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บทคัดย่อ  

  การศึกษาวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซือเครืองสาํอางยหีอ้

มีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา จาํนวน 400 

คน ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ประชากรทีตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส

แลว้ การศึกษาระดบักวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/พนักงานราชการ เนืองจากความไวว้างใจใน

การซือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือ

เฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

 คําสําคัญ :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, เครืองสําอางยีหอ้มีสทนี, สือเฟสบุค๊ 

 

Abstract  

The purpose of research is study marketing mix factors in buying brand Mistine cosmetics 

through Facebook media of consumers in Nakhon Si Thammarat Province. Study of 400 people. The 

population that responded to questionnaire mostly female, aged between 31 - 40 years, marries status, 

bachelor's degree education, most of them are employees of private companies and result the trust in the 

purchase is related to the behavior of the decision to buy the branded Mistine cosmetics through Facebook 

media. And marketing mix factors do not correlate with the decision making behavior of buying branded 

Mistine cosmetics through Facebook media.  
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ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา  

จากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงเกิดขึนมากมายทงัสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

สภาพแวดลอ้ม แมก้ระทงัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ดงันนัเราจะเห็นในปัจจุบนัค่านิยมของสังคมไดเ้ปลียนไป

ทาํใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่มีความซบัซ้อน และความยุง่ยากลดนอ้ยลง จากการทีผูป้ระกอบการและ

ธุรกิจต่างๆ ไดพ้ยายามนาํเสนอสินคา้หรือบริการทีช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายและรวดเร็วยิงขึน ทาํให้

การตลาดมีการแข่งขนักนัเพือนาํเสนอสินคา้และบริการของตนใหก้บัผูบ้ริโภคไดส้ร้างความแตกต่างให้กบั

ตวัผลิตภณัฑ ์ลดราคาสินคา้ ช่องทางหาซือสินคา้ไดง่้ายขึนต่างนาํกลยุทธ์ต่างๆมาใช้กบัธุรกิจ แต่ปัจจุบนั

ผูบ้ริโภคใหส้ําคญัในเรืองราคาเป็นตวัชีวดัในการตดัสินใจซือสินค้า ความแตกต่างของระดบัราคามีผลต่อ

การตดัสินใจของลูกคา้  ซึงในขณะทีความแตกต่างในดา้นรูปแบบการใช้งาน หรือคุณภาพของตวัสินค้าไม่

แตกต่างกนันกั สามารถเปลียนหรือทดแทนกนัได ้จึงทาํใหเ้กิดกลยุทธ์การขายสินค้าทีทาํให้ลูกค้าตดัสินใจ

ซือสินคา้ไดง่้ายขึน รวดเร็วและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ดงันนัเราจึงเห็นปัจจุบนัวา่มีหลายธุรกิจไดน้าํ

กลยทุธ์มาจุดประกายสินคา้ใหเ้กิดความสนใจกบัผูบ้ริโภคมากขึน (สุธีณี แช่เฮง, 2554, หนา้ 18) 

สือสังคมออนไลน์ได้เขา้มามีบทบาทในยุคของเทคโนโลยี ซึงมีลกัษณะเป็นเครือข่ายสังคมทีมี

รูปแบบและความสามารถในการใช้งานทีหลากหลาย เช่น การแบ่งปันรูปภาพ ข้อความ การแสดงความ

คิดเห็น การเล่นเกมออนไลน์การสร้างกลุ่มของบุคคล การแสดงตนว่าอยู่ ณ  สถานทีใด โดยรูปแบบและ

วธีิการต่าง ๆ สามารถใชง้านผ่านสือสังคมออนไลน์ไดอ้ย่างหลากหลาย ซึงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที

สามารถแบ่งปันรูปภาพ และภาพเคลือนไหวไดด้ว้ย เป็นตน้ (แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556, หน้า 22) และสือ

ออนไลน์ทางดา้นเครืองสําอางถือวา่เป็นตวันาํหลกัของการเปลียนแปลงทางดา้นการเลือกสินคา้ทีชัดเจน

ทีสุด ซึงแนวทางการติดตามขอ้มูลดงักล่าวนี ทาํให้ประชาชนมีการซึมซบัความตอ้งการในการบริโภคสินคา้

เครืองสําอางเหล่านนัโดยไม่รู้ตวั จนกลายมาเป็นสิงสําคญัในการชีวิตในปัจจุบนั สือออนไลน์จึงสําคญัอีก

สือหนึงทีเข้ามามีบทบาทในการทําให้ประชาชนหันมาสนใจสินค้าเครืองสําอาง และมักจะมีการใช้

เครืองสําอางในแบบต่างๆตามสือออนไลน์ทีมีการนาํเสนอผ่านสือต่าง ๆ มากขึน (พรพิมล หล่อตระกูล, 

2551, หนา้ 3)  

การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมความงามไดรั้บความนิยมเพิมมากขึนเป็นลาํดบั โดยเฉพาะการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ทีทาํให้เกิดความสวยสําหรับผูห้ญิง รวมทงัมีการใช้สือออนไลน์ในการโฆษณาเพือเพือความ

สะดวกสบายในการเลือกซือ ช่องทางออนไลน์ก็เป็นปัจจยัหนึงในการเพิมช่องทางการจาํหน่ายและยอดขาย

เครืองสําอาง ไม่ว่าจะเป็นทางเฟสบุ๊ค  อินสตาแกรม หรือหน้าบล็อกเนืองจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

เครืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คนนั ผูส้นใจสามารถสั งซือสินคา้ได้ตลอดเวลา 24 ชวัโมง และสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิมเติมกบัผูจ้าํหน่ายไดท้นัที (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554, หนา้ 16) 

ในปัจจุบนัเครืองสําอางมีหลากหลายตราสินค้าให้ผูบ้ริโภคเลือกซือ และผลิตภณัฑ์มีสทีนเป็น      

แบรนด์สินค้าทีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึงบริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ได้เป็นผู้จดั

จาํหน่ายและไดมี้การพฒันาสินคา้ออกมาใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซือกนัหลายชนิด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกาย 



ผิวหนา้ ริมฝีปาก หรือผลิตภณัฑที์ใหค้วามสวยความงามอีกมากมาย ทาํใหมี้สทีนเป็นแบรนด์ทีมีชือเสียงใน

ระดบัหนึง โดยมีสทีนได้มีการออกแบบรูปลกัษณ์ของแบรนด์ทีมีความหรูหรามีราคา แต่การทีมีสทีนจะ

รักษาพืนทีการครองตลาดไวไ้ดก้็ตอ้งคิดกลยุทธ์ทางการตลาดมากมาย เพือทีจะสู้กับคู่แข่งสําคญัอีกหลาย  

แบรนด์เช่นกนั และแผนการตลาดของมีสทีนก็เป็นสิงสําคญัทีนาํมาสู้รบกบัผลิตภัณฑต่์าง ๆ ได้แก่ การใช้

สือโฆษณา การโฆษณาผ่านสือออนไลน์ เป็นตน้  

ดงันันจึงมีความน่าสนใจทีจะการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนของผูบ้ริโภคผ่านสือเฟสบุค๊ในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเป็นงานวิจยัทีมุ่งเน้น

ศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านสือเฟสบุ๊คโดยตรง ซึงทาํให้สือออนไลน์

เป็นทีนิยมสังคมทีน่าศึกษาเป็นอยา่งมาก พฤติกรรมของการเลือกซือสินคา้โดยมีสือเฟสบุค๊เป็นตวักระตุน้ที

ก่อให้เกิดคาํถามในงานวิจยัว่า ทาํไมสือเฟสบุ๊คถึงมีผ ลกับการเลือกซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนของ

ประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช และมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างไรบา้ง ทงันีผลงานวจิยัเรือง

นีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางการตลาด หรือผูส้นใจอืน ๆ ทีเกียวขอ้งต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผู ้บริโภคในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

3 เพือศึกษาความไวว้างใจในการซือเครืองสําอางยห้ีอมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

4. เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือ เฟสบุค๊ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอาง

ยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที 2 ความไว้วางใจในการซือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต ัดสินใจซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

สมมติฐานขอ้ที 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

 



ขอบเขตในการวิจัย 

  เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการวจิยัในครังนี ผูว้จิยัได้กาํหนดขอบเขตของการวิจยัเป็นการศึกษา

ลกัษณะประชาการศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และความไวว้างใจในการซือทีมีความสัมพนัธ์

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ เ ครืองสําอางยี ห้อมีสทีนผ่านสือ เ ฟสบุ๊คของผู ้บ ริโภคในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 

ประโยชน์ของการวจิัย 

1. มีการประหยดัเวลาในการเลือกซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

2. มีการระบุหรืออธิบายคุณสมบติัของตวัผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ขา้ใจอย่างละเอียดใน

การเลือกซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนได ้

3. ผูบ้ริโภคสามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาผ่านสือเฟสบุค๊ในการเลือกซือเครืองสําอางยหีอ้มีสทีน 

4. ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนมากยิงขึน 

5. ผูบ้ริโภคสามารถใชสื้อในการพฒันา ปรับปรุงหรือต่อยอดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในธุรกิจ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนได ้

6. เพือเป็นประโยชน์ต่อผู ้ทีสนใจเรืองการตลาดและการโฆษณาสินคา้ออนไลน์ เพือนําไปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

 

แนวคิด/ทฤษฏีและงานวิจัยทเีกียวข้อง 

  1.  แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

  อุไรรัตน์ มากไมตรี, (2558, หนา้ 21) ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจหรือ

กิจกรรมทางกายภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ เพือใช้เป็นกระบวนการเลือกสรร รักษา และกาํจดั 

สิงทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิดต่างๆ เกิดขึนเพือสนองความต้องการ โดย

กระบวนการเหล่านีมักมีผลกระทบต่อผู ้บริโภคและสังคมของผู ้บริโภคทังในทางตรงและทางอ้อม 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะเฉพาะทีเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ทงัปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในของแต่ละ

บุคคล เพือพยายามทาความเขา้ใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทวัไปก็ยงัพยายาม

ประเมินสิงทีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสงัคมแวดลอ้ม

ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ซึงหมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเกียวกบัการ

ใชสิ้นคา้และบริการต่างๆ รวมทงักระบวนการในการตดัสินใจทีมีผลต่อการแสดงออก 

  Schiffman and Kanuk (1987, p 15) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมทีผูบ้ริโภค

แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ ใช้ ประเมินผล ซึงผู ้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตนได ้เนน้ศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรทีมีอยู่ ทงัเงิน เวลา และกาํลงัเพือ



บริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ  อนัประกอบดว้ย ซืออะไร ทาํไมจงึซือ ซือเมือไร อย่างไร ทีไหน และบ่อยแค่

ไหน 

  สรุปไดว้า่ แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะดาํเนินการ

เป็นขนั ๆ จนไปสู่การตดัสินใจซือ โดยมีปัจจยัภายนอกทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ เช่น การ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ แหล่งขอ้มูลทีไม่เป็นทางการ สังคม ครอบครัว รวมทงัปัจจยัภายใน เช่น การรับรู้ 

และลกัษณะเฉพาะบุคคล ดงันนัในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดเหล่านีไปกาํหนดเป็นตวัแปรทีจะมีผล

ต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือเครืองสําอางของผูบ้ริโภค 

  2.  แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความไว้วางใจ 

  มีนา อ่องบางนอ้ย (2553, หนา้ 34) ไดก้ล่าวว่า ความไวว้างใจ หมายถึง ความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด

ซึงเกิดจากการติดต่อสือสารระหวา่งลูกคา้กับผูใ้ห้บริการ ลูกคา้ซึงมีความไวว้างใจจะเกิดความรู้สึกมนัใจ

หรือเชือมนัต่อองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการ และผูใ้ห้บริการ ความไวว้างใจได้กลายเป็นตวัวดั

สัมพนัธภาพซึงจบัตอ้งไดย้ากระหวา่งองค์กรกบัลูกคา้ 

      Salam Lyer และ Palvia (2005, p 77) ไดอ้ธิบาย ความไวว้างใจในการซือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต วา่ 

ความตงัใจในการซือสินคา้นนัเริมตน้จากการรับรู ◌้ผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคลทีมีต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ 

โดยผูซื้อไดพ้ฒันาประสบการณ์ทีไดรั้บไปเป็นความเชือทีตนมีต่อเวบ็ไซต์ในดา้นต่างๆ ขึนมา ซึงความเชือ

ในเชิงบวกย่อมนาํไปสู่ ทศนคติทีดีต่อการใชบ้ริการ ทาํใหเ้กิดความตงัใจทีจะใช้บริการจนถึงความตงัใจทีจะ

ซือในทีสุด เมือผูซื้อเห็นว่าเวบ็ไซต์นีสามารถไวว้างใจไดแ้ลว้ก็จะเกิดโอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์

ไปสู่ ความมนัใจและความเต็มใจทีจะซือสินคา้จากเวบ็ไซตนี์ในครังต่อๆ ไป 

  Lee & Turban (2001 อา้งอิงตาม Efraim Turban, 2002, p 132-133) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดรูปแบบความ

ไวว้างใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นสถานะทางด้านจิตวิทยาของฝ่ายทีเกียวข้องทีกาลังติดตาม

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพือทีจะทาํใหแ้ผนการทีวางไวป้ระสบความสําเร็จหน่วยงานต่าง ๆ ทีทาํการคา้จะมี

ความอ่อนแอและถูกโจมตีไดง่้าย หรืออีกในคาํพูดหนึงก็คือ ทงัสองฝ่ายทีทาการคา้และมีคาสังซือขายผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตระหวา่งกนั มีความเสียง เนืองจากผูข้ายและผูซื้อไม่ได้พบหน้ากนัโดยตรงผู้ซือไดเ้ห็น

เพียงแค่รูปภาพของสินคา้แต่ไม่ใช่ตวัสินคา้จริงๆการรับรองคุณภาพและคาํสัญญาในการจดัส่งถูกกล่าวขึน

อย่างง่ายดาย แต่พวกเขาจะรักษาสัญญาหรือไม่นนัยงัเป็นคาํถาม 

  ดงันนั ธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการคา้เช่นนี จะตอ้งมีความไวว้างใจในระดบัสูงเกิดขึนระหว่างทงัสอง

ฝ่าย คือ ทงัผูซื้อและผูข้าย ซึงมนัเป็นการยากของผูที้ทาํธุรกิจทางดา้นพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ทีจะสร้างความ

ไวว้างใจระดบัสูงกบัลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ทีคาดหวงั ความไวว้างใจเป็นเรืองทีสําคญัโดยเฉพาะในการคา้

ระดบัโลกผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ เนืองจาการปฏิบติัตามกฎหมายหรือการบงัคบัด้วยกฎหมายยงั

ทาํได้ยาก ในกรณี ทีมีการหลอกลวง และมีโอกาสทีจะเกิดความขดัแย้งเนืองจากความแตกต่างระหวา่ง

วฒันธรรมและสิงแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 



  3.  แนวคิดเกียวกับสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค 

  Positioning Magazine (2008, p 52) กล่าวไวว้่า เฟซบุ๊ค มีฟังก์ชั นพืนฐานของ Social Networking 

ทุกอย่างทีรายอืน ๆ มี อย่างการหาเพือน รายชือเพือน อลับมัรูป อลับมัคลิป และสมุดบนัทึก Blog แต่ที 

เฟซบุค๊ มีแตกต่างและมีมากมายคือเกมแปลก ๆ ตงัแต่เกมพืน ๆ อย่างการเล่นเป็นแวมไพร์ หรือซอมบีไป 

“Bite” หรือกดัคอเพือนให้มาอยู่เผ่าเดียวกบัเรา จนถึงเกมซบัซ้อนขึน อย่างการส่งดอกไมห้รือเครืองดืมไป

ใหเ้พือน มีเกมเลียงสัตวใ์หเ้รารู้สึกผูกพนั ทงัหมดทาํใหใ้ชเ้วลาอยู่บนเวบ็นีนานกวา่ Social Networking แห่ง

อืนๆ เป็นผลดีกบับรรดาแบนเนอร์โฆษณาของสปอนเซอร์ทงัหลาย และการลงโฆษณาในเวบ็ประเภทนี ยงั

มีจุดเด่นเฉพาะตวัหลายขอ้ ซึง เฟซบุค๊ สํานกังานใหญ่ทีสหรัฐฯ ได้ประกาศระบบการโฆษณาทีชดเจนใน 

Social Network ของตวัเองภายใตชื้อเฟซบุค๊ Ads ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1 Branded Pages ใหน้กัโฆษณา

สร้างหนา้เพจของผลิตภณัฑห์รือแบรนดโ์ดยเปรียบเสมือนเป็นเพจของผูใ้ช้คนหนึง คือมีอลับมัรูป มีรายชือ

เพือน และใคร ๆ ก็มาขอเป็นเพือนกับผลิตภณัฑ์นนั ๆ ได ้รับ Comments มีเกม และกิจกรรมออนไลน์

ร่วมกนัสารพดั ซึงรูปแบบนีเดิมก็มีหลายแบรนด์เริมทาํกนัมาแบบฟรี ๆ ก่อนนี แล้ว แต่จากนีไปจะถูก 

เฟซบุ๊ค มองว่าเป็นโฆษณาและตอ้งเขา้ระบบนี (2 Social Ads คือ ผูล้งโฆษณาเลือกยิงโฆษณาให้เฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็น เช่น เลือกอายุโรงเรียน เมือง ความสนใจ ซึงมีบนทึกแสดงไวอ้ยูแ่ลว้ใน Profile ของทุก

คน (3 Profile Data ผูล้งโฆษณาจะไดข้อมูลของผูค้ลิกโฆษณาไปใชวิ้จยัตลาด แมดู้เหมือนอาจละเมิดความ

เป็นส่วนตวั แต่ เฟซบุ๊ค ก็ยืนยนัวา่จะไม่ให้ชือหรืออีเมล์ออกไป จะให้เฉพาะขอ้มูลทวัไปอย่าง เพศ อายุ 

เมือง หรือรสนิยมความสนใจเท่านนั (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554, หนา้ 20) 

สรุปไดว่้า สือออนไลน์สามารถสือสารเชือมโยงความสัมพนัธ์ได้หลายหลายรูปแบบ รวมทงัมี

ประโยชน์ในเชิงธุรกิจทีหลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะเป็นเครืองมือทีทาํใหเ้กิดธุรกรรมการ ซือ -ขายบนโลก

ไซเบอร์ เนืองจากการพฒันาอย่างต่อเนืองของฟังก์ชนัการทาํงานบนสือ เฟสบุ๊ค ทีรองรับการทาํงานที

กวา้งขวางมากขึน ซึงสามารถนําไปใช้เป็นเครืองมือในการทาํพาณิชย์สังคม ได้เป็นอย่างดี ทงันีแบรนด์

สินคา้และเจา้ของร้านคา้ ควรเลือกใช้โมเดลทางธุรกิจทีเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และตระหนกั

ถึงกลยุทธ์และเครืองมือทีใชใ้นการเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ีกดว้ย 

  4.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, (2541, หนา้ 43) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวั

แปรทางการตลาดควบคุมได้ ซึงประกอบด้วย ดงันี (1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดย

ธุรกิจเพือสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ทีเสนอขาย ประกอบดว้ย สินค้า บริการ 

ความคิด จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกําหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั 2 

อย่าง ไดแ้ก่ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่า

ผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุนของผูบ้ริโภคผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 

ผลิตภณัฑ ์ถา้มูลค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซือดงันนัผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา ตอ้งคาํนึงถึงการยอมรับ

ของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งของผลิตภณัฑ์



ตลอดจนภาวะแข่งขนั (3 การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง

ประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรม ใช้เพือเคลือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการองค์การไปยงัตลาดสถาบนัทีนาํ

ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ซึงประกอบด้วย 2 ส่วนดงันี (3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of 

Distribution) (3.2 การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) (4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็น

การติดต่อสือสารระหวา่งผูซื้อและผูข้ายเพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ การติดต่อสือสารอาจใช้

พนกังานขายใช้สือ เครืองมือในการติดต่อสือสารมีหลายประเภทซึงอาจเลือกได้ดงันี (4.1 การโฆษณา 

(Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกียวกบัองคก์ารผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิดทีตอ้งการ

และจ่ายเงินโดยเป็นผูอุ้ปถมัภ์รายการ (4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการ

ส่งเสริมการตลาดทีนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์ (4.3 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจ

ตลาดโดยใช้บุคคล งานในขอ้นีจะเกียวขอ้งกบั กลยุทธ์การขายโดยใชพ้นกังานขายและการจดัการหน่วยงาน

ขายโดยพนกังานขาย การใหข้่าวเป็นการเสนอความคิดเห็นเกียวกบัสินคา้หรือบริการทีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน 

ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามทีมีการวางแผนโดยองค์การหนึงเพือสร้างทศันคติทีดีต่อ

องค์การใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหนึงการใหข้่าวกิจกรรมหนึงของการประชาสัมพนัธ์ในส่วนประสมการตลาด

ทงั 4 ประการ ทีกล่าวมาแลว้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและมีความสําคญัเท่ากนั นกัการตลาดจะตอ้งทาํ

การตดัสินใจ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ E. Jerome Mc Carthy ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัว

แปรทางการตลาดทีสามารถควบคุมได ้4 ประการ ซึงธุรกิจตอ้งนาํมาใช้ร่วมกนัเพือสนองความตอ้งการของ

ตลาดเป้าหมาย 

สรุปไดว้า่ จากส่วนประสมทางการตลาดในองค์กระกอบทงั 4 ประการพร้อมกนัไปจะตอ้งมีการ

ปรับปรุงปัจจยัให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ทางการตลาดทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทงันีเพือจะทาํให้

ลูกคา้ไดรั้บความพอใจมากทีสุด ควรทีจะนาํผลิตภณัฑที์เหมาะสม (Right Product) ออกจาํหน่ายในช่องทาง

ทีเหมาะสม (Right Place) โดยวธีิการส่งเสริมการตลาดทีดี (Right Promotion) และจาํหน่ายในราคาที

เหมาะสมและยุติธรรม (Right Price) เป็นตน้ เพือใหผู้้บริโภคไดมี้ความต้องการตามความพึงพอใจของตน 

  5.  ข้อมูลเกียวกับเครืองสําอาง 

 สาวิตรี เพ็ญสุภา (2555, หน้า 35) ไดใ้ห้ความหมายของ คาํว่า เครืองสําอาง ตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบญัญตัิเครืองสําอาง พ.ศ. 2535 กาํหนดไวว้า่ วตัถุทีมุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ 

อบ หรือกระทาํดว้ยวธีิอืนใด ต่อส่วนหนึงส่วนใดของร่างกายเพือความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริม

ใหเ้กิดความสวยงาม และรวมตลอดทงัเครืองประทินผิวต่างๆดว้ย แต่ไม่รวมถึงเครืองประดบัและเครือง

แต่งตวัซึงเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย วตัถุทีมุ่งหมายสําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครืองสําอาง

โดยเฉพาะ หรือ วตัถุอืนทีกําหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครืองสําอาง  เครืองสําอางควบคุม เป็น

เครืองสําอางกลุ่มทีอาจมีผลกระทบ หรือมีความเสียงต่อการเกิดอนัตรายบา้ง การกาํกบัดูแลจึงไม่เขม้งวดเท่า

เครืองสําอางควบคุมพิเศษ ผูป้ระกอบธุรกิจเพียงมาแจง้รายละเอียดต่อหน่วยงานรัฐ ภายในเวลาไม่น้อยกวา่ 



15 วนั ก่อนผลิตหรือนาํเขา้มาจาํหน่ายในราชอาณาจกัร การกาํหนดเครืองสําอางควบคุม คือ  ผา้อนามยั ทงั

ชนิดแผ่น และชนิดสอด ผา้เย็นหรือกระดาษเย็นในภาชนะบรรจุทีปิด แป้งฝุ่ นโรยตวั และ แป้งนํา เป็น

เครืองสําอางทีมีความเสียงสูงต่อการเกิดอนัตรายกบัผูบ้ริโภค เนืองจากพิษภยัหรืออนัตรายของเคมีภณัฑ์ที

เป็นส่วนผสม การกาํกบัดูแลจึงเขม้งวดทีสุด ดว้ยการใหต้อ้งมาขึนทะเบียนตาํรับ เมือไดร้ับใบสําคญัการขึน

ทะเบียนตาํรับเครืองสําอางควบคุมพิเศษเรียบร้อยแล้ว จึงจะผลิตหรือนาํเขา้มาจาํหน่ายได ้เครืองสําอางที

จดัเป็นเครืองสําอางควบคุมพิเศษ ไดแ้ก่ เครืองสําอางทีมีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขทีออกตามความในพระราชบญัญติัเครืองสําอาง พ.ศ 2535 ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2535) เรือง กําหนดเครืองสําอางควบคุมพิเศษ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัที 18) พ.ศ. 2537 เรือง กาํหนดเครืองสําอางควบคุมพิเศษ (ฉบบัที 3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัที 22) พ.ศ. 2538 เรือง กาํหนดเครืองสําอางควบคุมพิเศษ (ฉบบัที 4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัที 24) พ.ศ. 2539 เรือง กาํหนดเครืองสําอางควบคุมพิเศษ (ฉบบัที 5) ตวัอย่างเครืองสําอางควบคุมพิเศษ 

ไดแ้ก่ ยาสีฟัน นาํยาบว้นปาก ไหมขดัฟันทีมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ นาํยาบว้นปากทีมีส่วนผสมของ เซทิล

ไพริดิเนียมคลอไรด ์ผลิตภณัฑด์ดัผม ยืดผม ผลิตภณัฑย์อ้มผมชนิดถาวร ผลิตภณัฑฟ์อกสีผม ผลิตภณัฑแ์ต่ง

สีผมทีมีส่วนผสมของเลดแอซีเทต หรือซิลเวอร์ไนเตรต ผลิตภณัฑก์าํจดัขน หรือทาํใหข้นร่วง 

 สรุปไดว่้า เครืองสําอางเป็นผลิตภณัฑ์ทีใช้เฉพาะภายนอกผิวกาย โดยมีวตัถุประสงค์เพือการทาํ

ความสะอาดในชีวติประจาํวนั เพือระงบักลินกาย หรือแต่งกลินหอม และเพือปกป้อง หรือส่งเสริมให้มี

สุขภาพทีดีโดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของร่างกาย 

  6. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

  ปัทมพร คมัภีระ (2557, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการซือเครืองสําอางผ่านเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ ของ

นกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการซือเครืองสําอางผ่านเวบ็ไซต์

เฟสบุค๊ของนกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือเครืองสําอางผ่าน

เวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ของนกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต และการประเมินความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดแตกต่างกนั ซึงผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากนกัศึกษาหญิง ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์เฟสบุ๊ค และมีประสบการณ์ในการซือเครืองสําอางผ่านเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊ค 

จาํนวน 200 คน โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสํารวจ(Survey Research) โดย

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูห้ญิงทีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัรัฐบาล ซึงเคยซือเครืองสําอาง

ผ่านเวบ็ไซต์เฟสบุ๊ค ส่วนใหญ่เรียนสาขาวชิาสังคมศาสตร์ อยูใ่นช่วงอายุ 21 ปี มีรายได ้10,000 บาทต่อเดือน 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชอ้ินเทอร์เน็ต 5 – 6 ครังต่อสัปดาห์ และมีระยะเวลาเฉลียในการใช้

งานแต่ละครังนอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง การวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองสําอาง 

พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อพฤติกรรมการซือเครืองสําอางในระดบัมาก นอกจากนียงัพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถาม 29% ซือเครืองสําอางผ่านทางเวบ็ไซต์เฟสบุค๊เฉลีย 2 ครังใน 1 เดือน โดยในแต่ละครัง

ซือเครืองสําอางเป็นจาํนวนเงิน เฉลีย 500 บาท ประเภทของเครืองสําอางทีซือผ่านเวบ็ไซต์เฟสบุ๊ค ได้แก่ 



ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์สําหรับแต่งหน้า (Make Up) รองลงมา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวหน้า 

(Skin Care) ผลิตภณัฑน์าํหอมผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) ผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณ์ดูแลมือ 

และเล็บ (Hand and Nail Care) รวมทงัผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวกาย (Body Care) ตามลาํดบั และมี

โอกาสทีจะซือเครืองสําอางผ่านเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คเมือเครืองสําอางทีเคยใช้เป็นประจาํหมด สําหรับผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือเครืองสําอางผ่านเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการใชอ้ินเทอร์เน็ต และปัจจยัทางการตลาด ซึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มประชาการในการเลือกซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือ เฟสบุ๊ค

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ประชากรทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนทีเลือกซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊ค ใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน และกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

ประชาชนทีเลือกซือเครืองสําอางยหีอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ในจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 400 คน ได้

ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทีสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง

ของ W.G. Cochran (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74) 

ลกัษณะของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของประชาการในการเลือกซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือ เฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัทีเก็บขอ้มูล แบง่เป็น 

4 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกับพฤติกรรมการ

ซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภค ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกับความไวว้างใจในการซือ

เครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภค และส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกับปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดเ้ก็บด้วยตนเองพร้อมทงัแต่งตงัผูช่้วย ผู ้วิจยัในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลครังนี โดยนําแบบสอบถามสอบถาม จาํนวน 400 ชุด มาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจนครบตาม

จาํนวนและทาํตรวจสอบขอ้มูลจากนนั บนัทึกจดัเก็บขอ้มูลทีไดด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือหาค่าความ

เชือมนั (Reliability) ของคาํถามในแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบคั (Cronbachs’ 

Alpha Coefficient) โดยสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบคัของแบบสอบถามนีมีค่าใกลเ้คียงกับ 1 แสดงวา่

แบบสอบถามมีระดบัความน่าเชือถือทีไดม้าตรฐานและวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คุณลกัษณะทางประชากรทีเลือกซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือ

เฟสบุ๊คโดยนําเสนอในรูป จาํนวน (Number) ร้อยละ (Percent) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) และการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ เพือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีส่งผลต่อ



พฤติกรรมการซือเครืองสําอางยหีอ้งมีสทีนผ่านสือ เฟสบุ๊คของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช คือ การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอย่างทีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในกรณี ทีพบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มไดท้ดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลียแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวธีิเชฟเฟ่ เพือทดสอบสมมติฐาน โดย

กาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 

ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบักวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/พนกังานราชการ และมี

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  

  ผลการศึกษาพฤติกรรมการซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนของผู ้บริโภคผ่านสือเฟสบุ๊คในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ประเภททีซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีน ส่วนใหญ่ผลิตภณัฑ์

นาํหอม บุคคลทีมีอิทธิพลต่อการซือสินคา้เครืองสําอาง ส่วนใหญ่เป็นตนเองแนวโนม้บอกต่อกับบุคคลอืน

ในการซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านเฟสบุ๊คส่วนใหญ่ชือ แนวโน้มบอกต่อกับบุคคลอืนในการซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านเฟสบุ๊คส่วนใหญ่บอกต่อ จาํนวนครังทีซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านเฟสบุค๊/

เดือน ส่วนใหญ่เป็น 3-4 ครัง และจาํนวนชิ นทีซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่าน เฟสบุค๊/เดือน ส่วนใหญ่เป็น 

3-4 ครัง  

  ผลการศึกษาความไวว้างใจในการซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊ค ดา้นผู้ขายสินค้า 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านคิดว่าผูข้ายสินคา้ทางเฟสบุค๊ มีประสิทธิภาพใน

การจดัส่งสินคา้ตรงตามเวลาทีกาํหนดไวเ้สมอมากทีสุด ดา้นระบบอินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านคิดว่าผู้ขายสินคา้ผ่านเฟสบุ๊ค มีวิธีการชําระเงินทีหลากหลายมากทีสุด 

และ ด้านการปกป้องผู ้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านคิดว่าข้อ

กฎหมายคุมครองผูบ้ริโภคสามารถช่วยป้องกนัการฉ้อโกง ทีอาจเกิดขึนในการซือขายผ่านเฟสบุ๊คได้เป็น

อย่างดีมากทีสุด  

  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซือเครืองสําอางยหี้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของ

ผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์มากทีสุด รองลงมาคือ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   

  ผลการศึกษาผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ 

สถานภาพ และการศึกษาทีแตกต่างกนัมีผลพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือ

เฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชทีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น อาย ุสถานภาพ และการศึกษา



มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในจงัหวดั

นครศรีธรรมราชทีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.05 

  ผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในการซือกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือเครืองสําอางยหีอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊ค พบว่า ความไวว้างใจในการซือไม่มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม

การตดัสินใจซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊ค  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

  ผลการศึกษาวจิยัเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือเครืองสําอางยหีอ้

มีสทีนของผูบ้ริโภคผ่านสือเฟสบุ๊คในจงัหวดันครศรีธรรมราช อภิปรายผลไดด้งันี 

  จากการศึกษาผูบ้ริโภคทีมีเพศทีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยหีอ้มีส

ทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 

0.05 ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้นืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึงมีการรักษาตนเองให้

ดูดีอยู่เสมอทาํใหผ้ลิตภณัฑค์วามงามจะขายดีและมีผูส้นใจในกลุ่มผูห้ญิงมากทีสุด แต่อย่างไรก็ตามสินค้า

และความตอ้งการของผูใ้ชก้็ยงัตอ้งมีวตัถุประสงค์เพือตอบสนองความตอ้งการตามความชอบของสินคา้แต่

ละชนิดอยู่ดี จึงทาํใหไ้ม่มีความแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นทัธมน เดชประภสัสร (2558) ได้

ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ในการตดัสินใจซือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพที

แตกต่างกนั 

  จากการศึกษาผูบ้ริโภคทีมีอายทีุแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยหีอ้มีส

ทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 

0.05 ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้นืองจากผูบ้ริโภคมีการใช้บริการในแต่ละครังมีจาํนวนไม่มาก 

และราคาสินคา้ก็สมเหตุสมผลในกบักลุ่มอายขุองผูบ้ริโภคเช่นกนั จึงทาํใหก้ลุ่มลูกคา้มีการใช้จ่ายในแต่ละ

ครังไม่แตกต่างกนัและไม่ส่งผลต่อ ช่วงอายุในการใชบ้ริการดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นทัธมน เดช

ประภสัสร (2558) ไดศ้ึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ใน

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

และอาชีพทีแตกต่างกนั 



  จากการศึกษาผูบ้ริโภคทีมีสถานภาพทีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอาง

ยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิ

ที 0.05 ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้นืองจากผูบ้ริโภคนนัมีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วซึงใน

การใชจ่้ายแต่ละครังจงึไม่มีความแตกต่างกนักบัคนโสดหรือหยา่ร้างแลว้ ทาํใหส้ถานภาพของผูบ้ริโภคทีไม่

มีผลต่อการใชจ่้ายของกลุ่มตวัอย่าง ซึงสอดคลอ้งกับงาน วจิยัของ นทัธมน เดชประภสัสร (2558) ไดศึ้กษา

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัระหวา่งเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพทีแตกต่างกนั 

  จากการศึกษาผูบ้ริโภคทีมีการศึกษาทีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอาง

ยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที 0.05 ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้นืองจากผูบ้ริโภคมีการศึกษาทีอยู่ในระดบัปริญญาตรีก็

ถือวา่สูงในระดับหนึงการศึกษาจึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีการใช้จ่ายทีไม่ส่งผลกระทบกบัชีวติมากนกั จึงทาํให้

ระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนัในการใช้บริการ ซึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นทัธมน เดชประภสัสร 

(2558) ได้ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ในการ

ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันระหว่างรายได้ต่อเดือนและการศึกษาที

แตกต่างกนั 

  จากการศึกษาผู้บริโภคทีมีรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ

เครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชทีแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทีตงัไวเ้นืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดใ้นการชือต่างกนั ค่าใช้จ่ายในซือแต่ละครังก็ต่างกันทาํให้

รายไดน้้อยจะส่งผลต่อรายจ่ายทีไม่เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าจึงทาํให้ผูท้ีมีรายได้มากสามารถซือสินคา้ได้

อย่างมนัใจ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นทัธมน เดชประภสัสร (2558) ได้ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางอินเทอร์เนต็

แตกต่างกนัระหว่างรายไดต่้อเดือนและการศึกษาทีแตกต่างกนั 

  จากการศึกษาผูบ้ริโภคทีมีอาชีพทีแตกต่างกนั มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยห้ีอมีส

ทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชทีแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว้

เนืองจากผูบ้ริโภคสินค้ายหีอ้มีสทีนนนัจะเป็นกลุ่มอาชีพทีให้ความสําคญักบัร่างกายหรือผิวกายเป็นอย่าง

มากในการพบปะผูค้นเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้อาชีพมีความสอดคลอ้งกบัสินคา้ทีทาํใหต้นเองดูดีอยู่เสมอ ซึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของ อุไรรัตน์  มากไมตรี (2558) ได้ศึกษา อิทธิพลของสือออนไลน์ทีมีผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกัษณะทางประชากร (เพศ อายุ 

อาชีพ การศึกษา) ทีต่างกนัจะมีการรับรู้เกียวกบัสินคา้เบเกอรีหลงัเปิดรับขอ้มูลผ่านสือออนไลน์แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญั และสอดคลอ้งกบั นุชจรินทร์ ชอบดาํรงธรรม (2553) ไดศึ้กษาอิทธิพลของสือโฆษณาใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู ้บริโภค พบว่า ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทีมีเพศ อายุและอาชีพมีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  



  จากการศึกษาความไวว้างใจในการซือกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีนผ่าน

สือเฟสบุ๊คของผู ้บริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ความไวว้างใจในการซือมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้นืองจากผูที้มาใชบ้ริการนนัคิดวา่ผูข้ายสินคา้ทางเฟสบุ๊ค มีประสิทธิภาพ

ในการจดัส่งสินคา้ตรงตามเวลาทีกาํหนดไวเ้สมอ มีวิธีการชาํระเงินทีหลากหลาย สะดวกสบายในการใช้

บริการ รวมทงัขอ้กฎหมายคุมครองผูบ้ริโภคสามารถช่วยป้องกนัการฉ้อโกง ทีอาจเกิดขึนในการซือขายผ่าน

เฟสบุ๊คได้เป็นอย่างดี ทาํให้ผู ้บริโภคสินค้ามั นใจในความปลอดภยัทงัคนขายและคนซืออีกด้วย ซึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วิกุล เคางาม (2558) ไดศึ้กษา อิทธิพลของสือออนไลน์กบัพฤติกรรมการแต่งกาย

เสือผา้มือสองสไตล์วนิเทจของวยัรุ่นไทย พบวา่ มีความไวว้างใจในสินคา้ทีซือโดยไม่ต้องการให้การแต่ง

กายของตนเองนนัซาํกบัคนอืน ตอ้งการใหรู้ปแบบการแต่งตวัของตนเองนันดูมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซึงจะทาํ

ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์เกิดความมนัใจ 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีห้อ

มีสทีนผ่านสือเฟสบุ๊คของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีหอ้มีสทีนผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไวเ้นืองจากปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพของ

ผลิตภณัฑเ์ป็นทีไม่เป็นทีนิยม ราคาบางรายการไม่มีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑม์ากนกั มีช่องทางในการจดั

จาํหน่ายทีไม่เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ ทาํให้ลูกค้ายงักงัวลในตวัผลิตภณัฑ์ของส่วนนาํหอม เป็นต้น และในดา้น

ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดนนัเนืองจากสินคา้มากมายทาํใหไ้ม่มีพนกังานใหค้าํแนะนาํ/ปรึกษาเกียวกับขอ้

สงสัยต่างๆ ใหก้บัลูกคา้รายบุคคลได ้ซึงทาํให้การบริการยงัไม่มีคุณภาพและทาํใหลู้กคา้สนใจน้อยกวา่ปกติ 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปัทมพร คมัภีระ (2557) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการซือเครืองสําอางผ่านเวบ็ไซต์

เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ

เครืองสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยทางการตลาด ซึง

ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจาํหน่าย และปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการขาย และสอดคลอ้งกบั ภทัรา รอดดาํรงค ์และ สุจิตรา รอดสมบุญ (2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัทีมีผล

ต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค พบว่า ปัจจยัทางการตลาด 

พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากทีสุด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังนี 

1. จากผลการศึกษาดา้นขอ้มูลทวัไป พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-

40 ปี สถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมี



รายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยู่ที 10,000-20,000 บาท ซึงเป็นกลุ่มทีควรให้ความสําคญัเพือทีจะสร้างความสนใจ

หรือหากลยุทธ์ในการขายสินคา้ใหส้อบสนองกบัความตอ้งการให้มีคุณภาพต่อไป 

2. จากผลการศึกษาความไวว้างใจในการซือกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองสําอางยีห้อมีสทีน

ผ่านสือเฟสบุค๊ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช ควรใหค้วามสําคญักบัช่องทางในการจดัส่งสินคา้

ให้ตรงตามเวลาทีกําหนดและมีการจาํกัดช่วงอายุในการมาใช้บริการดว้ย เพือทีจะสร้างขอบเขตในการ

ใหบ้ริการและสามารถช่วยป้องกนัการฉ้อโกงทีอาจเกิดขึนในการซือขายผ่าน เฟสบุค๊ไดเ้ป็นอยา่งดต่ีอไปได้ 

3. จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ควรใหผู้ป้ระกอบการสร้างค่านิยมของสินค้าและคุณภาพ

ของผลิตภณัฑเ์ป็นทีนิยมในกลุ่มผูที้สนใจและมีการจดัโปรโมชนัในแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

4. จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นราคา ควรให้ผูป้ระกอบการความกําหนดให้มีความเหมาะสมกับตวั

ผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการเพือกลุ่มลูกคา้ในช่วงตาํกวา่ 30 ปี สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยง่าย 

5. จากผลการศึกษาปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรให้ผูป้ระกอบการมีสินค้าทีกลุ่มลูกคา้

สามารถการเขา้ถึงของไดง่้ายและมีประโยชน์กับผูใ้ชม้ากทีสุด   

6. จากผลการศึกษาปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ผูป้ระกอบการในสือเฟสบุ๊คมีการให้

คาํแนะนาํ/ปรึกษาเกียวกบัขอ้สงสัยต่างๆ ให้กบัลูกค้าเป็นรายบุคคล เพือทีจะตอบสนองความตอ้งการได้

อย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

1. ในการทาํการวจิยัครังต่อไปควรศึกษากลุ่มตวัอย่างให้ละเอียดกว่านี เช่น ศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช หรือศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y เป็นตน้ การกาํหนดขอบเขต

กลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียดจะทาํให้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจให้สามารถเขา้ใจในกลุ่ม

ลูกคา้แต่ละกลุ่มไดม้ากขึน 

2. ในการทาํการวจิยัครังต่อไป ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุ่มผูที้ยงัไม่เคยซือสินคา้ผ่าน

ทางเฟสบุ๊คโดยอาจใช้วธีิสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเพือนของขอ้มูลต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจ

ร้านคา้ในเฟสบุ๊คต่อไป 
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