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บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระเรื่อง “พฤติกรรม แรงจูงใจ และการใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอน
แตงหนาออนไลนชาวไทยในกลุมผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยการศึกษาครั้งนี้เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 22-40 ป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-Stage Cluster Sampling) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และนําเสนอโดยใชตารางคาแจกแจงความถ่ี (Frequencies) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุระหวาง 26-30 ป การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมีจํานวนมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหางราน/เอกชน และมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 15, 001-20 ,00 บาท 

กลุมตัวอยางเปนกลุมวัยทํางานท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตเพ่ือตอบสนองความตองการใน
การปดรับขาวสาร ชองทางในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนท่ีเปดรับมากท่ีสุด อันดับหนึ่ง 
คือ Youtube ในสวนของกูรูท่ีกลุมตัวอยางเปดรับชมมากท่ีสุด คือ โมเมพาเพลิน เนื่องจากโมเมเปน
ดารานักแสดงซ่ึงมีสวนกระตุนความสนใจของผูบริโภคทําใหไดรับการเปดรับชมมากท่ีสุด  

แรงจูงใจในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยในระดับมาก  หมายถึง กลุม
ตัวอยางเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนเพราะไดรับแรงจูงในดานจิตใจ ประสบการณ และดาน
ผลิตภัณฑอยางมาก โดยแรงจูงใจดานประสบการณทําใหกลุมตัวอยางเปดรับชมกูรูสอนแตงหนา
ออนไลนมากท่ีสุด เพราะกลุมตัวอยางไดรับแรงจูงใจจากการไดรูจักวิธีการใชเครื่องสําอางแนวใหม 
เชน ใชบรัชออนทาปาก ทาแกม ทาตา ไดในกลองเดียว มีขอมูลในการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ได
ไอเดียใหมในการแตงหนาโอกาสพิเศษ ไดรูจักผลิตภัณฑเครื่องสําอางแบรนดตางๆ ท่ีออกมาใหม และ
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เคล็ดลับในการแตงหนาท่ีกูรูสอนสามารถนํามาใชไดจริง  เชน วิธีแตงหนาใหเรียว วิธีแตงตาใหดูกลม
โต เปนตน ซ่ึงมากกวาแรงจูงใจดานจิตใจและแรงจูงใจดานผลิตภัณฑ 

กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากการรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยในระดับมาก 
หมายถึง กลุมตัวอยางไดใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยใน
ชีวิตประจําวันอยูมาก เพราะกลุมตัวอยางไดรับความเพลิดเพลิน จากการนําเสนอเนื้อหาการแตงหนา
ออนไลน เพราะการนําเสนอของกูรูมีข้ันตอนเขาใจงาย 

 
 

Abstract 

This independent study on “Audience behavior, Motivation and Utilization 
from online program exposure in Thai make-up guru among working women in 
Bangkok area ”is a Quantitative Research conducted with working women in women 
with the age of 22-40 years selected by using Multi-Stage Cluster Sampling. Too used 
for data collection was questionnaire and obtained data was analyzed by using 
descriptive statistics and presented through Frequencies Distribution Table, 
percentage and mean by using Package Program.   

The results showed that most subjects were between 26-30 years old and 
graduated in Bachelor degree. They mostly worked as employees of 
companies/private sector with average income of 15, 001-20 , 00 baht per month.  

The subjects were working group using internet in the highest level for 
responding their demands in exposure with online makeup guru. Youtube is a 
website with the highest rank that the subject mostly visited and Momay Paplern was 
their most favorite guru because she was an actress motivating interest of most 
consumers to view her channel.   

Motivation on exposure of Thai people with online makeup guru was in high 
level, i.e., the subjects exposed with online makeup guru because they were highly 
motivated on mentality, experience and product. Motivation on experience had the 
highest level in motivating the subjects to exposed with online makeup guru because 
the subjects were motivated by introduction to new way of makeup (e.g., replacing 
lipstick and eye shadow with blush on), information for cosmetic shopping, new idea 
for special occasion makeup, introduction to new cosmetic brands, and makeup tips 
(e.g., make your face look slimmer with makeup, big eyes makeup, etc.). As a result, 
motivation on experience was in higher level than motivation on mentality and 
product.    
The subjects utilized exposure of Thai people with online makeup guru in high level, 
namely, the subjects highly utilized exposure of Thai people with online makeup 
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guru in their daily life because the subjects enjoyed with presenting makeup 
contents online since  guru’s procedures were easy to understand. 

 
บทนํา 

 
การสอนแตงหนาออนไลนในปจจุบันมีความแตกตางไปจากยุคสมัยเดิม เม่ือผูบริโภคท่ีสนใจ

ในความสวยความงามและตองการแตงหนาไดดวยตัวเอง การสอนแตงหนาจึงอยูในรูปของการสอนใน
หนังสือหรือนิตยสาร ตอมาเม่ืออินเทอรเน็ตเริ่มแพรหลายมากข้ึนการสอนแตงหนาออนไลนในยุคแรก
จึงเปนการสอนแตงหนาผานทางเว็บบอรดหรือเว็บไซตท่ีมีลักษณะเปนรูปภาพและตัวหนังสือท่ี
บรรยายวิธีการแตงหนารูปแบบตางๆ เทานั้น และเม่ือระบบอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาเปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ทําใหรูปแบบการนําเสนอการสอนการแตงหนาสามารถเสนอผานทางวิดีโอคลิปท่ีมีท้ัง
ภาพ เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบคลิปวิดีโอ ทําใหการรับชมเปนไปอยางตอเนื่องและมีอรรถรส
มากยิ่งข้ึน  

เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหสื่อออนไลนมีบทบาทในการเปนชองทางหนึ่งท่ีนําเสนอขอมูล
เก่ียวกับการแตงหนาและผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผูหญิง ผูท่ีมีประสบการณหรือเชี่ยวชาญดาน
ความสวยความงามสามารถนําเสนอ แนะนํา แบงปนขอมูลกับผูอ่ืน ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถ
ตอบสนองความตองการของความเปนผูหญิง เนื่องจากผูหญิงเปนเพศท่ีรักสวยรักงามและมักแสวงหา
ขอมูล ความรู เพ่ือสรางความสวยความงามในชีวิตประจําวัน ทําใหไดรับความรูดานการแตงหนาและ
รูจักผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหมๆ ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจและตองการศึกษาวา พฤติกรรมและ
แรงจูงใจใดท่ีทําใหผูหญิงวัยทํางานเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนเปนอยางไร และตองการทราบ
วาผูหญิงวัยทํางานมีการนําไปใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนเปนอยางไร 

 
ปญหานําวิจัย 

 
1. พฤติกรรมการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยของผูหญิงวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 
2. แรงจูงใจในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยของผูหญิงวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครคืออะไร 
3. การใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยของผูหญิงวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการรับชมการสอนแตงหนาของกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาว
ไทยของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการคนควา 
 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงในการ
รวบรวมขอมูลผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลครั้งเดียว (One – shot Descriptive Study) และใหผูตอบ
กรอกแบบสอบถามเอง (Self – administered Questionnaire) ประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชากรผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 22-40 ป ซ่ึงมีประชากรรวม
ท้ังสิ้น 861,528 คน ท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) โดยเลือกใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 861,582 คน 
และกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Cluster 
Sampling) การศึกษาครั้งนี้ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และนําเสนอโดยใชตารางคาแจกแจงความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 
 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุระหวาง 26-30 ป การศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมีจํานวนมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหางราน/เอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15, 001-20 ,000 บาท กลุมตัวอยางเปนกลุมวัยทํางานท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการในการปดรับขาวสารซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรนุช นิ่มวรพันธ (2546, บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑแตงหนานําเขาจาก
ตางประเทศของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
อายุ 20-29 ป มีการศึกษาระดับในระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยสวนบุคคล 20,000-29,000 บาท 
และ สุชญา ชีววีัฒน (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางพฤติกรรมการซอจากการเปดรับ
ขาวสารเครื่องสําอางแบบขายหนารานในหางสรรพสินคาของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 26-30 ป มีรายไดระหวาง 10,000-20,001 บาท และ 30,001 ข้ึนไปใน
สัดสวนท่ีเทากัน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา และลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน 
 
พฤติกรรมการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทย 
 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทย พบวา กลุม
ตัวอยางเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง หมายถึง  กลุมตัวอยางเปด
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รับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนอยูบาง โดยชองทางในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนท่ีเปดรับ
มากท่ีสุด อันดับหนึ่ง คือ Youtube เนื่องจากกลุมตัวอยางสามารถรับชมการสอนแตงหนาโดยไดรับ
ฟงเสียงบรรยายจากกูรู เห็นภาพข้ันตอนการแตงหนาและการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดอยาง
ชัดเจน อีกท้ังยังสามารถแสดงความคิดเห็น (Comment) หรือพูดคุยกับกูรูได  ในขณะท่ี Facebook 
และ Webboard  สวนใหญจะเปนการเขียนบรรยายประกอบภาพนิ่ง ซ่ึงอาจมีการนํา url จาก 
Youtube มาโพสตลง Facbook หรือ Webbord จึงกลาวไดวา ชองทางการเปดรับชมกูรูสอน
แตงหนาออนไลนผานทาง Youtube เปนชองทางท่ีสะดวกและสามารถเผยแพรในสื่อตางๆ ได
หลากหลาย แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานทัศน ชมพูพล (2554, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง การเปดรับการสาธิตการใชเครื่องสําอางผานสื่อออนไลนกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของ
ผูหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขอมูลการ
สาธิตการใชเครื่องสําอางผาน Website หรือ blog (ww.pantip.com หองโตะเครื่องแปง) มากท่ีสุด
รองลงมาคือ www.youtube.com (เสิรชหาขอมูลการสาธิตการใชเครื่องสําอาง) และ 
www.jeban.com ตามลําดับ ท้ังนี้ ชวรัตน เชิดชัย (2527, น.170-171) ไดกลาวไววา ปจจัยพ้ืนฐาน
ท่ีเปนแรงผลักดันใหบุคคลเลือกรับสื่อมีหลายสาเหตุ ไดแก ประโยชนใชสอยของตนเอง ในฐานะท่ีเปน
ผูรับขาวสาร มนุษยตองการแสวงหาและใชขาวสารบางอยางท่ีจะใชเปนประโยชนแกตนเอง เพ่ือใหได
ขาวสารท่ีจะชวยใหตนเองไดรับความสะดวกสบายรวมท้ังใหไดขาวสารท่ีทําใหตัวเองเกิดความ
สนุกสนานบันเทิง ซ่ึงลักษณะของสื่อมวลชนแตละสื่อแตกตางกันไป ดังนั้น ผูรับสารแตละคนยอมจะ
เลือกสื่อท่ีจะสนองความตองการและทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบ
ดาน อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติ ความคาดหวัง ความกลัว ฯลฯ 
ของผูรับสารนั่นเอง ดังนั้น พฤติกรรมการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยของกลุมตัวอยาง
มีความสอดคลองกับแนวคิดขางตนเพราะกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารท่ีสนองความตองการของตนเอง 
ซ่ึงมีผลมาจากลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ในสวนของกูรูท่ีกลุมตัวอยางเปดรับชมมากท่ีสุด คือ โมเมพาเพลิน เนื่องจากโมเมเปนดารา
นักแสดงซ่ึงมีสวนกระตุนความสนใจของผูบริโภคทําใหไดรับการเปดรับชมมากท่ีสุด เห็นไดจากจํานวน 
like บน Facebook แฟนเพจของกูรู 10 คนท่ีเลือกศึกษา โดยจํานวน like แฟนเพจของโมเมอยูใน
อันดับสอง คือ มีจํานวน 202,226 like  รองจากจํานวน like แฟนเพจของ Pearypie ท่ีมีจํานวนมาก
ท่ีสุด คือ มีจํานวน 324,710 like ท้ังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ  26-30 ป ซ่ึงเปนชวงอายุ
ใกลเคียงกับชวงอายุของกูรูทําใหเปดรับชมมากท่ีสุด  
 
แรงจูงใจในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทย 
 

จากผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทยในระดับ
มาก  หมายถึง กลุมตัวอยางเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนเพราะไดรับแรงจูงในดานจิตใจ 
ประสบการณ และดานผลิตภัณฑอยางมาก โดยแรงจูงใจดานประสบการณทําใหกลุมตัวอยางเปด
รับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนมากท่ีสุด เพราะกลุมตัวอยางไดรับแรงจูงใจจากการไดรูจักวิธีการใช
เครื่องสําอางแนวใหม เชน ใชบรัชออนทาปาก ทาแกม ทาตา ไดในกลองเดียว มีขอมูลในการซ้ือ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ไดไอเดียใหมในการแตงหนาโอกาสพิเศษ ไดรูจักผลิตภัณฑเครื่องสําอางแบ
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รนดตางๆ ท่ีออกมาใหม และเคล็ดลับในการแตงหนาท่ีกูรูสอนสามารถนํามาใชไดจริง  เชน วิธี
แตงหนาใหเรียว วิธีแตงตาใหดูกลมโต เปนตน ซ่ึงมากกวาแรงจูงใจดานจิตใจและแรงจูงใจดาน
ผลิตภัณฑ สอดคลองกับ ชนิกานต สุขสุพันธ (2549, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจทางการ
สื่อสารกับการตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา แรงจูงใจดานเหตุผลท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ําของผูบริโภคอยูใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ แรงจูงใจดานอารมณท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ําของผูบริโภค 
เนื่องจาก ผูหญิงโดยสวนใหญมักมีความสนใจในเรื่องของความสวยความงาม เรื่องของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจึงถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูหญิงท่ีขาดไมได ผูหญิงสวนใหญจึงมักศึกษา คนควาหาขอมูล
กอนตัดสินใจซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ โดยการหาขอมูลผลิตภัณฑเครื่องสําอางกอนการตัดสินใจ
ซ้ือจึงมีความสําคัญ ดังท่ี Solomon (1992) ไดใหคําจํากัดความของกระบวนการแรงจูงใจ 
(motivation process) ในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ Petri คือ แรงจูงใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตองการถูก
กระตุนและบุคคลนั้นๆ ตองการตอบสนองความตองการท่ีถูกกระตุนนั้น เม่ือกลุมตัวอยางมีความ
ตองการขอมูลการแตงหนาหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และไดเปดรับชมกูรูท่ีสามารถใหขอมูลไดอยาง
ชัดเจนและตรงกับความตองการจึงทําใหเกิดแรงจูงใจใหกลุมตัวอยางในการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนา 
โดยแรงจูงใจดานประสบการณเปนสิ่งท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด 

 
การใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนชาวไทย 
 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากการรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลน
ชาวไทยในระดับมาก หมายถึง กลุมตัวอยางไดใชประโยชนจากการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนา
ออนไลนชาวไทยในชีวิตประจําวันอยูมาก เพราะกลุมตัวอยางไดรับความเพลิดเพลิน จากการนําเสนอ
เนื้อหาการแตงหนาออนไลน เพราะการนําเสนอของกูรูมีข้ันตอนเขาใจงาย ซ่ึงไมสอดคลองกับ อัจฉรา 
ทองศรี (2549) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องการใชประโยชนจากการสื่อสารแบบบอกตอ (Word of 
mouth Communication) เก่ียวกับภาพยนตร ในหองเฉลิมไทยของ www.pantip.com ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากกระทูเพ่ือตองการหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ภาพยนตร เพ่ือใชเปนสวนประกอบในการตัดสินใจกอนท่ีจะเขาไปชมภาพยนตรมากท่ีสุด และพบวา
ขอมูลขาวสารท่ีไดจากกระทูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนขางมาก ท้ังนี้ งานวิจัยของเวนเนอร 
(Lawrence A. Wenner, 1985, pp, 171-193) สามารถแบงความพึงพอใจออกเปน 4 กลุม ไดแก 
การใชขาวสารเพ่ือประโยชนทางดานขอมูล การใชขาวสารเพ่ือเชื่อมโยงระหวางขอมูลท่ีเก่ียวกับสังคม 
การใชประโยชนจากขาวสารเพ่ือดํารงเอกลักษณของบุคคล การใชขาวสารเพ่ือประโยชนในการลด 
หรือ ผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณหรือเพ่ือปกปองตนเอง ซ่ึงสามารถอธิบายผลการศึกษาท่ีได
กลาวมาขางตนไดวา จากการท่ีกลุมตัวอยางไดรับความเพลิดเพลินจากการนําเสนอเนื้อหาการ
แตงหนาออนไลน เพราะการนําเสนอของกูรูมีข้ันตอนเขาใจงายนั้น เปนเพราะการสอนแตงหนา
ออนไลน หรือรูปแบบการนําเสนอของกูรูสอนแตงหนาออนไลนไมไดมีเนื้อหาท่ีเนนหนักไปในดานของ
เหตุผล กฎเกณฑท่ีเครงครัด ตางจากเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการเมือง สังคม วัฒนธรรม ท่ีการนําเสนอจะ
เนนหนักในเรื่องของขอมูลและขอเท็จจริง จึงทําใหการเปดรับชมกูรูสอนแตงหนาออนไลนมีลักษณะ
เนื้อหาท่ีผอนคลายและคลายเครียด การใชประโยชนดานนี้จึงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด   
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ขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการทราบขอมูล วิธีการแตงหนาและการใช
เครื่องสําอาง ดังนั้น กูรูจึงควรพัฒนาเนื้อหาการนําเสนอใหมีความนาสนใจและเปนประโยชนแกผูชม
มากยิ่งข้ึน เชน การบอกขอดี ขอเสียของผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจนโดยนําเสนอในเรื่องท่ีเปนความ
จริง เพ่ือเปนขอมูลในการนําไปใชประโยชนในการเลือกซ้ือและเลือกใชเครื่องสําอาง และควรอัพเดท
ขอมูล รายละเอียดวิธีการแตงหนาและวิธีการใชเครื่องสําอางใหทันสมัยอยูเสมอ และนอกจากจะ
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับวิธีการแตงหนา และแนะนําผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆแลว กูรูจึงควร
สอดแทรกความบันเทิงท่ีสรางความเพลิดเพลินแกผูชม เชน การมีอารมณขัน เพลงประกอบคลิปมี
ความไพเราะ เสียงบรรยายชัดเจน ตัวหนังสือสามารถอานไดงาย การตัดตอมีความตอเนื่อง พรอมกับ
การนําเสนอการแตงหนาท่ีทําใหผูชมเกิดความสนใจและเปดรับชมมากยิ่งข้ึน 
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