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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของแหล่งข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องส าอาง ที่มีผลต่างกันทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การให้ข้อมูลสินค้าโดยแม่ค้า  
รูปแบบที่ 2 การให้ข้อมูลสินค้าโดยผู้เช่ียวชาญ และรูปแบบที่ 3 การให้ข้อมูลสินค้าโดย ดารา นักแสดง โดยใช้แบบสอบถาม  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวน 120 ราย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) คือ ANOVA และ  
t-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรและเง่ือนไข 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี เรียนอยู่ในคณะอื่น ๆ นอกเหนือจาก 
คณะบริหารธุรกิจ เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางทางโซเชียลมีเดีย รายได้  (ต่อเดือน) 5,000-15,000 บาท วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อเครื่องส าอางทางโซเชียลมีเดีย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางทางโซเชียลมีเดียเดือนละครั้ง ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการซื้อเครื่องส าอาง 500-1,000 บาท วตัถุประสงค์หลักคือการเลอืกใช้เครื่องส าอางที่มีการปกปิดริ้วรอย จุดด่างด า เลือกใช้
แบรนด์เครื่องส าอางจาก เคาน์เตอร์ห้าง  

ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบโฆษณาของเครื่องส าอาง ในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ ความคิดเห็นในประเด็นย่อย  
อยู่ในระดับเห็นด้วย ใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ข้อมูลจากแหล่งข่าวสาร (ผู้รีวิวเครื่องส าอางในส่วนที่ 1) มีความน่าสนใจ   
และ แหล่งข่าวสาร (ผู้รีวิวเครื่องส าอางในส่วนท่ี 1) มีชื่อเสียง  

ระดับความคิดเห็นด้านความไว้วางใจในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ ส่วนความคิดเห็น
ในประเด็นย่อย  อยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ระดับความคิดเห็นด้านความตั้งใจซื้อ
สินค้าประเภทเครื่องส าอาง ในภาพรวมในระดับเฉยๆ ส่วนความคิดเห็นในประเด็นย่อย อยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ความต้องการที่
จะค้นหาเครื่องส าอางนี้ในเว็บไซต์ส าหรับการซื้อสินค้า ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบโฆษณาของเครื่องส าอางอยู่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเฉยๆ ส่วนความคิดเห็นในประเด็นย่อย อยู่ในระดับเห็นด้วย ใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ข้อมูลจากแหล่งข่าวสาร  
(ผู้รีวิวเครื่องส าอางในส่วนท่ี 1) มีความน่าสนใจ  และ แหล่งข่าวสาร (ผู้รีวิวเครื่องส าอางในส่วนท่ี 1) มีชื่อเสียง  
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การวิเคราะห์ความแตกต่างในภาพรวม ด้านความไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้อ่านค าวิจารณ์จะมีความไว้วางใจจาก
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอางมากกว่า ค าวิจารณ์ของแม่ค้าออนไลน์ และ ค าแนะน าจากดารานักแสดงที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ด้านความตั้งใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้อ่านค าวิจารณ์จะมีความตั้งใจในการซื้อเครื่องส าอางจากค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอางมากกว่า ค าวิจารณ์ของแม่ค้าออนไลน์ และ ค าแนะน าจากดารานักแสดงที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ด้านรูปแบบโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้อ่านค าวิจารณ์จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโฆษณาของเครื่องส าอาง จากค าแนะน า
จากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอางมากกว่า ค าวิจารณ์ของแม่ค้าออนไลน์ และ ค าแนะน าจากดารานักแสดงที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

ABSTRACT  

 The objective of this research was to study the examine on the effect of social media information 
sources towards trust and intention to use cosmetics by focusing in three different types of information sources 
which are the information from online sellers, from specialists, and from celebrities.  The questionnaires were 
used to collect the data from 120 students in the Faculty of Business Administration.  The data of the study 
were analyzed by the descriptive statistics and inferential statistics.  To clarify, the descriptive statistics are 
including with frequency, percentage and mean.  Also, the inferential statistics are used to analyze differences 
of variables and conditions by the ANOVA and T-test. 

Shows that correspondents are students between eighteen to twenty- three years old, studying in 
various faculties of Chiang Mai University. The correspondents who have a salary between 5,000 to 15,000 Baht 
are motivated to buy cosmetic products through social media.  The intention of online shopping is to save the 
cost, spending around 500 to 1,000 baht once a month for the product. The main purpose of using cosmetic is 
to conceal the dark spot and the wrinkle, approved with the counter brand cosmetic. 
The study showed the customer opinion towards the trust in choosing the cosmetic product is neutral, 
nevertheless, the customers believe to buy the hypoallergenic (non-allergic) products. Likewise, the intention 
for shopping cosmetic the unbiased opinion but still aimed to select the fit product on the website.  The 
correspondents reveal opinions toward cosmetic advertisement as neutral, to explain most of the 
correspondents interested in the advertisement with the information from the reviewers and the celebrities. 

To analyze the differences trust and Intention to use cosmetics among three different types of 
information sources, the correspondents, who explore the comments on products, considered the review from 
the cosmetic specialist as a more reliable comment than the review from online-sellers and famous celebrities 
with statistical significance at the level of 0.05.  Moreover, the intention of customer to purchase the products 
also trust in specialist more than the online- sellers and famous celebrities with statistical significance at the 
level of 0.05. as well. Lastly, the design of the cosmetic advertisement, the correspondents are interested the 
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advertisements, criticized by the specialist greater than the critic from the online sellers and the famous 
celebrities in the level of 0.05 by the statistic. 

บทน า  

 ปัจจุบันธุรกิจด้านการขายสินค้าเครื่องส าอางออนไลน์มีมูลค่าถึงหลัก 2 แสนล้านบาท เฉพาะตลาดในประเทศมีมูลค่าถึง 
1.2 แสนล้านบาท โดยมีการขยายตัว 10% ต่อปี โดย 50% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเครื่องส า อางประเภทแป้ง  
(บริษัทโอสถสภา จ ากัด 2556) ในแต่ละ แบรนด์มีการแข่งขันกันสูงในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงการขายส่ง ขายปลีก ขายในห้างสรรพสินค้า ขายโดยผ่านคนกลาง และการขายในเว็บไซต์
ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย โดยช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในทุกธุรกิจ และมีการเพิ่มมากขึ้นของเว็บไซต์ขายของออนไลน์
จนท าให้สินค้านั้นล้นตลาด ท าให้ไม่สามารถขยายช่องทางในการขายสินค้าได้ และธุรกิจการขายสินค้าเหล่านี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นมากมาย คือ ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา  ท าให้ผู้ขายสินค้าหันมาใช้ สื่อทางอินเทอร์เน็ต
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิด E-Marketplace (การสร้างตลาดบนเว็บไซต์) ถือเป็นแนวโน้มของการค้าบนเว็บ ซึ่งเหมือนกับการสร้าง 
หน้าร้านเพื่อขายสินค้าปกติ ต่างกันที่สถานที่จัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมาจากตัวผู้ขายเอง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
หน้าร้านที่เป็นลักษณะที่จับต้องได้  ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ยังมีความกังวลในเรื่องของความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ 
และความไว้วางใจ หรือสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้คือ การสร้างความไว้วางใจบนระบบ
เครือข่าย (Online trust) พฤติกรรมของผู้บริโภค การเจริญเติบโต และวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแบบพึ่งพาอาศัยกันนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญ และเป็นปรากฏการณ์ที่นักการตลาดได้พยายามใช้ประโยชน์จากศักยภาพเหล่านี้ในการท าตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค การเจริญเติบโต และวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแบบพึ่งพาอาศัยกันนั้นเป็นสิ่งส าคัญ และเป็น
ปรากฏการณ์ที่นักการตลาดได้พยายามใช้ประโยชน์จากศักยภาพเหล่านี้ในการท าตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการซื้อสินค้า  
บนอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ก่อน ข้อมูลในตัวสินค้านั้นจะเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อลูกค้า เพื่อใช้เปรียบเทียบ  
และท าการตัดสินใจ ข้อมูลจากบุคคลก็เป็นสิ่งส าคัญอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อยืนยันถึงความไว้วางใจ  โดยเฉพาะการท าให้เกิดการบอก
ต่อกันสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย และยังสามารถส่งต่อเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการพูดคุยในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น จากผู้ขายสินค้าเอง  
จากการพูดถึงของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และดารานักแสดงที่พูดถึงสินค้า ที่สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ (Bruyn & 
Lilien, 2008) 
 ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้ล้วนมีทั้งแง่บวกและแง่ลบส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ดังนั้น การสื่อสาร
จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับบุคลากรด้านการตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง (Anderson, 1998; Richins, 1984) 
เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคสามารถท าได้ง่ายและมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาข้อมูลออนไลน์ 
รูปแบบใหม่ของค าพูดปากต่อปากจึงเกิดขึ้น สื่อสังคมออนไลน์และการส่งต่อค าวิจารณ์ (Comments) อย่างแพร่หลายเป็นช่อง
ทางการสื่อสารใหม่ท่ีท าให้บุคคลสามารถสง่ต่อข้อมูลต่าง ๆ เช่น เพื่อน หรือผ่านเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์วิจารณส์ินค้าและการบรกิาร
เฉพาะได้   
 ดังนั้นปัญหาของผู้บริโภค ทั้งในการตัดสินใจซื้อสินค้า และความไว้วางใจ รวมถึงการศึกษา เรื่องการรีวิวสินค้าโดยผ่าน
ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบข่าวสารของสื่อในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ แบบที่ 1 การให้ข้อมูลสินค้าโดยแม่ค้า  
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แบบที่ 2 การให้ข้อมูลสินค้าโดยผู้เช่ียวชาญ และแบบที่ 3 การให้ข้อมูลสินค้าโดย ดารา นักแสดง เพื่อศึกษาความแตกต่างกันใน
การไว้วางใจและความตั้งใจซื้อต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้ง 3 รูปแบบ 

ผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส าอางสามารถท าการสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน กล่าวคือสามารถเลือกใช้แหล่งข่าวสารที่ดีท่ีสุดในการเขียนข้อความ (Content) ต่าง ๆ หรือ การเขยีน
ค าวิจารณ์ (Review) ให้สินค้า ซึ่งท าให้ผู้บริโภคอ่านแล้วเกิดความไว้วางใจ และ ความตั้งใจซื้อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของแหล่งข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้า
เครื่องส าอาง แนวคิดและทฤษฎี  

1. แนวคิดเร่ืองแหล่งข้อมูลข่าวสาร (Source of Information)  
 การเสาะแสวงหาข่าวสารสามารถท าได้จากแหล่งข่าวสารภายในและแหล่งข่าวสารภายนอกความนึกคิด  
ของผู้บริโภคก็ได้ การเสาะแสวงหาภายในความทรงจ าหรือความนึกคิด (Internal Search) เป็นการใช้ความนึกคิดทบทวนสิ่งที่
บุคคลเคยมีประสบการณ์ หรือเคยเปิดรับและเคยเรียนรู้มาก่อนและได้จดจ าไว้ การเสาะแสวงหาภายนอก (External Search) 
เป็นการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งภายนอกต่างๆ เช่น ข่าวสารประเภทความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคน, ข่าวสาร
จากผู้เช่ียวชาญหรือแหล่งรวมเอกสารต่างๆ ระดับมืออาชีพ (Expert Opinion), ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือการผ่านการ
ตรวจสอบ ทดลองใช้ และข่าวสารที่นักการตลาดสร้างขึ้นและน าเสนอโดยผ่านการโฆษณา , เว็บไซต์ , การแสดงสินค้า  
และโดยผู้แทนขาย (อดุลย์ และดลยา, 2550) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) 
 ความไว้วางใจหรือความเช่ือมั่น (Trust) คือ ความคาดหวังที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในตัวบุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลิกภาพ ดังนั้นความไว้วางใจของบุคคลจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาซ้ าๆ กับสิ่งที่ไว้วางใจ ระดับของความไว้วางใจของบุคคลขึ้นอยู่
กับพัฒนาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ และวัฒนธรรมเดิมด้วย ซึ่งค่อนข้างคงที่และเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ความไว้วางใจระหว่างบุคคลยังคงมีความแตกต่างกันไป มีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนการรับรู้ถึง
ความไว้วางใจของบุคคลโดยทฤษฎีของความเช่ือมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) ประกอบด้วย 3 มิติที่มีหลายองค์ประกอบ คือ 
ความน่าไว้วางใจ (Credibility) ความเมตตากรุณา(Benevolence) และความซื่อสัตย์ (Integrity) (Rempel, Holmes, & Zanna, 
1985, อ้างใน เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, นริศา ชุ่มอินจักร และปิยฉัตร ศรีสะอาด, 2558) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
 Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990) กล่าวว่าการตั้ งใจซื้อ(Purchase Intention) หมายถึง การแสดง 
ถึงการเลือกใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรกและกล่าวว่าความตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจ งรักภักด ี
ของลูกค้า รวีนันท์ และพัฒน์ธนะ (2558) กล่าวว่าความตั้งใจซื้อมีความส าคัญเนื่องจาก ความตั้งใจซื้อของผู้บริ โภค 
จะน าไปสู่การซื้อหรือใช้บริการจริง โดยที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดที่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งจะมีการพิจารณา  
จากข้อดี คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสินค้า เพื่อท าการเปรียบเทียบกัน และผู้บริโภคจะน ามาสรุปเป็นทางเลือก  
ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น ส่วน Engel, Blackwell and Miniard (1994) และ Kotler and Armstrong (2002)  
กล่าวว่าการตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) หมายถึง ระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินค้าก่อนการซื้อ รวมถึง สภาวะเศรษฐกิจมี
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ส่วนในการตั้งใจซื้อ ราคาและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วย การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ก็มีส่วนในการ
ซื้อและการแหล่งข่าวสารผลิตภัณฑ์ รวมถึง สถานท่ีที่ซื้อและเงื่อนไขในการซื้อผลิตภัณฑ์   

4.ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง E-word of mouth มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พล นววงศ์เสถียร (2553) ได้ศึกษา เรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) เรื่อง ผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์กับพลังการบอกต่อ พบว่าผู้ทรงอิทธิพลมีผลอย่างมากกับการสร้างกระแสบอกต่อ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) เรื่อง 
E-word of mouth มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนอินเทอร์ เน็ต กรณีศึกษา  E-marketplace ในประเทศไทย  
และพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า  
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการศึกษา  

 การศึกษาในครั้ งนี้ เป็นการศึกษาแบบกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research)  ในรูปแบบ 3 x 1 Matrix  
กลุ่มตัวอย่าง 40 คน ต่อ 1 กลุ่มการทดลอง การทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนั้น จึงมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน  
โดยผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วว่าทุกคนเคยซื้อสินเครื่องส าอางออนไลน์มาก่อน  เง่ือนไขการทดลองทั้ง 3 กลุ่มแบ่งออกเป็น 
เง่ือนไขที่ 1 ค าแนะน าจากแม่ค้าออนไลน์ เง่ือนไขที่ 3 การแนะน าจากดารา นักแสดง และเง่ือนไขท่ี 2 การแนะน าจากผู้มีชื่อเสียง
ด้านเครื่องส าอาง  

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท  
ต่อเดือน ส่วนใหญ่เรียนอยู่ในคณะอื่น ๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางบนโซเซียล
มีเดียเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จะเลือกซื้อเครื่องส าอางบนโซเซียลมีเดียเดือนละครั้ง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องส าอางต่อครั้ง
อยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท วัตถุประสงค์หลักคือการเลือกใช้เครื่องส าอางที่มีการปกปิดริ้วรอย จุดด่างด า 
โดยเลือกซื้อสินค้าจากการเลือกใช้แบรนด์เครื่องส าอางจากเคาน์เตอร์ห้าง 

ส่วนที่ 2 การทดสอบความแตกต่างของความไว้วางใจ ความต้ังใจในการซ้ือและความคิดเห็นต่อแหล่งข่าวสาร 
อภิปรายผล 

 การทดสอบหาความแตกต่างในการซื้อเครื่องส าอางของนักศึกษา ระหว่าง 3 เง่ือนไข ได้แก่  1) ค าวิจารณ์ของแม่ค้า
ออนไลน์  2) ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอาง และ 3) ค าแนะน าจากดารา นักแสดง ที่มีผลต่อ 3 ปัจจัย ได้แก่  
1) ด้านความไว้วางใจในการซื้อเครื่องส าอาง 2) ด้านความตั้งใจในการซื้อเครื่องส าอาง และ 3) ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

โฆษณาเครื่องส าอาง ด้านความไว้วางใจ พบว่า เงื่อนไขที่ 2) ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอาง (�̅� =4.12) ส่งผลให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไว้วางใจสูงกว่าเง่ือนไขที่ 1) ค าวิจารณ์ของแม่ค้าออนไลน์ (�̅� =3.07)และ เง่ือนไขที่ 3) ค าแนะน า



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   306 

 

จากดารา นักแสดง (�̅� =2.93)  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้อ่านค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เครื่องส าอางจะมีความไว้วางใจในการซื้อเครือ่งส าอางสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านค าวิจารณแ์ละค าแนะน าจาก แม่ค้าออนไลน์ 

และ ดารา นักแสดง ด้านความต้ังใจซ้ือ พบว่า เง่ือนไขที่ 2) ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอาง  (�̅� =4.12)   

ส่งผลให้ผู้ตอบแบบ สอบถามเกิดความตั้งใจสูงกว่าเง่ือนไขที่ 1) ค าวิจารณ์ของแม่ค้าออนไลน์  (�̅� =2.92)  และ เง่ือนไขที่  

3) ค าแนะน าจากดารา นักแสดง (�̅� =2.91)  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้อ่านค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอางจะมีความตั้งใจในการซื้อเครื่องส าอางสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านค าวิจารณ์และค าแนะน า
จาก แม่ค้าออนไลน์ และ ดารา นักแสดง ด้านความคิดเห็นต่อแหล่งข่าวสารเคร่ืองส าอาง พบว่า เง่ือนไขที่ 2) ค าแนะน าจาก

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอาง (�̅� =3.77) ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อแหล่งข่าวสารเครื่องส าอาง  

สูงกว่า เง่ือนไขที่ 1) ค าวิจารณ์ของแม่ค้าออนไลน์ (�̅� =3.08)  และ เง่ือนไขที่ 3) ค าแนะน าจากดารา นักแสดง (�̅� =3.22)  ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้อ่านค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอางจะมีระดับความคิดเห็น
ต่อแหล่งข่าวสารเครื่องส าอางสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านค าวิจารณ์และค าแนะน าจาก แม่ค้าออนไลน์ และ ดารา นักแสดง  
ผลการศึกษาท่ีได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง E-word of mouth มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องท าการหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และท าการหาข้อมูลทุกครั้งที่ท าการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับการศึกษาของ  
ภาณุพงษ์ ม่วงอินทร์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ส่งผล
ต่อการตั้งใจซื้อเครื่องส าอาง ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในด้านการ  
แจ้งข่าวสารเป็นด้านเดียวท่ีไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อเครื่องส าอางของผู้บริโภค เนื่องจากบุคคลที่มีช่ือเสียง ยังไม่สามารถที่จะเป็นท่ี
น่าไว้วางใจแก่บุคคลส่วนใหญ่ เพราะการติดตามบุคคลที่มีช่ือเสียงจะมีแค่กลุ่มคน บางกลุ่มเท่านั้นที่จะติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้น
คนอีกส่วนหนึ่งจึงไม่ได้รับข่าวสารจากบุคคลที่มี ช่ือเสียงที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์สินค้านั้น  ๆ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการแจ้ง
ข่าวสารของตัว เครื่องส าอางส่งไปไม่ถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง และท าให้กลุ่มคนท่ีไม่ได้ติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ทราบ ข้อมูลของ
สินค้าจึงไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อเครื่องส าอางของคนกลุ่มนี้ 

ส่วนที่ 3 การทดสอบเพ่ิมเติมในส่วนของความคิดเห็นต่อแหล่งข่าวสาร 
 จากการทดสอบเพิ่มเติมเรื่องความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าเครื่องส าอางในแต่ละกลุ่ม  
มีความคิดเห็นต่อแหล่งข่าวสารของเครื่องส าอางไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นในประเด็นย่อย “ด้านแหล่งข่าวสาร (ผู้รีวิวเครื่องส าอางใน

ส่วนที่ 1) มีความเช่ียวชาญในด้านเครื่องส าอาง” พบว่า เง่ือนไขที่ 1) ความถี่ในการซื้อ 1 เดือน ซื้อ 1 ครั้ง (�̅� =4.09)  

มีความแตกต่างจาก ความถี่ในการซื้อ 12 เดือน ซื้อ 1 ครั้ง (�̅� =4.20) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง 1 เดือน ซื้อ 1 ครั้งมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นด้านแหล่งข่าวสาร มีความเช่ียวชาญในด้าน
เครื่องส าอาง สูงกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความถี่ในการซื้อ 12 เดือน ซื้อ 1 ครั้งดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่าแหล่งข่าวสารที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องส าอางจะมีอิทธิพลต่อในการให้ความสนใจต่อแหล่งข่าวสารมากกว่า 
ค าแนะน าแม่ค้าออนไลน์ และค าแนะน าจากดารานักแสดง 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   307 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 จากผลการศึกษาพบว่า แหล่งข่าวสารที่นักศึกษา ให้ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอาง โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดในแต่ละด้าน  คือ การวิจารณ์และการแนะน าจากผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องส าอาง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายด้วยการให้ผู้เช่ียวชาญในด้านเครื่องส าอางเป็นผู้เขียนค าวิจารณ์และค าแนะน า  (Review) จะส่งผลให้เกิดความ
ไว้วางใจสูงสุดและความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภค และหากผู้ประกอบการต้องการจะให้กลุ่มเป้าหมายมีความต่างในการให้ข้อมูล
ของค าวิจารณ์และค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญสินค้าเครื่องส าอาง มีผลต่อความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค และระดับความ
คิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการโฆษณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ควรใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ดารานักแสดง หรือ จากผู้ใช้ที่
เคยมีประสบการณ์ในการใช้สินค้ามาแล้ว  
 จากการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องความคิดเห็นต่อแหล่งข่าวสาร พบว่าแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความไว้วางใจจากค าวิจารณ์และค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่อ งส าอางมากกว่าค าแนะน าจาก
แม่ค้าออนไลน์ และ ดารานักแสดง ดังนั้นหากผู้ประกอบการใช้แหล่งข่าวสารที่จากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องส าอาง เป็นผู้เขียนค า
วิจารณ์ในเชิงบวกต่อสินค้า มีโอกาสที่จะมีผู้ติดตามการรีวิวในครั้งต่อ  ๆ ไปสูงกว่าการให้ดารา นักแสดงเป็นผู้ท าการแนะน า  
ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
 2. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการโฆษณา 
 จากการศึกษาพบว่าการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ควรสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง ด้วยการให้ลูกค้าที่
เคยใช้บริการจริง ๆ เป็นผู้เขียนค าวิจารณ์ (Review) จะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจสูงสุด และการสร้างให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อ  
หรือเกิดการแชร์ข้อมูลของสินค้า ควรให้ผู้มีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยว หรือบล็อกเกอร์การท่องเที่ยว เป็นผู้แนะน า และควรสื่อสาร
ไปยังเพศชาย จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจสูงสุด  
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