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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี โดยจําแนกตามลักษณะดานประชากรศาสตร และความสัมพันธกับทัศนคติของสตรีผูเขาชม
เว็บชุมชนออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชม
เว็บไซตจีบันดอทคอม จํานวน 398 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติที่ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแตกตางโดยการใชคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใช ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใน
ระดับนอยสุด และการวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน โดยมีการ
ประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 15- 24 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/ 
นิสิต นักศึกษา โดยมีรายไดตอเดือน 5,001- 15,000 บาท ใชอินเทอรเน็ตจากที่พักอาศัย โดยมี
ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนสัปดาหละ 2- 3 ครั้ง 
 2.  กลุมตัวอยางมีทัศนคติโดยรวมตอการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนระดับดี โดยดานที่มี
ทัศนคติในระดับดีสูงสุดคือ ดานความรูสึก มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก รองลงมา ไดแก ดาน
ปฏิสัมพันธ ดานเนื้อหาและขอมูล โดยมีทัศนคติในระดับดี สวนดานพาณิชยมีทัศนคติในระดับปาน
กลาง ตามลําดับ 
 3.  กลุมตัวอยางมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยมีแนวโนมซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี และกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืน
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ในระดับไมแนใจ ผูมีประสบการณในการใชเครื่องสําอาง
นั้นๆ เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการซื้อ โดยการมีราคาที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี และประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลีที่มากที่สุดคือ ผลิตภัณฑแตงแตมสีสัน เชน แปงแตงหนา อายแชโดว  
 
 ผลการทดสอบสมติฐาน 
 1.  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 



 

 2. ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ สถานที่ใชอินเทอรเน็ต
แตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 3. ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดานความรูสึก ดานเนื้อหา ดานปฏิสัมพันธ 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อดานแนวโนมการซื้อ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 4.  ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดานความรูสึก ดานปฏิสัมพันธ ดานเนื้อหา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อดานแนะนําผูอ่ืน แต
ทัศนคติดานการพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 
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 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 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
  
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดี
ย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาเสียสละเวลา
อันมีคา นับตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณในการใหคําปรึกษาคาแนะนาที่มีคุณคา ชวยเหลือ
และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ซึ่งเปนประโยชนในการทําสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึง้
ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย ดร.อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค ที่กรุณาเปนกรรมการเพ่ิมเติมในการสอบสารนิพนธ และใหขอเสนอแนะตางๆเพ่ือ
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองอันเปนประโยชน และกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
คุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม อีกทั้งยังใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหความชวยเหลือตลอด 
จนประสบการณที่ดีแกผูวิจัย อีกทั้งใหความเมตตาดวยดีเสมอมา  
 ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร เจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกทาน ที่คอยใหความชวยเหลือใหคําแนะนาเปนอยางดีตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัย
ชิ้นนี้  
 ผูวิจัยตองขอขอบคุณ เพ่ือนสมาชิกในเว็บชุมชนออนไลน เว็บไซดจีบันดอทคอมที่ไดให
ความอนุเคราะห ตลอดจนความสะดวกอยางดีย่ิง ในการใหขอมูลและการจัดเก็บแบบสอบถาม  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สําหรับทุกอยางในชีวิต เพราะความรัก ความหวงใย และ
ความปรารถนาดีของทั้งสองทาน จึงเปนแรงผลักดัน และพรอันประเสริฐที่ทําใหลูกกาวเดินตอไป
ดวยความมั่นคง มอบโอกาสในการศึกษาเปนวิชาความรูติดตัวในปจจุบัน จนทําใหสําเร็จการศึกษา
ไดในวันนี้ 
 ขอขอบคุณพ่ีชาย นองสาว ตลอดจนคุณยาย คุณปา คุณนาที่รัก ที่คอยใหความรัก ความ
เขาใจ กําลังใจ คอยชวยเหลือกันมาตลอดตั้งแตเริ่มตน และเฝาดูความสําเร็จของผูวิจัยมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณ คุณฐีระ ประยูรพิทักษ สําหรับการเอาใจใสดูแล เปนกําลังใจใหเสมอมา 
ขอขอบคุณเพ่ือนนิสิต คณะสังคมศาสตร ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รุน 14ทุกคน ที่ ที่
คอยชวยเหลือ และใหคําแนะนํา ในการทําสารนิพนธฉบับนี้มาโดยตลอด อีกทั้งยังชวยเติมเต็มชีวิต
ดวยความสุข และความผูกพันที่มีใหกันตลอดระยะเวลา2ป  
 และสุดทายขอขอบคุณทุกๆ ทานที่มีสวนรวมในความสําเร็จของสารนิพนธฉบับนี้ที่ไมได
เอยนาม ณ ที่นี้ไดอยางครบถวน  
  



 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอใหงานวิจัยนี้ไดเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ เพ่ือที่จะเปนแนวทางใน
การศึกษา และใชขอมูลจากการวิจัยเพ่ือเปนประโยชนย่ิงๆ ข้ึนไปในอนาคต 
 
        ธันยพร เครือบริบูรณศีล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
บทที ่  หนา 

1 บทนํา …………………………………………………………………………………. 1 
 ภูมิหลัง ………………………………………………………………………………. 1 
 ความมุงหมายของงานวิจัย................................................................................. 2 
 ความสําคัญของการวิจัย..................................................................................... 2 
 ขอบเขตของการวิจัย.......................................................................................... 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................... 7 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย..................................................................................... 8 
 สมมติฐานในการวิจัย......................................................................................... 9 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ......................................................................... 10 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร........................................................ 10 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ..................................................................... 11 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมและแนวโนมของผูบริโภค........................... 19 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบรโิภค........................................... 27 
 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเว็บชุมชนออนไลน............................................................... 30 
 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเครื่องสําอางที่นําเขาจากประเทศเกาหล.ี.............................. 33 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ............................................................................................ 34 
   

3 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา............................................................................... 41 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง.................................................. 41 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย....................................................................... 43 
 การเก็บรวบรวมขอมูล....................................................................................... 49 
 การจัดหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล…………..………………………….…….. 49 
 สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล........................................................................... 50 
   

4 ผลการวิเคราะหขอมูล....................................................................................... 57 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล................................................. 57 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล..................................................................... 57 
 ผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................................ 58 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่  หนา 

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ............................................................... 87 
 สังเขปการวิจัย ………………………………………………………………………. 87 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย......................................................................................... 89 
 อภิปรายผล………............................................................................................. 94 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูทีจ่ะนําผลวิจัยไปใช............................................................ 97 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป............................................................ 98 
   

บรรณานุกรม .................................................................................................................. 99 
   

ภาคผนวก ....................................................................................................................... 104 
 ภาคผนวก ก............................................................................................................... 105 
 ภาคผนวก ข............................................................................................................... 113 

   
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ ................................................................................................ 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 
 ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดตอเดือนตอเดือน สถานทีใ่นการใชอินเทอรเน็ต และความถี่ในการเขาชม
เว็บชุมชนออนไลน …………………………………………………………………. 58 

2 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ (รวบรวมขอมูลใหม) ….. 61 
3 แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน

ออนไลน …………………………………………………………………………….. 61 
4 แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย

ประเทศเกาหล ี……………………………………………………………………… 64 
5 แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่

ผลิตโดยประเทศเกาหลี ……………………………………………………………. 64 
6 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ปจจัยที่มีสวนสําคัญทีสุ่ดตอ

แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลติโดยประเทศเกาหล ี(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)… 65 
7 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนม

การการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ………………………………... 66 
8 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของเครื่องสําอางที่

ผลิตโดยประเทศเกาหลี ……………………………………………………………. 66 
9 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ โดยใช Levene's test …... 68 

10 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครือ่งสําอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหลจีําแนกตามอายุ …………………………………………………….. 69 

11 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลติโดยประเทศเกาหลี 
จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) ……………………………………………………………………………….. 70 

12 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซือ้เครื่องสําอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหล ีจําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant 
Difference (LSD)  …………………………………………………………………. 71 

13 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา โดยใช 
Levene's test ………………………………………………………………………. 72 

14 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครือ่งสําอางที่ผลติโดย
ประเทศ เกาหลี จําแนกตามระดับการศึกษา ……………………………………… 73 

15 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ โดยใช Levene's test … 74 



 

บัญชีตาราง 
 
 ตาราง  หนา 

16 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครือ่งสําอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหล ีจําแนกตามอาชีพ …………………………………………………. 75 

17 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนตอเดือน โดยใช  
Levene's test ………………………………………………………………………. 76 

18 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครือ่งสําอางที่ผลติโดย
ประเทศ เกาหลี จําแนกตามรายไดตอเดือนตอเดือน …………………………….. 77 

19 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
โดยใช Levene's test ………………………………………………………………. 78 

20 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครือ่งสําอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหล ีจําแนกตามสถานที่ในการใชอินเทอรเนต็ ………………………... 79 

21 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลน โดยใช Levene's test ……………………………………………………. 80 

22 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครือ่งสําอางที่ผลติโดย
ประเทศเกาหล ีจําแนกตามความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน …………….. 81 

23 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรผีูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนกับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางทีผ่ลิตโดยประเทศเกาหล ี………… 82 

24 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรผีูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนกับแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลติโดยประเทศ
เกาหลี ………………………………………………………………………………. 84 

25 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 สตรผีูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนทีม่ี
ลักษณะ ประชากรศาสตรไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือนตอ
เดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเนต็ และความถีใ่นการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน
แตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลติโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน... 85 

26 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน 
  ออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลติโดยประเทศเกาหล ี 86 

 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ  หนา 

1 สถติิจํานวนผูเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม ........................................................... 3 
2 กรอบแนวคิดในการวิจัย ...................................................................................... 8 
3 โมเดลองคประกอบทัศนคต ิ3ประการ (Tricomponent attitude model)................. 12 
4 โมเดลทฤษฎีการใหเหตุผล-การปฏิบัติ (Theory-of reasoned-action model)......... 14 
5 แบบจําลองแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของทัศนคติและพฤติกรรม 18 
6 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้ออยางงาย........................................................................... 21 
7 แบบจําลองกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค(Five-Stage Model of the 

Consumer Buying Process) ……………………………………………………… 28 
 
 
 
 
 



บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา ผูหญิงและความงามเปนของคูกันมาตั้งแตยุคสมัยโบราณ 
เครื่องสําอางกับผูหญิงถือเปนสิ่งที่ขาดกันไมได เครื่องสําอางถูกประดิษฐข้ึนมา เพ่ือใชเปนอุปกรณที่
ใชเพ่ือเสริมแตงความงาม บํารุงผิวพรรณ กําลังเปนที่นิยมแพรหลาย และกลายมาเปนสวนสําคัญ
ของการดํารงชีวิตประจําวัน ในปจจุบันเครื่องสําอางไมถือวาเปนของฟุมเฟอย เนื่องจากบทบาททาง
สังคมของผูหญิงที่เปลี่ยนไป ผูหญิงออกไปทํางานขางนอกมากข้ึน การเสริมสรางบุคลิกภาพจึงเปน
สิ่งสําคัญ หรือกระแสวัตถุนิยม ทําใหเด็กผูหญิงเขาสูวัยสาวเร็วข้ึน ทําใหมีการใชเครื่องสําอางเร็วข้ึน 
รวมถึงมลภาวะทางอากาศ ทําใหผูหญิงหันมาดูแลผิวพรรณตนเองมากข้ึน ประกอบกับกระแสรัก
สุขภาพที่มีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้เอง เครื่องสําอางจึงไดรับความนิยมอยางกวางขวาง  
 จากปรากฏการณขางตน นําไปสูภาวการณแขงขันกันในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
สถานการณตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหธุรกิจเครื่องสําอางมี
บทบาทสําคัญ เนื่องจากประเทศไทยเปดการคาเสรี มีการนําเขาเครื่องสําอางมูลคามากกวา 2 หมื่น
ลานบาท และคาดวาหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป พ.ศ. 2558 มีสงผลให
เครื่องสําอางย่ีหอดังจากตางประเทศทยอยเขามาทําตลาดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ย่ีหอจากเกาหลีใตที่ไดรับความนิยม และการทําตลาดสามารถเจาะกลุมเปาหมายคนไทยไดงาย 
เพราะมีศิลปนดารานักรองเกาหลีที่เขามาสรางกระแสความนิยมไวแลว ขณะที่รัฐบาลเกาหลีก็มี
นโยบายสนับสนุนตางๆ มากมาย (Thanonline. 2555)  
 จุดเดนของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี คือเปนเครื่องสําอางที่เหมาะกับผิวของ
ชาวเอเชีย รวมถึงมีราคาถูกกวาเครื่องสําอางจากฝงยุโรป และอเมริกา เครื่องสําอางเกาหลีจะเนน
การแตงแบบเผยผิว สุขภาพดี นอกจากนี้บางย่ีหอใชสวนผสมจากธรรมชาติ และมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่สวยงาม นาใช สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดเปนอยางดี อีกประการที่สําคัญ คือ กลยุทธ
ทางการตลาดของเครื่องสําอางเกาหลี เรื่องการตั้งราคาต่ํากวาราคาของเครื่องสําอางย่ีหอดังๆ
ทั้งหลายที่ครองตลาดอยูกอนหนา ซึ่งปจจัยดานราคามีผลอยางมากสําหรับผูบริโภค ทําใหงายตอ
การตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสามารถเขาถึงไดทุกวัย ไมวาจะเปนผูหญิงวัยเรียนที่ยังไมมีรายไดเปน
ของตัวเอง หรือผูหญิงวัยทํางาน ก็สามารถซื้อหาไดในราคายอมเยา เครื่องสําอางเกาหลีเพ่ิมชอง
ทางการจัดจําหนาย เพ่ือสรางการรับรูและกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 
รวมถึงมีระบบการบริการลูกคาอยางดี เพ่ือที่จะสรางความภักดี การกลับไปซื้อซ้ํา และการบอกกัน
ตอๆ 
 เว็บชุมชนออนไลนดานเครื่องสําอางถือกําเนิดข้ึน เปนคลังขอมูลความรู (Information 
search) สามารถเขาชม แลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานเครื่องสําอาง ในรูปแบบของขอความ 
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รูปภาพ วีดีโอ เกิดการตลาดแบบปากตอปาก (word of mouth) เชน การคนหาขอมูลเครื่องสําอางที่
สนใจ ขอมูลจากผูบริโภคที่มีประสบการณในการใชสินคานั้นโดยตรง มีผูเชี่ยวชาญมาใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนสามารถมีปฏิสัมพันธ มี
กิจกรรมตางๆรวมกัน สามารถพูดคุยและโตตอบกันไดอยางสะดวก นอกจากนี้แลวผูประกอบการ
เครื่องสําอาง นิยมเลือกใชเว็บชุมชนออนไลนเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธที่ประหยัด สราง
การรับรูรวมถึงชวยสรางความเชื่อมั่นใหลูกคามากข้ึน 
 จากเหตุผลและปจจัยดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา ตลาดเครื่องสําอางเกาหลีในประเทศ
ไทยมีแนวโนมการขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากสัดสวนประชากรหญิงมีมากกวาผูชาย รวมถึงกระแส
วัฒนธรรมเกาหลี และการแสวงหาขอมูลขาวสารไดกลายเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน
อยางหลีกเลี่ยงไมได การเขาชมเว็บชุมชนออนไลนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผูหญิงสามารถเขาถึง
ไดงาย ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ที่มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเกาหลี ในการกําหนดกลยุทธและแผนการตลาด โดยเลือกใชการสื่อสารผาน
เว็บชุมชนออนไลน ในการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใหเปนทีรู่จกั 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยจําแนกตาม
ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปนแนวทางแกนักการตลาด และผูที่สนใจทราบถึงทัศนคติ รวมไปถึงแนวโนมการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีของผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน  
 2.  เพ่ือเปนแนวทางแกนักการตลาด กําหนดกลยุทธและแผนการตลาด โดยเลือกใชการ
สื่อสาร ผานเว็บชุมชนออนไลนในการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี
ใหเปนที่รูจัก 
 3.  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาของเจาของเว็บชุมชนออนไลน ในการพัฒนาเว็บไซดให
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสามารถในการดึงดูดผูเขาชม รวมถึงเปนแหลงในการหาขอมูลของผูเขา
ชมกอนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
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 4. เพ่ือเปนขอมูลใหผูสนใจในงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุมชนออนไลน และธุรกิจเครื่อง 
สําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาใน
อนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้

 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนของเว็บไซดเครื่องสําอาง 
ในงานวิจัยนี้จะเจาะจงไปที่เว็บไซดจีบันดอทคอม (http://jeban.com) เนื่องจากเปนเว็บชุมชน
ออนไลนของสตรีไทย โดยมีจํานวนผูเขาชมเว็บไซดประมาณ 9.7 ลานครั้งตอเดือน (สถิติจากทรูฮิต 
ประจําเดือนมิถุนายน. 2556) ในการวิจัยครั้งนี้ จึงจะใชจํานวนผูเขาชม หรือผูเคยเขาชมเว็บไซดจี
บันดอทคอม  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงสถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม 
 
 ที่มา: เว็บไซดทรูฮิต  ประจําเดือนมิถุนายน, 2556. 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง คือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม 
ผูวิจัยใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร ซึ่งจากสถิติของ (สถิติจากทรู
ฮิต ประจําเดือนมิถุนายน,2556) พบวา ใน1เดือนมีจํานวนผูเขาชมเว็บไซดประมาณ 9.7 ลานครั้ง 
ซึ่งขนาดตัวอยางคํานวณได โดยกําหนดความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% โดยใชสูตร
การหาขนาดตัวอยางของยามาเน (ประคอง กรรณสูต. 2538: 10-11; อางอิงจาก Yamane. 1970: 
580-581) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 398คน และสํารองเผื่อปองกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม
ไว2คน รวม400คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือผูเคยเขาชม
เว็บไซดจีบันดอทคอม จํานวน 400คน จะใชวิธีการกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
โดยจะแบงกลุมตัวอยาง 300คน จะเก็บจากแบบสอบถาม และกลุมตัวอยางอีก 100คน จะเก็บจาก
กลุมตัวอยางสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม โดยมีข้ันตอน
การสุมตัวอยางดังตอไปนี้  
 กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 300คน มีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชเกณฑ
การแบงเขตตามการบริหารงาน ซึ่งเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งหมด 50เขต (ศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร. 2555: online) โดยจับฉลากไดเขตดังตอไปนี้ 
 1. เขตสาทร 
 2. เขตลาดพราว 
 3. เขตจตุจักร 
 4. เขตปทุมวัน 
 5. เขตวัฒนา 
 6. เขตคลองเตย 
 7. เขตราชเทวี 
 8. เขตยานนาวา 
 9. เขตบางแค 
  10. เขตบางรัก 
 
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อไดเขตตัวแทน 10เขตแลว ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling) 
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 จากเขตทั้งหมด 10เขตที่ไดจับฉลากเลือกไว โดยกําหนดใหพ้ืนที่ดังกลาวมีจํานวนกลุม
ตัวอยางพ้ืนที่เทาๆ กัน เขตละ 30ตัวอยาง รวม10เขต 300ตัวอยาง  
 
 ขั้นตอนที่ 3 สถานที่ที่ทําการสุมตัวอยาง คือ สถานที่ตางๆที่มีประชากรหนาแนน ไดแก 
  

เขต สถานที ่

1 สาทร 
อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร อาคารไทยซีซีทาวเวอร 
(หอการคาไทย-จีน) 

2 ลาดพราว เดอะคริสตัลปารค 
3 จตุจักร ตลาดนัดจตุจักร ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 
4 ปทุมวัน สยามสแควร 
5 วัฒนา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ศูนยการคาเทอรมินอล 21  
6 คลองเตย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท 
7 ราชเทวี ศูนยการคาเซ็นเตอรวัน  
8 ยานนาวา ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3  
9 บางแค ศูนยการคาเดอะมอลล บางแค  
10 บางรัก ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ-ซอยละลายทรพัย  

 
 
 กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางจํานวน 100คน ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกเก็บกลุมตัวอยางสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบัน
ดอทคอมและยินดีที่จะตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยจะจัดทําแบบสอบถามออนไลนบนอินเตอรเน็ต 
และPostไปที่เว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม แลวใหคนเขามากรอกขอมูลของแบบสอบถาม 
 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร ทัศนคติของ
สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน แบงไดดังนี้ 
 1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
  1.1  อายุ 
   1.1.1  15-24 ป 
    1.1.2  25-34 ป 
   1.1.3  35-44 ป 
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   1.1.4  45-54 ป 
   1.1.5  55 ป ข้ึนไป 
  1.2  ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   1.2.2  ปริญญาตรี 
   1.2.3  สูงกวาปริญญาตรี 
  1.3  อาชีพ 
   1.3.1  นักเรียน / นิสิต นักศึกษา 
   1.3.2  พนักงานเอกชน 
   1.3.3  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
   1.3.4  กิจการสวนตัว / คาขาย 
   1.3.5  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………. 
  1.4  รายไดตอเดือน 
   1.4.1  ต่ํากวา หรือเทียบเทากับ 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  สูงกวา 35,000 บาท  
   1.5  สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
   1.5.1  ที่พักอาศัย 
   1.5.2  ที่ทํางาน / สถานศึกษา 
   1.5.3  อินเทอรเน็ตคาเฟ / รานกาแฟ 
   1.5.4  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………. 
  1.6  ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
   1.6.1  นอยกวา หรือ เทียบเทากับเดือนละ1ครั้ง 
   1.6.2  เดือนละ 2-3ครั้ง 
   1.6.3  ทุกสัปดาห 
   1.6.4  สัปดาหละ 2-3ครั้ง 
   1.6.5  ทุกวัน 
 2. ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ไดแก 
  2.1  ดานเนื้อหาและขอมูล 
  2.2  ดานปฏิสัมพันธ 
  2.3  ดานการพาณิชย 
  2.4  ดานความรูสึก 
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 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เว็บชุมชนออนไลน (Online community) หมายถึง ชุมชนที่มีสมาชิกเปดใชงาน มี
การรวมตัวกันของกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีปฏิสัมพันธผานเว็บไซด เพ่ือทํากิจกรรม
ตางๆ เชน ถายทอด บอกเลา แบงปนขอมูล ประสบการณตางๆ ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงเว็บจีบัน
ดอทคอม(www.jeban.com)ซึ่งชุมชนออนไลนของเว็บไซดเครื่องสําอาง 
 2.  ลักษณะดานประชากรศาสตร หมายถึง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลน ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงเว็บจีบันดอทคอม (www.jeban.com) ซึ่งชุมชนออนไลนของเว็บ
ไซดเครื่องสําอาง 
 3. ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หมายถึง ความคิดเห็นของสตรีผูเขา
ชมเว็บจีบันดอทคอม หรือดานลบหลังจากการเขาชมอันประกอบดวย 
  3.1  ดานเนื้อหา (Content) หมายถึง ขอมูลขาวสารและเนื้อหา ที่ไดรับจากการเขาชม
เว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม ที่ไดนําเสนอเนื้อหาขาว บทความ ทั้งในรูปแบบตัวหนังสือ 
ภาพประกอบ และ ภาพเคลื่อนไหวทั้งจากเว็บไซดเองและการแลกเปลี่ยนกันระหวางผูใชบริการ
ดวยกัน  
  3.2  ดานปฏิสัมพันธ (Community) หมายถึง การเปดโอกาสใหสตรีผูเขาเว็บชุมชน
ออนไลนจีบันดอทคอมไดแลกเปลี่ยนความรูและแบงปนประสบการณ  
   3.3  ดานการพาณิชย (Commerce) หมายถึง ประโยชนที่สตรีไดรับจากการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม ที่เอ้ืออํานวยในแงของธุรกิจที่เก่ียวของกับการซื้อขาย เชน การซื้อขาย
สินคาออนไลน การทําโปรโมชั่น หรือการสรางความสัมพันธระหวางบริษัทเครื่องสําอางกับลูกคา(ผู
เขาชมเว็บไซดออนไลน)  
  3.4  ดานความรูสึก (Affective) หมายถึง อารมณหรือความรูสึกของสตรีหลังจากเขา
เว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม 
  4.  เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี หมายถึง เครื่องเสริมแตงหรือบํารุงผิวพรรณ
ตางๆ เชน ครีมบํารุงผิวหนาหรือผิวกาย อุปกรณแตงแตมสีสันบนใบหนา เชน ดินสอเขียนค้ิว ดินสอ
เขียนขอบตา สีทาเปลือกตา สีปดแกม ลิปสติก ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีและมีการจัดจําหนายใน
ประเทศไทย  
 5.  แนวโนมการเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี หมายถึง ระดับแนวโนมที่จะ
ตอบสนองตอการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม และเปนแนวโนมที่จะกอปฏิกิริยาหรือการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีในอนาคต ไดแก แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
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ประเทศเกาหลีในอนาคต แนะนําเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใหกับผูอ่ืน ปจจัยที่มีสวน
สําคัญที่สุดตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี บุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนม
การการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี และประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลีที่ซื้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัย เรื่องทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี  
 
   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสงูสุด 
- อาชีพ 
- รายไดตอเดือน 
- สถานทีใ่นการใชอินเทอรเนต็ 
- ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 

 
 
 
 
 

แนวโนมการซ้ือ
เครื่องสําอางที่ผลิต 
โดยประเทศเกาหลี 

ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลน  www.jeban.com 
- ดานเนื้อหา 
- ดานปฏิสัมพันธ 
- ดานการพาณิชย 
- ดานความรูสึก 
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สมมติฐานในการวิจัย  
  1.  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีลักษณะประชากรศาสตร  ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
 2.  ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค 
  4.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบริโภค 
 5. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเว็บชุมชนออนไลน   
 6. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหล ี
 7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 36-37) ไดอธิบายถึง ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) วา
พฤติกรรมการซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลดังตอไปนี้ 
 1.  อายุและข้ันของชีวิต (Age and Life cycle stage) พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะ
แตกตางกันไปตามชวงอายุและข้ันของวงจรชีวิต  
 2.  อาชีพ (Occupation) มีอิทธิพลตอบุคคลในแตละอาชีพจะมีความจําเปน และความ
ตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน นักการตลาดควรทําการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุม 
และพัฒนากลยุทธที่เหมาะสม 
 3.  สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบดวยรายไดที่สามารถ
นําไปใชได การออมเงิน หนี้สิน  
 4.  รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) หมายถึง วิถีที่บุคคลใชในการดําเนินชีวิต ไมวาจะ
เปนความสนใจ การแสดงออกทั้งความคิดเห็นและการกระทํา 
 5.  บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self-concept) ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลจะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของบริโภคได บุคลิกลักษณะบงบอกไดจากความเชื่อมั่นใจ
ตัวเอง เปนตัวของตัวเอง คลอยตามผูอ่ืน มีความเปนผูนํา ชอบตอตาน หรือปรับตัวไดดี สวน
แนวคิดของตนเองเปนวิธีที่บุคคลมองตนเองในแงมุมมองที่แตกตางกัน  
 ปณิศา มีจินดา (2553: 54-55) ไดอธิบายถึง การแบงสวนตลาดโดยคํานึงถึงขอมูลดาน
ประชากรศาสตรดังนี้ 
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 1.  อายุ (Age) ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการ
ใชผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 
 2.  เพศ (Sex) ผูหญิงกับผูชายมีแนวโนมจะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน นักการ
ตลาดจึงนําลักษณะที่แตกตางกันมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท เพ่ือตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลาย 
 3.  การศึกษา (Education) การศึกษาของผูบริโภคมีอิทธิพลตอรสนิยม ความชอบ และ
พฤติกรรมการซื้อ โดยผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดีกวา และมี
ราคาที่สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
  4.  อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตละอาชีพจะมีความตองการผลิตภัณฑและบริการที่
แตกตางกัน เชน นักธุรกิจตองการสินคาหรูหรา เพ่ือเสริมภาพลักษณ เปนตน 
 5.  รายได (Income) เปนตัวกําหนดปจจัยอํานาจการซื้อ ผูบริโภคที่มีรายไดสูงจะเลือกใช
ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง ในขณะเดียวกันผูบริโภคที่มีรายไดต่ําจะเลือกใชผลิตภัณฑที่คุมคา 
 6.  ขนาดครอบครัว (Family size) เก่ียวของกับการบริโภคผลิตภัณฑ เชน รถยนตขนาด
ครอบครัว  
 7.  สถานภาพครอบครัว (Marital status) เชน โสด แตงงาน หยาราง หรืออาศัยอยูรวมกัน
โดยไมไดแตงงานกัน เปนตน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร  จะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญดาน
ประชากรศาสตรในการแบงสวนการตลาด และปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิลพตอพฤติกรรม
การซื้อ ผูวิจัยจึงจะนําประชากรศาสตร ซึ่งไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน 
สถานที่ ในการใช อินเทอรเน็ต และความถี่ ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตรแตกตางกัน เพ่ือมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและออกแบบสอบถาม
ในงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี” 
  
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคติ (Attitudes) 
  นักจิตวิทยา และนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ ทัศนคติ  (Attitude) ที่
หลากหลาย สามารถสรุปไดดังนี้ 
 โรเจอร (สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2533: 122; อางอิงจาก Roger. 1978: 208 – 209) ได
กลาวถึง ทัศนคติ วา เปนดัชนีชี้วา บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร กับคนรอบขาง วัตถุหรือ
สิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตางๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจสงผลถึง 
พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียง ความพรอม ที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปน มติขิอง 
การประเมิน เพ่ือแสดงวา ชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเปน การสื่อสารภายในบุคคล 
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(Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ พฤติกรรม 
ตอไป 
 ฌอร และ คอสแตนโซ (Shaw; & Costanzo. 1982: 253) ไดใหความหมายของทัศนคติไว
วา ทัศนคติ หมายถึง การที่บุคคลประเมินเก่ียวกับความคิดและการตอบสนองตอสิ่งเราตางๆซึ่ง
อาจจะมีความความคิดเห็นในเชิงบวก เปนกลาง หรือเชิงลบก็ได  
 ชิพแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 282) กลาววา ทัศนคติ คือ การแสดง
ความรูสึกภายในที่สะทอนที่มีความโนมเอียง โดยการพึงพอใจ หรือ ไมพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 เสรี วงษมณฑา (2542: 106) ใหความหมายวา ทัศนคติเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอ 
บุคคล สิ่งของ ซึ่งจะเปนสิ่งที่จะชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ  
 1. ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) นําไปสูการปฏิบัติเชิงบวก (Act Positively) 
 2. ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) นําไปสูการปฏิบัติเชิงลบ (Act Negatively) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 166) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่จะเรียนรู
เพ่ือใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 ศุภร เสรีรัตน (2544: 171-173) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่
เกิดจากการเรียนรูที่นําไปสูการตอบสนองตางๆ ที่ตรงกับวิถีทางที่ชอบหรือไมชอบ  
  
 โมเดลโครงสรางทัศนคติ 
 โมเดลองคประกอบของทัศนคติ 3ประการ (Tricomponent attitude model) 
ชิพแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236) กลาววา เปนโมเดลที่ศึกษาถึงโครงสรางของ
ทัศนคติ เพ่ือทําความเขาใจความสัมพันธระหวาง ทัศนคติและพฤติกรรม โมเดลองคประกอบ
ทัศนคติแบงไดเปน 3 สวน ไดแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 โมเดลองคประกอบทัศนคต ิ3 ประการ (Tricomponent attitude model) 
 
ที่มา: Schiffman; & Kanuk.  (2007). Consumer Behavior.  P. 235  
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 1.  สวนของความเขาใจ (Cognitive component) สวนนี้จะแสดงถึงความรู (Knowledge) 
การรับรู (Perception) ความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งผูบริโภคมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชิฟแมน 
และ คานุก (Schiffman; & Kanuk 2007: 236) กลาวไววาความรูและการรับรูที่ไดรับ เกิดจากการ
ประสมประสานระหวางประสบการณโดยตรงตอทัศนคติและขอมูลที่เก่ียวของจากหลายแหลงขอมูล 
โดยความรูและการรับรูจะสามารถกําหนดความเชื่อถือ (Beliefs) คือ สภาพดานจิตใจ กลาวคือ
ผูบริโภคจะสะทอนความรู ผานการมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่ง มีการประเมินเก่ียวกับความคิด โดยจะมี
พฤติกรรมเฉพาะอยาง ซึ่งจะนําไปสูผลลัพธเฉพาะอยาง 
 2.  สวนของความรูสึก (Affective component) ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & 
Kanuk. 2007: 236) จะสะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคที่มีตอ
ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สวนของอารมณ และความรูสึกมีการคนพบโดยผูวิจัยผูบริโภค ซึ่งมีการ
ประเมินผลเบ้ืองตนโดยธรรมชาติ มีการคนพบโดยการวิจัยผูบริโภค ซึ่งประเมินทัศนคติตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง สามารถสะทอนอารมณของบุคคลที่ตอสิ่งนั้น ผานการคะแนนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
ความชอบหรือไมชอบ เปนตน โดยอารมณนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค  
  3.  สวนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) สะทอนถึง
ความนาจะเปน หรือแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมของผูบริโภคตอทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจ
หมายถึงความตั้งใจที่จะซื้อ (Intention to buy) โดยที่ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 
2007: 237) กลาววา จากความหมายนี้ จะรวมถึงพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ดวย
คะแนนความตั้งใจของผูซื้อสามารถนําไปใชเพ่ือประเมินความนาจะเปนของการซื้อผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค 
 
 โมเดลทัศนคติคุณสมบัติหลายประการ (Multi-attribute attitude model) 
 ชิฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 663) กลาววา โมเดลนี้จะสํารวจ
สวนประกอบของทัศนคติของผูบริโภคในรูปแบบของความเชื่อ หรือคุณสมบัติในผลิตภัณฑที่ได 
โมเดลนี้จะเปนเครื่องมือในการสํารวจทัศนคติของผูบริโภค โดยมารติน ฟชบายน และคณะ (Martin 
Fishbein) ไดทําการวิจัยเรื่องนี้ มีรายละเดียดดังตอไปนี้ 
 1.  โมเดลทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (The attitude-toward-object model)โมเดลซึ่งเสนอ
วาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑหรือตราสินคา โดยที่ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & 
Kanuk.1994:657) เหมาะสมสําหรับการวัดทัศนคติที่มีตอชนิดของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑหรอืตรา
สินคาเปนหนาที่หนึ่งของการมีอยู และการประเมินผลความเชื่อถือที่มีตอคุณสมบัติผลิตภัณฑเฉพาะ
อยาง ซึ่งโดยทั่วไปผูบริโภคมีความพอใจตอตราสินคาซึ่งเขาเชื่อวาระดับของคุณสมบัติที่เพียงพอซึ่ง
เขาประเมินเปนบวก และทัศนคติไมพึงพอใจตอตรา สินคาที่เขารูสึกไมพอใจ  
 2.  โมเดลทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง (The attitude-toward- behavior 
model) หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอพฤติกรรมเฉพาะอยาง ชิฟแมน และ คานุก 
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(Schiffman; & Kanuk.1994: 657) โมเดลนี้เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอพฤติกรรม หรือการกระทํา
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีการจูงใจตามโมเดลนี้ก็คือ ศึกษาถึงความเก่ียวของกันอยาใกลชิดตอพฤติกรรม
อยางแทจริง 
 3.  โมเดลทฤษฎีการใหเหตุผล-การปฏิบัติ (Theory-of reasoned-action model) ชิฟแมน 
และ คานุก (Schiffman ;& Kanuk.1994: 667) กลาววาทฤษฎีความเขาใจความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติ (Attitude) ความตั้งใจ (Intention) และพฤติกรรม (Behavior) ทฤษฎีนี้กําหนดข้ึนจากการ
วิจัยของ มารติน ฟชบายน และคณะ (Martin Fishbein) แสดงการประสมประสานความเขาใจของ
สวนประกอบทัศนคติ ออกเปนโครงสรางที่ออกแบบการอธิบายที่ดีข้ึน และการคาดคะเน ซึ่ง
พฤติกรรมที่ดีข้ึน มีลักษณะเหมือนกับโมเดลองคประกอบของทัศนคติ 3ประการ (Tricomponent 
attitude model) คือ จะรวมสวนประกอบของความเขาใจ (Cognitive Component) สวนประกอบ
ของความรูสึก (Affective Component) และสวนประกอบของพฤติกรรม(Conative Component)  
แตอยางไรก็ตามมีการจัดรูปแบบซึ่งแตกตางจากโมเดลทัศนคติองคประกอบ 3 ประการ ดังแผนผัง
ดังตอไปนี้ 

 
 

ภาพประกอบ 4 โมเดลทฤษฎีการใหเหตผุล-การปฏิบัติ (Theory-of reasoned-action model) 
 
 ที่มา: Schiffman; & Kanuk. (1994): Consumer Behavior.  P.249. 
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 แผนผังขางตน แสดงทฤษฎีของการกระทําโดยใชเหตุผล เชน การซื้อ การบริการ จาก
สินคาหรือตราสินคาอยางใดอยางหนึ่ง โมเดลนี้จะเสนอวาตัวคาดคะเนพฤติกรรมที่ดีที่สุด คือ ความ
ตั้งใจซื้อ (Intention) ถาผูวิจัยใชตัวคาดคะเนเพียงตัวเดียวในการวัด แตอยางไรก็ดี ผูวิจัยสนใจปจจยั
ซึ่งสรางความตั้งใจซื้อในสถานการณเฉพาะอยาง เขาจะมองความตั้งใจและพิจารณาปจจัยซึ่งนําไปสู
ความตั้งใจ ซึ่งก็คือทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมของผูบริโภค และบรรทัดฐานดานผูตอบ (Subjective 
norm) 
 
 ลักษณะของทัศนคติ  
 จีระวัฒน วงศสวัสด์ิวัฒน (2538) ไดสรุปลักษณะของทัศนคติไวดังนี้ 
 1.  ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือเกิดจากการสะสมประสบการณของบุคคล
ไมไดติดตัวมาแตกําเนิด  
 2.  ทัศนคติมีคุณลักษณะเก่ียงของกับการประเมิน (Evaluative nature) เปนสื่อกลางที่ทํา
ใหเกิดปฏิกริยาตอบสนอง โดยถือเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ทําใหทัศนคติแตกตางจากแรงกดัน
ภายในอ่ืนๆ  
 3.  ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม (Quality and Intensity) คุณภาพเปนสิ่งที่บุคคลได
จากการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะมีทัศนคติเชิงบวก หรือทัศนคติเชิงลบ สวนความเขมจะบอกบง
ถึงระดับความมากนอยของทัศนคตินั้นๆ 
 4.  ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนแปลงงาย (Permanence)  
 5.  ทัศนคติมีกรรมหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองรับ (Attitude object) ทัศนคติไมสามารถเกิดข้ึน
โดยลอยๆ ตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมารองรับ ไดแก บุคคล พฤติกรรม ผลิตภัณฑ ตราสินคา หรือ
เหตุการณตางๆ 
 6.  ทัศนคติแสดงความสัมพันธระหวาง บุคคลกับบุคคลอ่ืน สิ่งของ หรือ เหตุการณ  
เสรี วงษมณฑา (2542: 106) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทัศนคติ ดังนี้ 
  6.1 K = Knowledge เปนการเกิดความรู  
  6.2 A = Attitude เปนการเกิดทัศนคติ เมื่อเกิดความรูในข้ันตอมาจะเกิดความรูสึกชอบ
หรือไมชอบ  
  6.3 P = Practice เปนการเกิดการกระทํา  
  
 1. ทัศนคติที่มีตอสิ่งหนึ่ง มุงสูผูบริโภคจะสามารถตีความอยางกวางประกอบดวย แนว 
ความคิดการบริโภคเฉพาะอยาง หรือแนวความคิดที่สัมพันธกับการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ชนิดของ
ผลิตภัณฑ ตราสินคา บริการ การใชผลิตภัณฑ การโฆษณา ราคา สื่อกลาง เปนตน 
 2. ทัศนคติเปนเรื่องของสิ่งสะสมในสมองที่ไดเรียนรูมา (Attitudes are a learned 
predisposition) ไดแก ความรู ความเชื่อ คานิยม โดยทัศนคติเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียนรู เปน
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ผลจากประสบการณโดยตรงเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลอ่ืน และการเปดรับจาก
สื่อมวลชน 
 3.  ทัศนคติไมเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมจะคงเสนคงวา (Attitudes have a consistency) คือ 
ทัศนคติในทุกๆเรื่องมีความสอดคลองกันเปนไปในทางเดียวกัน และมีผลตอจิตใจมาก โดยความ
สอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออกแมวาจะมีแนวโนมคงที่ แตทัศนคติไมจําเปนตองถาวรเสมอไป
สามารถจะเปลี่ยนแปลงได 
 4.  ทัศนคติเกิดข้ึนภายใตสภาวะแวดลอม (Attitudes occur within a situation) ทัศนคติ 
เกิดข้ึนภายใตเหตุการณและสถานการณที่สิ่งแวดลอมถูกกระทบโดยสถานการณ มีอิทธิพลตอ
ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม สถานการณเฉพาะอยางอาจเปนสาเหตุทําใหผูบรโิภคมี
พฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับทัศนคติก็ได แตละบุคคลจะมีทัศนคติตอพฤติกรรมเฉพาะอยางที่
แตกตางกันข้ึนกับสถานการณเฉพาะอยางดวย 
 
 แหลงอิทธิพลที่มีตอการเกิดทัศนคติ 
  การเกิดทัศนคติของบุคคลอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากสิ่ งตางๆอันประกอบดวย 
  1.  ประสบการณโดยตรงและประสบการณในอดีต (Direct and Past experience) เปน
ทัศนคติที่มีตอสินคาโดยตรงซื้อเปนผลมาจากประสบการณที่ไดเคยทดลองใชในอดีต 
 2.  อิทธิพลจากครอบครัวและเพ่ือน (Influence of Family and Friends) ถือวามีอิทธิพล
อยางมากตอการสรางคานิยม และความเชื่อถือของบุคคล โดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยรุนเปดรับสื่อ
โฆษณา 
 3.  การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) เปนการสื่อสารผานเครื่องมือการตลาดเจาะ
กลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหเกิดการตอบสนองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งนักการ
ตลาดจะสามารถกําหนดกลยุทธไดเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล และสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางแมนยํา 
 4.  การเปดรับสื่อมวลชน (Exposure to Mass Media) เสรี วงษมณฑา. (2542: 108-110) 
กลาววา สื่อเหลานี้เปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลในการกําหนดทัศนคติ 
 
 การกอตัวของทัศนคติ 
  ธงชัย สันติวงษ (2537: 166) ปจจัยที่มีผลตอการกอตัวและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไดแก 
  1.  การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivations) ทัศนคติจะเกิดข้ึน เมื่อบุคคลนั้นมี
แรงผลักดันพ้ืนฐานทางรางกายอยู หรือกําลังตอบสนองความตองการ บุคคลนั้นจะสรางทัศนคติตอ
บุคคล ในทางกลับกันถาหากมีทัศนคติที่ไมดี บุคคลนั้นจะสรางทัศนคติที่ขัดขวางไมใหเกิดการ
ตอบสนองได  
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  2. ขอมูลขาวสาร (Information) ทัศนคติจะข้ึนอยูกับขนาด ชนิด แหลงขาวที่บุคคลนั้น
ไดรับขอมูลมา โดยบุคคลนั้นจะเก็บขอมูลที่ไดรับไปทําการประเมิน และสรางทัศนคติข้ึนมา 
 3.  การเขาเก่ียวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติอาจมาจากลุมบุคคลนั้นเก่ียวของ
อยู เชน ครอบครัว ญาติพ่ีนอง เพ่ือน ศาสนา เปนตน โดยครอบครัวถือเปนกลุมที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดในการชวยสรางทัศนคติ 
 4.  ประสบการณ (Experience) ประสบการณสวนบุคคลเปนสาวนสําคัญในการกอตัวของ
ทัศนคติ บุคคลจะประเมินทัศนคติจากประสบการณที่เคยสั่งสมมา 
 5.  ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางเปนสวนทางออมสําคัญในการกอตัวของ
ทัศนคติสวนบุคคล  
  ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และคณะ (2543: 23) กลาววา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู โดย
แหลงทัศนคติที่สําคัญ ไดแก 
 1. ประสบการณ เฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลเคยประสบกับ
ประสบการณที่ดี หรือไมดีมากอน จะทําใหบุคคลนั้นเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นในทิศทางเดียวกับที่เคย
ประสบมา  
  2.  การติดตอสื่อสารกับบุคคลกับอ่ืนๆ (Communication from Other) การรับรูขาวสาร
จากบุคคลอ่ืนๆทําใหเกิดทัศนคติได 
  3.  สิ่งที่เปนแบบอยาง (Model) การเลียนแบบทําใหเกิดทัศนคติ  
  4.  ความเก่ียวของกับสถาบัน โดยสถาบันนั้นจะเปนแหลงสนับสนุนทัศนคติบางประการ 
เชน โรงเรียน วัด หนวยงานตางๆ เปนตน 

 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude change)  

 ทัศนคติสวนบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการไดรับอิทธิพลจากประสบการณตรง 
เชน ครอบครัว เพ่ือน และเครื่องมือการตลาดของนักการตลาด โดยเสรี วงษมณฑา (2542: 110-
111) กลาววา การที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นตองพิจารณาถึงการจูงใจข้ันพ้ืนฐาน (Basic 
motivation) ของมนุษย ซึ่งหนาที่การจูงใจข้ันพ้ืนฐาน (Basic motivation function) ไดแก 
 1.  หนาที่ในการสรางผลประโยชน (Utilitarian function) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติประโยชนของตราสินคาที่มีตอผูบริโภค การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะการ
สงเสริมการขาย (Sales promotion) เชน ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เปนตน 
 2.  หนาที่ในการปองกันความเปนตัวเอง (The Ego – Defensive function) หมายถึง 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล โดยมุงเนนถึงความภาคภูมิใจ หรือภาพพจนสวนตัว 
  3.  หนาที่ในการแสดงคานิยมสวนตัว (The Value – Expressive function) มุงเนนถึง
คานิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค รวมไปถึง
บุคลิกภาพของสนิคาที่ชี้ถึงบุคลิกภาพของผูบริโภค 
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  4.  หนาที่ในการใหความรู (The knowledge function) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุงเนนถงึ
ความรูและความเขาใจกับผูบริโภค  
  5.  การรวมหลายหนาที่ (Combining several functions) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ที่
มุงเนนถึงจูงใจผูบริโภคถึงผลประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ คานิยมในสินคา และ (หรือ) ชี้ถึงการให
ความรูความเขาใจกับผูบริโภคในดานตางๆ เปนตน 
  
 ความสัมพันธของทัศนคติกับพฤติกรรม 
 แอสซาแอล (Assael. 1995: 267) กลาววา องคประกอบของทัศนคติมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน โดยองคประกอบดานความเขาใจ (Cognitive component) แสดงออกเปนความเชื่อ มี
อิทธิพลตอองคประกอบดานความรูสึก (The Affective component) โดยการประเมินเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง จะสงผลตอองคประกอบดานพฤติกรรม (Conative component) อันเปนแนวโนมที่แสดง
ออกเปนพฤติกรรมในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แบบจําลองแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของทัศนคติและพฤติกรรม 
 
 ที่มา: Assael. (1995). Consumer Behavior and Marketing Action. P. 267 
 
 จากทฤษฎีดานทัศนคติขางตนสรุปไดวา ทัศนคตินั้นมีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อ 
กลาวคือการที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาใดสินคาหนึ่ง  ก็จะมีพฤติกรรมที่เลือกซื้อสินคาหรือ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ในทางกลับกันถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอสินคา ก็จะมีพฤติกรรมที่ไมเลือกซื้อ

COGNITIVE COMPONENT 

AFFECTIVE COMPONENT 

CONATIVE COMPONENT 

BEHAVIOR 
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สินคานั้นดวย ผูวิจัยเขาใจวาทัศนคติดานความรูสึก (Affective component) ที่จะสามารถสะทอนถึง
อารมณ (Emotion) หรือความรูสึก (Feeling) ของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน (www. 
jeban.com) ซึ่งอาจสงตอแนวโนมในการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนั้นจาก
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติที่กลาวมาในข้ันตน จะนํามาเปนแนวคิดในการตั้งแบบสอบถาม 
เพ่ือทําใหทราบถึงความหมายขององคประกอบและการเกิดทัศนคติ การวัด และความสัมพันธของ
ทัศนคติกับพฤติกรรม ทําใหทราบวา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีทัศนคติอยางไร และจะสงผล
ตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนหรือไม 
อยางไร 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior)  
 นักจิตวิทยาและนักวิชาการไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
behavior) ที่หลากหลาย สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ชิพแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: G-3) กลาววาเปนพฤติกรรมที่บุคคลทํา
การคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) และ
การใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา  
สุวิทย เปยผอง และจรัสศรี นวกุลศิรินารถ (2530: 28) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ
กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและ
บริการ รวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีอยูกอนแลว และเปนสิ่งที่มีสวนสําคัญในการกําหนดการ
กระทําใหเกิดข้ึน 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 4) ใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววา พฤติกรรม
ผูบริโภคไววา การกระทําของผูบริโภคแสดงออก เชน การเสาะแสวงหา การซื้อการใช การประเมิน 
หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ โดยผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการไดอยาง
พึงพอใจ การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู เวลาและเงิน เพ่ือบริโภค 
และบริการตางๆ อันประกอบดวยซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไหร ที่ไหนและบอยแคไหน 
 ศุภกร เสรีรัตน (2544: 7) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ที่เก่ียวของกับการซื้อ การใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองตัดสินใจ
ทั้งกอนและหลังพฤติกรรมดังกลาวดวยพฤติกรรมของผูบริโภค 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 18) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง กระบวนการหรอื 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การซื้อ การใชและการประเมินผลการใชสินคา หรือบริการของบุคคล ซึ่ง
จะมีสวนสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจที่จะใช
ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ) เก่ียวกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษาวา
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สินคาที่เขาจะเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา (Who?) ผูบริโภคซื้ออะไร (What?) ทําไมจึงซื้อ (Why?) 
ซื้ออยางไร (How?) ซื้อเมื่อไร (When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใชบอยครั้งเพียงใด (How 
Often?)รวมทั้งศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Whom?) การใชคําถาม7คําถาม เพ่ือหาคําตอบ7
ประการเก่ียวกับผูบริโภค มีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ 2539: 106-116) 
 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือใหทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตรภูมิศาสตรจิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร 
 2.  ผูบริโภคตองการอะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือใหทราบถึง
ลักษณะกลุมของผูบริโภคตองการซื้อ (Object) สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ ไดแก 
คุณสมบัติ หรือองคประกอบของสินคา (Product Component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง 
(Competitive Differentiation) 
 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือใหทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objective Differentiation) ไดแก ปจจัยภายในหรือปจจัยดานจิตวิทยา 
ปจจัยภายนอกประกอบดวยปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมปจจัยเฉพาะบุคคล 
 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพ่ือ
ทําใหทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อประกอบผูริเริ่ม
ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อและผูใช  
 5.  ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions)  
 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy) เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบถึง
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ 
 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบถึง
ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวยการรับรูถึงปญหา การคนหาขอมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
 ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่ง
กระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกของผูซื้อ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ (Buyer response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s 
Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 128) 
 แบบจําลองสิ่งกระตุนการตอบสนองของพฤติกรรมผูซ้ือ (Stimulus-response model 
of buyer behavior) จุดเริ่มตนของพฤติกรรมผูซื้อเริ่มตนจากการมีสิ่งเรา (Stimulus) มากระตุน 
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(Stimulate) ความรูสึก ทําใหรูสึกถึงความตองการ จนตองทําการหาขอมูลเก่ียวกับสิ่งที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการ เพ่ือทําการตัดสินใจซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้ออันเปนการตอบสนอง 
(Response) ในที่สุด แบบจําลองนี้อาจเรียกวา S-R Theory นักการตลาดตองคาดเดาใหไดวามอีะไร
ซอนอยูในกลองดํา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้ออยางงาย 
 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2538).  พฤติกรรมผูบริโภคฉบับพ้ืนฐาน.  หนา 48. 
 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  สิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหบุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจ ประกอบดวย สิ่ง
กระตุนอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside 
stimulus) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึ่งประกอบดวย 
   1.1.1 สิ่งกระตุนทางดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑของ
สินคาใหสวยงาม เพ่ือกระตุนความตองการซื้อ 
   1.1.2 สิ่งกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหมีความ
เหมาะสม โดยพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายเปนหลัก 
   1.1.3 สิ่งกระตุนทางดานชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) เชน 
สถานที่ตั้ง ความสะดวกในการเลือกบริโภค เปนตน 
   1.1.4 สิ่งกระตุนทางดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาทาง
โทรทัศน การโฆษณาโดยใชแผนพับ ซึ่งแสดงสัญลักษณของราน รวมทั้งการมีบัตรสะสมแตม เปน
ตน 
  1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกกลุมเปาหมาย ไมสามารถควบคุมได ไดแก 
   1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของกลุม
ลูกคามีอิทธิพลตอความตองการ 

 

สิ่งเรา 
(Stimulus) 

 

กลองดํา 
(Black Box) 

 

การตอบสนอง 
(Respond) 
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   1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ  
   1.2.3 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เทศกาลตางๆ เปนตน 
   1.2.4 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมาย 
ขอบังคับ เปนตน 
 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อ 
  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer's characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  
  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer's decision process) ประกอบดวย
ข้ันตอน คือ 
   2.2.1 การรับรูความตองการ (ปญหา) 
   2.2.2 คนหาขอมูล 
   2.2.3 การประเมินผลทางเลือก 
   2.2.4 การตัดสินใจซื้อ 
    2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer's response) คือ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ 
(Buyer's purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice)  
  3.2 การเลือกตราสินคา (Brand choice)  
  3.3  การเลือกผูขาย (Dealer choice)  
  3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing)  
  3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount)  
 
 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 ลักษณะของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดายสังคม ปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) ไดแก 
  1.1  วัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดข้ันพ้ืนฐานของความจําเปนและ
พฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลเกิดมาในสังคม เขาจะไดเรียนรูถึงความพอใจ (Value) ตอสินคาโดย
การใชสินคาเกิดการรับรู (perceptions) ถึงย่ีหอสินคาตั้งแตเด็กจนโต มีความชอบ (preferences) 
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ตอสินคาบริการที่เห็นและกอใหเกิดพฤติกรรมโดยผานกระบวนการทางสังคม ครอบครัว โรงเรียน 
เปนตน 
  1.2  วัฒนธรรมยอย (Subculture) ประกอบดวยสมาชิกที่เฉพาะเจาะจง แบงออกไดเปน  
   1.2.1 กลุมเชื้อชาติ (nationality groups)  
   1.2.2 กลุมทางศาสนา (religious groups) 
   1.2.3 กลุมแบงตามผิว (racial groups) 
   1.2.4 กลุมแบงตามพ้ืนที่ (geographical groups)  
  1.3  ชั้นตางๆ ทางสังคม (social class) ชั้นทางสังคมของนักการตลาดจะหมายถึง การ
แบงตลาดที่มีความคลายคลึงกัน มีความสัมพันธกันในสังคมโดยในแตละชั้นสังคมที่ไดแบงไวนั้น จะ
เรียงตามลําดับคือสังคมชั้นสูง ชั้นกลาง และชั้นต่ํา และสมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสวนคลายกันใน
เรื่องความพอใจ (values) ในสินคา ความสนใจ (interests) และพฤติกรรมการซื้อ (behavior) ชนชัน้
ตางๆ ทางสังคมแบงไดดังนี้ 
   1.3.1 ชนชั้นสูงระดับสูง (Upper uppers)  
   1.3.2 ชนชั้นสูงระดับลาง (Lower uppers)  
   1.3.3 ชนชั้นกลางระดังสูง (Upper middles) 
   1.3.4 ชนชั้นกลางระดับลาง (Lower middles)  
   1.3.5 ชนชั้นลางระดับสูง (Upper lower) 
   1.3.6 ชนชั้นกลางระดับลาง (Lower middles) 
   1.3.7 ชนชั้นลางระดับสูง (Upper lower) 
   1.3.8 ชนชั้นลางระดับลาง (Lower lower) 
 2.  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ไดแก 
  2.1  กลุมอางอิง (reference groups) ประกอบดวยกลุมตางๆ ที่มีความสัมพันธใน
ทางตรง หรือทางออมกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมของ
บุคคลสามารถแบงไดเปน 
   2.1.1 กลุมที่บุคคลนั้นเก่ียวของสัมพันธ และเปนสมาชิก (membership groups) 
   2.1.2 กลุมที่มีความสัมพันธกันตอเนื่อง ไดแก กลุมเพ่ือน ครอบครัว (primary 
groups)  
   2.1.3 กลุมที่มีความสัมพันธแบบเปนทางการ มีความสัมพันธตอเนื่องกันนอย 
(secondary groups)  
   2.1.4 กลุมที่บุคคลนั้นอยากเปนอยากจะเลียนแบบ เชน ดารานักรอง (aspirations 
groups)  
   2.1.5 กลุมที่บุคคลปฏิเสธในพฤติกรรม (dissociative groups) 
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  2.2  ครอบครัว (Family)  
   2.2.1 ครอบครัวเดิม (family of orientation) ที่ประกอบดวยพอแม จะไดรับมี
อิทธิพลจากครอบครัวเดิมในเรื่องของศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ ความทะเยอทะยาน ความรัก  
    2.2.2 ครอบครัวใหม (family of procreation) ประกอบดวยสามี ภรรยา และลูก 
ลักษณะของครอบครัวนี้ ไดรับความสนใจจากนักการตลาดมากเพราะเก่ียวของกับการซื้อสินคาและ
บริการจํานวนมาก 
  2.3  บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) 
   บุคคลตางๆ จะมีสวนรวมในกลุมตางๆตลอดเวลา ในแตละกลุมเหลานี้จะเรียกวา
เปนบทบาท (roles) และในขณะเดียวกันจะมีสถานภาพ (statuses) ควบคูตัวเสมอ 
บทบาท (roles) ประกอบกิจกรรมที่บุคคลถูกคาดหวังจากบุคคลอ่ืนที่อยูรอบๆ ตัว ซึ่งจะมีผลในการ
ชักจูงพฤติกรมการซื้อของเขา แตละบทบาทจะหมายรวมถึงสถานภาพ(status)ดวย โดยนักการ
ตลาดจะตระหนักถึงความสามารถที่ซอนเรนอยูในสินคาใหกลายเปนสัญลักษณของสถานภาพ ซึ่งก็
จะแตกตางกันไปในแตละชั้นสังคมดวย 
 3.  ปจจัยดานสวนบุคคล (personal Factors) ไดแก 
  3.1  อายุและวงจรชีวิต (age and life-cycle stage) การอุปโภคบริโภคจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามอายุ การบริโภคจะทําใหวงจรชีวิตครอบครัวเปนรูปรางข้ึน วงจรชีวิตของครอบครัว 7 
ข้ันตอน รวมถึงฐานะทางการเงินและความสนใจในสินคา นักการตลาดจะระบุตลาดเปาหมายตาม
วงจรชีวิตครอบครัวแลวปรับปรุงสินคากับแผนการตลาดใหเหมาะสมกัน 
  3.2  อาชีพ (occupation) การซื้อของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากลักษณะชีพดวย นักการ
ตลาดตองระบุกลุมอาชีพที่ตางกันเพ่ือการผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของอาชีพนั้น 
  3.3  สภาพเศรษฐกิจ (economic circumstances) จะมีผลกระทบตอการเลือกสินคา ซึ่ง
ประกอบไปดวยรายไดเพ่ือการใชจาย (Spend able income) ซึ่งรวมถึงระดับรายได ความมั่นคง
และเวลาการออมและทรัพยสิน อํานาจการกูยืม และทัศนคติที่มีตอการใชจายและการออมทรัพย 
3.4 แบบการดํารงชีวิต (lifestyle) หมายถึง แบบแผนการดํารงชีวิตอยูของบุคคลในสังคม ซึ่งจะ
แสดงออกมาในรูปกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นแบบการดํารงชีวิตจะมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมของเขาและมีผลกระทบตอชนชั้นสังคมดวย โดยบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 
มาจากชนชั้นสังคมเดียวกัน และแมวาจะมีอาชีพเดียวกันก็อาจจะมีแบบการดํารงชีวิตที่ตางกันก็ได 
ดังนั้น นักการตลาดจะคนหาความสัมพันธระหวางสินคาหรือตราย่ีหอ กับแบบการดํารงชีวิต 
3.5 บุคลิกภาพและความคิดเห็นสวนตัว หมายถึง ลักษณะทางนิสัยที่แตกตางกัน ของแตละบุคคลซึง่
จะนําไปสูการตอบสนองที่ตรงกันและสัมพันธกันสภาพแวดลอม บุคลิกลักษณะจะเห็นไดจากความ
เชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) ความเปนตัวของตัวเอง (autonomy) การเขาสังคม (sociability) 
การปองกันตัวเอง (defensiveness) ความเคารพ (deference) การปรับตัว (adaptability) ความมี
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อํานาจ (dominance) บุคลิกเปนปจจัยที่มีประโยชนในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคซึ่งจะมี
ผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ 
 4.  ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก 
  4.1  แรงจูงใจ (Motivation) เปนสภาพจิตใจภายในของบุคคล ซึ่งผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (Salomon. 2002: 530) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะ
ถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใช
เครื่องมือทางการตลาดเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ 
  4.2 การรับรู (Perception) เปนข้ันตอนที่บุคคลมีการรับรู (Receive) จัดระเบียบ 
(Organize) หรือการกําหนด (Assign) ความหมายของสิ่งกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา 
หรือเปนกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ 
(Interpret) เก่ียวกับสิ่งกระตุน (Stimulus) เพ่ือใหเกิดความหมายที่สอดคลองกัน (Schiffman; & 
Kanuk. 2000: G-9) หรือหมายถึงกระบวนการความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขา
อาศัยอยู 
  4.3  การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเกิด
จากการเรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-6) หรือหมายถึง ข้ันตอนซึ่ง
บุคคลไดนําความรูและประสบการณไปใชในการตัดสินใจซื้อสินคา และพฤติกรรมการบริโภค 
(Schiffman; & Kanuk. 2000: G-7) การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม หรือความโนมเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมาการเรียนรูเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และจะเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือ ทฤษฎีสิ่งกระตุน-การตอบสนอง (Stimulus-Response (SR) 
Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีกหรือจัดการสงเสริมการ
ขาย (ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพ่ือทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปนประจํา (เปนการ
ตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณใน
อดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนที่มีอิทธิพลและทําใหเกิดการเรียนรูไดนั้นจะตองมีคุณคาในสายตาของ
ลูกคา  
  4.4 ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs attitudes) จากการที่บุคคลเกิดการเรียนรู และเกิด
พฤติกรรมการซื้อข้ึนนั้น บุคคลนั้นจะเกิดความเชื่อและทัศนคติในขณะนั้นดวยความเชื่อ เปนความ
นึกคิดของบุคคล ซึ่งจะยึดถือตามความรู ความคิดเห็น ผูบริโภคจะมีทัศนคติอยูแลวในทางที่ชอบ
หรือไมชอบ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อนี้  
 
 แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค 
 แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง แนวโนมการกระทําหรือการตอบสนองที่บุคคล
แสดงออกมาทั้งภายในและภายนอก ตอความตองการของแตละบุคคล แนวโนมของการ
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เปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผูบริโภคที่คาดวาจะมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีดังตอไปนี้ 
 1.  สิ่งที่เปนสัญญาณบอกเหตุของความเปนผูบรรลุนิติภาวะตางๆ จะถูกชะลอตัวลง เชน 
เรื่องของการมีครอบครัว การแตงงาน การสรางรากฐานครอบครัว เชน มีบาน มีรถ เปนตน พบวา
อายุโดยเฉลี่ยคนทั่วโลกจะแตงงานชาลง ทําใหครอบครัวมีบุตรชาลง มีบุตรนอยลง หรือไมมีบุตร อีก
ทั้งคนยุคใหมใสใจรสนิยมของการบันเทิงมากข้ึน ทําใหมีเงินเพียงพอใชจายในเรื่องของความบันเทิง
มากข้ึน 
 2.  ผูบริโภคยุคใหมเปนผูบริโภคที่มีลักษณะเปนกบฏ (Rebellion) ผูบริโภคในยุคนี้จะมี
ความรูสึกเบ่ือหนายในกฎระเบียบ และชื่นชมในความเปนปจเจกชนเพ่ิมข้ึน  
 3.  ลักษณะของครัวเรือนที่แปรเปลี่ยนไป (The changing of household) ในอดีตมี
ครอบครัว 3แบบ ประกอบดวย ครอบครัวสามีและภรรยา ครอบครัวแบบเด่ียว แตในปจจุบัน
ครอบครัวยุคใหมมีการแตกออกมาอีก 2 แบบคือ ครอบครัวแบบหยาราง ครอบครัวแบบใหม 
(Untraditional Family) คือ ครอบครัวที่เปนการรวมตัวกันระหวางคนที่ไมใชครอบครัวปกติแต
รวมตัวอยูในบานเดียวกัน โดยไมเก่ียวพันกันเลย อีกทั้งขนาดของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง  
 4.  แนวโนมเรื่องความแตกตางทางเพศจะลดนอยลง  
 5.  แนวโนมดานการศึกษาของผูบริโภคสูงข้ึน  
 6. ผูบริโภคมีเวลาวางนอยลง และตองการไดรับความสะดวกสบายจากการไดรับบริการ 
 7.  ผูบริโภคยุคใหมใสใจเรื่องสุขภาพ (Health conscious) มากข้ึน  
 8.  ยุคที่บริโภคตอสูกับความชรา  
 9.  ผูบริโภคยุคใหมนั้นไมมีความจงรักภักดีในตราย่ีหอ (Lack of brand Loyalty)  
  10. ผูบริโภคยุคใหมเปนผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบายในชีวิต  
  11. การแสวงหาขาวสารและความรูของผูบริโภคมีมากข้ึน 
  12. ผูบริโภคตองการไดรับการยอมรับจากกลุม (Sense of belonging) เนื่องจากคนยุคนี้มี
ความเหงาเมื่อเหงาก็รูสึกวาตัวเองถูกแยกกลุม จึงพยายามด้ินรนที่จะเขาไปอยูในกลุม โดยการ
แสดงออกมาดวยการใชสินคาที่สะทอนวัฒนธรรมของกลุม 
  13. ผูบริโภคยุคใหมจะซื้อผลิตภัณฑแบบบูรณาการ (Integrated product) คือ สินคาที่มี
ความพรอมทั้งดวยผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการได มีคุณภาพดีมีรูปแบบที่สวยงาม มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบริการที่ดี และมีภาพพจนที่ดีอีกดวย 
  14. ลูกคายุคใหมนี้เปนมนุษยยุคเก็บกด 
  15. ผูบริโภคตองการบริการ (Service) ที่เปนเลิศ 
  16. ผูบริโภคพอใจธุรกิจที่ทําการตลาดดวยความซื่อสัตย 
  17. ผูบริโภคซื้อแบบไมมีการวางแผน (Unplanned shopping) ในอดีตผูบริโภคมีการ
วางแผนกอนการซื้อทุกครั้ง แตปจจุบันผูบริโภคไปหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาเพียงแหงเดียวทาํ
ใหไดของที่ตองการทุกประเภท โดยไมตองมีการวางแผนลวงหนา 
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 18. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการจายแบบใหมมากข้ึน ไมวาจะเปนการจายดวยบัตร (Pay 
with credit card) จายดวยระบบเงินผอน (Credit Concept or credit attitude) เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยที่จะใหผูบริโภคจายเงินสดเปนจํานวนมากๆ ไดในครั้งเดียว 
 จากแนวคิดขางตนสามารถสรุป ไดวา รูปแบบของพฤติกรรมของผูซื้อจะเริ่มตนข้ึนจาก
การที่มีสิ่งเรามากระตุนซึ่งอาจเปนไดทั้งสิ่งเราภายนอก เชน สิ่งเราทางการตลาด สิ่งเราอ่ืนๆ สิ่งเรา
ภายใน ไดแก สัญชาติญาณที่ติดตัวมาแตกําเนิด จากการเรียนรู หรือทั้งสองอยาง ซึ่งสิ่งกระตุน
เหลานี้กอใหเกิดความตองการผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) 
เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายมิอาจจะคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ จะมีผลตอ
การตอบสนองซึ่งผูบริโภคแตละคนจะแสดงออกมาตางกัน จากแนวคิดที่กลาวมานี้สามารถนํามา
ประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้ได โดยทําใหทราบรูปแบบพฤติกรรมของผูซื้อที่โดยรวมจะมีลักษณะ
คลายคลึงกันแตก็มีบางสวนที่แตกตางกันในดานการตอบสนอง ซึ่งข้ึนอยูผูบริโภคหรือผูซื้อแตละคน 
ในดานสิ่งเรา ในการศึกษาครั้งนี้ไดมุงศึกษาถึงสิ่งเราทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมในการซื้อจึง
สามารถนําสิ่งที่มีในแนวคิดนี้มาปรับใชในการสรางกรอบวิจัยได โดยพิจารณาปจจัยตางๆ เชน 
วัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล ในการสรางคําถามบางสวนบนแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
4. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีในการตัดสินใจของผูบริโภค 
 พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซื้อบริการใดๆ จะมีสาเหตุหรือปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อ 2 ประการ     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 54) ไดแก 
 1.  การซื้อดวยเหตุผลเปนการซื้อบริการโดยการหาขอมูลมาเปรียบเทียบกอนที่จะตัดสินใจ
เปนลูกคาธุรกิจใหบริการหนึ่ง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหวาการใชบริการนั้นมีความคุมคาหรือไม การ
ตัดสินใจแบบนี้มักพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง สาเหตุประการหนึ่งอาจมาจากเพศชายมีภาวะ
ทางอารมณที่คอนขางคงที่และมั่นคงกวาเพศหญิง นักการตลาดตองกระตุนลูกคากลุมที่ซื้อดวย
เหตุผลนี้ใหเห็นคุมคาอยางแทจริง ดวยการใหขอมูลอยางเหมาะสมและชัดเจน ซึ่งเปนสิ่งที่ควร
กระทําอยางย่ิงในยุคนี้ เนื่องจากลูกคามีการศึกษามากข้ึน การใหขอมูลเปนการกระตุนการตัดสินใจ
โดยอาศัยขอมูลที่มีเหตุผล 
 2.  การซื้อดวยอารมณ มักเกิดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนการตัดสินใจใชบริการ
อยางรวดเร็วเมื่อไดรับขอมูลบางอยางที่มากระตุนตอมความตองการ การลดราคาเปนการกระตุน
ตอมใหเกิดพฤติกรรมทันที นักการตลาดตองกระตุนลูกคาใหมากข้ึน เนื่องจากจะเปนกลุมที่ยอม
จายเงินมากสําหรับการบริการในครั้งหนึ่งๆ เพ่ือแลกกับความสะดวกความสบาย ความสวยงาม และ
ความหรูหรา 
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 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (The Buying Decision Process) 
 ยุทธนา ธรรมเจริญ (2546: 271) นักการตลาดจะเปนตองศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
ผูซื้อและทําความเขาใจวาผูบริโภคตัดสินใจซื้ออยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิงตองแยกแยะใหไดวาใคร
เปนผูตัดสินใจซื้อ รูปแบบและข้ันตอนในกระบวนการซื้อเปนอยางไร ข้ันตอนของกระบวนการซื้อ  
 ในการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาใดสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการตั้งแตความตองการไป
จนถึงทัศนคติ หลังจากที่ไดใชสินคาแลว ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 5 ข้ันตอนตามแบบจําลอง
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
  
 ที่มา: Kotler. (1997): Five-Stage Model of the Consumer Buying Process.  p.46. 
 
 1. การตระหนักถึงความตองการหรือปญหา (Need Recognition)  
  พฤติกรรมการซื้อมีจุดเริ่มตนจาการที่ผูบริโภคมีความตองการที่อาจไดรับการกระตุน
จากภายนอก เชน สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรือ เห็นคนรอบของใชสินคานั้นๆ เปนตน จากภายใน เชน 
ความรูสึกหิว ความตองการข้ันพ้ืนฐาน เปนตน 
 2. การเสาะหาขอมูล (Information Search) 
  หลังจากผูบริโภคเกิดความตองการแลว การคนหา เสาะหา ศึกษาขอมูลของสินคานั้นๆ
เปนข้ันตอนที่จะเกิดตอมา แตทั้งนี้กระบวนการหาขอมูลในข้ันนี้ อาจไมเกิดข้ึนในกรณีที่ผูบริโภคมี
ความตองการสินคานั้นๆ สูงมากๆ และสามารถซื้อสินคาไดทันที การเสาะหาขอมูลอาจไมมี เพราะ
ผูบริโภคจะซื้อสินคาในทันที แตถาหากมีความตองการธรรมดาตามธรรมชาติ และไมอาจหาซื้อได
ทันที การเสาะหาขอมูลก็จะเกิดข้ึนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

1. การตระหนักถึงความตองการหรือปญหา (Need Recognition) 

2. การเสาะหาขอมูล (Information Search) 

3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
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 3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินในซื้อ (Purchase Decision) 
  เมื่อมีการเสาะหาขอมูลแลว ผูบริโภคยอมจะมีทางเลือกเกิดข้ึน ผูบริโภคตองมีการ
ตัดสินใจวา จะซื้อสินคาย่ีหออะไร หรือซื้อสินคาอะไร อยางไรก็ตามผูบริโภคแตละคนก็มีแนว
ทางการตัดสินใจที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับสถานการณของการตัดสินใจ และทางเลือกที่มีอยูดวยทั้งนี้ 
ฟลิปป โคทเลอร (Philip Kotler) ไดเสนอแนวความคิดในการพิจารณาเพ่ือชวยประเมินแตละ
ทางเลือก เพ่ือใหตัดสินใจไดงายข้ึน ดังตอไปนี้ 
  3.1  คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที่ไดรับ (Benefit) คือการพิจารณา
ถึงผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคา 
  3.2  ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) พิจารณาถึงความสําคัญของ
คุณสมบัติ (Attributes Importance) ของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคา 
(Salient Attributes) ที่เราไดพบเห็น 
  3.3  ความเชื่อถือตอตราย่ีหอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอย่ีหอ
ของสินคา หรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจาก
ประสบการณ ในอดีต 
  3.4  ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละย่ีหอ 
แคไหน ถาเรานําเอาคุณสมบัติของสินคาเทียบกับความพอใจที่ไดรับจากคุณสมบัติของแตละสินคา
แลว เราก็จะสามารถประเมินการเลือกซื้อสินคาไดงายข้ึน 
  3.5  กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่นําเอาปจจัย
สําหรับการตัดสินใจหลายตัว นําคุณสมบัติของสินคามาพิจารณาเปรียบเทียบใหคะแนน แลวหา
ผลสรุปวาย่ีหอใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด กอนตัดสินใจซื้อตอไป 
 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  
  จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ทําใหผูบริโภคสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของการเลือกซื้อไดแลว ในข้ันตอมาคือ การพิจารณาถึงทัศนคติของผูอ่ืนที่มีตอการตัดสินใจซื้อ 
(Attributes of Others) และปจจัยที่ไมสามารถคาดการณได (unexpected situation) การที่ผูบริโภค
สามารถประเมินและเลือกสินคาหรือย่ีหอไดแลว ไมไดหมายความจะเกิดการซื้อได เพราะปจจัยทั้ง
สองอยางนี ้ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเลือกบริโภคสินคานั้นๆ  
 5.  พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
  ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจ หรือ ไมพอใจ
ก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทรายถึงขอดีตางๆ ของสินคา ก็ทําใหเกิดการซื้อซ้ําได หรืออาจมีการ
แนะนําใหเกิดลูกคารายใหมได แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลือกซื้อสินคานั้นๆ ในครั้งตอไป และ
อาจสงผลเสียตอเนื่องจากการบอกตอ ทําใหลูกคานอยลงตามไปดวย 
  
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทฤษฎีในการตัดสินใจของผูบริโภค สามารถนําไปใชใน
การศึกษาแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยการนําทฤษฎีไปใชในบาง
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สวนบนแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะหถึงสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญกอนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี  
 
5.ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเว็บชุมชนออนไลน 
 ความหมายของ “ชุมชนออนไลน” (online community) สรุปไดดังตอไปนี้ 
 เอมี่ โจ คิม (Amy Jo Kim. 2000) กลาววา ชุมชนออนไลนเปนชุมชนที่มีสมาชิกเปดใชงาน
โดยการผานเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาชิก สามารถใชรูปแบบของระบบขอมูลซึ่งทุกคน
สามารถบอกเลาเนื้อหา เชน ระบบกระดานขาวที่มีผูคนสามารถเขาไปตั้งกระทูไดเชน เว็บบล็อก 
นอกจากนี้ยังเสริมการสื่อสารระหวางคนที่รูจักกันในชีวิตจริง หมายถึงจํานวนถูกใชในซอฟตแวรที่
สังคมแยก หรือรวมกันรวมทั้งขอความที่ใชหองพูดคุยและการประชุมที่ใชเสียงวิดีโอขอความหรือ
ลายเซ็น ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางดานเทคนิคอาจมีผลมาจากการแพรกระจาย
ของเครือขายทางสังคมเชน เครือขายสังคมบนอินเทอรเน็ต 

 ชุมชนออนไลนเปนการรวมตัวของกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องราว และมีลักษณะการใช
ชีวิตที่คลายๆกัน ติดตอสื่อสารกันในระหวางการใชอินเตอรเน็ต และมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ
กัน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความสนใจเดียวกัน (Riding, Gefan; & Arinze. 2002) ทั้งนี้ภายในแต
ละสังคมออนไลนหรืชุมชนออนไลนที่มีการรวมตัวกันนั้นนั้น เกิดข้ึนจากการรวมตัวของสมาชิกใน
หลายลักษณะ เชน เปนการรวมกลุมของสมาชิกที่อยูในพ้ืนที่ทางกายภาพเดียวกัน หรือมีความ
สนใจเหมือนกันหรืออาจจะเกิดข้ึนจากโครงสรางขององคกรในโลกจริง 
 กิจกรรมทางสังคมที่เกิดข้ึนสามารถแบงไดเปน 3ระดับคือ ในระหวางสมาชิกในชุมชน
ออนไลนเดียวกัน ในระหวางผูใหบริการเครือขายหรือผูจัดการหรือผูสรางเครือขายกับสมาชิกใน
เครือขาย และในระหวางเครือขายสังคมออนไลนกับเครือขายสังคมออนไลนตางๆ 
 วัตถุประสงคในการเขาเว็บชุมชนออนไลน ไดแก การคนหาขอมูล เปนชองทางในการ
พบปะพูดคุย หรือมีปฎิสัมพันธทางสังคมกับเพ่ือนสมาชิก โดยหัวขอในการสนทนาจะเปนหัวขอที่มี
ความสนใจรวมกัน แบงปนประสบการณ มีการทํากิจกรรมรวมกัน (Wellman; et al. 1996) เพ่ือให
ชุมชนเติบโตข้ึน จึงเกิดความพยายามในการสรางศูนยกลางชุมชมข้ึนมา เพ่ือใหสมาชิกสามารถ
คนหาขอมูลติดตามเก่ียวกับขอมูลไดโดยงายข้ึน 
 Community หรือ ปฏิสัมพันธ คือ บริการตางๆในเว็บไซดที่ทําผูเขาเย่ียมชมสามารถ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได (ปรียสรณ อาศรัยราษฎร. 2543: 31-35; อางอิง
จาก Spalter. 1995)  
 โดยเปดโอกาสใหผูใชบริการสามารถสรางปฏิสัมพันธ ไดดังนี้ 
 1. เลือกและกําหนดขอมูลที่ตัวเองสนใจ  
 2. การสื่อสารหรือสนทนา (chat) ณ เวลาปจจุบันกับบุคคลอ่ืนๆได  
 3. การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  
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 4. เสนอหัวขอบนกระดานสนทนา (Web board) หรือตอบสนองตอหัวขอบนกระดาน
สนทนา 
  
 พื้นฐานของแรงจูงใจในการเขารวมชุมชนออนไลน (Kollock. 2007)  
 1. คาดหวังในการแลกเปลี่ยน (Anticipated Reciprocity) เชน ขอมูลที่ตองการทราบ 
 2. การยอมรับนับถือที่มากข้ึน (Increased Recognition) เชน การตองการมีชื่อเสียง 
 3. ความภาคภูมิใจ (Sense of Efficacy)  
 4. ความรูสึกมีสวนรวม (Sense of Community)  
 ในปจจุบันชุมชนออนไลนเขามามีบทบาททางการตลาดมากข้ึน เอมี่ โจ คิม (Amy Jo Kim, 
2000) ไดเสนอกลยุทธที่จะสรางใหชุมชมออนไลนประสบความสําเร็จ “Social Scaffolding” อัน
ประกอบดวย 
 1. กําหนดและเรียบเรียงวัตถุประสงค 
 2. สรางพ้ืนที่ที่ยืดหยุน และขยับขยายไดในการรวมตัวกัน 
 3. สรางประวัติสมาชิกที่มีความหมาย และปรากฏชัดข้ึน 
 4. ออกแบบบทบาทหนาที่ตางๆ 
 5. พัฒนาความเปนผูนําที่แข็งแกรง 
 6. สนับสนุนใหมีมารยาทที่เหมาะสม 
 7. สงเสริมกิจกรรมที่เปนวงจร 
 8. ผสมผสานรวมพิธีการของชีวิตแหงชุมชน 
 9. อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกกลุมยอย 
 
 แนวคิด 3C (Content Community Commerce) 
 แดเนียล และแบนดา (Danial; & Brenda. 2001: 46) กลาววา นักการตลาดเชื่อวาการใช
แนวคิด3C อันประกอบดวย Content Community และ Commerce จะชวยใหเว็บไซดประสบ
ความสําเร็จ 
 Content ดานเนื้อหา คือ ขอมูลในเว็บไซด ไมวาจะเปนเนื้อหา ขอความและรูปภาพ ซึ่ง
ผูใชงานสามารถเห็นได หากเราตองการใหผูเขาเย่ียมชมอยากกลับมาใชบริการอีก ก็ควรเนนการ
พัฒนาขอมูลใหมีเนื้อหาตรงกับความตองการและมีความนาสนใจ  
 การประเมินเนื้อหาภายในเว็บไซด 
 คแนพพ (ปรียสรณ อาศรัยราษฎร. 2543: 46; อางอิงจาก Knapp. 2000) ไดใหแนวคิดใน
การประเมิยเว็บไซดทางดานเนื้อหา (Content) ไวดังนี้ 
 1. เว็บไซดแสดงจุดประสงคชัดเจนหรือไม 
 2. เนื้อหาของเว็บไซดตรงกับกลุมเปาหมายหรือไม 
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 3. เนื้อหาของเว็บไซดนาสนใจ สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
หรือไม 
 4. เนื้อหาของเว็บไซดทันสมัยหรือไม 
 5. เนื้อหาของเว็บไซดสงเสริมใหเว็บไซดมีความโดดเดน นาสนใจหรือไม 
 6. การเชื่อมโยงแตละหนาตางของเว็บไซดมีความตอเนื่องอยางไร 
 Community ดานปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสารผานบริการตางๆในเว็บไซดหรือเหตุการณ
ที่เกิดข้ึน โดยเกิดเกือบจะทันทีทันใดสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว เชน Chat 
Web board เปนตน  
 การสรางปฏิสัมพันธ (Interactivity) ระหวางเว็บไซดกับผูใชบริการ  
 สพอลเตอร (ปรียสรณ อาศรัยราษฎร. 2543: 31-35; อางอิงจาก Spalter. 1995) กลาวไว
วา หมายถึง การเปดโอกาสใหผูใชบริการสามารถ อันไดแก 
 1. เลือกและกําหนดขอมูลที่ตนเองสนใจได  
 2. การสื่อสารหรือสนทนา (Chat) ณ เวลาปจจุบันกับบุคคลอ่ืนๆทั้งที่เปนกลุมหรือสนทนา
บุคคลเดียว 
 3. การรับและการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
 4. เสนอหัวขอบนกระดานสนทนา (Web board) หรือการตอบสนองตอหัวขอบนการดาน
สนทนา 
 5. สําหรับนักการตลาดเว็บ Community อาจจะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดใน 3C เนื่องจากเว็บ
ไซดที่มีระบบ Community ที่ดี จะชวยใหผูใชรูสึกใหใกลชิดกับเว็บไซด และเปดรับขอมูลโปรโมชั่น
พิเศษ หรือขาวประชาสัมพันธที่เราสงใหมากข้ึน โดยบริการตางๆ ที่มันถูกนํามาใชใน Community 
ไดแก 
 6. โพล เปนการเปดใหผูเขามาเย่ียมชมสามารถออกความคิดเห็นตางๆที่เรากําหนดได 
 7. การโหวตเสียง เปนการสํารวจความคิดเห็นรูปแบบหนึ่ง โดยแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับประเด็นหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง 
 8. แบบทดสอบและการตั้งคําถาม มีการทดสอบความรูเก่ียวกับเรื่องตาง  
 9. เว็บบอรด เสมือนกระดานขาวสารที่ผูใชสามารถเขามาเสนอประเด็น และแสดงความ
คิดเห็นได 
          10.  สมุดเย่ียม จะชวยใหเราเขาในลักษณะของผูที่เขามาเย่ียมชมเว็บไซดไดมากข้ึน  
 Commerce ดานการพาณิชย ความสามารถของเว็บไซดในการรองรับในแงของธุรกิจที่
เก่ียวของกับการซื้อขาย เชน การซื้อขายสินคาออนไลน การทําโปรโมชั่น การสรางความสัมพันธกับ
ลูกคา เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงถาสามารถนําเสนอสิ่งที่ตรงกับความสนใจ และเปนประโยชนกับ
ผูบริโภค 
 กลาวโดยสรุป ผูวิจัยนําเอาแนวคิดทางดาน3C มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
และออกแบบสอบถามเก่ียวกับเว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม (www.jeban.com) อันไดแก ดาน
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เนื้อหา (Content) ดานปฏิสัมพันธ (Community) และ ดานการพาณิชย (Commerce) โดยใช
รวมกับทัศนคติเปนตัวแปรตนในการศึกษา วาจะสงผลใหเกิดแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางทีผ่ลติโดย
ประเทศเกาหลีอยางไร 
  
6. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี  
 ความหมายของเครื่องสําอาง 
 พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2525 (2539: 74) ไดใหความหมายของคําวา 
“เครื่องสําอาง” ไดกําหนดไววา 
 1.  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใดตอ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงามและ
รวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวเปนอุปกรณ
นอกรางกาย 
 2.  วัตถุที่มุงสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ 
 3.  วัตถุอ่ืนที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง 
 
 ยี่หอเครื่องสําอางเกาหลีในประเทศไทย 
 ETUDE เนนในเรื่องของการแตงหนา เรื่องของสีสันที่ใหความสวยใสแบบสาวเกาหลี 
ETUDE จึงโดงดังสําหรับผูที่ชอบการแตงหนา เพราะมีใหเลือกหลายแบบ ณ ปจจุบันไดมีการ
ปรับเปลี่ยนสูตรของครีมบํารุงผิวหนา ทําใหยอดขายดีตามข้ึนมาเชนกัน 
 SKINFOOD กอตั้งมามากกวา 50 ปแลว ตั้งแตป 1957 และไดรับความนิยมมาก ปจจุบัน
มีสาขามากกวา 250 สาขาที่ประเทศเกาหลีใต และยังมีสาขาในแถบทวีปเอเชียถึง 9 ประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยดวย เครื่องสําอางSKINFOODเปนอาหารผิวที่ผลิตจากสารสกัดที่ไดจาก
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ สัญลักษณของผลิตภัณฑ SKINFOODเปรียบไดกับ "เทพพิทักษ" ผูคอยดูแล
ผิวพรรณ ดังนั้นจึงมีหนาที่คอยปกปองผิวพรรณใหคงความงามและความออนเยาวอยูเสมอ  
 LANEIGE มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลวา หิมะ โลกที่ปกคลุมดวยหิมะขาวบริสุทธิ์ สื่อให
เห็นถึงความรูสึกของโลกอันบริสุทธิ์ สะอาด เงียบสงบ สื่อถึงผิวพรรณอันสะอาดสวยและบริสุทธิ์ ก็
คือ ใบหนาสวยใสเปยมดวยความสุข เครื่องสําอาง LANEIGE ไดพรีเซ็นเตอรอยาง ซอง เฮ เคียว 
ดาราชื่อดังของเกาหลีมารวมใชผลิตภัณฑ และบอกกลาววาหลังใชแลวเธอรูสึกอยางไร ทําใหยอด
จําหนายของ LANEIGE เติบโตอยางตอเนื่องชวง 2 ปที่ผานมา และในประเทศไทยก็มีเครื่องสําอาง
LANEIGEในทุกหางสรรพสินคา และเปนที่ยอมรับของทุกๆคน  
 THE FACE SHOP ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ที่รังสรรคเพ่ือผิวชาวเอเชียโดยเฉพาะ  
 MISSHA เปนเครื่องสําอางที่ไดรับความนิยมในเกาหลี มีทั้งผลิตภัณฑที่ใชในการแตงหนา 
และผลิตภัณฑที่ใชในการบํารุงผิวพรรณ 
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 BERGAMO เบอรกาโม เปนสินคายอดนิยมเก่ียวกับเรื่องลดริ้วรอยเฉพาะจุด ซึ่งจุดเดนคือ
เปนผลิตภัณฑเขมขนจากโปรตีนไขปลาคาเวียรซึ่งชวงลดเลือนริ้วรอยอยางเห็นผล พรอมใหหนา
ขาวใสดวยวิตามินซีและAHA จากธรรมชาติ การันตีโดยบริษัท ซัมซุง  
 ROJUKISS สําอางที่โดดเดนเรื่องการรักษาสิว ฝาและกระ โดยเวชสําอางตัวนี้ไดผานการ
คิดคนรวมกับผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณของบริษัท เดิรมแสกน จํากัด ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนบริษัท
ที่ผลิตเครื่องสําอางใหกับหลายแบรนดดังทั่วโลก  
 WELCOS เครื่องสําอางย่ีหอใหมของเกาหลี เครื่องสําอางย่ีหอนี้โดดเดนเรื่องบีบี ที่ใหการ
ปกปดที่เนียนเรียบ ทําใหหนากระจางใสทันที  
 HOLIKA HOLIKA เครื่องสําอางย่ีหอใหมของเกาหลี เนนบรรจุภัณฑที่สวยงาม ชวยเพ่ิม
ความดึงดูดของผูบริโภค  
 BAVIPHAT เครื่องสําอางย่ีหอใหมของเกาหลี ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีเย่ียม ลักษณะ
ของบรรจุภัณฑคลายกับย่ีหอBENEFITS ของอเมริกา (sanook 2556: Online) 
 ผูวิจัยจะนําย่ีหอเครื่องสําอางเกาหลีที่ผลิตและจัดจําหนายในประเทศไทยขางตน มาเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและออกแบบสอบถามในงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของสตรีผูเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี” 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 กิจสมิชฌน รัตนศิริทรัพย (2546) ไดศึกษาเรื่อง “การใชขอมูลจากกระดานขาวใน
อินเตอรเน็ตกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง: กรณีศึกษา กลุมสนทนาโภชนาการและความ
งามของโตะสวนลุมพินี เว็บไซตพันทิพยดอทคอม” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง เขา
อินเตอรเน็ตทุกวัน ใชเวลาในอินเตอรเน็ตเฉลี่ย 91-120นาทีตอวัน 
 ดานการรับรูถึงความตองการ จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ กอน
เขาในกระดานขาวโภชนาการและความงามของโตะสวนลุมพินีเว็บไซตพันทิปดอทคอมนั้น จะมี
ความสนใจเครื่องสําอางบางประเภท บางตราย่ีหออยูแลว และตองการคนหาขอมูลจากกระดานขาว
เพ่ิมเติม  
 ดานการคนหาขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอานหัวขอกระทูและคนหากระทูจนกวา
จะตัดสินใจได ใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอกับความตองการ ซึ่งการคนหาขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถามนั้น จากการศึกษาพบวามีความสําคัญอยูในระดับมาก เพราะผูตอบ
แบบสอบถามเห็นถึงความสําคัญของขอมูล เนื่องจากขอมูลในอินเทอรเน็ตนั้นมีความหลากหลาย
มากมาย การใชขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจจึงตองเปนขอมูลที่แทจริงจากผูตอบที่มี
ประสบการณ มีความรู ในเรื่องนั้นๆ และเปนขอมูลที่ผูใชกระดานขาวของโตะสวนลุมพินี เว็บไซต
พันทิปดอทคอมสวนใหญเห็นดวย  
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 ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา กลุมตัวอยางนั้นใหความเชื่อถือขอมูลจากคําแนะนําใน
กระดานขาวโภชนาการและความงามของโตะสวนลุมพินีเว็บไซตพันทิปดอทคอมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก และซื้อเครื่องสําอางตามคําแนะนํา นอกจากนี้หากมีการแนะนําในกระดานขาวโภชนาการ
และความงามวาเครื่องสําอางชนิดใดไมดีหรือเปนอันตราย คนสวนใหญในกระดานขาวจะใหความ
เชื่อถือจะเลิกใชเครื่องสําอางนั้น 
 ดานพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางหลังเขาใชกระดานขาวโภชนาการ และความงามของ
โตะสวนลุมพินีเว็บไซต พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางเปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ลักษณะที่เพ่ิมข้ึนและลดลง แสดงใหเห็นวาขอมูลจากกระดานขาวฯ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสําอาง  
 กชพรรณ วิลาวรณ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ บํารุงผิวหนา (SKIN CARE) สําหรับผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร.” จากผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหพบวาผูที่ตองการซื้อเครื่องสําอางเกาหลี
ในกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 26 – 35 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายไดมากกวา 30,001 บาท การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีในกรุงเทพมหานครนั้น ที่ระดับความสําคัญมาก คือ คุณสมบัติของ
เครื่องสําอางเกาหลีนาพึงพอใจ เครื่องสําอางเกาหลีนาเชื่อถือ เครื่องสําอางเกาหลีมีคุณภาพสูง 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ พบวาอยูในระดับมาก ปจจัยสวนประสมดาน
ราคา อยูในระดับมาก ปจจัยสวนประสมทางดานสถานที่จัดจําหนายอยูในระดับมาก และปจจัยสวน
ประสมการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลในดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได และสถานภาพการสมรส มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 ดานการรับรูและทัศนคติ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแก เครื่องสําอางเกาหลีนาเชื่อถือ คนผลิตเครื่องสําอางเกาหลีมี
ฝมือที่ดี เครื่องสําอางเกาหลีไววางใจไดสูง เครื่องสําอางเกาหลีมีคุณภาพสูง และคุณสมบัติของ
เครื่องสําอางเกาหลีนาพึงพอใจ  
 โดยการรับรูและทัศนคติ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีตัวแปร
อิสระของการรับรูและทัศนคติ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
 นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขาย
สังคมออนไลน ที่มีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูใชงานเครอืขาย
สังคมออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 16- 25 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสงูสดุปรญิญา
ตรี หรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001- 15,000 บาท ขอมูล
พฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนใชงาน
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เครือขายสังคมออนไลน และใชงานบอยที่สุดประเภท เฟซบุก (Facebook) โดยวัตถุประสงคหลักใน
การใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ ตองการติดตอกับบุคคลที่รูจัก ชวงเวลาใชงานคือ 20.01- 
00.00 น. ประสบการณการใชงานมากกวา 4 ป ระยะเวลาการใชงาน 2- 3 ชั่วโมงตอวัน และความถี่
การใชงานเครือขายสงัคมออนไลนคือ ทุกวัน ขอมูลประเภทเครือขายสังคมออนไลนที่มีการรับรูสื่อ
โฆษณามากที่สุดจากเฟซบุก (Facebook) และขอมูลระดับการรับรูสื่อโฆษณาตางๆ ในเครือขาย
สังคมออนไลนโดยรวม มีระดับการรับรูในระดับปานกลาง ขอมูลประเภทกระบวนการตอบสนองของ
ผูบริโภค พบวาผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนมีคาเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูในระดับ
นอย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ
แตกตางกันมีกระบวนการตอบสนองแตกตางกัน ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนที่มีวัตถุประสงค
หลักในการใชงาน ประสบการณและระยะเวลาการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ที่แตกตางกันมี
กระบวนการตอบสนองแตกตางกัน และการรับรูสื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือขายเพ่ือนในเครือขาย
สังคมออนไลนคือ โฆษณาโดยตรงบนพ้ืนที่เครือขายสังคมออนไลน และสื่อโฆษณาโดยออมจากการ
สรางกลุมในเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับกระบวนการตอบสนองของผูบริโภคทุกดาน 
 ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสํารวจปจจัยที่ใชในการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางเพ่ือดูแลผิวพรรณของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบวา ผูบรโิภค
จะพิจารณาเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑปจจุบันผูบริโภคจะให
ความสําคัญกับปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางเพ่ือดูแลผิวพรรณในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
มากที่สุด และผูบริโภคจะมีการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของผลิตภัณฑกับราคา วาคุมคาแลวจึง
ตัดสินใจซื้อ และผูบริโภคเพศหญิงจะคํานึงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ สี กลิ่น และรายละเอียด
ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑดวย นอกจากนั้นยังสามารถสรุปไดวา ผูบริโภคมีโอกาสในการเลอืกซือ้
เครื่องสําอางไดงายข้ึน ไมวาจะเปนที่หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาเก็ต รวมถึงการรับรูขาวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการขายจากสื่อโทรทัศน และวิทยุ นอกจากนั้นพนักงานที่มีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลและคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑไดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ดวย 
 สุธนา หรูวิจิตรพงษ (2550) ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูใชเว็บบอรดของเว็บ
ไซดพันทิปดอทคอมที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซดพันทิป
ดอทคอม: กรณีศึกษาหองเฉลิมไทย” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34
ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีความถี่ในการใชเว็บบอรดหอง
เฉลิมไทยโดยเฉลี่ยตอสัปดาห 4.24ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทย 45.09นาท ี
กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการใชใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทย มากกวา4ป  
 ดานความคิดเห็นของผูใชบริการใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทยที่มีตอความนาเชื่อถือของ
ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลิมไทย พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ขอมูลขาวสารในเว็บ
บอรดหองเฉลิมไทยมีความนาเชื่อถือ รองลงมาคือความครบสมบูรณ และกลุมตัวอยางมีการใช
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ประโยชนจากขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลิมไทย ในระดับมากทั้งในดานสารสนเทศและความ
บันเทิงตามลําดับ 
 รถพล เอ้ือสกุลเกียรติ (2550) ทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
เว็บพอรทอล www.sanook.com” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 18-25ป 
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และเปนนิสิตนักศึกษา มีสถานภาพโสด รายไดนอยกวาหรือ
เทากับ 10,000บาท สวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตที่บาน และใชอินเทอรเน็ตมานานกวา 5ป กลุม
ตัวอยางใหระดับความสําคัญของปจจัยเนื้อหา ดานการปฏิสัมพันธ และดานการพาณิชย อยูในระดับ
นอย มีความถี่ในการบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com เฉลี่ย 4.26ครั้ง โดยระยะเวลาใช
บริการประมาณ 1ชั่วโมงตอครั้ง  
 ผลการทดสอบความแตกตางและความสัมพันธของลักษณะของผูเชาชมกับพฤติกรรมการ
ใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายไดตอเดือน สถานที่ที่ใชบริการอินเทอรเนต ประสบการณการใชอินเทอรเนตแตกตางกันมี
พฤติกรรมการใชบริการเว็บดานจํานวนครั้งเฉลี่ยที่ใชเว็บไมแตกตางกัน 
 ปจจัยดานเนื้อหามีความสัมพันธกับดานจํานวนครั้งเฉลี่ยใชเว็บ และไมมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชเว็บ ปจจัยดานการปฏิสัมพันธไมมีความสัมพันธกับจํานวนเฉลี่ยที่ใชเว็บ แตมี
ความสัมพันธกับดานระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชเว็บ ปจจัยดานการพาณิชยไมมีความสัมพันธกับจํานวน
เฉลี่ยที่ใชเว็บ 
 มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) ทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ เว็บ
บอรด พันทิปคาเฟ” จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-
34ป ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท / องคกรเอกชน สถานทีใ่ช
บริการอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนที่บาน มีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 5ปข้ึนไป ความถี่ใน
การใชบริการเว็บบอรดพันทิปโดยเฉลี่ยประมาณ 3.55วันตอสัปดาห หรือ โดยเฉลี่ยประมาณ 1.48
ครั้งตอวัน ระยะเวลาในการใชบริการ โดยเฉลี่ย 1.31ชั่วโมง 
 ทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งจําแนกออกเปน4ดาน คือ ดาน
เนื้อหาขอมูลขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานการปฏิสัมพันธ และดานการประโยชนที่ไดรับ 
พบวา  
 ดานเนื้อหาขอมูลขาวสารผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับดีถึงดีมาก 
โดยขอมูลขาวสารที่ดีรับนั้นมีความนาเชื่อถือ และครบถวนสมบูรณ  
 ดานฟงกชั่นการใชงาน อยูในระดับดี คือ ระบบการตั้งกระทูทําไดงาย ไมยุงยาก 
ตอบสนองการใชงานของกลุมเปาหมายไดมาก  
 ดานการปฏิสัมพันธ อยูในระดับดีมาก จํานวน3ขอ คือ หองสนทนา มีการแชรขอมูลและ
ประสบการณระหวางผูใชบริการหองสนทนา มีความรูสึกอยากกลับเขามาใชอีก หองสนทนามีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อความสัมพันธระหวางผูใชบริการเว็บบอรด 
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 ดานประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับดีมาก จํานวน 4ขอ คือ สามารถใชเว็บบอรดเพ่ือผอน
คลายความเครียด ขอมูลชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน สามารถนําขอมูลใชสนทนากับผูอ่ืนได และ
สามารถแสดงออกทางความคิดเห็นรวมกับผูใชบริการเว็บบอรดทานอ่ืนๆ ทัศนคติอยูในระดับดี
จํานวน 1ขอ ไดรับขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ  
 ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บ
บอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ตอสัปดาห ความถี่ตอวัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการเขามาใชบริการ 
แตทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานเนื้อหาขอมูลขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน และดานการ
ปฏิสัมพันธไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ในการ
เขามาใชบริการเว็บบอรด ในขณะที่ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานประโยชนที่ไดรับ ความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 นฤมล เศษสูงเนิน (2552) ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี กรณีศึกษา: ผูหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 25-30 ป 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และระดับรายไดเฉลี่ย 
5,000 – 15,000บาท ดานของพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางเครื่องสําอางนําเขาจากเกาหลี พบวา 
ย่ีหอเครื่องสําอางที่ไดความนิยมมากที่สุด คือ Etude เปนผลิตภัณฑประเภทแตงแตมสีสัน สวนใหญ
จะใชทุกวันเมื่อออกไปทํางานนอกบาน และใหเหตุผลที่เลือกใชเครื่องสําอางนําเขาจากเกาหลีก็คือ
การไดรับคําแนะนําและชักชวนจากบุคคลอ่ืนๆ ผลการ โดยลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
เครื่องสําอางนําเขาจากเกาหล ี 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
เครื่องสําอางในเรื่องของประเภทของเครื่องสําอางที่ใชความถี่ในการใช และโอกาสในการใช
เครื่องสําอางดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการใช
เครื่องสําอางในเรื่องประเภทของเครื่องสําอางที่ใช  ความถี่ในการใช และเหตุผลในการใช
เครื่องสําอางสวนดานสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางในเรื่อง
ประเภทของเครื่องสําอางที่ใช ความถี่ในการใช และเหตุผลในการใชเครื่องสําอาง 
 สุภัสสรณ กิจวรสกุลชัย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริโภคที่เคยใชเครื่องสําอาง H2O Plus สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25- 29 ป มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และสวนใหญมีระดับ
รายได 10,001- 20,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญนิยมซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ประเภทผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา (Skincare) และนิยมซื้อผลิตภัณฑกลุม Oasis และนิยมใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
กลางวัน โดยมีคาใชจายในการซื้อเครื่องสําอางเฉลี่ย 5,001- 6,000 บาทตอครั้ง ผูบริโภคสวนใหญ
ไดรับอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus จากตัวเอง โดยมีเหตุผลสําคัญที่สุดที่เลือก
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ซื้อคือ เพ่ือผิวหนาที่ชุมชื้น สื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคือ นิตยสาร ซึ่งมีหลักในการเลือก
ซื้อเพราะคุณสมบัติของสินคาเหมาะสมกับสภาพผิว และจะแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ มีความถี่ในการซื้อ 2 
ครั้ง/ 3 เดือน และมีปริมาณการซื้อประมาณ 3 ชิ้นตอการซื้อแตละครั้ง ผูบริโภคมีระดับทัศนคติดาน
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมกับเครื่องสําอาง H2O Plus ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ผูบริโภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดสวนตัวตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอาง H2O Plus ดานความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง และจํานวนเครื่องสําอางที่ซื้อในแตละ
ครั้งตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดสวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดานจํานวนเงินเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อเครื่องสําอางแตกตางกัน 
ผูบริโภคที่มีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑโดยรวมตางกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดานจํานวนเครื่องสําอางที่ซื้อในแตละครั้งแตกตางกัน และ
ผูบริโภคที่มีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดานความนิยมซื้อผลิตภัณฑอาบน้ําแตกตางกัน 
อัญชลี ธีระยุทธสกุล (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
นําเขาจากประเทศเกาหลี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-30ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายไดเฉลี่ย 10,001-20,000บาท ผูบริโภคมีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
เกาหลีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลิตภัณฑที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ ผลติภัณฑ
แตงหนา (Make up) ย่ีหอที่ซื้อมากที่สุดคือ Skin Food บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุด คือ เพ่ือน 
 จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของขางตน นําทฤษฎีและแนวคิดตางๆมาประกอบ
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอสรุปวิธีการใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือศึกษา ทัศนคติ
ของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี ดังนี้  
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาอางอิงในเรื่องของประชากรศาสตร ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 36-37) และ ปณิศา มีจินดา (2553: 54-55) ที่กลาววา อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน มาใชในการศึกษาความแตกตางทางประชากรศาสตรของ
บุคคลดังกลาว ที่มีตอมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลน ซึ่งนํามาใชสรางแบบสอบถามสวนที่1 
 2.  แนวคิดที่นํามาอางอิงเก่ียวกับทัศนคติตอเว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอมใชในสราง
แบบสอบถามสวนที่ 2 ประกอบดวย ดานเนื้อหา (Content) ดานปฏิสัมพันธ (Community) ดานการ
พาณิชย (Commerce) และทัศนคติดานความรูสึก (The Affective component) ผูวิจัยไดนําแนวคิด
ของแดเนียล และแบนดา (Danial A. Tauber; & Brenda Kieda. 2001: 46) ในเรื่องแนวคิดทางดาน
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3C อันประกอบดวย ดานเนื้อหา (Content) ดานปฏิสัมพันธ (Community) และ ดานการพาณิชย 
(Commerce) ที่กลาววา การนําแนวคิด 3C มาใชพัฒนาเว็บไซด ทําใหสามารถสื่อสารกับผูเขาชมได
อยางมีประสิทธิภาพ และจะชวยใหเว็บไซดประสบความสําเร็จ รวมถึงศึกษาวาจะสงผลใหเกิด
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีอยางไร แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาอางอิง
เก่ียวกับทัศนคติ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของชิพแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236) ใน
เรื่องของโมเดลองคประกอบของทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) และโมเดล
ทฤษฎีการใหเหตุผล-การปฏิบัติ (Theory-of reasoned-action model) (Schiffman; & Kanuk.1994: 
249) โดยจะศึกษาเฉพาะองคประกอบของทัศนคติดานความรูสึก (The Affective component) วา
ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี  
 3.  แนวคิดที่นํามาอางอิงในเรื่อแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค ผูวิจัยจะศึกษาถึงแนวโนม
การกระทําหรือการตอบสนองที่บุคคล (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s 
purchase decision) ซึ่งแสดงออกมาทั้งภายในและภายนอก ตอความตองการของแตละบุคคล จาก
แนวคิดที่กลาวมานี้สามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้ได โดยทําใหทราบแนวโนมดานการ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมของผูซื้อ ในการศึกษาครั้งนี้ไดนํามาสรางแบบสอบถามแนวโนมพฤตกิรรม
การซื้อ ไดแก แนวโนมการซื้อในอนาคต การแนะนําใหผูอ่ืน ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการซื้อ และ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ  
 4.  การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของผูเก่ียวของ ผูวิจัยนําผลงานของ นฤมล เศษสูงเนิน 
(2552) และอัญชลี ธีระยุทธสกุล (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับ ลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่มีผล
ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) ที่
ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด และกิจสมิชฌน รัตนศิริทรัพย (2546) 
ที่ไดศึกษาเรื่องการใชขอมูลจากกระดานขาวในอินเตอรเน็ตกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง 
โดยทั้งหมดศึกษาเก่ียวกับตัวแปรที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางเกาหลี ผูวิจัยจึง
ไดนํางานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวมาประยุกตใชกับงานวิจัยในครั้งนี้  
 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจี
บันดอทคอม (www.jeban.com) โดยคาเฉลี่ยของผูเขาชมเว็บไซด เดือนมิถุนายน 2556 อยูที่
ประมาณ 9.7 ลานครั้งตอเดือน (www.truehits.net: Online, สืบคนเมื่อ 30 มิถุนายน 2556)  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บ
ไซดจีบันดอทคอม (www.jeban.com) โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยสามารถ
คํานวณไดจากสูตรของยามาเน (ประคอง กรรณสูต. 2538: 10-11; อางอิงจาก Yamane. 1970: 
580-581) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับรอยละ 0.05 
 

    21
Nn
Ne




 

 
  โดย n = ขนาดตัวอยางประชากร 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = คาความคลาดเคลื่อน 
  
 เมื่อแทนคาในสูตรจะไดเทากับ 
 9,700,000  
 

n = 
1 + 9,700,000 (0.05)2  

 = 400  
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 จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือผูเคยเขาชม
เว็บไซดจีบันดอทคอม จํานวน 400คน จะใชวิธีการกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
โดยจะแบงกลุมตัวอยาง 300คน จะเก็บจากแบบสอบถาม และกลุมตัวอยางอีก 100คน จะเก็บจาก
กลุมตัวอยางสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม โดยมีข้ันตอน
การสุมตัวอยางดังตอไปนี้  
  กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 300คน มีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ส 
 ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชเกณฑ
การแบงเขตตามการบริหารงาน ซึ่งเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งหมด 50 เขต (ศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร. 2555: online) โดยจับฉลากไดเขตดังตอไปนี้ 
 1.  เขตสาทร 
 2.  เขตลาดพราว 
 3.  เขตจตุจักร 
 4.  เขตปทุมวัน 
 5.  เขตวัฒนา 
 6.  เขตคลองเตย 
 7.  เขตราชเทวี 
 8.  เขตยานนาวา 
 9.  เขตบางแค 
 10. เขตบางรัก 
  
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อไดเขตตัวแทน 10 เขตแลว ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling) จากเขตทั้งหมด 10 เขตที่ไดจับฉลากเลือกไว โดยกําหนดใหพ้ืนที่ดังกลาวมีจํานวนกลุม
ตัวอยางพ้ืนที่เทาๆกัน เขตละ 30 ตัวอยาง รวม 10 เขต 300 ตัวอยาง  
 
 ขั้นตอนที่3 สถานที่ที่ทําการสุมตัวอยาง คือ สถานที่ตางๆที่มีประชากรหนาแนน ไดแก 
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เขต สถานที ่

1 สาทร 
อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร อาคารไทยซีซีทาวเวอร 
(หอการคาไทย-จีน) 

2 ลาดพราว เดอะคริสตัลปารค 
3 จตุจักร ตลาดนัดจตุจักร ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 
4 ปทุมวัน สยามสแควร 
5 วัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยการคาเทอรมินอล 21  
6 คลองเตย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท 
7 ราชเทวี ศูนยการคาเซ็นเตอรวัน  
8 ยานนาวา ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3  
9 บางแค ศูนยการคาเดอะมอลล บางแค  
10 บางรัก ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ-ซอยละลายทรัพย  

 
 กลุมที่  2 กลุมตัวอยางจํานวน 100คน ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกเก็บกลุมตัวอยางสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบัน
ดอทคอมและยินดีที่จะตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยจะจัดทําแบบสอบถามออนไลนบนอินเตอรเน็ต 
และ Post ไปที่เว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม แลวใหคนเขามากรอกขอมูลของแบบสอบถาม 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีแนวทางการศึกษาในลักษณะวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางเพียงครั้ง
เดียว (One-Shot Case Study) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม คือ สตรีผูเขาชมเว็บชมุชน
ออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม (www.jeban.com) ลักษณะเปนแบบสอบถามปลาย
ปด (Close-Ended Question) เปนลักษณะการตั้งคําถามที่มีการกําหนดตัวเลือกคําตอบไวแลว 
เพ่ือใหผูตอบเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดไวใหเทานั้น และเปนคําตอบเดียวที่ตรงกับความเปนจริง
มากที่สุด มี 6 ขอ ดังนี้ 
 ขอที ่1 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 โดยเริ่มตนที่อายุ15 ป เพราะวาผูบริโภควัยนี้ เปนวัยที่สามารถตัดสินใจเลือกบริโภคดวย
ตนเอง และอยูในชวงวัยที่สามารถตัดสินใจได โดยมีการกําหนดชวงอายุดังนี้  
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 ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น  

  
 การวิจัยครั้งนี้ไดแบงชวงอายุออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 
 
 65 – 15 
 

ชวงอายุ = 
5 

=  10 

 
 แสดงชวงอายุที่ใชในแบบสอบถามไดดังนี้ 
 1.  15-24ป 
 2.  25-34ป 
 3.  35-44ป 
 4.  45-54ป 
 5.  55ปข้ึนไป 
 
 ขอที ่2 ระดับการศึกษาสูงสุด เปนการวัดระดับขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
โดยมีคําตอบใหเลือกดังนี้ 
 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
 2. ปริญญาตรี 
 3. สูงปริญญาตรี 
 
  ขอที่ 3 อาชีพ เปนการวัดระดับขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีคําตอบ
ใหเลือกดังนี้ 
 1.  นักเรียน / นิสิตนักศึกษา 
 2.  พนักงานเอกชน 
 3.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 4.  กิจการสวนตัว / คาขาย 
 5.  อ่ืนๆโปรดระบุ ………………… 
 
  ขอที ่4 รายได เปนการวัดระดับขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการกําหนด
ชวงรายได (อัญชลี ธีระยุทธสกุล. 2553)  จึงไดแบงชวงรายได ดังนี้ 
 1. ต่ํากวา หรือเทียบเทากับ 5,000บาท 
 2. 5,001 – 15,000บาท 
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 3. 15,001 – 25,000บาท 
 4. 25,001 – 35,000บาท 
 5. สูงกวา 35,000บาท 
 
 ขอที่ 5 สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต เปนการวัดระดับขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) โดยมีคําตอบใหเลือกดังนี้ 
 1. ที่พักอาศัย 
 2. ที่ทํางาน / สถานศึกษา 
 3.  อินเทอรเน็ตคาเฟ / รานกาแฟ 
 4.  อ่ืนๆโปรดระบุ ………………. 
 
 ขอที่ 6 ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน เปนการวัดระดับขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) โดยมีคําตอบใหเลือกดังนี้ 
 1. นอยกวา หรือเทียบเทากับเดือนละ1ครั้ง 
 2.  เดือนละ 2-3ครั้ง 
 3.  ทุกสัปดาห 
 4.  สัปดาหละ 2-3ครั้ง 
 5.  ทุกวัน 
 
  สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน โดยแบบสอบถาม
เปนรูปแบบลิเคอรท (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
จํานวน 16 ขอ โดยแบงเปน ดานเนื้อหาและขอมูล จํานวน 4 คําถาม ดานปฏิสัมพันธ จํานวน 5
คําถาม และดานการพาณิชย จํานวน 3คําถาม และดานความรูสึก จํานวน 4 คําถาม  
 คําถามมีลักษณะเปนแบบ Likert Scale ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีการกําหนดเกณฑ
ในการประเมินคาคะแนนที่ไดจากคําตอบตามสัดสวนการประมาณ มีระดับการวัดขอมูลเปนแบบ
มาตรวัดอันตรภาค (Interval) ที่มีคําถามเชิงนิยามหรือมีความหมายในเชิงบวก  (Positive) 
ดังตอไปนี้ 
 
 ระดับ 5  หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย 
 ระดับ 1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตร
ภาคชั้น(Interval Scale) และแบบ Semantic Differential (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 
110) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น  

 
 5 – 1 
 

= 
5 

=  0.8 

  
 การใหคะแนนคําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม สวนที่2 ในการวัดระดับความคิดเห็นจากสูตร
คํานวณชวงกวางคาทางสถิติไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับ 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับไมดี 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีทัศนคติอยูในระดับไมดีอยางมาก 
 
  สวนที่ 3ยขอมูลเก่ียวกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี  
  ขอที่ 1 ลักษณะคําถามเปนแบบ (Sementic Differential) โดยใชขอความที่ตรงกันขามกัน 
(Bipolar Scale) โดยคําถามที่ผูตอบจะตองตอบใหตรงกับทัศนคตินั้น และมีคําตอบใหเลือก 5 
ตัวเลือกตามลําดับจากซายไปขวา การใหคะแนนแบบ Likert (Summated Rating: The Likert 
Scale) โดยมีสเกล 5ระดับ 
 
 ระดับทัศนคติทางบวก 
 ระดับ 5  หมายถึง  ซื้ออยางแนนอน 
 ระดับ 4  หมายถึง ซื้อ 
 ระดับ 3  หมายถึง  ไมแนใจ 
 ระดับ 2  หมายถึง  ไมซื้อ 
 ระดับ 1  หมายถึง  ไมซื้ออยางแนนอน 
 
  ในการประเมินผล จะใชวิธีการแบงชวงแปรผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Class 
Interval) โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 
192-194) ไดคาความกวางของอันตรภาคชั้นเทากับ0.8 
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 แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ซื้ออยางแนนอน 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ซื้อ 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ไมแนใจ 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ไมซื้อ 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมซื้ออยางแนนอน 
 
 ขอที ่2 ลักษณะคําถามเปนแบบ (Sementic Differential) โดยใชขอความที่ตรงกันขามกัน 
(Bipolar Scale) โดยคําถามที่ผูตอบจะตองตอบใหตรงกับทัศนคตินั้น และมีคําตอบใหเลือก 5 
ตัวเลือกตามลําดับจากซายไปขวา การใหคะแนนแบบ Likert (Summated Rating: The Likert 
Scale) โดยมีสเกล 5 ระดับ 
 
  ระดับทัศนคติทางบวก 
 ระดับ 5   หมายถึง  แนะนําอยางแนนอน 
 ระดับ 4  หมายถึง แนะนํา 
 ระดับ 3  หมายถึง  ไมแนใจ 
 ระดับ 2  หมายถึง  ไมแนะนํา 
 ระดับ 1  หมายถึง  ไมแนะนําอยางแนนอน 
 
  ในการประเมินผล จะใชวิธีการแบงชวงแปรผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Class 
Interval) โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 
192-194) ไดคาความกวางของอันตรภาคชั้นเทากับ0.8 
 
  แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ซื้ออยางแนนอน 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ซื้อ 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ไมแนใจ 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ไมซื้อ 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมซื้ออยางแนนอน 
 
  ขอที่ 3 ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สุดตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
เปนการวัดระดับขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีลักษณะเปนคําถามที่มีหลายคําตอบ
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ใหเลือก (Multiple choices question) โดยใหผูตอบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดไวใหเพียง
คําตอบเดียวที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
  ขอที่ 4 บุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมาก
ที่สุด เปนการวัดระดับขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีลักษณะเปนคําถามที่มีหลาย
คําตอบใหเลือก (Multiple choices question) โดยใหผูตอบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดไวให
เพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาคนควาทฤษฎีและบทความจากเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย เพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและคนความาสรางแบบสอบถาม เพ่ือวัดทัศนคติและ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีของสตรีที่มีตอเว็บชุมชนออนไลนจีบัน
ดอทคอม (www.jeban.com) 
  โดยสรางแบบสอบถามแบงคําถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   สวนที่ 2 ทัศนคติของสตรีที่มีตอเว็บชุมชนออนไลนจีบันดอทคอม (www.jeban.com)  
   สวนที 3  แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองและเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาแกไข 
 4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขในข้ันที่ 3 เสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
 5.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสร็จแลว นําไปทดลองใชกับประชาชนทั่วไป
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เปนการทดสอบความเชื่อมั่นของกลุมคําถาม  
 การวิเคราะหหาความนาเชื่อถือของเครื่องมือ (Test of Reliability) โดยหาคาครอนบาค
แอลฟา (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 125-126) 
 

∝ =
푘 퐶표 푣푎푟푖푎푛푐푒/푉푎푟푖푎푛푐푒

1 + (푘 − 1)퐶표 푣푎푟푖푎푛푐푒/푉푎푟푖푎푛푐푒
 

 
 
  เมื่อ α      แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

            k    แทน จํานวนคําถาม 
   Covariance   แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
     Variance     แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
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 โดยการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (Cronbach’s alpha Coefficient) คา α ที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งคาที่ไดใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชือ่มัน่
สูง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2553: 343) นําแบบสอบถามทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยควรมี
คาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ข้ึนไป (เกียรติสดุา ศรีสุข. 2552: 144)  
 ซึ่งจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลน โดยแบงออกเปนรายดานทั้งหมด 4ดาน โดยมีคาความเชื่อมั่น ดังตอไปนี้ 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดาน
เนื้อหาและขอมูล จํานวน 4คําถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.886 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดาน
ปฏิสัมพันธ จํานวน 5คําถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.846 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดานการ
พาณิชย จํานวน 3คําถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.848 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดาน
ความรูสึก จํานวน 4คําถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.910 
 ซึ่งจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี มีคาความเชื่อมั่น 0.835 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลที่สําคัญ 2 แหลง 
ดังนี้ 
  1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ 
สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม (www.jeban.com) จํานวน 
400 คน 
  2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลขาว บทความ และ
งานวิจัยในอดีตที่เก่ียวของ จากสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการและขอมูลที่เผยแพร
ผานสื่ออินเตอรเน็ต 
 
4. การจัดหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบถวนตาม
จํานวนขนาดตัวอยางแลว ผูวิจัยจะดําเนินการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
  1,. การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม (Editing) และตอมาทํา
การลงรหัส (Code) โดยนําแบบสอบถามที่ตรวจความถูกตองแลวมาลงรหัส เพ่ือทําการปอนขอมูล
ตาง ๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร 
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  2. การประมวลผลขอมูลโดยทําการปอนขอมูลที่ตรวจความถูกตองแลว โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป Statistical package for the social science (SPSS) เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนา และ
ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 
   2.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
    - ความถี่ (Frequency) 
   - รอยละ  (Percentage) 
    - คาเฉลี่ยทางเลขาคณิต (Arithmetic Mean) 
   - คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
   2.2  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
    - ใชสถิติการทดสอบ F-test (One-Way ANOVA) 
   - สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient)   
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
  1.1  คาสถิติรอยละ (Percentage) 
 
 
 

 
  เมื่อ  P  แทน คาสถิตริอยละ หรือเปอรเซ็นต 
     f  แทน ความถี่ของขอมูลในแตละกลุม 
     n  แทน จํานวนความถี่ทัง้หมด 

 
  1.2  คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean หรือ x )  
 

 
  เมื่อ  X แทน คาเฉลี่ย 
       ΣX   แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 
        n แทน จํานวนขอมูลทัง้หมด 

 
  1.3  การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังนี้ (กัลยา  
วานิชยบัญชา. 2546: 48) 

푃 =  
푓
푛

(100) 

푥̅  =  
∑ 푥
푛
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  เมื่อ  S.D.     แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       ΣX     แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 
       (ΣX)2  แทน ผลรวมของขอ มูลทั้งหมดยกกําลังสอง 
       ΣX2    แทน ผลรวมของขอ มูลแตละตัวยกกําลังสอง 
         n       แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง หรือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 
  1.4  คาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาใชวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2544: 125-126) 
 

 
∝ =

푘 퐶표 푣푎푟푖푎푛푐푒/푉푎푟푖푎푛푐푒
1 + (푘 − 1)퐶표 푣푎푟푖푎푛푐푒/푉푎푟푖푎푛푐푒

 
 

  
  เมื่อ   α      แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
            k   แทน จํานวนคําถาม 
          Covariance   แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
          Variance     แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

 
   โดยการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (Cronbach’s alpha Coefficient) คา α ที่ไดจะแสดงถึง
ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งคาที่ไดใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความ
เชื่อมั่นสูง นําแบบสอบถามทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยควรมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.7 ข้ึน
ไป (เกียรติสุดา ศรีสุข. 2552: 144)  
  1.5  คาสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ในกรณีทราบคาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานจํานวน 1 ขอ ในขอที่ 1 ในแบบสอบถามสวนที่ 1 ในดานเพศ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 
165) 
 
 
    

푆. 퐷. =
푛 ∑ 푥2 − (∑ 푥)2

푛(푛 − 1)
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   ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม ไมเทากัน  ใชสูตร  
       

     t =  

          
 

    Df =  
    

   ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมเทากัน  ใชสูตร  
 

    t =   
 
    df  =  
 
    โดย df  คือ  คาองศาอิสระ 
     
   เมื่อ t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution  
      แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
      แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
     แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
     แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
 
  1.6  คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
ANOVA) โดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยดูคา
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใชสถิติวิเคราะหจากสถิติ (F) หรือคา 
Brown-Forsythe (B) เพ่ือทดสอบสมติฐาน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 113) 
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    F =  
    
   เมื่อ F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution  
     แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม  
      (Mean square between groups) 
     แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม  
       (Mean square between error) 
    df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k – 1),  
       ภายในกลุม (n – k) 
 
   สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใชในกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกตางกัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนสูตรได ดังนี้  
    

    B =  

   โดยคา   =   
   
   เมื่อ B  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe 
     MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม  
     MSW แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-forsythe 
    k  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
    N  แทน ขนาดประชากร  
    2Si   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง  
   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธี 
Least Significant Difference: LSD หรือ Dunnett T3 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางใช
สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545:333) 
   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Fisher’s least significant difference 
(LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333) สามารถเขียนได ดังนี้  
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โดยที ่ni = n j 
  
 เมื่อ    LSD      แทน  ผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที ่i และ j 

                t 1- / 2 n-k  แทน  คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution  
                                      ที่ระดับความเชื่อมั่น95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายใน   

                                           กลุม = n-k 
         MSE       แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw) 
         n      แทน จํานวนตัวอยางของกลุม i 
                nj           แทน จํานวนตัวอยางของกลุม j 
         α           แทน คาความคลาดเคลื่อน 

 

   เมื่อ  แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับ 
       ความเชื่อมั่น 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม  
    MSE  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw) 
     แทน จํานวนขอมูลของกลุม I 
      แทน จํานวนขอมูลของกลุม J 
 
   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) 
สามารถเขียนได ดังนี้  

        =   
 
   เมื่อ  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett Test  
     แทน คาจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test 
      แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม  
    S  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 

퐿푆퐷 =  푀푆퐸
1
푛푖

+
1
푛푗

t 1−α / 2 n−k 
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  1.7  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน เปนคาประสิทธสหสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรสองตัวที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของขอมูลแตกตางกัน (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 72)    

   

         2222 .  
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   โดย  
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   เมื่อ  r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    X  แทน  ผลรวมของคะแนน X 
    Y  แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
    X2   แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
    Y2   แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
    XY   แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
     n   แทน  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
    
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1  
  คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธ ในทิศทางตรงกันขาม 
  คา  r เปนบวก แสดงวา  x และ  y มีความสัม พันธ ในทิศทาง เ ดียวกัน 
  คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 คา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
  ถาคา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
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  ระดับความสัมพันธสามารถอธิบายไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550: 266) 
 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   ระดับความสัมพันธ 
 
    81  ถึง    1  ถือวา   มีความสัมพันธสูงมาก 
 . 61  ถึง    .80  ถือวา   มีความสัมพันธสูง 
 . 41  ถึง    .60  ถือวา   มีความสัมพันธปานกลาง 
 . 21  ถึง  . 40  ถือวา   มีความสัมพันธต่ํา 
   0  ถึง     .20  ถือวา   มีความสัมพันธต่ํามาก 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี” โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญญาลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้  
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
 f  แทน ความถี่ของคะแนน 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Squares) 
 t  แทน  คาที่ใชพิจารณา t – Distribution 
 F-Ratio แทน คาที่ใชพิจารณา f – Distribution 
 Sig.2 tailed แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 LSD แทน Least Significant Difference 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ตามลําดับดังนี้ 
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
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 สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีลักษณะประชากรศาสตรไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือนตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต และความถี่ในการเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตาง
กัน  
 สมมติฐานขอที ่2 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนม
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร 
 เปนการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือนตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต และความถี่ในการเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลน โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวน และรอยละ ดังนี ้
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอ 
     เดือนตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต และความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ   
  15-24 ป  209 52.25 
  25-34 ป 147 36.75 
  35-44 ป 30 7.50 
  45-54 ป 10 2.50 
  55 ปขึ้นไป 4 1.00 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 58 14.50 
 ปริญญาตรี 283 70.75 
 สูงกวาปริญญาตร ี 59 14.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ   
 นักเรียน / นิสิตนักศึกษา 160 40.00 
 พนักงานเอกชน 155 38.75 
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 41 10.25 
 กิจการสวนตัว / คาขาย 44 11.00 

รวม 400 100.00 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวา หรือเทียบเทากับ 5,000บาท 58 14.50 
 5,001 – 15,000บาท  124 31.00 
 15,001 – 25,000บาท 118 29.50 
 25,001 – 35,000บาท 45 11.25 
 สูงกวา 35,000บาท 55 13.75 

รวม 400 100.00 
สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต   
 ที่พักอาศัย 277 69.25 
 ที่ทํางาน / สถานศึกษา  89 22.25 
 อินเทอรเน็ตคาเฟ / รานกาแฟ 34 8.50 

รวม 400 100.00 
   
ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน   
 นอยกวา หรือเทียบเทากับเดือนละ1ครั้ง 33 8.25 
 เดือนละ 2-3ครั้ง 42 10.50 
 ทุกสัปดาห 30 7.50 
 สัปดาหละ 2-3ครั้ง 43 10.75 
 ทุกวัน 252 63.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือนตอเดือน สถานที่ใน
การใชอินเทอรเน็ต และความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน โดยแจกแจงความถี่และคารอยละได
ดังนี้  
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 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 15-24 ป มีจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 
รองลงมาคืออายุ 25-34 ป มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 อายุ 35-44 ป มีจํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 7.50 อายุ 45-54 ป มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และอายุ 55 ปข้ึนไป มีจํานวน
นอยที่สุด คือ 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 283 คน 
คิดเปนรอยละ 70.75 รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอย
ละ 14.75 และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด คือ 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 
ตามลําดับ 
 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นิสิตนักศึกษา มีจํานวน 160 คน คิดเปน
รอยละ 40.00 รองลงมา ไดแก อาชีพพนักงานเอกชน มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 อาชีพ
กิจการสวนตัว/คาขาย มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวนนอย
ที่สุดคือ 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,000-15,000 บาท มีจํานวน 
124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมา ไดแก รายไดตอเดือน 15,001-25,000 บาท มีจํานวน 118 
คน คิดเปนรอยละ 29.50 รายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทียบกับ 5,000 บาท มีจํานวน 58 คน คิดเปน
รอยละ 14.50 รายไดตอเดือนสูงกวา 35,000 บาท มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 และ
รายไดตอเดือน 25,001-35,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือ 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 ตามลําดับ 
 สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมสีถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
คือ ที่พักอาศัย มีจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.25 รองลงมา ไดแก ที่ทํางาน/สถานศึกษา มี
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 และอินเทอรเน็ตคาเฟ/รานกาแฟ มีจํานวนนอยที่สุด คือ 34 
คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 
 ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลนทุกวัน มีจํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมา ไดแก สัปดาหละ 2-3 
ครั้ง มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 เดือนละ 2-3 ครั้ง มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 
นอยกวาหรือเทียบเทาเดือนละ 1 ครั้ง มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 และทุกสัปดาห มี
จํานวนนอยที่สุด คือ 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ 
 เนื่องจากขอมูลลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีความถี่ของขอมูลการกระจายตัวไม
สม่ําเสมอ และบางกลุมมีจํานวนความถี่นอยเกินไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการรวบรวมขอมูลใหมเพ่ือให
เกิดการกระจายตัวของขอมูลมีความสม่ําเสมอ เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดกลุมใหม ดังนี ้
 
 
 
 
 



 61 

ตาราง 2 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุ (รวบรวมขอมูลใหม) 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ   
15-24 ป 209 52.25 
25-34 ป 147 36.75 
35 ปขึ้นไป 44 11.00 

รวม 400 100.0 
  
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตาม อายุ โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ ไดดังนี้  
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 15-24 ป มีจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 
รองลงมา คือ อายุ 25-34 ป มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 และอายุ 35 ปข้ึนไป มีจํานวน
นอยที่สุด คือ 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลน ที่ประกอบดวย ดานเน้ือหาและขอมูล ดานปฏิสัมพันธ ดานการพาณิชย และ
ดานความรูสึก โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉลี่ย และ S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 

ระดับทัศนคต ิ
ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 

X  S.D. แปลผล 
1. ดานเนื้อหาและขอมูล     
 1.1 เปนประโยชนสามารถใชอางอิงได 3.98 0.746 ดี 
 1.2 ตรงตอความตองการ 3.90 0.728 ดี 
 1.3 เนื้อหามีความนาสนใจ มีการปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอ  

3.86 0.857 ดี 

 1.4 มีความถูกตอง นาเชื่อถือ 3.55 0.737 ดี 
รวมดานเนื้อหาและขอมูล 3.82 0.602 ดี 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ระดับทัศนคต ิ
ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 

X  S.D. แปลผล 
2. ดานปฏิสัมพันธ     
 2.1 มีการแชรขอมูลและประสบการณระหวาง
ผูใชบริการ 4.13 0.843 ดี 
 2.2 มีความสนุกเพลิดเพลิน  4.11 0.799 ดี 
 2.3 สามารถแสดงออกทางความคิดรวมกับ
ผูใชบริการเว็บไซดชุมชนออนไลน 4.09 0.868 ดี 
 2.4 การตัง้กระทู ทําไดงาย ไมซับซอน 3.94 0.933 ดี 
 2.5 มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสมัพันธผูใชบริการ
เว็บไซดชุมชนออนไลน 3.58 0.967 ดี 
รวมดานปฏิสัมพันธ 3.97 0.658 ดี 
3. ดานการพาณิชย    
 3.1 มีระบบratingของสินคา 3.88 0.916 ดี 
 3.2 การไดรับสวนลด โปรโมชัน่ และของสมนาคุณ 3.14 1.025 ปานกลาง 
 3.3 สามารถใชพ้ืนทีใ่นการคาได 2.71 1.245 ปานกลาง 

รวมดานการพาณิชย 3.24 0.769 ปานกลาง 
4. ดานความรูสึก    
 4.1 ชวยเพ่ิมความสะดวกและงายในการหาขอมูล
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากข้ึน 4.36 0.763 ดีมาก 
 4.2 การจัดรูปแบบเว็บชุมชนออนไลนใหสวยงาม 
และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย จะชวยดึงดูดความสนใจ
มากข้ึน 4.23 0.783 ดีมาก 
 4.3 การเขาชมเว็บชุมชนออนไลนชวยกระตุนในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง 4.21 0.809 ดีมาก 
 4.4 จํานวนผูเขาชม และผูแสดงความคิดเห็น ชวย
สรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางมาก
ข้ึน 4.05 0.785 ดี 

รวมดานความรูสึก 4.21 0.636 ดีมาก 
รวมทัศนคติของสตรผีูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 3.81 0.499 ดี 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน แสดงคาเฉลี่ย 
พบวา กลุมตัวอยางใหมีทัศนคติโดยรวมตอการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.81 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมทีัศนคติตอการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนระดับดีมาก 
คือ ดานความรูสึก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมา ดานปฏิสัมพันธ มีทัศนคติอยูในระดับดีโดย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดานเนื้อหาและขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการ
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนระดับปานกลาง คือ ดานการพาณิชย 3.24 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
 ดานเนื้อหาและขอมูล เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหมีทัศนคติตอการเขาชม
เว็บชุมชนออนไลนระดับดี ไดแก เปนประโยชนสามารถใชอางอิงได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมา 
ไดแก ตรงตอความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เนื้อหามีความนาสนใจ มีการปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอ มี่คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และมีความถูกตอง นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ตามลําดับ 
 ดานปฏิสัมพันธ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหมีทัศนคติตอการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนระดับดี ไดแก มีการแชรขอมูลและประสบการณระหวางผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.13 รองลงมา ไดแก มีความสนุกเพลิดเพลิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สามารถแสดงออกทางความคิด
รวมกับผูใชบริการเว็บไซดชุมชนออนไลน มี่คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 การตั้งกระทู ทําไดงาย ไมซับซอน
การตั้งกระทู ทําไดงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
ผูใชบริการเว็บไซดชุมชนออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ตามลําดับ 
 ดานการพาณิชย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหมีทัศนคติตอการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนระดับดี คือ มีระบบ rating ของสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวนกลุมตัวอยางใหมี
ทัศนคติตอการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนระดับปานกลาง ไดแก การไดรับสวนลด โปรโมชั่น และ
ของสมนาคุณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 และสามารถใชพ้ืนที่ในการคาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 
ตามลําดับ 
 ดานความรูสึก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหมีทัศนคติตอการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนระดับดีมาก ไดแก ชวยเพ่ิมความสะดวกและงายในการหาขอมูลผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางมากข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมา ไดแก การจัดรูปแบบเว็บชุมชนออนไลนให
สวยงาม และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย จะชวยดึงดูดความสนใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ
การเขาชมเว็บชุมชนออนไลนชวยกระตุนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวน
กลุมตัวอยางใหมทีัศนคติตอการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนระดับดี คือ จํานวนผูเขาชม และผูแสดง
ความคิดเห็น ชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 
ตามลําดับ 
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 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 จากการศึกษาในสวนนี้จะทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยขอมูลสวนนี้จะแสดงเปนคาเฉลี่ย และคา S.D. ของกลุมตัวอยางซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี 
 

ระดับแนวแนวโนมพฤติกรรม 

X  S.D. แปลผล แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

3.64 0.950 ซ้ือ 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี แสดง
คาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมแีนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยมีแนวโนม
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64  
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย 
     ประเทศเกาหลี 
 

ระดับแนวโนมพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล  การแนะนําใหผูอื่นซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

3.40 0.992 ไมแนใจ 
 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี
แสดงคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี โดยไมแนใจวาจะการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี
หรือไม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40  
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ตาราง 6 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สุดตอแนวโนม 
     การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สดุตอแนวโนมการซ้ือเครือ่งสําอาง 
ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี จํานวน (คน) รอยละ 

 ราคาเหมาะสม 313 19.86 
 บรรจุภัณฑสวยงาม 206 13.07 
 คุณภาพด ี 190 12.06 
 กระแสนิยม  175 11.10 
 หาซ้ือไดงาย  171 10.85 
 ใชแลวไมเกิดอาการแพหรือผลขางเคียง 171 10.85 
 มีการลดราคาและของแถมที่นาสนใจ 142 9.01 
 วัตถุดิบและสวนผสมสกัดจากธรรมชาติ 110 6.98 
 การโฆษณาและประชาสัมพันธ 98 6.22 

รวม 1,576  100.00 
  
 * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สุดตอแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยแจกแจงความถี่และคารอยละได พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีเนื่องจากราคาเหมาะสม มีจํานวน 313 
คน คิดเปนรอยละ 19.86 รองลงมา บรรจุภัณฑสวยงาม มีจํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 13.07 
คุณภาพดี มีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 12.06 กระแสนิยม มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
11.10 หาซื้อไดงายและใชแลวไมเกิดอาการแพหรือผลขางเคียง มีจํานวน 171 คนเทากัน คิดเปน
รอยละ 10.85 มีการลดราคาและของแถมที่นาสนใจ มีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 9.01 วัตถุดิบ
และสวนผสมสกัดจากธรรมชาติ มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 6.98 และการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 6.22 ตามลําดับ  
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ตาราง 7 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการการซื้อ 
     เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการการซ้ือเครื่องสําอาง 
ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี จํานวน (คน) รอยละ 

 ผูมีประสบการณในการใชเครื่องสําอางน้ันๆ 174 43.50 
 เพ่ือน หรือบุคคลใกลชิด  128 32.00 
 ดารา นักรอง 35 8.75 
 ผูเช่ียวชาญดานความงาม 34 8.50 
 แพทยผิวหนัง หรือเภสัชกร 16 4.00 
 อื่นๆ เชน ตนเอง 13 3.25 

รวม 400 100.0 
  
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหบุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี ของกลุมตัวอยาง โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
แนวโนมการการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี  คือ ผูมีประสบการณในการใช
เครื่องสําอางนั้นๆ มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมา คือ เพ่ือน หรือบุคคลใกลชิด มี
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ดารา นักรอง มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 
ผูเชี่ยวชาญดานความงาม จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 แพทยผิวหนัง หรือเภสัชกร มีจํานวน 
16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และอ่ืนๆ เชน ตนเองมีจํานวนนอยที่สุด 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 8 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดย     
     ประเทศเกาหลี 
 

ประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

 ผลิตภัณฑแตงแตมสีสัน เชน แปงแตงหนา อายแชโดว ลิปสติก 261 65.25 
 ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เชน คลีนเซอร ครีมบํารุงผิวบริเวณใบหนา 103 25.75 
 ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย เชน โลช่ันบํารุงผิวกาย ผลิตภัณฑกันแดด 21 5.25 
 ผลิตภัณฑการอาบนํ้า เชน สบู หรือ ครีมอาบนํ้า 8 2.00 
 ผลิตภัณฑดับกล่ินกาย เชน นํ้าหอม โคโลญจน 5 1.25 
 ผลิตภัณฑบํารุงผม เชน แชมพู ครีมนวดผม  2 0.50 

รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ของกลุม
ตัวอยาง โดยแจกแจงความถี่และคารอยละ พบวา ประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี คือ ผลิตภัณฑแตงแตมสีสัน เชน แปงแตงหนา อายแชโดว ลิปสติก มีจํานวน 261 คน คิด
เปนรอยละ 65.25 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เชน คลีนเซอร ครีมบํารุงผิวบริเวณใบหนา 
มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย เชน โลชั่นบํารุงผิวกาย ผลิตภัณฑ
กันแดด มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 ผลิตภัณฑการอาบน้ํา เชน สบู หรือ ครีมอาบน้ํา 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ผลิตภัณฑดับกลิ่นกาย เชน น้ําหอม โคโลญจน มีจํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 1.25 และผลิตภัณฑบํารุงผม เชน แชมพู ครีมนวดผม มีจํานวนนอยที่สุด 2 คน คิด
เปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 
  
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจัยครั้งนี้ ไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว 2 ขอ คือ 
 สมมติฐานขอที่ 1 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีลักษณะประชากรศาสตร
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือนตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
และความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน    
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนม
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
 H0: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน 
 H1: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 
Sig. นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ที่มีค าเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ ง คูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 9 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ โดยใช Levene's test 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี Levene's test df1 df2 Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครือ่งสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี 0.109 2 397 0.896 

แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี 1.191 2 397 0.305 

  
 จากตาราง 9 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอายุกับแนวโนมการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนี้ 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.896 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายุทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.305 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายุทุกกลุมไมแตกตางกัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
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ตาราง 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลีจําแนกตามอายุ 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ ระหวางกลุม 7.277 2 3.639 4.094* 0.017 
ผลิตโดยประเทศเกาหลี ภายในกลุม 352.883 397 0.889   
 รวม 360.160 399    
แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ ระหวางกลุม 9.332 2 4.666 4.836** 0.008 
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ ภายในกลุม 383.058 397 0.965   
เกาหลี รวม 392.390 399    
 

** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ F-test พบวา 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.017 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผู อ่ืนใหซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  เพ่ือใหทราบวา ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี แตกตางกันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู 
โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD)  
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ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางทีผ่ลิตโดยประเทศเกาหลี จําแนก 
     ตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 

อาย ุ X  15-24 ป 25-34 ป 35 ปขึ้นไป 
15-24 ป 3.65 - -0.084 

(0.408) 
0.378* 
(0.016) 

25-34 ป 3.73  - 0.462** 
(0.005) 

35 ปขึ้นไป 3.27   - 
 

** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมดานการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี จําแนกตามอายุ พบวา 
 สตรีที่มีอายุ 15-24 ป กับสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.016 ซึ่งมีคานอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูใชบริการทั้ง 2 กลุม ที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสตรีที่มีอายุ 15-24 ป มีแนวโนมดาน
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีสูงกวาสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.378  
 ในขณะที่สตรีที่มีอายุ 25-34 ปกับสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.005 ซึ่งมคีา
นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูใชบริการทั้ง 2 กลุม ที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสตรีที่มีอายุ 25-34 ป มีแนวโนมดาน
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีสูงกวาสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.462 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 

อาย ุ X  15-24 ป 25-34 ป 35 ปขึ้นไป 
15-24 ป 3.37 - -0.185 

(0.082) 
0.328* 
(0.045) 

25-34 ป 3.56  - 0.512** 
(0.003) 

35 ปขึ้นไป 3.05   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมดานการแนะนํา
ผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี จําแนกตามอายุ พบวา 
 สตรีที่มีอายุ 15-24 ป กับสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.045 ซึ่งมีคานอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูใชบริการทั้ง 2 กลุม ที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสตรีที่มีอายุ 15-24 ป มีแนวโนมดาน
แนะนําเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี สูงกวาสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.328 
 ในขณะที่สตรีที่มีอายุ 25-34 ป กับสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งมี
คานอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูใชบริการทั้ง 2 กลุม ที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสตรีที่มีอายุ 25-34 ป มีแนวโนมดาน
แนะนําเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี สูงกวาสตรีที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ0.512 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน
มีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
 H0: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน 



 72 

 H1: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 
Sig. นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ที่มีค าเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ ง คูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
 
ตาราง 13 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา โดยใช Levene's test 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี Levene's test df1 df2 Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี 0.851 2 397 0.428 

แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 1.016 2 397 0.363 

  
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมระดับการศึกษากับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนี้ 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.428 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาทุกกลุมไมแตกตางกัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
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 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.363 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาทุกกลุมไม
แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
   
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต

โดยประเทศเกาหลี 
แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ ระหวางกลุม 3.615 2 1.807 2.013 0.135 
ผลิตโดยประเทศเกาหลี ภายในกลุม 356.545 397 0.898   
 รวม 360.160 399    
แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ ระหวางกลุม 3.695 2 1.847 1.887 0.153 
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ ภายในกลุม 388.695 397 0.979   
เกาหลี รวม 392.390 399    
  
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ F-test พบวา  
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.135 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.153 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.3 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนม
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
 H0: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน 
 H1: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 
Sig. นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ที่มีค าเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ ง คูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
   
ตาราง 15 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ โดยใช Levene's test 
 
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี Levene's test df1 df2 Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

1.031 3 396 0.379 

แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ
เครื่องสํ าอางที่ผ ลิตโดยประเทศ
เกาหลี 

1.235 3 396 0.296 

  
 จากตาราง 15 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอาชีพกับแนวโนม
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนี้ 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.379 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอาชีพทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัย
จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
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 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางทีผ่ลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.296 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอาชีพทุกกลุมไมแตกตางกัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
   
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี จําแนกตามอาชีพ 
 
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอาง ระหวางกลุม 6.329 3 2.110 2.361 0.071 
ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ภายในกลุม 353.831 396 0.894   
 รวม 360.160 399    
แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ ระหวางกลุม 2.947 3 0.982 0.999 0.393 
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ ภายในกลุม 389.443 396 0.983   
เกาหลี รวม 392.390 399    
 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ F-test พบวา  
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.071 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.393 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีรายไดตอเดือนตอเดือน
แตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน   
 H0: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีรายไดตอเดือนตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน  
 H1: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีรายไดตอเดือนตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 
Sig. นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ที่มีค าเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ ง คูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
  
ตาราง 17 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนตอเดือน โดยใช  
     Levene's test 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี Levene's test df1 df2 Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี 

0.216 4 395 0.929 

แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 0.036 4 395 0.998 

  
 จากตาราง 17 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมรายไดตอเดือนตอ
เดือนกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนี้ 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.929 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดตอเดือนตอเดือนทุกกลุมไม
แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
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 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.998 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดตอเดือนตอเดือนทุกกลุม
ไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
   
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี จําแนกตามรายไดตอเดือนตอเดือน 
 
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต

โดยประเทศเกาหลี 
แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ ระหวางกลุม 5.156 4 1.289 1.434 0.222 
ผลิตโดยประเทศเกาหลี ภายในกลุม 355.004 395 0.899   
 รวม 360.160 399    
แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ ระหวางกลุม 6.710 4 1.677 1.718 0.145 
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ ภายในกลุม 385.680 395 0.976   
เกาหลี รวม 392.390 399    
 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี จําแนกตามรายไดตอเดือนตอเดือน โดยใชสถิติ F-test พบวา  
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.222 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีรายไดตอเดือนตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอาง
ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.145 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีรายไดตอเดือนตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนํา
ผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
 สมมติฐานยอยขอที่  1.5 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีสถานที่ในการใช
อินเทอรเน็ต แตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
 H0: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกันมี
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน 
 H1: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกันมี
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 
Sig. นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ที่มีค าเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ ง คูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
  
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
   
ตาราง 19 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต โดยใช  
     Levene's test 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี Levene's test df1 df2 Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครือ่งสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี 

1.885 2 397 0.153 

แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

0.811 2 397 0.445 

  
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมสถานที่ในการใช
อินเทอรเน็ต กับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนี้ 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.153 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต ทุกกลุมไม
แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
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 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.445 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
ทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
   
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี จําแนกตามสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
 
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ ระหวางกลุม 1.554 2 0.777 0.860 0.424 
ผลิตโดยประเทศเกาหลี ภายในกลุม 358.606 397 0.903   
 รวม 360.160 399    
แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ ระหวางกลุม 2.797 2 1.398 1.425 0.242 
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ ภายในกลุม 389.593 397 0.981   
เกาหลี รวม 392.390 399    
  
 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี จําแนกตามสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต โดยใชสถิติ F-test พบวา 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.424 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.242 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกันมีแนวโนมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.6 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความถี่ในการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
 H0: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกัน
มีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน 
 H1: สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกัน
มีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน   
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนเทากันใหทดสอบดวย F-test และถาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 
Sig. นอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  ที่มีค าเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ ง คูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene's test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05  
   
ตาราง 21 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชน 
     ออนไลน โดยใช Levene's test 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี Levene's test df1 df2 Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี 

2.310 4 395 0.057 

แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 

1.172 4 395 0.323 

  
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมความถี่ในการเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลนกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ดังนี้ 
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.057 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน
ทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
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 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.323 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test  
   
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ 
     เกาหลี จําแนกตามความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ ระหวางกลุม 5.499 4 1.375 1.531 0.192 
ผลิตโดยประเทศเกาหลี ภายในกลุม 354.661 395 0.898   
 รวม 360.160 399    
แนวโนมดานการแนะนําผูอื่นใหซ้ือ ระหวางกลุม 1.231 4 0.308 0.311 0.871 
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ ภายในกลุม 391.159 395 0.990   
เกาหลี รวม 392.390 399    
 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลี จําแนกตามความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน โดยใชสถิติ F-test พบวา  
 แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 0.192 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมดานการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคา Sig. เทากับ 
0.871 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนม
ดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.1 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับ
แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 H0: ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนไมมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
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 H1: ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย
กวา 0.05  
 
ตาราง 23 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนกับ 
     แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 

แนวโนมดานการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ทัศนคติของสตรผีูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลน n r Sig. ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานเน้ือหา 400 0.225** 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
ดานปฏิสัมพันธ 400 0.182** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 
ดานการพาณิชย 400 0.087 0.083 ไมสัมพันธกัน - 
ดานความรูสึก 400 0.231** 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
 

** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
 
 ตาราง 23 ความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนกับแนวโนม
ดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ดานเนื้อหา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานเนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.225 แสดงวาตัวแปร
ตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาสตรีมีทัศนคติดาน
เนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานปฏิสัมพันธ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.182 แสดงวาตัวแปร
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ตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก กลาวคือ ถาสตรีมีทัศนคติดาน
ปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํามาก 
 ดานความรูสึก มีคา Sig. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.231 แสดงวาตัวแปร
ตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาสตรีมีทัศนคติดาน
ความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานการพาณิชย มีคา Sig. เทากับ 0.087 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานการพาณิชยของสตรีผูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนไมมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.2 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับ
แนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 H0: ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนไมมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการ
แนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 H1: ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการ
แนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย
กวา 0.05  
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ตาราง 24 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนกับ 
     แนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 

แนวโนมดานการแนะนําใหผูอืน่ซ้ือเครือ่งสําอางทีผ่ลิตโดยประเทศเกาหลี ทัศนคติของสตรผีูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลน n r Sig. ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานเน้ือหา 400 0.228** 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
ดานปฏิสัมพันธ 400 0.235** 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
ดานการพาณิชย 400 0.176** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 
ดานความรูสึก 400 0.242** 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
 

** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
 
 ตาราง 24 ความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนกับแนวโนม
ดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ดานเนื้อหา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานเนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหล ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.282 แสดงวาตวั
แปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาสตรีมีทัศนคติดาน
เนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานปฏิสัมพันธ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.235 
แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาสตรีมี
ทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืน
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานการพาณิชย เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานการพาณิชยของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหล ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.176 แสดงวาตวั
แปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก กลาวคือ ถาสตรีมีทัศนคติ
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ดานการพาณิชยของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํามาก 
 ดานความรูสึก มีคา Sig. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.242 
แสดงวาตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาสตรีมี
ทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
   
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 25 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตรไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนตอเดือน สถานที่ในการใช
อินเทอรเน็ต และความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  

 
แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอาง 

ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

ตัวแปร แนวโนมดาน 
การซ้ือเครื่องสําอาง 
ที่ผลิตโดยประเทศ 

เกาหลี 

แนวโนมดาน 
การแนะนําผูอื่น 

ใหซ้ือเครื่องสําอาง 
ที่ผลิตโดย 

ประเทศเกาหลี 

สถิติที่ใช 

1. อายุ   One Way ANOVA  
2. ระดับการศึกษา   One Way ANOVA 
3. อาชีพ   One Way ANOVA 
4. รายไดตอเดือนตอเดือน   One Way ANOVA 
5. สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต   One Way ANOVA 
6. ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชน

ออนไลน   One Way ANOVA 

 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย  หมายถึง เปนไปตามสมมติฐาน 
  เครื่องหมาย  หมายถึง ไมเปนไปตามสมมติฐาน 



 86 

ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมี 
     ความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 

แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
ทัศนคติของสตรผีูเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลน 

แนวโนมดานการซ้ือ
เครื่องสําอางทีผ่ลิตโดย

ประเทศเกาหลี 

แนวโนมดานการแนะนํา
ผูอื่นใหซ้ือเครือ่งสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

สถิติที่ใช 

ดานเน้ือหา   Pearson correlation 
ดานปฏิสัมพันธ   Pearson correlation 
ดานการพาณิชย   Pearson correlation 
ดานความรูสึก    Pearson correlation 
ดานเน้ือหา   Pearson correlation 
 
หมายเหต ุ เครื่องหมาย  หมายถึง เปนไปตามสมมติฐาน 
  เครื่องหมาย  หมายถึง ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 
 



บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษา ถึงทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ซึ่งเปนเว็บชุมชนออนไลนเก่ียวกับ
เครื่องสําอางที่ไดรับความนิยมอยางมาก ซึ่งผลการวิจัยที่ไดศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชเปน
ประโยชนตอนักการตลาดในการกําหนดกลยุทธและแผนการตลาด โดยเลือกใชการสื่อสาร ผานเว็บ
ชุมชนออนไลนในการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใหเปนที่รูจัก 
เปนประโยชนตอผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ในแงของแหลงในการหาขอมูล (information search) 
กอนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี (information search) อีกทั้งเปน
ประโยชนตอเจาของเว็บชุมชนออนไลน ในใชเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซดใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมความสามารถในการดึงดูดผูเขาชม และเปนขอมูลใหผูสนใจในงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุมชน
ออนไลน และธุรกิจเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาคนควาในอนาคต 
 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยจําแนกตาม
ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
 สมมติฐานในการวิจัย  
  1.  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
  2. ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
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 ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนของเว็บไซดเครื่องสําอาง 
ในงานวิจัยนี้จะเจาะจงไปที่เว็บไซดจีบันดอทคอม (http://jeban.com) เนื่องจากเปนเว็บชุมชน
ออนไลนของสตรีไทย โดยมีจํานวนผูเขาชมเว็บไซดประมาณ 9.7 ลานครั้งตอเดือน (สถิตจิากทรฮิูต 
ประจําเดือนมิถุนายน. 2556) ในการวิจัยครั้งนี้ จึงจะใชจํานวนผูเขาชม หรือผูเคยเขาชมเว็บไซดจี
บันดอทคอม  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง คือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม 
ผูวิจัยใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร ซึ่งจากสถิติของ (สถิติจาก   
ทรูฮิต ประจําเดือนมิถุนายน. 2556) พบวา ใน1เดือนมีจํานวนผูเขาชมเว็บไซดประมาณ 9.7 ลาน
ครั้ง ซึ่งขนาดตัวอยางคํานวณได โดยกําหนดความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% โดยใช
สูตรการหาขนาดตัวอยางของยามาเน (ประคอง กรรณสูต. 2538: 10-11; อางอิงจาก Yamane. 
1970: 580-581) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 398 คน และสํารองเผื่อปองกันความผิดพลาดของ
แบบสอบถามไว 2 คน รวม 400 คน 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผู วิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลจากวารสารทางธุรกิจ ตํารา แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลจากอินเตอรเน็ต และ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับทัศนคติ พฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงการตัดสินใจ
ของผูบริโภค เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิด และแบบสอบถาม 
  2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน
ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี และสรางแบบสอยถาม
จําลอง โดยแบบสอบถามที่สรางข้ึนมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุม
ตัวอยาง  
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึน ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา 
(Content Validity) และขอบกพรองของคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท 
และกลุมตัวอยาง 
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 4. ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถามเปนรายขอ 
ลํานํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางในข้ันตน (Try-out) 
จํานวน 30คน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหา
คาสัมประสิทธิอัลฟา (Cronbach’s alpha Coefficient) คา α โดยวิธการคํานวณของครอนบัค (Cronbach) 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานเนื้อหา (Content) เทากับ 0.859 คา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานปฏิสัมพันธ (Community) เทากับ 0.874 คาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามดานการพาณิชย (Commerce) เทากับ 0.873 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดาน
ความรูสึก (Affective) เทากับ 0.888 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลที่สําคัญ 2 แหลง 
ดังนี้ 
  1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ 
สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม (www.jeban.com) จํานวน 
400 คน 
 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลขาว บทความ และ
งานวิจัยในอดีตที่เก่ียวของ จากสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการและขอมูลที่เผยแพร
ผานสื่ออินเตอรเน็ต 
 
 การจัดหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การจัดกระทําขอมูล  
  เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบถวนตามจํานวนขนาดตัวอยาง
แลว ผูวิจัยจะดําเนินการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
  1.1  การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม (Editing) และ
ตอมาทําการลงรหัส (Code) โดยนําแบบสอบถามที่ตรวจความถูกตองแลวมาลงรหัส เพ่ือทําการ
ปอนขอมูลตาง ๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร 
  1.2  การประมวลผลขอมูลโดยทําการปอนขอมูลที่ตรวจความถูกตองแลว โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical package for the social science (SPSS) เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนา 
และทดสอบสมมติฐาน  
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
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   2.1.1  การหารอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปลความหมายของตอนที่1 ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม คือ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชม
เว็บไซดจีบันดอทคอม (www.jeban.com) ในขอที่ 1-6 และตอนที่ 3 แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลี ขอที่ 3-4  
    2.1.2  การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของตอนที่2 ทัศนคติของ
สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน โดยเจาะจงไปที่เว็บไซดจีบันดอทคอม (http://jeban.com) ทั้ง4ดาน 
ไดแก ดานเนื้อหาและขอมูล จํานวน4ขอ ดานปฏิสัมพันธ จํานวน5ขอ ดานการพาณิชย จํานวน3ขอ 
และดานความรูสึก จํานวน4ขอ  
  2.2  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
โดยใชสถิติดังตอไปนี้ 
   2.2.1  คาt-test ใชในการทดสอบขอมูลประเภทนามบัญญัติในการทดสอบ
สมมุติฐานขอที่1 ในแบบสอบถามสวนที่ 1 ในดานเพศ 
   2.2.2  คา F-test (One-Way ANOVA) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทนามบัญญตัิ
ในการทดสอบสมมุติฐานขอที่1 
   2.2.3  สถติิสหสมัพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correla-
tion coefficient) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทอันตรภาคชั้นในการทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 2  
    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระดับความสัมพันธ 
    ± .81 ถึง ± 1   ถือวา  มีความสัมพันธสูงมาก 
    ± .61 ถึง ± .80   ถือวา  มีความสัมพันธสูง 
    ± .41 ถึง ± .60   ถือวา  มีความสัมพันธปานกลาง 
    ± .21 ถึง ± .40   ถือวา  มีความสัมพันธต่ํา 
    ± 0 ถึง ± .20   ถือวา  มีความสัมพันธต่ํามาก 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม คือ สตรีผู
เขาชมเว็บชุมชนออนไลน หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม (www.jeban.com) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของ สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
หรือเคยเขาชมเว็บไซดจีบันดอทคอม ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน400คน มีรายละเอียดดังนี้ กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 15-24 ป มีจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 การศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีจํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 อาชีพนักเรียน/นิสิตนักศึกษา มีจํานวน 160 คน คิดเปน
รอยละ 40.00 รายไดตอเดือน 5,000-15,000 บาท มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 สถานที่
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ในการใชอินเทอรเน็ต คือ ที่พักอาศัย มีจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.25 ความถี่ในการเขาชม
เว็บชุมชนออนไลนทุกวัน มีจํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00  
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน เว็บไซด
จีบันดอทคอม  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน เว็บไซดจีบัน
ดอทคอม พบวา ดานเนื้อหาและขอมูล ดานปฏิสัมพันธ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.82 และ3.97 
ตามลําดับ สวนดานการพาณิชย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.24 และดานความรูสึก อยู
ในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลีของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน เว็บไซดจีบันดอทคอม  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีของ
สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน เว็บไซดจีบันดอทคอม พบวา 
  แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64  การแนะนํา
ใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแสดงคาเฉลี่ย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
แนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยไมแนใจวา
จะการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีหรือไม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40  
 ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สุดตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
เนื่องจากราคาเหมาะสม มีจํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 19.86 รองลงมา บรรจุภัณฑสวยงาม มี
จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 13.07 คุณภาพดี มีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 12.06 กระแส
นิยม มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 11.10 หาซื้อไดงายและใชแลวไมเกิดอาการแพหรือ
ผลขางเคียง มีจํานวน 171 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.85 มีการลดราคาและของแถมที่นาสนใจ มี
จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 9.01 วัตถุดิบและสวนผสมสกัดจากธรรมชาติ มีจํานวน 110 คน คิด
เปนรอยละ 6.98 และการโฆษณาและประชาสัมพันธ มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 6.22 
ตามลําดับ  
 บุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี คือ ผูมี
ประสบการณในการใชเครื่องสําอางนั้นๆ มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมา คือ 
เพ่ือน หรือบุคคลใกลชิด มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ดารา นักรอง มีจํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 8.75 ผูเชี่ยวชาญดานความงาม จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 แพทยผิวหนัง หรือ
เภสัชกร มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และอ่ืนๆ เชน ตนเองมีจํานวนนอยที่สุด 13 คน คิด
เปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ 
 ประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี คือ ผลิตภัณฑแตงแตมสีสัน เชน แปง
แตงหนา อายแชโดว ลปิสติก มีจํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑบํารงุ
ผิวหนา เชน คลีนเซอร ครีมบํารุงผิวบริเวณใบหนา มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 
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ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย เชน โลชั่นบํารุงผิวกาย ผลิตภัณฑกันแดด มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
5.25 ผลิตภัณฑการอาบน้ํา เชน สบู หรือ ครีมอาบน้ํา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ผลิตภัณฑ
ดับกลิ่นกาย เชน น้ําหอม โคโลญจน มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 และผลิตภัณฑบํารุงผม 
เชน แชมพู ครีมนวดผม มีจํานวนนอยที่สุด 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานขอที ่1  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต ความถี่ในการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกันโดย
จําแนกตามตัวแปรดังนี้ 
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1 .1  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนม
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน   
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.1.1  อายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.1.2  อายุแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผู อ่ืนใหซื้ อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.2.1  ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมดานแนวโนมการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.2.2 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนให
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.3  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอาชีพแตกตางกันมี
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.3.1  อาชีพแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.3.2  อาชีพแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนําผู อ่ืนใหซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีรายไดตอเดือนตอเดือน
แตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน   
 สมมุติฐานยอยขอที่1.4.1  รายไดตอเดือนตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมดานการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานยอยขอที่1.4.2  รายไดตอเดือนตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมดานการแนะนาํ
ผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.5  สตรีผู เข าชมเ ว็บชุมชนออนไลนที่มีสถานที่ ในการใช
อินเทอรเน็ต แตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน 
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.5.1  สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกันมีแนวโนมดานการ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.5.2  สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกันมีแนวโนมดานการ
แนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.6  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความถี่ในการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนแตกตางกันมีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกัน  
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.6.1  ความถี่ ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมี
แนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานยอยขอที่ 1.6.2  ความถี่ ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลนแตกตางกันมี
แนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 2  ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.1  ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธ
กับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี โดยทัศนคติดานเนื้อหาของสตรีผูเขา
ชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือสตรีมีทัศนคติดานเนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชน
ออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
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 ทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนม
ดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ 
สตรีมีทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํามาก 
 ทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดาน
การซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01กลาวคือ สตรีมี
ทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ทัศนคติดานการพาณิชยของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
ดานการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี      
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.2  ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธ
กับแนวโนมดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 ทัศนคติดานเนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดาน
การแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
กลาวคือ สตรีมีทัศนคติดานเนื้อหาของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการ
แนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนม
ดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กลาวคือ สตรีมีทัศนคติดานปฏิสัมพันธของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดาน
การแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 ทัศนคติดานการพาณิชยของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนม
ดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กลาวคือ สตรีมีทัศนคติดานการพาณิชยของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนม
ดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํามาก 
 ทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนมีความสัมพันธกับแนวโนมดาน
การแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
กลาวคือ สตรีมีทัศนคติดานความรูสึกของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนดี จะมีแนวโนมดานการ
แนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึนในระดับต่ํา 
 
อภิปรายผล 
 1.  สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตโดยประเทศเกาหลีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ โดย
สตรีที่มีอายุ 25-34 ป มีแนวโนมการซื้อ และแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี
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สูงสุด เนื่องจากสตรีที่มีอายุตางกันมีความคิด และรสนิยมในการซื้อสินคาที่แตกตางกันไปเพ่ือใหเขา
กับวัยของตน โดยวัยทํางานเชน 25-34 ปนั้นเปนวัยที่ตองมีการพบปะติดตอกับผูคนอยู เสมอ 
เครื่องสําอางจึงถือเปนสิ่งที่จําเปนจึงทําใหมีแนวโนมการซื้อ และแนะนําผูอ่ืนใหซื้อสูงกวา อีกทั้ ง
วัตถุประสงคในการซื้อเครื่องสําอางของคนแตละวัยนั้นยอมตางกัน เชน สตรีวัยรุน อาจจะมรีสนยิมที่
จะซื้อเครื่องสําอางเพ่ือการแตงหนา สรางสีสันใหสวยใส ในขณะที่สตรีวัยทํางาน อาจจะซื้อ
เครื่องสําอางที่เนนบํารุงผิวพรรณ หรือปกปดริ้วรอย เปนตน โดยสตรีในวัยทํางานนั้นอาจไดเปรียบ
สตรีวัยเรียน หรือนักศึกษาในเรื่องของความสามารถในการซื้อ ทําใหมีแนวโนมการซื้อ และเมื่อ
ทดลองใชแลวสามารถที่จะแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีตามตนเองไดอีก
ดวย ซึ่งผลการวิจัยนี้ เปนไปตามการศึกษาของฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 36-37) และปณิศา มจีนิดา 
(2553: 54- 55) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของบุคคล ซึ่งพบวา 
อายุ เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามชวงอายุ และข้ันของวงจรชีวิต และการศึกษาของ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 106-116) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภค ซึ่งพบวาลักษณะของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดาน
สังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา โดยอายุก็ถือเปนหนึ่งในปจจัยสวนบุคคล ซึ่งการ
อุปโภค บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ซึ่งจะเปนการผันแปรของฐานะทางการเงิน และ
ความสนใจของสินคาในแตละชวงของวงจรชีวิตของบุคคล นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาใน
เครือขายสังคมออนไลน ที่มีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูใชงาน
เครือขายสังคมออนไลนที่มีอายุแตกตางกันมีกระบวนการตอบสนองแตกตางกัน งานวิจัยของ สุ
ภัสสรณ กิจวรสกุลชัย (2550) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอาง H2O Plus ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีอายุที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดานความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง 
และจํานวนเครื่องสําอางที่ซื้อในแตละครั้งตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได
สวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดานจํานวนเงิน
เฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อเครื่องสําอางแตกตางกัน และงานวิจัยของ อัญชลี ธีระยุทธสกุล (2553) ที่ไดศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีแตกตางกัน 
 2.  ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดานความรูสึก ดานปฏิสัมพันธ และดาน
เนื้อหามีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํากับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
ประเทศเกาหลีทั้งในดานแนวโนมการซื้อ และการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดานการ
พาณิชยมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํามาก กับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดย
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ประเทศเกาหลี โดยเฉพาะดานการแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยทัศนคติ
ดานความรูสึก มีวามสัมพันธมากที่สุด จะเห็นไดวาเมื่อผูบริโภคมีความมั่นใจในขอมูลผลิตภัณฑ ทั้ง
จากขอมูลที่เว็บชุมชนออนไลนไดจัดเตรียมไวให หรือทั้งจากการติดตอสอบถามจากเพ่ือนสมาชิกผู
ที่มีประสบการณในการใชเครื่องสําอางประเภทนั้นๆแลว ทําใหมีความรูสึกพอใจในการเขาชมเว็บ
ชุมชนออนไลนแหงนั้น ทําใหพรอมที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตจากประเทศเกาหลี หรือ
แนะนําใหผูอ่ืนซื้อตาม แตในดานของขอมูลเก่ียวกับวิธีการซื้อขายสินคาออนไลนนั้น เพียงแคเปน
ของทางในการซื้อสินคาเทานั้น มิไดมีสวนที่ชวยสรางความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
แตสามารถใชเปนขอมูลในการที่แนะนําบุคคลอ่ืนเขามาซื้อผานชองทางดังกลาวได ซึ่งผลการศึกษา
นี้เปนไปตามการศึกษาของ 96 โรเจอร (สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2533: 122; อางอิงจาก Roger. 
1978: 208 – 209) ซึ่งไดกลาวถึง ทัศนคติ วา เปนดัชนีชี้วา บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร กับคน
รอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจาก ความ
เชื่อที่อาจสงผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติจึงเปน การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ที่เปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ พฤติกรรม ตอไป และ
การศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 106-116) ที่ไดศึกษาถึง ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยลักษณะของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยดานตางๆ
คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งความเชื่อ 
และทัศนคติถือเปนหนึ่งในปจจัยดานจิตวิทยา ที่เกิดจากการที่บุคคลเรียนรู และกอใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อ นอกจากผลงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กชพรรณ วิลาวรณ (2553) ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดานการรับรูและทัศนคติ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลี
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแก เครื่องสําอางเกาหลีนาเชื่อถือ คนผลิตเครื่องสําอางเกาหลมีี
ฝมือที่ดี เครื่องสําอางเกาหลีไววางใจไดสูง เครื่องสําอางเกาหลีมีคุณภาพสูง และคุณสมบัติของ
เครื่องสําอางเกาหลีนาพึงพอใจ งานวิจัยของ มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ เว็บบอรด พันทิปคาเฟ จากการวิจัยพบวา ทัศนคติที่มีตอเว็บ
บอรดดานประโยชนที่ไดรับ ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน
ความถี่ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด และงานวิจัยของ สุภัสสรณ กิจวรสกุลชัย (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดในดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดานจํานวน
เครื่องสําอางที่ซื้อในแตละครั้งแตกตางกัน และผูบริโภคที่มีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดใน
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O Plus ดาน
ความนิยมซื้อผลิตภัณฑอาบน้ําแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีจะนําผลวิจัยไปใช  
 จากผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
 1.  ผูจัดทําเว็บชุมชนออนไลนควรใหความสําคัญกับกลุมผูใชที่เปนวัยทํางานอายุ 25- 34 
ป โดยอาจจะ มีการออกแบบองคประกอบของเว็บชุมชนออนไลนใหสามารถเขาถึงไดงาย ให
สอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานของวัยนี้ มีการนําเสนอกิจกรรมที่ทํารวมกันของสมาชิกที่นาสนใจ
ตรงตามความตองการ เพ่ือที่สรางโอกาสเพ่ิมแนวโนมในการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตจากประเทศ
เกาหลีใหเพ่ิมมากย่ิงข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมผูใชงานที่
มีแนวโนมการซื้อ และแนะนําผูอ่ืนใหซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากที่สุด 
 2.  ทางผูจัดทําเว็บชุมชนออนไลนตองหมั่นพัฒนาเว็บไซตเพ่ือชวยกระตุนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคใหมากข้ึน สามารถเขาถึงเพ่ือหาขอมูลไดอยางสะดวก จัดรูปแบบเว็บใหสวยงาม จะ
ชวยดึงดูดความสนใจมากย่ิงข้ึน เปนการเพ่ิมโอกาสในการซื้อของผูบริโภค และบอกตอผูอ่ืนใหเขา
มาซื้อดวยเชนกัน ดังผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
ดานความรูสึก มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อ และการแนะนําผูอ่ืนใหเขามาใชบริการ  
 3.  ทางผูจัดทําเว็บชุมชนออนไลนตองมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซตใหมีความ
ทันสมัย และมีความครบถวน ชัดเจนอยูเสมอ เพ่ือสรางความนาสนใจ และความนาเชื่อถือให
ผูบริโภคเขามาซื้อมากย่ิงข้ึน ประกอบกับควรที่จะจัดใหมีกิจกรรมที่ใหผูเขาชมเว็บไซตไดมีสวนรวม 
หรือมีการตอบรับกับทุกขอคําถาม คําติชมที่ไดรับจากผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา และเปนการเพ่ิมโอกาสการแนะนําผูอ่ืนใหเขามาใชบริการมากข้ึนดวยเชนกัน 
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดานเนื้อหา และการ
ปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อ ดานเนื้อหามีความสัมพันธสูงกวา กรณีแนวโนมการ
ซื้อ แตการปฏิสัมพันธมีความสัมพันธมากกวา ในกรณีแนะนําผูอ่ืน 
 4.  ผูจัดทําเว็บชุมชนออนไลนนี้ควรที่จะมีการจัดโปรโมชั่นผานการซื้อสินคาออนไลนผาน
ทางหนาเว็บชุมชนออนไลนเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ และกระตุนใหผูบริโภคเกิดการบอกตอผูอ่ืนใหเขา
มาใชบริการมากย่ิงข้ึน แตตองมีการพัฒนาในดานอ่ืนๆ รวมดวยเชน ดานเนื้อหา ดานการ
ปฏิสัมพันธ เพ่ือที่จะสรางความมั่นใจในการที่ผูบริโภคจะมีแนวโนมในการซื้อเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน ดานการพาณิชยมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี เฉพาะดานการแนะนําให
ผูอ่ืนซื้อ 
 5. ผูจัดทําเว็บชุมชนออนไลนนี้ควรที่จะตองทําความเขาใจ และติดตามความตองการของ
ผูใชบริการในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ โดยอาจมีการทําแบบสอบถามความคิดเห็น คําติชม หรือ
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการในดานตางๆ เพ่ือที่จะทําการพัฒนาปรับปรุงทั้งในดานเนื้อหา การ
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ปฏิสัมพันธ การพาณิชย และดานความรูสึกใหสามารถตอบสนองตรงกับความตองการไดอยาง
ถูกตอง เพ่ือสรางความพึงพอใจ สงผลใหเกิดการแนะนําบอกตอไปยังบุคคลอ่ืนใหเขามาซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากย่ิงข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ทัศนคติของ
สตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนในทุกดาน มีความสัมพันธกับแนวโนมดานการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีความเห็นวาควรที่จะทําการศึกษาถึง 
 1.  ควรทําการศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยเชนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้  แต
ขยายขอบเขตของการวิจัยไปยังกลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชน จากเว็บไซด เว็บบอรดอ่ืนๆ เพ่ือจะทําใหได
ขอมูลที่มีความครอบคลุมกลุมผูบริโภคมากข้ึน 
 2.  ควรทําการศึกษาโดยเพ่ิมตัวแปรอิสระ เชนปจจัยดานแรงจูงใจ ซึ่งจะทําใหทราบปจจัย
ที่มีความสัมพันธตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมากข้ึน 
 3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ในการเลือกซื้อเครื่องสําอางจากประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือพิจารณาแนวโนมของตลาดเรื่องสําอางไดอยางกวางขวางข้ึน 
 4.  ควรมีการศึกษาเชิงลึก ในการสัมภาษณควบคูกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหทราบถึง
ขอมูลในภาพรวม ขอมูลที่เปนสถิติตัวเลข และขอมูลเชิงลึกของตัวแปรตางๆ ซึ่งจะทําใหผลการ
ศึกษาวิจัยมีประโยชนในการนําไปปรับปรุงเว็บชุมชนออนไลนใหมีความนาเชื่อถือ คุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการและการนําไปใชประโยชนของผูใชไดมากข้ึน และเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การศึกษาวิจัยครั้งตอไปไดเปนอยางดี 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

บรรณานุกรม 
 
กัลยา วาณิชยบัญชา.  (2544).  การวิเคราะหสถติ:ิ สถิตเิพ่ือการตัดสินใจ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
-----------.  (2545).  การใช Spss for Windows ในการวิเคราะหขอมูล.  พิมพครั้งที ่5.  กรุงเทพฯ: 
 ซี เค แอนด เอส โฟโตสตูดิโอ. 
-----------.  (2550).  สถิตสิําหรับงานวิจัย.  พิมพครั้งที3่.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
-----------.  (2554).  สถิตสิําหรับงานวิจัย.  พิมพครั้งที6่.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
กิจสมิชฌ รัตนศิริทรัพย.  (2546).  การใชขอมูลจากกระดานขาวในอินเทอรเน็ตกับกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง: กรณีศึกษา กลุมสนทนาโภชนาการ และความงามของโตะสวน
ลุมพินีเว็บไซต พันทิพยดอทคอม.  วิทยานิพนธ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ).  เชียงใหม:  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 

กชพรรณ วิลาวรณ (2553).  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซือ้เครื่องสําอางคประเทศเกาหล ีประเภท
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (SKIN CARE) สําหรับผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสติ.  ถายเอกสาร. 

เกียรติสุดา ศรีสุข.  (2552).  ระเบียบวิธีวิจัย.  พิมพครั้งที่ 3.  เชียงใหม: ครองชางพริ้นติ้ง. 
จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน.  (2538).  ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม: การวัด การพยากรณและ

การเปลี่ยนแปลง.  พิมพครัง้ที่ 2.  กรุงเทพฯ: สามดีการพิมพ. 
ฉัตยาพร เสมอใจ.  (2550).  พฤติกรรมผูบรโิภค.  กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ชูศรี วงศรตันะ.  (2541).  เทคนิคการใชสถติิเพ่ือการวิจยั.  พิมพครั้งที ่7.  กรุงเทพฯ: เทพเนรมติ. 
ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท; และคณะ.  (2543).  การประชาสัมพันธ.  กรุงเทพฯ: วังอักษร. 
ธงชัย สนัติวงษ.  (2537).  พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด.  พิมพครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พาณิช. 
นฤมล เศษสูงเนิน.  (2543).  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใชเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี กรณีศึกษา: ผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ บธ.ม. (การตลาด).  พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ถายเอกสาร. 

นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม.  (2553).  อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขายสังคมออนไลน ที่มผีลตอ
กระบวนการตอบสนองของผูบรโิภค.  สารนิพนธ บธ.ม. (การตลาด).  กรงุเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ประคอง กรรณสตูร.  (2538).  สถติิเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 



 101 

ปยรัตน ณ สงขลา.  (2546 ).  การสํารวจปจจัยท ีใชในการเลือกเครื องสําอางเพื อดูแลผิวพรรณ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ บธ.ม.  (การจัดการ).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ปณิศา มีจินดา.  (2553).  พฤติกรรมผูบรโิภค (Consumer Behavior).  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ปรียสรณ อาศรัยราษฎร.  (2543).  กลยุทธการสรางตราอินเตอรเนต็ของเว็บทาที่นําเสนอดวย

ภาษาไทย.  วิทยานิพนธ ศ.ม.  (การโฆษณา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

มุทิตา เตชะศิวนาถ.  (2554).  ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ เว็บบอรด พันทิปคาเฟ.     
สารนิพนธ บธ.ม. (การจัดการ).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ยุทธนา ธรรมเจริญ.  (2546).  ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะหการวางแผนและควบคุมทางการ
ตลาด.   นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

รถพล เอ้ือสกุลเกียรติ.  (2550).  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล ของผูที่เขา
ชมเว็บ.  สารนิพนธ บธ.ม. (การตลาด).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ราชบัณฑติสถาน.  (2539).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติสถาน พ.ศ.  2525.  พิมพครั้งที ่6.  
กรุงเทพฯ: เจริญทัศน. 

วิเชียร เกตสุิงห.  (2541).  การแปลผลการวิเคราะหขอมลูจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS.  พิมพครั้ง
ที่ 3.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศุภร เสรีรตัน.  (2544).  พฤติกรรมผูบริโภค.  พิมพครัง้ที่ 3.  กรุงเทพฯ: เอ.อาร.บิซิเนสเพรส. 
ศิริวรรณ เสรีรตัน.  (2538).  พฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา. 
-----------.  (2550).  พฤติกรรมผูบรโิภค.  กรุงเทพฯ: ธรีะฟลมและไซเท็กซ. 
ศิริวรรณ เสรีรตัน และคณะ.  (2539).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา. 
-----------.  (2541).  กลยุทธการตลาดและการบริหารการตลาด.  ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
-----------.  (2548).  การวิจัยธุรกิจ ฉบับปรับปรุงใหม.  กรุงเทพฯ: ธรีะฟลมและไซเท็กซ. 
สุภัสสรณ กิจวรสกุลชัย.  (2550).  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง H2O 

Plus ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ บธ.ม. (การตลาด).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร.  (2533).  การสื่อสารกับสังคม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุธนา หรูวิจิตรพงษ.  (2550).  ความคิดเห็นของผูใชเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิปดอทคอมทีม่ีตอ 

 ความนาเชื่อถือ ของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิปดอทคอม: กรณีศึกษา
หองเฉลิมไทย.  วิทยานิพนธ วศ.ม.  (สื่อสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 

เสร ีวงษมณฑา.  (2542).  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 



 102 

สุวิทย เปยผอง; และจรัสศร ีนวกุลศิรินาถ.  (2530).  หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ: ภาคพัฒนาตํารา
และเอกสารวิชาการหนวยศึกษานิเทศกกรมการฝกหัดครู. 

อดุลย จาตุรงคกุล.  (2543).  พฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อัญชลี ธีระยุทธสกุล.  (2553).  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางนําเขา จาก

ประเทศ เกาหลีของผูบรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร.  สารนิพนธ บธ.ม. (การตลาด).  
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

Assael, Henry.  (1995).  Consumer Behavior and Marketing Action.  Cincinnati, OH: South-
Western College Publishing. 

Cronbach, L.J.  (1951).  Coefficient alpha and the internal structure of tests.  Psychometrical. 
Danial A. Tauber; & Brenda Kienan.  (2001).  Webmastering for Dummies.  2nd ed.  New 

York: IDG Books Worldwide. 
Etzel, Michael J.,  Bruce J. Walker; & William J.Stanton.  (2001).  Marketing.  12th ed. 

Boston: McGraw-Hill. 
Hertung, Joachim.  (2001, May).  Testing for Homogeneity in combining of two-armed trials 

with normally distributed responses.  The Indian Journal of Statistic.  63: (289-310). 
Keppel, Geoffrey.  (1982).  Design and Analysis. A Researcher!s Handbook.  New Jersey: 

Prentice-Hall. 
Kim, A.J.  (2000).  Community building on the Web: Secret strategies for successful on 

communities. C.A.: Peachpit Press, Berkeley. 
Kotler, Philip.  (1997).  Marketing management: analysis, planning, implementation 

andcontrol.  9th ed.   New Jersey: A simon & Schuster Company. 
Kotler, Philip.  (2003).  Marketing Management.  Eaglewood Cliffs: Prentice Hall. 
Likert, R.  (1970).  A technique for the measurement of attitude.  In G.F.  Summer (Ed). 

Attitudes measurement.  New York: Rand McNally. 
Fishbein, Martin.  (1967).  Readings in attitude theory and measurement.  New York: John 

Wiley & Sons.    
Peter Kollock.  (2007).  The Economies of Online Cooperation:  Gifts and Public Goods in 

Cyberspace.  USA. 
Solomon, M.R.  (2002).  Consumer behavior: Buying,having, and being.  5th ed.  Upper 

Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 
Shaw, Marvin E.; & Costanzo, Philip R.  (1982).  Theories of Social Psychology.  New York: 

McGraw-Hill. 
Schiffman, L.G.; & Kanuk, L.L (1994).  Consumer Behavior.  5th ed.  Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall. 



 103 

Schiffman, L.G.; & Kanuk, L.L.  (2000).  Consumer Behavior.  7th ed.  Upper Saddle River,  
 N.J.: Prentice-Hall. 
-----------.   (2007).  Consumer behavior.  9th ed.   Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall. 
Ridings, C.M., Gefen, D.; & Arinze, B.  (2002), Some antecedents and effects of trust in 

virtual Communities.  Journal of Strategic Information Systems.  11: 271-95. 
Wellman, B.; et al.  (1996),  Computer networks as social networks: collaborative work, and 

virtual community.  Annual Review of Sociology.  22: 213-38. 
Yamane Taro.  (1970).  Statistics and Introductory Analysis.  3rd ed.  New York: Harper and 

Row. 
 
แหลงขอมูลทางเว็บไซต 
เว็บไซด จีบัน ดอท คอม.  http://www.jeban.com 
เว็บไซด สนุก ดอท คอม.  http://www.sanook.com 
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ.  สบทร.  http://www.truhits.net 
ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร .  http://www.bangkok.go.th. 
ฐานออนไลน.  (2555).  เครื่องสําอางเกาหลีบุกไทย.  สบืคนเมื่อ 27 เมษายน 2555.  จาก  
 http://www.thanonline.com   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเรื่อง 

ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสมัพันธกับแนวโนม 
การซ้ือเคร่ืองสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหล ี

 
 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลประกอบการทําสารนิพนธเก่ียวกับ “ทัศนคติ
ของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลนที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศ
เกาหลี” เปนสวนหน่ึงการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ขอใหทานพิจารณาคําถามและตอบตามความคิดเห็นของทาน 
โปรดตอบคําถามทุกขอ คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  
ผูวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือของทานในครั้งน้ีดวย 
 
คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
 สวนที่ 3 แนวโนมการซ้ือเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับขอมูลของทาน  
 1. อายุ 
   1. 15-24 ป  
   2. 25-34 ป 
    3. 35-44 ป    
   4. 45-54 ป 
    5. 55 ปข้ึนไป    
 
 2. ระดับการศึกษาสูงสุด  
    1. ต่ํากวาปริญญาตรี      
   2. ปริญญาตรี 
    3. สูงกวาปริญญาตรี      
 
 3. อาชีพ 
    1. นักเรียน / นิสิต นักศึกษา  
   2. พนักงานเอกชน  
    3. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ     
   4. กิจการสวนตัว / คาขาย  
    5. อ่ืนๆ…………………….     
 
 4. รายไดตอเดือน 
    1. ต่ํากวา หรือเทียบเทากับ 5,000 บาท    
   2. 5,001 – 15,000 บาท  
    3. 15,001 – 25,000 บาท 
   4. 25,001 – 35,000 บาท  
   5. สูงกวา 35,000 บาท  
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 5. สถานที่ในการใชอินเทอรเน็ต 
     1. ที่พักอาศัย    
   2. ที่ทํางาน / สถานศึกษา  
     3. อินเทอรเน็ตคาเฟ / รานกาแฟ   
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................  
 
 6. ความถี่ในการเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 
   1. นอยกวา หรือเทียบเทากับเดือนละ1 ครั้ง   
   2. เดือนละ 2-3 ครั้ง       
   3. ทุกสัปดาห       
   4. สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 
   5. ทุกวัน 
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สวนท่ี 2 
ทัศนคติของสตรีผูเขาชมเว็บชุมชนออนไลน 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน  
 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห

็นด
วย

 

ไม
เห

็นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
 

 
ทัศนคติตอเว็บชุมชนออนไลน 

 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ดานเน้ือหาและขอมูล      
 1.1 ขอมูลจากเว็บชุมชนออนไลนมีความถูกตอง และ

นาเชื่อถือ 
     

 1.2 ขอมูลจากเว็บชุมชนออนไลนเปนประโยชนสามารถใช
อางอิงได เชน เปนขอมูลเบ้ืองตนในการตัดสนิใจซื้อ
เครื่องสําอาง  

     

 1.3 ตรงตอความตองการของผูใชบริการเว็บชุมชน
ออนไลน เชน ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของ
เครื่องสําอาง มีการบรรยายสรรพคุณของ
เครื่องสําอางที่เขาใจงาย  

     

 1.4 ขอมูลจากเว็บชุมชนออนไลน มีความนาสนใจ มีการ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ  

     

2. ดานปฏิสัมพันธ      
 2.1 การตัง้กระทู ทําไดงาย ไมซับซอน      
 2.2 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
ระหวางผูใชบริการ 

     

 2.3 สามารถแสดงออกทางความคิดรวมกับ
ผูใชบริการเว็บไซดชุมชนออนไลน 

     

 2.4 มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสมัพันธผูใชบริการ
เว็บไซดชุมชนออนไลน 

     

     2.5 มีความสนุกเพลิดเพลิน       
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ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห

็นด
วย

 

ไม
เห

็นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
 

 
ทัศนคติตอเว็บชุมชนออนไลน 

 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3. ดานการพาณิชย      
 3.1 การไดรับสวนลด โปรโมชัน่ และของสมนาคุณ      
 3.2 มีการจัดลําดับความนิยมของสินคา      
 3.3 สามารถใชพ้ืนทีใ่นการคาได      
4. ดานความรูสึก      

 4.1 การเขาชมเว็บชุมชนออนไลนชวยกระตุนในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง 

     

 4.2 ชวยเพ่ิมความสะดวกและงายในการหาขอมูล
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากข้ึน 

     

 4.3 จํานวนผูเขาชม และผูแสดงความคิดเห็น ชวยสราง
ความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากข้ึน 

     

 4.4 การจัดรูปแบบเว็บชุมชนออนไลนใหสวยงาม และ
สามารถเขาถงึขอมูลไดงาย จะชวยดึงดูดความสนใจ
มากข้ึน 
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สวนท่ี 3 
แนวโนมการซื้อเครื่องสําอางท่ีผลิตโดยประเทศเกาหลี 

  
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง.........ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 1.  ในอนาคตทานจะซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 

     
ซื้ออยางแนนอน 

5 4 3 2 1 
ไมซื้ออยางแนนอน 

 
 2. ทานจะแนะนําเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใหกับผูอ่ืนหรือไม  

     
แนะนําอยางแนนอน 

5 4 3 2 1 
ไมแนะนําอยางแนนอน 

  
 3. ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สุดตอแนวโนมการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี 
(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
    1. คุณภาพดี       
   2. ราคาเหมาะสม 
    3. หาซื้อไดงาย     
   4. กระแสนิยม  
    5. การโฆษณาและประชาสัมพันธ   
   6. บรรจุภัณฑสวยงาม  
    7. ใชแลวไมเกิดอาการแพหรือผลขางเคียง   
   8. วัตถุดิบและสวนผสมสกัดจากธรรมชาติ 
    9. มีการลดราคาและของแถมที่นาสนใจ   
   10. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
 
 4. บุคคลที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการการซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีมาก
ที่สุด (ตอบขอเดียว) 
    1. เพ่ือน หรือบุคคลใกลชิด     
   2. ดารา นักรอง 
   3. ผูเชี่ยวชาญดานความงาม      
   4. แพทยผิวหนัง หรือเภสัชกร 
   5. ผูมีประสบการณในการใชเครื่องสําอางนั้นๆ   
   6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
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 5. ประเภทของเครื่องสําอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ขอใดที่ทานใชเปนประจํามากที่สุด 
(ตอบขอเดียว) 
    1. ผลิตภัณฑแตงแตมสีสัน เชน แปงแตงหนา อายแชโดว ลิปสติก 
    2. ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เชน คลีนเซอร ครีมบํารุงผิวบริเวณใบหนา 
    3. ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย เชน โลชั่นบํารุงผิวกาย ผลิตภัณฑกันแดด 
    4. ผลิตภัณฑบํารุงผม เชน แชมพู ครีมนวดผม  
    5. ผลิตภัณฑการอาบน้ํา เชน สบู หรือ ครีมอาบน้ํา 
    6. ผลิตภัณฑดับกลิ่นกาย เชน น้ําหอม โคโลญจน 
    7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
 รายชื่อ       ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
1. รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา   หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ  
         คณะสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย ดร.อัจฉรียา ศักด์ินรงค   อาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ 
         คณะสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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