่มตัวอย่างอื่น  เช่น จากเวบ็ไซด์ เวบ็บอร์ดอื่น  เพื่อจะท าให้ได้ขอ้มูลที่มีความครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้รโิภคมากขึน้ 
 2.  ควรท าการศกึษาโดยเพิม่ตวัแปรอสิระ เช่นปจัจยัดา้นแรงจูงใจ ซึง่จะท าใหท้ราบปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางทีผ่ลติโดยประเทศเกาหลมีากขึน้ 
 3.  ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ในการเลอืกซือ้เครื่องส าอางจากประเทศอื่น  เพื่อพจิารณา
แนวโน้มของตลาดเรื่องส าอางไดอ้ย่างกวา้งขวางขึน้ 
 4.  ควรมกีารศกึษาเชงิลกึ ในการสมัภาษณ์ควบคู่กบัการวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มูลในภาพรวม 
ข้อมูลที่เป็นสถิติตัวเลข และข้อมูลเชิงลึกของตัวแปรต่าง  ซึ่งจะท าให้ผลการศึกษาวิจยัมีประโยชน์ในการน าไป
ปรบัปรุงเวบ็ชุมชนออนไลน์ใหม้คีวามน่าเชื่อถอื คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและการน าไปใชป้ระโยชน์
ของผูใ้ชไ้ดม้ากขึน้ และเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปไดเ้ป็นอย่างด ี
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษาค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์               
ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่าง เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม  อกีทัง้ยงัให้
ค าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยั           
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอด จนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั  
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ เจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน              
ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าเป็นอย่างดตีลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  
 ผูว้จิยัต้องขอขอบคุณ เพื่อนสมาชกิในเวบ็ชุมชนออนไลน์ เวบ็ไซดจ์บีนัดอทคอมทีไ่ด้ใหค้วามอนุเคราะห์ 
ตลอดจนความสะดวกอย่างดยีิง่ ในการใหข้อ้มลูและการจดัเกบ็แบบสอบถาม  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ส าหรบัทุกอย่างในชวีติ เพราะความรกั ความห่วงใย และความ
ปรารถนาดขีองทัง้สองท่าน จงึเป็นแรงผลกัดนั และพรอนัประเสรฐิทีท่ าใหล้กูกา้วเดนิต่อไปดว้ยความมัน่คง มอบโอกาส
ในการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัในปจัจุบนั จนท าใหส้ าเรจ็การศกึษาไดใ้นวนัน้ี 
 ขอขอบคุณพี่ชาย น้องสาว ตลอดจนคุณยาย คุณป้า คุณน้าที่รกั ที่คอยให้ความรกั ความเขา้ใจ ก าลงัใจ 
คอยช่วยเหลอืกนัมาตลอดตัง้แต่เริม่ตน้ และเฝ้าดคูวามส าเรจ็ของผูว้จิยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณ คุณฐรีะ ประยรูพทิกัษ์ ส าหรบัการเอาใจใสด่แูล เป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด รุ่น 14 ทุกคนทีค่อย
ช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน า ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด อกีทัง้ยงัช่วยเตมิเตม็ชวีติดว้ยความสุข และความ
ผกูพนัทีม่ใีหก้นัตลอดระยะเวลา 2 ปี  และสดุทา้ยขอขอบคุณทุก  ท่านทีม่สีว่นร่วมในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันี้
ทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน่ี้ไดอ้ย่างครบถว้น  
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศกึษา และใช้
ขอ้มลูจากการวจิยัเพื่อเป็นประโยชน์ยิง่ ขึน้ไปในอนาคต 
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