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บทบาทคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
ตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางในกลุมผูชม 
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เกวลี ศรีตลาลัย 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาเรื่อง “บทบาทคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน
ตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชม” มีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาใน
อินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูชมท่ีมีตอกระบวนการสื่อสารของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอ
สอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ในกลุมผูชม 
  การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูล
ดวยการสนทนากลุม (Focus Groups) โดยสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-
Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑคุณสมบัติในการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ เปนผูชมเพศหญิงท่ีชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขาย
สังคมออนไลนและเคยซ้ือเครื่องสําอางประเภทแตงเติมสีสัน เชน ลิปสติก อายแชโดว และบลัชออน 
เปนตน ซ่ึงเปนผลมาจากการรับชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนา โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ กลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุ 24-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไป อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร รายได 15,000 บาทตอเดือนข้ึนไป จํานวน 2 กลุม กลุมละ 6-8 คน 
  ผลการศึกษานําเสนอในประเด็นตอไปนี้ 
  สวนท่ี 1. ลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวันของผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ต
ผานเครือขายสังคมออนไลน แบงเปน 2 ประเด็น คือ  
  1. การเปดรับสื่อ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเกือบทุกคนเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตเปน
หลักและเขาใชงานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเปนประจํา และมีการเปดรับสื่อหลักอยางโทรทัศน 
วิทยุและนิตยสารรองจากอินเทอรเน็ต 
   2. พฤติกรรมเก่ียวกับเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ซ้ือ
เครื่องสําอางจากหางสรรพสินคาเปนหลัก โดยใชเครื่องสําอางเกือบทุกประเภทท่ีใชแตงเติมสีสันบน
ใบหนาและเลือกใชเครื่องสําอางจากหลายแบรนด 
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 สวนท่ี 2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาใน
อินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง 6 ข้ันตอน คือ  
  1. การมีสิ่งเราหรือปจจัยท่ีทําใหตองการซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวาสิ่งเรา
ประกอบดวยหลายปจจัย โดยปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของกลุมตัวอยาง คือ 
การชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตและการรับขอมูลจากกระทูรีวิวเครื่องสําอางในเว็บไซต 
 2. การรับรูปญหาหรือความจําเปนท่ีตองซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญจะยอมรับวาเครื่องสําอางใดจําเปนตอตนเอง ก็ตอเม่ือพบวาขอมูลเก่ียวกับเครื่องสําอางนั้น
ตรงกับความสนใจหรือปญหาเรื่องการแตงหนาท่ีตนเองกําลังประสบ 
  3. การคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลเก่ียวกับเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลหลักในการหาขอมูลเรื่องเครื่องสําอาง โดยจะหาขอมูลท้ังจาก
คลิปวิดีโอสอนแตงหนาและกระทูเครื่องสําอางในเว็บไซต อีกท้ังยังมีการสอบถามขอมูลจากเพ่ือนหรือ
คนรูจักเปนแหลงขอมูลประกอบอีกดวย 
 4. การประเมินทางเลือกจากเกณฑในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีเกณฑในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางท้ังหมด 4 เกณฑ คือ ใชแลวไมแพ สีสัน ราคา และความ
โดงดังของ 
แบรนด ซ่ึงกลุมตัวอยางพิจารณาจากการถูกพูดถึงในอินเทอรเน็ต ท้ังนี้กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
เกณฑเรื่องใชแลวไมแพมากท่ีสุด 
  5. การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวาหลังจากท่ีกลุมตัวอยางไดมีการประเมิน
ทางเลือกแลววาตองการซ้ือเครื่องสําอางชิ้นใด กลุมตัวอยางจะยังไมซ้ือแตจะพิจารณาอีก 1 ปจจัย คือ 
สถานท่ีจําหนาย หากมีความสะดวกก็จะเกิดการตัดสินใจซ้ือ แตหากไมสะดวกกลุมตัวอยางมัก
แกปญหาโดยการฝากเพ่ือนท่ีจากตางประเทศเม่ือมีโอกาสหรือซ้ือจากรานออนไลน 
  6. การเกิดพฤติกรรมหลังการซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวา หลังจากกลุมตัวอยางไดซ้ือ
และใชเครื่องสําอางแลว ถารูสึกพึงพอใจก็จะบอกตอเพ่ือนหรือคนรอบขาง กด Like หรือโพสตภาพ
หรือขอความเก่ียวกับเครื่องสําอางนั้นในเฟซบุก รวมท้ังอาจซ้ือเพ่ิมและการเกิดความสนใจผลิตภัณฑ
อ่ืนในแบรนดเดียวกันดวย 
 สวนท่ี 3. ความคิดเห็นของผูชมท่ีมีตอกระบวนการสื่อสารของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอ
สอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
  1. คุณลักษณะของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนา ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางเห็นวาผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตควรมีคุณลักษณะครบท้ัง 3 
ประการ คือ ทักษะการสื่อสารท่ีดี มีความรูความสามารถเรื่องการแตงหนาและเครื่องสําอาง และมี
ความนาเชื่อถือ 
 2. เนื้อหาท่ีสรางแรงจูงใจในคลิปวิดีโอสอนแตงหนา ผลการศึกษาพบวาการนําเสนอเนื้อหา
ของผูสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตท่ีจะสามารถสรางแรงจูงใจเก่ียวกับเครื่องสําอางใหกับกลุมตัวอยาง
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ไดก็ตอเม่ือเปนเรื่องท่ีกลุมตัวอยางกําลังสนใจ มีการสาธิตใหเห็นภาพ และไมสื่อสารในลักษณะยัด
เยียดขายสินคาจนเกินไป 
  3. ชองทางและวิธีการเขาถึงคลิปวิดีโอสอนแตงหนา ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมี
ชองทางในการเขาชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลนหลาย
ชองทาง ไดแก เขาจากเว็บไซตยูทูบ (www.youtube.com)  เขาจากเพจในเฟซบุก เขาจากเว็บไซตท่ี
มีการนําเสนอคลิปวิดีโอสอนแตงหนาโดยตรง และเขาจากเว็บไซตกูเก้ิล (www.google.co.th) แลว
ลิงคมายังคลิปวิดีโอ โดยมักใชคําคนหาหรือคีเวิรด (Keyword) ในการคนหา (Search) เปนชื่อของ
ผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตและชื่อประเภทหรือแบรนดเครื่องสําอาง 
  4. ทัศนคติของผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาท่ีมีตอตนเอง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติเชิงบวกตอตนเอง โดยมองวาการชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาเปนการชมเพ่ือนําเทคนิควิธีการ
แตงหนาไปทําใหการแตงหนาของตนเองสวยงาม เหมาะสมยิ่งข้ึนและเปนท่ียอมรับเม่ือเขาสังคม อีก
ท้ังเห็นวาการแตงหนาท่ีดูดีชวยสงเสริมใหบุคลิกภาพของตนเองดูดียิ่งข้ึน 
 คําสําคัญ: คลิปวิดีโอสอนแตงหนาในเครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมเก่ียวกับเครื่องสําอาง 
กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ สิ่งเรา รับรูปญหา คนหาขอมูล ประเมินทางเลือก ตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ เครื่องสําอาง กลุมผูชม กระบวนการการสื่อสาร  
 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ในยุคขอมูลขาวสารปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอผูคนในสังคมหลากหลายดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในดานการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ท่ีตอง
อาศัยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการสงผานขอมูล การพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีทําใหอุปกรณการ
สื่อสารไมวาจะเปนคอมพิวเตอร (Computer) สมารทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) มี
ความสามารถมากข้ึน ประกอบกับการเกิดข้ึนของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ไดแก เฟ
ซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) มายสเปซ (Myspace) อินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูบ 
(Youtube) เปนตน ไดสงผลใหอินเทอรเน็ตมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
ผูคนท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง 
  จุดเดนของการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน คือคุณลักษณะของการสื่อสารท่ีมีการ
แพรกระจายของขาวสารไดอยางรวดเร็ว การเกิดปฏิสัมพันธหรือการสื่อสารโตตอบกันอยางตอเนื่อง 
(Interactive) (ณรงศักดิ์ ศรีทานันท, 2554) อีกท้ังขอมูลในอินเทอรเน็ตยังเปนสิ่งท่ีสามารถใชงาน
รวมกันไดระหวางผูเผยแพรและผูใชขอมูล (Share) เชน บนเว็บไซตท่ีใหบริการอัพโหลด (Upload) 
และดาวนโหลด (Download) คลิปวีดีโอ (Clip Video) โดยไมเสียคาใชจายอยางเว็บไซตยูทูบ 
(www.youtube.com) ผูท่ีเขาไปชมคลิปวิดีโอท่ีมีผูใชคนอ่ืนอัพโหลดเอาไวก็สามารถดาวนโหลดคลิป
วิดีโอนั้น เพ่ือนําไปตัดตอเพ่ิมเติมหรือนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ได (ธีรภัทร วรรณฤมล, 2530)  

http://www.youtube.com/�
http://www.google.co.th/�
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 คลิปวิดีโอในอินเทอรเน็ตถือเปนสื่อชนิดหนึ่งท่ีกําลังไดรับความนิยม กระแสของไวรัลวิดีโอ 
(Viral Video) ซ่ึงก็คือ คลิปวิดีโออยางหนึ่งท่ีมีความสามารถพิเศษในการแพรระบาดอยางรวดเร็วใน
อินเทอรเน็ต (Positioning Magazine, 2550) ดวยเนื้อหาและวิธีการนําเสนอแปลกใหมทําใหคลิป
วิดีโอกลายเปนสิ่งท่ีผูใชอินเทอรเน็ตใหความสนใจ คลิปวิดีโอท่ีมีคนชมแลวถูกใจมักถูกสงตอในโลก
ออนไลนจนกลายเปนกระแส ซ่ึงหลายครั้งไมไดโดงดังอยูเฉพาะในอินเทอรเน็ตเทานั้น แตสื่อกระแส
หลักอยางโทรทัศนก็ใหความสนใจคลิปวิดีโอในอินเทอรเน็ตเชนกัน  
  ตัวอยางเชน รายการ “เรื่องเลาเชานี้”  รายการขาวชื่อดังของสถานีโทรทัศนชอง 3 มีการนํา
คลิปวิดีโอท่ีมียอดผูเขาชม (views) จํานวนมาก โดยเฉพาะคลิปตลกในเว็บไซตยูทูบมาออกอากาศ
ในชวงทายของรายการ รายการ “มาโชวคลิป” ของสถานีโทรทัศนชอง 7 นําเสนอเนื้อหาโดยการ
สัมภาษณแขกรับเชิญท่ีเปนคนทําคลิปวิดีโอแลวแชรในเว็บไซตยูทูบโดยคลิปนั้นมียอดผูเขาชมและกด
ถูกใจ (like) เปนจํานวนมากจนเปนกระแสท่ีถูกพูดถึงในโลกออนไลน 
 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหคลิปวิดีโอเกิดข้ึนมากมาย ก็คือ การผลิตคลิปวิดีโอไมตองลงทุนสูงและไม
ตองอาศัยอุปกรณราคาแพง คลิปวิดีโอสวนใหญมีท่ีมาจากการถายทําดวยกลองวิดีโอขนาดเล็กและท่ี
นิยมลาสุดก็คือกลองในโทรศัพทมือถือ (Positioning Magazine, ตุลาคม 2550) ทําใหทุกคนสามารถ
ผลิตคลิปวิดีโอของตนเองเผยแพรผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดไมยาก คลิปวิดีโอจึงเปนชองทางท่ีเปด
โอกาสใหคนธรรมดาท่ัวไปสามารถเปนผูผลิตเนื้อหา  
  ในบรรดาคลิปวิดีโอท่ีเผยแพรอยูในอินเทอรเน็ต หากจําแนกตามเนื้อหาพบวามีคลิปวิดีโออยู
หลายประเภท คลิปวิดีโอสอนแตงหนาเปนประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอยางมาก ดูไดจากยอดคน
เขาชม (views) คลิปวิดีโอสอนแตงหนาในยูทูบ โดยคลิปวิดีโอสอนแตงหนาท่ีเปนท่ีนิยมในเมืองไทย
บางคลิปมียอดคนเขาชมมากกวา 1 แสนครั้ง อยางเชน คลิปวิดีโอสอนแตงหนารายการโมเมพาเพลิน 
ตอน “ลุคมุนินทร แรงเงา 2012” เผยแพรทางเว็บไซตยูทูบเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 มียอดคน
เขาชม 422,777 ครั้ง ตอน “สวย(แพง)สลบ” เผยแพรทางเว็บไซตยูทูบเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556 
มียอดคนเขาชม 247,781 ครั้ง สวนคลิปวิดีโอสอนแตงหนาของ Pearypie ตอน “Dollypie” 
เผยแพรทางเว็บไซตยูทูบเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 มียอดคนเขาชม 243,161 ครั้ง ตอน “My 
Signature Look” เผยแพรทางเว็บไซตยูทูบเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2555 มียอดคนเขาชม 328,562 

ครั้ง (ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2556 จากเว็บไซตยูทูบ) 
  การสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอมักเริ่มตนดวยการนําเสนอรูปแบบการแตงหนาท่ีจะสอนแตง
ในคลิปนั้น โดยผูสอนแตงหนามักนํารูปแบบการแตงหนาของดารา นักแสดง และบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมา
เปนโจทยในการแตงหนาแตละครั้งหรือบางครั้งก็สอนแตงหนาตามกระแสท่ีกําลังไดรับความนิยม เชน 
การแตงหนาแบบสาวเกาหลี การแตงหนาเพ่ือแกไขจุดบกพรองของรูปหนา เปนตน ระหวางการ
แตงหนามีการนําเครื่องสําอางแบรนดตาง ๆ มาใชใหเห็นอยางเปดเผย อีกท้ังผูสอนแตงหนาในคลิป
วิดีโอมักพูดถึงคุณสมบัติ ราคา วิธีใช สถานท่ีซ้ือ รวมถึงแสดงความคิดเห็นตอผลิตภัณฑนั้น ๆ ระหวาง
การสอนแตงหนาดวย ซ่ึงการพูดถึงท้ังขอดีและขอเสียอยางตรงไปตรงมาในฐานะผูบริโภคท่ีเคยใช
ผลิตภัณฑและตองการบอกตอใหกับผูบริโภคคนอ่ืน ๆ ไดรับรูนั้น ทําใหคลิปวิดีโอสอนแตงหนาใน
อินเทอรเน็ตกลายเปนแหลงขอมูลอยางหนึ่งสําหรับผูบริโภคท่ีใหความสนใจเรื่องเครื่องสําอาง  
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  สอดคลองกับผลสํารวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด (กรุงเทพธุรกิจ ,2555) ท่ี
สํารวจในประเด็นความเชื่อถือของผูบริโภคท่ีมีตอโฆษณา พบวา ผูบริโภคปจจุบันมีความพึงพอใจกับ
ขอมูลท่ีไดจากการบอกตอของผูบริโภคหรือการแสวงหาขอมูลดวยตัวเองมากกวาการโฆษณา โดยรอย
ละ 86 ของผูบริโภคเชื่อจากคําแนะนําแบบปากตอปาก ตามดวยรอยละ 63 เชื่อจากการหาขอมูลบน
เว็บไซตของสินคาและบริการนั้น ๆ และรอยละ 60 เชื่อความคิดเห็นของผูบริโภคจากกระทูบน
เว็บไซต ขณะท่ีโฆษณาตามสื่อแขนงตาง ๆ เริ่มไดรับความเชื่อถือนอยลง 
  ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงใหความสนใจคลิปวิดีโอสอนแตงหนา มีผลิตภัณฑประเภท
เครื่องสําอางมากมายท่ีใหการสนับสนุนผูทําคลิปวิดีโอสอนแตงหนาเพ่ือแลกกับการพูดถึงสินคาผาน
ในรายการ เชน The Balm, Maybelline และ Clinique เปนผูสนับสนุนหรือสปอนเซอรใหรายการ
โมเมพาเพลินในบางตอน Etude House, Maybelline, The Body Shop และ Illamasqua เปน
ผูสนับสนุนใหคลิปวิดีโอของแพรี่พายบางตอน สวน Hadalabo, The Body Shop, Laura Mercier 
และ Shu uemura เปนผูสนับสนุนใหคลิปวิดีโอของ มด ชินนามอน เปนตน 
   หากพิจารณาในแงการสื่อสาร ไมวาจะเปนการพูดหรือการนําเครื่องสําอางมาใชในคลิปวิดีโอ
ของผูสอนแตงหนาก็คือการสื่อสารจากผูสอนแตงหนาไปยังกลุมผูชม และการสื่อสารดังกลาวไดเขาไป
มีอิทธิพลทําใหผูชมจํานวนหนึ่งเกิดความรูสึกสนใจ ตองการขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเพ่ิมเติมหรือเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑ จนสุดทายนําไปสูการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑในท่ีสุด แสดงใหเห็นวา
พฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในปจจุบันท่ีมีลักษณะการเชื่อมโยงกับโลกออนไลน
มากข้ึน คลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตไดเขาไปมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางใน
กลุมผูบริโภคท่ีเปนกลุมผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาดังกลาว 
  จากท่ีไดกลาวไปจึงนําไปสูการตั้งคําถามของผูศึกษาวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ของกลุมผูท่ีชมรายการสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตเปนอยางไร มีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ และในกระบวนการสื่อสารของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ต
นั้น ไดเขาไปมีบทบาทตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชมอยางไร  

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาใน
อินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูชมท่ีมีตอกระบวนการสื่อสารของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอ
สอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ในกลุมผูชม 
 

วิธีการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม 
(Focus Groups) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability 
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Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑคุณสมบัติในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
คือ ตองเปนผูชมเพศหญิงท่ีชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลนและ
เคยซ้ือเครื่องสําอางประเภทแตงเติมสีสัน เชน ลิปสติก อายแชโดว และบลัชออน เปนตน ซ่ึงเปนผล
มาจากการรับชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนา โดยกลุมตัวอยางหรือผูเขารวมการสนทนากลุมท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุ 24-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร รายได 15,000 บาทตอเดือนข้ึนไป จํานวน 2 กลุม กลุมละ 6-8 คน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

  จากการเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Groups) จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม สามารถ
นําเสนอผลการศึกษาวิจัยและอภิปราย โดยแบงประเด็นตามวัตถุประสงคดังนี้ 
  สวนท่ี 1. ลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวันของผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ต
ผานเครือขายสังคมออนไลน  
  1. การเปดรับสื่อ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเกือบทุกคนเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตเปน
หลักและเขาใชงานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเปนประจํา และมีการเปดรับสื่อหลักอยางโทรทัศน 
วิทยุและนิตยสาร (ประเภทแฟชั่นและความงาม) เปนบางครั้งรองจากอินเทอรเน็ต สอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางท่ีเปนคนวัยทํางาน ใชชีวิตในเมือง ใหความสําคัญ
กับเทคโนโลยี โดย 13 คน จากท้ังหมด 14 คน ใชสมารทโฟน อีกท้ังยังมีชีวิตสวนใหญอยูนอกบาน 
คือ อยูท่ีทํางานและชวงเวลาทํางานตองอยูท่ีหนาจอคอมพิวเตอรถึงวันละประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้น
สื่อท่ีกลุมตัวอยางเขาถึงไดงายท่ีสุดจึงเปนอินเทอรเน็ต 
   2.  พฤติกรรมเก่ียวกับเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ซ้ือ
เครื่องสําอางจากหางสรรพสินคาเปนหลัก โดยแบงเปนซ้ือจากเคานเตอรเครื่องสําอางในหางและด
รักสโตรในหาง สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันคนวัยทํางานในเมืองท่ีมีความคุนเคยกับ
การซ้ือสินคาจากท่ีหาง เพราะหางเปนแหลงรวมสินคาเกือบทุกประเภทและยังอยูใกลบานหรือใกลท่ี
ทํางาน และยังสอดคลองกับผลวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในหัวขอ
การตลาดท่ีมัดใจสาวออฟฟศ พบวา สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑสําหรับผิวหนาของสาวออฟฟตสวนใหญ คือ 
ดรักสโตรในหางและหางสรรพสินคาท่ัวไป สวนการใชเครื่องสําอาง พบวา กลุมตัวอยางใช
เครื่องสําอางเกือบทุกประเภทท่ีใชแตงเติมสีสันบนใบหนา ไดแก รองพ้ืน คอนซีลเลอร แปงพัฟ บลัช
ออน บรอนเซอร อายไลเนอร และลิปสติก เปนตน โดยเลือกใชเครื่องสําอางจากหลายแบรนด แสดง
ใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความตองการท่ีมาหาผลิตภัณฑตอบสนองความตองการเรื่องการแตงหนาสูง
หรือตองการแกปญหาเรื่องการแตงหนาท่ีตนเองประสบในหลายประเด็น 
 สวนท่ี 2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาใน
อินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง 6 ข้ันตอน คือ  
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  1. การมีสิ่งเราหรือปจจัยท่ีทําใหตองการซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวาสิ่งเรา
ประกอบดวยหลายปจจัยแตปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยาง คือ การชมคลิป
วิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตและการรับขอมูลจากกระทูรีวิวเครื่องสําอางในเว็บไซต ซ่ึงสิ่งเราท้ัง
สองนี้เปนสิ่งเราท่ีอยูในอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนสื่อหลักท่ีกลุมตัวอยางเปดรับในชีวิตประจําวันอยูแลว 
 2. การรับรูปญหาหรือความจําเปนท่ีตองซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญจะยอมรับวาเครื่องสําอางใดจําเปนตอตนเอง ก็ตอเม่ือไดรับสิ่งเราท่ีมีขอมูลตรงกับความ
สนใจหรือปญหาเรื่องการแตงหนาท่ีตนเองกําลังประสบ สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
(พิบูล ทีปะปาล, 2549, น. 107-112) ในสวนของการรับรูปญหา (Problem Awareness) ท่ีอธิบาย
ไววา การรับรูปญหาคือการท่ีผูบริโภคยอมรับวาผลิตภัณฑหรือบริการนั้นอาจจะแกปญหาท่ียังไมไดรับ
การตอบสนอง   
  3. การคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลเก่ียวกับเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
คนหาขอมูลจากหลายแหลงกอนตัดสินใจซ้ือ โดยสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงคนหาขอมูลเรื่อง
เครื่องสําอางเปนหลัก และมักจะหาขอมูลจากคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตและกระทู
เครื่ อ งสํ าอาง  โดยเฉพาะกระทู ใน เว็บ ไซต จีบัน  (www.jeban.com) และเว็บ ไซต พัน ทิป 
(www.pantip.com) หองโตะเครื่องแปง อีกท้ังยังสอบถามขอมูลจากเพ่ือนท่ีชื่นชอบเครื่องสําอาง
เปนขอมูลประกอบอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจ (Decision Process) ใน
ประเด็นการทุมเทความพยายามในการซ้ือสินคา (อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2549, 
น. 321) ท่ีอธิบายไววา การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีความเสี่ยงในการซ้ือสูงและสะทอนถึงภาพพจน
ของตนเอง (Self-Image) จะทําใหผูบริโภคมีการทุมเทความพยายามสูง (High Involvement) ใน
การตัดสินใจซ้ือ กลาวคือ ผูบริโภคจะมีการพิจารณาเก่ียวกับสินคาอยางถ่ีถวน ดังนั้นการซ้ือ
เครื่องสําอางซ่ึงเปนสินคาท่ีใชกับผิว มีความเสี่ยงวาอาจใชแลวแพ อีกท้ังเครื่องสําอางยังเปนสินคาท่ี
ใชเติมแตงใหเกิดความสวยงาม มีผลตอภาพลักษณท่ีผูอ่ืนมีใหตอผูบริโภคโดยตรง เครื่องสําอางจึงถือ
เปนสินคาท่ีผูบริโภคมีการทุมเทความพยายามสูง (High Involvement) ในการตัดสินใจซ้ือ กลาวคือ 
กลุมตัวอยางจะหาขอมูลจากหลายแหลงท้ังจากอินเทอรเน็ตและเพ่ือน 
 4. การประเมินทางเลือกจากเกณฑในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีเกณฑในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางท้ังหมด 4 เกณฑ คือ ใชแลวไมแพ สีสัน ราคา และความ
โดงดังของแบรนด ซ่ึงพิจารณาจากการถูกพูดถึงในอินเทอรเน็ต ท้ังนี้จากเกณฑดังกลาวกลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญกับเกณฑเรื่องใชแลวไมแพมากท่ีสุด เปนผลิตภัณฑท่ีใชกับผิวหนาซ่ึงเปนบริเวณท่ีผิว
บอบบางและเปนสวนท่ีผูอ่ืนพบเห็นอันดับแรก จึงตองการมีความม่ันใจวาการใชผลิตภัณฑมีความ
ปลอดภัยกอนเปนคุณสมบัติแรก  
 5. การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวาหลังจากท่ีกลุมตัวอยางไดมีการประเมิน
ทางเลือกแลววาตองการซ้ือเครื่องสําอางชิ้นใด กลุมตัวอยางจะยังไมซ้ือเครื่องสําอางนั้น แตจะ
พิจารณาอีก 1 ปจจัย คือ สถานท่ีจําหนาย หากมีความสะดวกก็จะเกิดการตัดสินใจซ้ือ แตหากไม
สะดวกกลุมตัวอยางสวนใหญมักแกปญหาโดยการฝากเพ่ือนท่ีจะเดินทางตางประเทศซ่ึงทําไดเม่ือมี
โอกาสเทานั้น และกลุมตัวอยางสวนนอยจะซ้ือทางรานออนไลนซ่ึงเปนการซ้ือท้ัง ๆ ท่ีมีความกังวลวา

http://www.jeban.com/�
http://www.pantip.com/�
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อาจไดเครื่องสําอางปลอม สอดคลองกับแนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีอธิบายไว
วา การท่ีผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือได ผูบริโภคไมไดพิจารณาท่ีตัวผลิตภัณฑ (Product) และราคา 
(Prize) เทานั้น แตจะพิจารณาเรื่องสถานท่ีจําหนาย (Place) และการสง เสริมการตลาด 
(Promotion) รวมดวย ถาท้ัง 4 ปจจัยสนองความตองการก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา (พิบูล ที
ปะปาล, 2534, น. 50-56)  ในท่ีนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนคนทํางาน 
ใชเวลาสวนใหญอยูท่ีทํางาน มีเวลาชอปปงในวันธรรมดาไมมากนัก จึงยิ่งใหความสําคัญกับเรื่อง
สถานท่ีเปนพิเศษ 
  6. การเกิดพฤติกรรมหลังการซ้ือเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวา หลังจากกลุมตัวอยางไดซ้ือ
และใชเครื่องสําอางแลวรูสึกพึงพอใจในเครื่องสําอางนั้นก็จะบอกตอเพ่ือนหรือคนรอบขาง โดยการ
บอกตอมีท้ังการบอกตอแบบเจอกันแลวบอกตอเม่ือพูดคุยเรื่องเครื่องสําอางและการบอกตอในโลก
ออนไลนดวยการกด Like และโพสตภาพเครื่องสําอางหรือขอความแสดงความเห็นตอเครื่องสําอาง
นั้นในเพจเฟซบุก สอดคลองกับทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow Hierarchy 
of Needs) (Maslow, 1954, อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ,2544, น. 51-52) ท่ีอธิบายถึง
ความตองการในข้ันท่ี 4 คือ ความตองการไดรับการยกยองนับถือไววา มนุษยตองการท่ีจะไดรับการ
ยอมรับนับถือจากผูอ่ืนซ่ึงจะทําใหมนุษยรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ดังนั้น เม่ือ
ผูเขารวมการสนทนาเห็นวาเครื่องสําอางท่ีตนเองซ้ือมาใชแลวดี ก็จะบอกตอเพ่ือใหคนท่ีสนใจเรื่อง
เครื่องสําอางเหมือนกันยอมรับในการตัดสินใจซ้ือท่ีไมผิดหวังของตนเอง และตองการใหผูอ่ืนไปซ้ือ
ตามเพราะจะทําใหผูเขารวมการสนทนากลุมรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนผูโนมนําใหผูอ่ืนซ้ือตามได 
  นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา ถาผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญใชเครื่องสําอางท่ีซ้ือ
มาแลวรูสึกชอบจะทําใหสนใจผลิตภัณฑอ่ืนในแบรนดเดียวกัน และจะคนหาขอมูลผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
ของแบรนดนั้น อธิบายไดวาประสบการณดานบวกท่ีไดรับจากการใชผลิตภัณฑของแบรนดนั้น ๆ ทํา
ใหผูบริโภคเกิดความไววางใจและเชื่อม่ันในแบรนดดังกลาวมากข้ึน จึงมีความคาดหวังวาผลิตภัณฑตัว
อ่ืน ๆ ในแบรนดเดียวกันนี้นาจะใหผลท่ีเปนท่ีพึงพอใจเชนกัน 
 สวนท่ี 3. ความคิดเห็นของผูชมท่ีมีตอกระบวนการสื่อสารของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอ
สอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผานเครือขายสังคมออนไลน 
  1. คุณลักษณะของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนา ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางเห็นวาผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตควรมีคุณลักษณะครบท้ัง 3 
ประการ คือ  
   - ทักษะการสื่อสารท่ีดี กลุมตัวอยางเห็นวาผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอแตงหนาเปนคนท่ีพูด
คลอง ไมติดขัด สามารถอธิบายเทคนิคการแตงหนาท่ียากใหผูชมฟงแลวเขาใจไดงาย 
  - มีความรูความสามารถเรื่องการแตงหนาและเครื่องสําอาง กลุมตัวอยางเห็นวาผูสอน
แตงหนาในคลิปวิดีโอจะตองมีความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางและมีทักษะการแตงหนามากพอ โดยกลุม
ตัวอยางจะพิจารณาวาผูสอนแตงหนามีความรูความสามารถเรื่องการแตงหนาและเครื่องสําอางมาก
นอยเพียงใดจากเทคนิคการแตงหนาท่ีนําเสนอในคลิปวิดีโอนั่นเอง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
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  - มีความนาเชื่อถือ โดยกลุมตัวอยางจะพิจารณาความนาเชื่อถือ จาก 3 ปจจัย คือ การ
แตงหนา การแตงตัวและความเปนบุคคลมีชื่อเสียงหรือเซเลปบริตี้ของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอ 
โดยเฉพาะถาผูสอนแตงหนาเปนผูมีชื่อเสียงโดยมีท่ีมาจากความสามารถในการแตงหนาก็จะยิ่งรูสึก
เกิดความเชื่อถือมากข้ึน 
  จากคุณลักษณะเรื่องทักษะการสื่อสารท่ีดีและการมีความรูความสามารถเรื่องการแตงหนา
และเครื่องสําอาง สอดคลองกับแนวคิดแบบจําลองการสื่อสารของเบอรโล (David K. Berlo อางถึง
ใน กิติมา สุรสนธิ, 2541, น. 53-58) ท่ีอธิบายถึงคุณลักษณะของผูสงสารท่ีเอ้ืออํานวยใหการสื่อสาร
ประสบความสําเร็จไววาจะตองเปนผูท่ีมีทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) และมีความรู 
(Knowledge) ในเรื่องท่ีจะถายทอดขาวสารไปยังผูรับสาร สวนประเด็นความนาเชื่อถือ สอดคลองกับ
คุณลักษณะของผูสงสารท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการสื่อสาร (David K. Berlo อางถึงใน กิติมา สุรสนธิ
, 2541, น. 53-58) ท่ีกลาววา ถาผูรับสารเห็นวาผูสงสารเปนผูท่ีมีความรูในเรื่องเก่ียวกับสารท่ีสงมา 
ผูรับสารจะเกิดความเชื่อถือในตัวผูสงสาร 
 2. เนื้อหาท่ีสรางแรงจูงใจในคลิปวิดีโอสอนแตงหนา ผลการศึกษาพบวาการนําเสนอเนื้อหา
ของผูสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตท่ีจะสามารถสรางแรงจูงใจเก่ียวกับเครื่องสําอางใหกับกลุมตัวอยาง
ไดก็ตอเม่ือเปนเรื่องท่ีกลุมตัวอยางกําลังสนใจ มีการสาธิตใหเห็นภาพ และไมสื่อสารเหมือนการ
โฆษณาหรือยัดเยียดขายสินคาเกินไป สอดคลองกับหลักการสรางสาร (Message) ท่ีดี (กิติมา สุรสนธิ 
,2539, น.34) ท่ีกลาววา สารท่ีดีจะตองเรียกรองความสนใจ (Attention) ทําใหเกิดประสบการณ
รวมกัน (Common Experience) และตรงกับความตองการ (Needs) ของผูรับสาร และแนวคิด
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา(Presentation Technique) (เสรี วงษมณฑา, 2540, น.73-85) โดย
การสาธิต ท่ีกลาวไววา การแสดงวิธีการทํางานของสินคาทําใหผูบริโภคเห็นประสิทธิภาพของสินคาได
ชัดเจนและเกิดความเชื่อถือตอสินคา ทําใหอยากซ้ือสินคา ดังนั้นการสาธิตแตงหนาในคลิปวิดีโอโดย
แสดงใหผูชมเห็นวาใชเครื่องสําอางอะไรบางนั้น เปนเหมือนการนําเครื่องสําอางมาทดลองใหผูชมเห็น
ถึงลักษณะวิธีการใชและผลลัพธจากการใชเครื่องสําอาง 
  3. ชองทางและวิธีการเขาถึงคลิปวิดีโอสอนแตงหนา ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมี
ชองทางในการเขาชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตหลายชองทาง ไดแก การเขาจากเว็บไซต
ยูทูบ (www.youtube.com) เขาจากเพจในเฟซบุก เขาจากเว็บไซตท่ีมีการนําเสนอคลิปวิดีโอสอน
แตงหนาโดยตรง และเขาจากเว็บไซตกูเก้ิล (www.google.co.th) แลวลิงคมายังคลิปวิดีโอ โดยมักใช
คําคนหาหรือคีเวิรด (Keyword) ในการคนหา (Search) เปนชื่อของผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอน
แตงหนาในอินเทอรเน็ตและชื่อประเภทหรือแบรนดเครื่องสําอาง สอดคลองกับ แนวคิดระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (กาญจนา แกวเทพ, กิติ กันภัย, และ
ปาริชาติ สถาปตานนท , 2543, น. 101) ท่ีกลาวในประเด็นลักษณะของระบบการสื่อสารผานตัวกลาง
คอมพิวเตอรไววา การสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรมีความหลากหลายในแงของเสนทางหรือชอง
ทางการสื่อสาร (Multi-Media) ดังนั้น ผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาจึงสามารถเลือกชองทางและ
วิธีการเขาถึงคลิปวิดีโอสอนแตงหนาท่ีตนเองสะดวกท่ีสุดและเปนรูปแบบการเขาถึงท่ีจะทําใหไดขอมูล
เครื่องสําอางท่ีกําลังสนใจมากท่ีสุด 
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  4. ทัศนคติของผูชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาท่ีมีตอตนเอง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติเชิงบวกตอตนเอง โดยมองวาการชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาเปนการชมเพ่ือนําเทคนิควิธีการ
แตงหนาไปทําใหการแตงหนาของตนเองสวยงาม เหมาะสมยิ่งข้ึนและเปนท่ียอมรับเม่ือเขาสังคม อีก
ท้ังเห็นวาการแตงหนาท่ีดูดีชวยสงเสริมใหบุคลิกภาพของตนเองดูดียิ่งข้ึน สอดคลองกับทฤษฎีลําดับ
ข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow's hierarchy of needs) ท่ีกลาววา มนุษยตองการรูสึกเปนท่ี
ยอมรับ เปนท่ีสนใจและไดรับคําชื่นชมจากผูอ่ืนหรือกลุมสังคม เพราะจะทําใหมนุษยเกิดความเชื่อม่ัน
และเคารพนับถือในตนเอง ในท่ีนี้กลุมตัวอยางเห็นวาการแตงหนาใหตนเองดูดีจะชวยเสริมบุคลิกภาพ
ของตนเองใหดูดีและ เปนท่ียอมรับจากผูอ่ืน ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจในตัวเองและเกิดความภูมิใจ
ในความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน 
 
 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

  จากการอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง “บทบาทคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตผาน
เครือขายสังคมออนไลนตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางในกลุมผูชม” ผูศึกษาสามารถสรุปผลใน
ประเด็นสําคัญซ่ึงนําไปสูขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบวา คลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตและกระทูแนะนําเครื่องสําอาง
ในเว็บไซตเปนสิ่งเราสําคัญท่ีทําใหกลุมตัวอยางเกิดความสนใจเครื่องสําอาง ดังนั้นนักการตลาดท่ี
ตองการสื่อสารกับผูบริโภคท่ีเปนกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางจึงควรเลือกใชชองทางการสื่อสารผานคลิป
วิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ต กระทูเครื่องสําอาง รวมถึงเว็บไซตสังคมออนไลนอยางเฟซบุก ใน
การสื่อสารเพ่ือสรางการจดจําในแบรนดและการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
  2. จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนผูหญิงวัยทํางานและมีการศึกษาจะเชื่อถือขอมูล
จากกระทูรีวิวเครื่องสําอางในเว็บไซตใดเปนพิเศษก็ตอเม่ือกระทูนั้นมีจํานวนผูมาแสดงความคิดเห็น 
(Comment) เปนจํานวนมากหรือมากกวา 100 คนข้ึนไป ดังนั้น ผูผลิตเครื่องสําอางท่ีตองการทําการ
สื่อสารการตลาดกับกลุมดังกลาวดวยการตั้งกระทูแนะนําคุณสมบัติและรายละเอียดของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง ควรวางกลยุทธท่ีจะทําใหมีผูมาแสดงความคิดเห็นในแงบวกตอเครื่องสําอางนั้น ๆ เปน
จํานวนมากดวย เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภค 
  3. จากการศึกษาพบวา นอกจากกลุมตัวอยางจะบอกตอเพ่ือนหรือคนรูจักเม่ือพบวา
เครื่องสําอางท่ีตนเองซ้ือมาใชเปนท่ีพึงพอใจแลว กลุมตัวอยางยังมีพฤติกรรมการบอกตอเม่ือมีโอกาส
ไปทดลองเครื่องสําอางท่ีเคานเตอรเครื่องสําอางแลวรูสึกชอบแมจะยังไมไดซ้ือก็ตามดวย โดยการ
โพสตขอความหรือรูปภาพผานทางเฟซบุก ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมท่ี
สื่อออนไลนมีบทบาทตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือและมีการแชรขอมูลตั้งแตกอนการตัดสินใจซ้ือ 
ดังนั้น ผูผลิตเครื่องสําอางไมควรโฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เพราะถา
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ผูบริโภคมีโอกาสไดทดลองใชแลวพบวาไมเปนไปตามคําโฆษณาก็จะมีการบอกตอไปยังเพ่ือนหรือคน
รูจักโดยใชเครือขายสังคมออนไลนใน นําไปสูการจดจําผลิตภัณฑในแงลบไดงาย 
  4. จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจะสนใจหรืออยากไดเครื่องสําอางท่ีผูสอนแตงหนาใน
คลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตคนท่ีตนเองชื่นชอบแนะนําวาใชดี เนื่องจากผูสอนแตงหนาใน
คลิปวิดีโอคนท่ีกลุมตัวอยางชื่นชอบเปนกลุมอางอิงท่ีกลุมตัวอยางยอมรับในความรูความสามารถเรื่อง
การแตงหนา ดังนั้น ผูผลิตเครื่องสําอางท่ีเลือกใชคลิปวิดีโอสอนแตงหนาในอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารกับผูบริโภค ควรมีการศึกษาขอมูลดานคานิยมและทัศนคติของกลุมผูบริโภคเปาหมาย
ดวยวามีความชื่นชอบผูสอนแตงหนาท่ีมีคุณลักษณะอยางไร ปกติผูบริโภคเปาหมายชมคลิปวิดีโอสอน
แตงหนาของผูสอนแตงหนาคนใดบาง  แลวจึงเลือกคลิปวิดีโอสอนแตงหนาท่ีผูบริโภคชื่นชอบเปน
ชองทางในการสื่อสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

 5. จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจะเชื่อถือผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอสอนแตงหนาคน
ท่ีตนเองเห็นวาแตงหนาสวยและแตงตัวดูดีมีรสนิยม ดังนั้น ผูสอนแตงหนาในคลิปวิดีโอควรให
ความสําคัญเรื่องการแตงหนาและแตงตัวของตนเองในคลิปวิดีโอใหดูดีอยูเสมอ เพ่ือใหผูชมเกิดความ
เชื่อถือในตัวผูสอนแตงหนามีผลตอการรักษาฐานผูชมเดิมใหติดตามชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาอยาง
ตอเนื่องและมีสวนใหมีผูชมมาติดตามเพ่ิมมากข้ึน 
   6. จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางแตละคนมีชองทางการเขาชมคลิปวิดีโอสอนแตงหนาใน
อินเทอรเน็ตหลายชองทาง ไดแก เขาชมจากเว็บไซตยูทูบ (www.youtube.com) เพจในเฟซบุก 
เว็บไซตอินเทอรเน็ตทีวี และเขาคนหาจากเว็บไซตกูเก้ิล (www.google.co.th) ดังนั้น ผูสอนแตงหนา
ในคลิปวิดีโอควรมีชองทางการสื่อสารกับผูชมหลากหลายชองทางเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการใช
งานอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคในปจจุบัน อีกท้ังยังชวยเพ่ิมโอกาสในการ
เขาชมคลิปวิดีโอของผูชมอีกดวย 
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