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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1)เพื่อศึกษาคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ 2)เพื่อศึกษาผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เค ร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้บริโภคเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บตวัอย่าง คือแบบสอบถามในรูปแบบของกูเก้ิลฟอร์ม มี 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล

ลกัษณะประชากรทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นผูมี้อิทธิพล

บนส่ือออนไลน์ ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือ ขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 กลุ่มตวัอยา่ง ทางผูว้ิจยั

ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อให้บรรยายลกัษณะขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ และระดบัการ

ตดัสินใจซ้ือผ่านช่องออนไลน์ วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า

ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Squre) และใชค้่าทดสอบ f-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) สถิติท่ีใชท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



 ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงให้ความสนใจต่อการซ้ือ

เคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลน์ มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี โดยมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี

มากท่ีสุด ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา/ขา้ราชการ/พนกังานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท โดยมีผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์มี

ผลต่อการตดัใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์มีความแตกต่างบาง

ดา้น ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์มีผลต่อการตดัใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้

จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ระดบัมาก และผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้มีผลต่อการตดัใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ระดบัมาก

เช่นกนั 

ค าส าคญั ผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน ์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองส าอางเกาหลี 

 

1.บทน า 

ในปัจจุบนัเคร่ืองส าอางนบัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมและมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ใน

การเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตประจ าวนั สินคา้อุปโภคบริโภคประเภทเคร่ืองส าอาง

สามารถเขา้ถึงได้ทั้ งผูบ้ริโภคเพศหญิงและผูบ้ริโภคเพศชายได้มากข้ึน เน่ืองจากความต้องการ

เคร่ืองส าอางท่ีเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและเสริมสร้างความสุขในชีวิตให้กบั

ผูบ้ริโภคในสังคม การมีรูปร่างหน้าตาท่ีดี ท่าทางกิริยามารยาทท่ีดี ผิวพรรณท่ีแลดูสะอาดเกล้ียง

เกลา เม่ือความสวยงามของผูค้นในปัจจุบนัตอ้งอาศยัความจ าเป็นดงักล่าว การแสวงหาวิธีการรักษา

ดูแลตวัเองจึงเป็นเร่ืองส าคญั โดยส่ิงท่ีน ามาส่งเสริมความงามและบุคลิกภาพของผูใ้ช้ เรียกว่า 

เคร่ืองส าอาง (เรณู โคตรจรัส, 2006) 

 อีกทั้งกระแสสังคมท่ีปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลาท าให้ผูบ้ริโภคไม่เพียงแต่ซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเขา้ผา่นเคาน์เตอร์แสดงสินคา้เท่านั้น ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นสังคมและเทคโนโลยีของแต่

ละประเทศ การบริโภคสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนั ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางสังคม เทคโนโลย ีและถ่าย

ถอดวฒันธรรมจากแหล่งหน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึงได้อย่างง่ายได้ หน่ึงในกระแสสังคมและ

เทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทต่อคนไทยมาท่ีสุดก็คือ การซ้ือขายสินคา้แบบใหม่ท่ีเรียกว่า พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นทางเลือกของผูซ้ื้อผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นช่อง



ทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจสูงและครอบคลุมทัว่โลก และกระแสสังคมและ

วฒันธรรมท่ีเขา้มามีบทบาทต่อคนไทยมากท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึงคือ อิทธิพลจากสังคมและวฒันธรรม

ของประเทศเกาหลี จากการเปิดประเทศและการยายวฒันธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้

วฒันธรรมและค่านิยมของประเทศเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยทุกเพศทุกวยัอย่างรวดเร็ว 

ไดแ้ก่ ละครเกาหลี เพลง อาหาร รวมถึงเคร่ืองส าอางท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคเพศหญิงทุกวยั  

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ตราสินค้ากบัผูมี้อิทธิพลบนส่ือ

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร จึงตอ้งการทราบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และผูมี้อิทธิพลบน

ส่ือออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์

มากน้อยเพียงใด  เพื่อบุคคลท่ีสนใจเก่ียวกับเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีหรือ

ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการน าเขา้เคร่ืองส าอางเกาหลีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษา 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ 

2.2 เพื่อศึกษาผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร  

2.3 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร  

 

3.สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 



 สมมติฐานท่ี 2 ผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 4.1 สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการวางแผนกลยทุธ์ทาง

การตลาดของผู ้ประกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 4.2 เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ นักวิจยั นักศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

5.ขอบเขตในการศึกษา 

 งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศ

หญิงในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อายุ

ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ 

ส าหรับวธีิการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitive Research) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

แบบสอบถามในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีระยะเวลาของการส ารวจ

ในช่วงเดือนกนัยายน - เดือนตุลาคม 2563 

 

 

 

 



6.ระเบียบวธีิวจัิย 

 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitive Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึนจากการสอบถามเอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

แบ่งเน้ือหาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม

ประเภท Check List จ านวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเขา้จากประเทศเกาหลีผ่านช่องออนไลน์ เป็นขอ้ค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 

Questionnaire) โดยใชม้าตราวดัแบบ Likert’s Scale 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผ่านช่องออนไลน์ เป็นขอ้ค าถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale Questionnaire) โดยใชม้าตราวดัแบบ Likert’s Scale 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี

ผ่านช่องออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประเภท Check List จ านวน 7 ขอ้ 

ประกอบดว้ย ท่านมกัซ้ือเคร่ืองส าอางจากช่องทางออนไลน์ใด เคร่ืองส าอางท่ีซ้ือมกัเป็นประเภทใด 

ว ัตถุประสงค์ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ปริมาณท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ

เคร่ืองส าอางต่อเดือน จ านวนเงินเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อคร้ัง และขอ้เสนอแนะ 

 

7.ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีอายุ 20-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 276 คน (ร้อย

ละ 69) รองลงมา อายุ ต  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 72 คน (ร้อยละ 18) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน 174 คน (ร้อยละ 43.5) รองลงมา คือ พนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง จ านวน 118 คน (ร้อย

ละ 29.5) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) 

รองลงมา คือ 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 37.5) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า



มากท่ีสุด จ านวน 299 คน (ร้อยละ 74.8) รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 78 คน (ร้อย

ละ 19.5) มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 347 คน (ร้อยละ 86.8) รองลงมาคือ สมรส จ านวน 46 

คน (ร้อยละ 11.5) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในดา้นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านมกัเขา้ดูรีวิวในแหล่ง Social Media ต่างๆ ก่อนซ้ือเคร่ืองส าอาง 

(�̅� = 4.47) รองลงมาคือ ท่านให้ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือของตราสินค้าเคร่ืองส าอางท่ี

จ าหน่ายออนไลน์ (�̅� = 4.40) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านมกัจะซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีผลิตแบบมี

จ านวนจ ากดั (�̅� = 2.35) 

ข้อมูลด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า X  S.D. ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 

1.ท่านมกัซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี

ผา่นช่องทางออนไลน์เป็นประจ า 

2.99 1.306 ปานกลาง 

2.ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีเป็นสินค้าน าเข้ามีผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของท่าน 

4.10 0.938 มาก 

3.ท่านให้ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือของตรา

สินคา้เคร่ืองส าอางท่ีจ าหน่ายออนไลน์ 

4.40 0.829 มากท่ีสุด 

4.ท่านมักจะซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีผลิตแบบมีจ านวน

จ ากดั 

2.35 1.084 นอ้ย 

5.ท่านมกัเช่ือวา่ตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีมีราคาแพง

มกัมีคุณภาพดี 

3.53 0.986 มาก 

6.ท่านเช่ือว่าราคาของเคร่ืองส าอางท่ีแพงหมายถึง

ภาพลกัษณ์ระดบัสูงของตราสินคา้ 

3.65 1.034 มาก 



7.ท่านมักจะซ้ือเคร่ืองส าอางจากตราสินค้า ท่ี มี

ส่วนผสมจากวตัถุดิบธรรมชาติ 

4.02 0.880 มาก 

8.ท่านเช่ือวา่เคร่ืองส าอางท่ีดีจะตอ้งเป็นตราสินคา้ท่ี

มีช่ือเสียงเท่านั้น 

3.12 1.063 ปานกลาง 

9.ท่านเช่ือว่าการซ้ือตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีมีราคา

แพงท าใหภ้าพลกัษณ์ของท่านดูดีข้ึน 

3.12 1.108 ปานกลาง 

10.ท่านจะซ้ือเคร่ืองส าอางของตราสินคา้นั้นหากมี

ค าวจิารณ์ท่ีดี 

4.34 0.789 มากท่ีสุด 

11.ท่ า น มั ก เ ข้ า ดู รี วิ ว ใ น  Youtube ก่ อ น ซ้ื อ

เคร่ืองส าอาง 

4.07 1.065 มาก 

12.ท่านมักเข้าดูรีวิวในแหล่ง Social Media ต่างๆ

ก่อนซ้ือเคร่ืองส าอาง 

4.47 0.804 มากท่ีสุด 

13.การโฆษณาท าใหท้่านเช่ือวา่เคร่ืองส าอางของตรา

สินคา้นั้นมีคุณภาพดี 

3.41 0.974 มาก 

14.ท่านมักจะซ้ือเคร่ืองส าอางตามค าแนะน าของ

พนกังาน 

2.81 1.014 ปานกลาง 

15.ท่านมกัซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ในเชิงบวก 

4.18 0.782 มาก 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในดา้นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัผู้มีอทิธิพลบนส่ือออนไลน์ 
  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในดา้นของผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ โดยพิจารณาเป็น



รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านช่ืนชอบผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีไม่มีเร่ืองเส่ือมเสีย 
เช่น ฉอ้โกง (�̅� = 4.11) รองลงมาคือ ท่านเช่ือวา่การมีบุคลิกภาพท่ีดีของผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์
เหมาะสมกบัเคร่ืองส าอางท าให้รู้สึกสนใจเคร่ืองส าอางของตราสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน (�̅� = 4.02) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านมกัจะซ้ือตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีช่วยให้ท่านไดพ้บปะกบัคนดงัท่ีท่าน
ช่ืนชอบ (�̅� = 2.50) 
 
ข้อมูลด้านผู้มีอทิธิพลบนส่ือออนไลน์ X  S.D. ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 

1.ท่านมกัซ้ือเคร่ืองส าอางตามค าแนะน าของผูมี้อิทธิ
ผลบนส่ือออนไลน์ เช่น บิวต้ีบล็อกเกอร์ ดารา หรือผู ้
ท่ีมีช่ือเสียง 

3.66 1.003 มาก 

2.ท่านช่ืนชอบผู ้มีอิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีไม่มี
เร่ืองเส่ือมเสีย เช่น ฉอ้โกง 

4.11 1.046 มาก 

3.ท่านเช่ือว่าการมีบุคลิกภาพท่ีดีของผูมี้อิทธิพลบน
ส่ือออนไลน์เหมาะสมกับเคร่ืองส าอางท าให้รู้สึก
สนใจเคร่ืองส าอางของตราสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน 

4.02 .924 มาก 

4.ท่านมกัจะซ้ือตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีมีบุคคลท่ี
ท่านช่ืนชอบเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

3.24 1.209 ปานกลาง 

5.ท่านเช่ือวา่การกล่าวอา้งสรรพคุณของเคร่ืองส าอาง
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นขอ้มูลจริง 

2.91 1.075 ปานกลาง 

6.ท่านมกัจะซ้ือตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีช่วยให้ท่าน
ไดพ้บปะกบัคนดงัท่ีท่านช่ืนชอบ 

2.50 1.278 นอ้ย 

7.ท่านคิดว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ท่ี ดี ข้ึนอยู่กับ
ช่ือเสียงของพรีเซ็นเตอร์ 

2.92 1.161 ปานกลาง 

8.ท่านเช่ือว่าผูมี้อิทธิพลบนโลกออนไลน์มีข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางท่ีตรงตามความเป็นจริง 

3.09 1.026 ปานกลาง 

9.ท่ า น เ ช่ื อ ว่ า ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลบน ส่ื อ อ อน ไล น์ มี
ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงท าใหเ้กิดการซ้ือใชต้าม 

3.52 .999 มาก 



10.ท่านคิดวา่ผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีรูปแบบ
ในการน าเสนอเคร่ืองส าอางท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม 

3.62 .963 มาก 

11.ท่านเช่ือว่าผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์มีข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางมีความละเอียด ชดัเจน 
ครบถว้น ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีรอบดา้น 

3.36 1.019 ปานกลาง 

12.ท่านเช่ือว่าผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีการ
อพัเดทขอ้มูลเคร่ืองส าอางใหม่ ๆตลอดเวลา ท าให้
เพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆใหก้บัผูติ้ดตาม 

3.64 .972 มาก 

13.ท่านเช่ือว่าผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีความรู้
และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางเป็นอย่างดี
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตราสินคา้ได ้

3.55 1.010 มาก 

14.ท่านเช่ือวา่ผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีลกัษณะ
การพูด/เขียนท่ีชัดเจน สามารถสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในสินคา้เป็นอยา่งดีใหก้บัผูติ้ดตามได ้

3.78 .932 มาก 

15.การมีหลกัฐานอา้งอิงและมีการทดลองสินคา้โดย
ผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์จริง ท าให้ผูติ้ดตามรู้สึก
วา่มีความน่าเช่ือถือ 

3.93 .925 มาก 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในดา้นของผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ผ่านช่องออนไลน์ 
  พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
ช่องทางออนไลน์จาก Watson  จ  านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทส าหรับ
ทะนุบ ารุงผวิและการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผวิ  จ  านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ซ้ือเคร่ืองส าอาง
เพื่อน าไปใช้เอง จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ปริมาณท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคร้ังละ 1-4 ช้ิน 
จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางเดือนละ 1-3 คร้ัง จ านวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.7 และมีจ านวนเงินเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อคร้ังละ 101-500 บาท จ านวน 
186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 



 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทาง
ออนไลนแ์ตกต่างกนับางดา้น  
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เค ร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 คือ  ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เค ร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร 
 
8.การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายตามผลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

8.1 อภิปรายผลขอ้มูลทัว่ไป 

  ผูบ้ริโภคเพศหญิงให้ความสนใจต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ มีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี โดยมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา/
ขา้ราชการ/พนกังานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท อาจกล่าว
ไดว้่าผูบ้ริโภคมีการศึกษาในระดบัมาตรฐาน มีอาชีพมัน่คงปานกลาง และมีรายไดค้่อนขา้งน้อย 
เป็นกลุ่มวยันักเรียน-วยัท างานตอนต้น โดยนิยมซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทเคร่ืองส าอางส าหรับ
ทะนุบ ารุงผิวและการแก้ไขข้อบกพร่องของผิว มากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์
การตลาดเคร่ืองส าอางท่ีคาดการณ์วา่ ธุรกิจเคร่ืองส าอางมีการแข่งขนัแบบเฉพาะกลุ่มมากข้ึน โดย
ในปี 2562 ตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวและเคร่ืองส าอาง เติบโตเฉล่ีย 75% มูลค่าเฉล่ียประมาณ 5.93 
หม่ืนลา้นบาท (Euromonitor, 2019) ถือไดว้า่สถานการณ์ปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีทา้ทายส าหรับตลาด
ความงามอยา่งมาก ยากท่ีจะคาดการณ์ถึงภาพรวมของการเติบโต  เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 
ผูบ้ริโภคตอ้งสวมหนา้กากอนามยั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเคร่ืองส าอาง 
  8.2 อภิปรายผลการทดสอบทางสมมติฐาน 



  ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับผูมี้อิทธิพลบนส่ือออนไลน์ ทั้ ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ และดา้นจ านวนเงินเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อคร้ัง มาก
ท่ีสุด โดยรวมทั้งหมดเป็นความคิดเห็นในเชิงบวกท่ีผูบ้ริโภคเลือกในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
  ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผ่านช่องทางออนไลน์ ดา้นประเภทของเคร่ืองส าอาง ดา้นความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อเดือน 
ด้านปริมาณท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางต่อคร้ัง และด้านจ านวนเงินเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองส าอางต่อคร้ัง 
โดยรวมทั้งหมดเป็นความคิดเห็นในเชิงบวกท่ีผูบ้ริโภคเลือกในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่น
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
 
9.ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1.แนะน าให้ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลี เช่น ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ และการ

เปิดรับส่ือออนไลน์เพื่อให้เกิดข้อสรุปท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลี 

 2.แนะน าให้ศึกษากบักลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างคร้ังน้ีศึกษา

เพียงในเขตกรุงเทพมหานคร อาจไม่สะทอ้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี

ผ่านช่องทางออนไลน์ในพื้น ท่ีหลักภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทยได้ เ ป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการ นกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปท่ีสนใจหรือท าเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองส าอางใน

การส ารวจตลาดในประเทศไทยวา่มีแนวโนม้และความตอ้งการทางการตลาดมากนอ้ยเพียงใด 
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