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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซือ

เครืองสาํอางของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาํเนินการ
วิจัย ) เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์  ของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร ) เพือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภค
เพศหญิงในกรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ ) เพือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง Beauty Influencers ทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภค
เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครังนีเป็นการศึกษาวิจัยเชิง ในรูปแบบของวิธวิีจัย
เชิง เกบ็ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของการศึกษา จาก
กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทเีคยซือเครืองสาํอางออนไลน์
และติดตาม Beauty Influencers โดยผลสาํรวจพบว่า 

ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทมีีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกันในด้าน ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้าน
การแสวงหาข้อมูล ด้านการเปรียบเทยีบ ด้านการตัดสนิใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 

Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์
ของผู้บริโภค เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านบุคลิกภาพ ด้านรูปแบบในการนําเสนอ ด้าน
ความน่าเชือถือ ด้านเนือหาในการนาํเสนอ  

______________________________________________ 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1.บทนาํ
ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสือสาร

ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ทางสังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ทีรู้กันอย่างแพร่หลายว่า “สังคม
ออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่าย สังคมออนไลน์นีเป็นพืนทีสาธารณะทีสมาชิกซึงกคื็อ
คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชือชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคม
ย่อยจากทวัโลกเป็นผู้สือสารหรือเขียนเล่าเนือหาเรืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ทสีมาชิกเขียนและทาํขึนเอง หรือพบเจอจากสืออืนๆ แล้วนาํมาแบ่งปันให้กับผู้อืน ทอียู่ใน
เครือข่ายของตนผ่านทางระบบอนิเทอร์เนต็และสอืสงัคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนือง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสือสังคม
ออนไลน์หลากหลายประเภท (ทัตธนันท์ พุ่มนุช, 2553) ด้วยแนวโน้มของจํานวนผู้ใช้สือสังคม
ออนไลน์(Social Media) ทีเพิมขึน ประกอบกับการสือสารทีสามารถสือได้ในวงกว้างโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จึงทาํให้เกิดบุคคลธรรมดาทีมีความรู้ ความสนใจ หรือมีความโดดเด่นในด้านหนึงๆ 
โดยเรามักเรียกกลุ่ม หรือบุคคลเหล่านีว่า “เน็ตไอดอล” (Net Idol)หรือบุคคลออนไลน์ เพือ
สอืสารข้อมูลของตนเองต่อผู้ติดตาม ซึงในแง่มุมของการตลาดแล้ว เนต็ไอดอล ถือเป็นเครืองมือ
การตลาดทีอยู่ในกลุ่ม Influencer Marketing, Micro Influencer, KOL และเช่นเดียวกับเซเลบริตี 
(Celebrity) หรือดารานักร้อง นักแสดง ทีไม่ว่าจะใช้สินค้าอะไรหรือเดินทางไปทไีหน หลายคนก็
เริมทจีะใช้ตาม (นท ีกงัวานกจิ, 2556)  

จากการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พบว่า ปี  ธุรกจิเครืองสาํอางและสกนิแคร์ เป็นธุรกจิรุ่งมาแรงเป็นอนัดับ  นอกจากนัน ยัง
คาดการณ์ว่าตลาดเครืองสาํอางของไทยปี -  จะเติบโตราว . % จากอัตราการ
เติบโตปี  ท ี . % มีมูลค่ารวมสูงถึง .  แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มสกินแคร์สูงสุด มี
สดัส่วน % ของทงัหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑดู์แลเส้นผม % เครืองสาํอาง % ผลิตภัณฑ์
ทใีช้ทาํความสะอาดร่างกาย % และนาํหอม % 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty 

Influencers ต่อกระบวนการตัดสิน ใจ ซือ เค รืองสําอางของ ผู้บ ริ โภคเพศหญิง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพือเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้บุคคลออนไลน์ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

2.วตัถุประสงคข์องงานวิจยั
1. เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ ของผู้บริโภคเพศหญิง

ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของ Beauty Influencers ทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซือ
เครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

3.สมมติฐานการวิจยั
1. ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการ

ตัดสนิใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนั 

2. Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

4.ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
1. สามารถนาํข้อมูลการตัดสินใจซือของผู้บริโภคต่อบุคคลออนไลน์ ไปต่อยอดการ

ทาํการตลาดออนไลน์ในด้านของการประชาสมัพันธ์ 
2. สามารถนาํข้อมูลทไีด้เพือนาํเสนอแก่บุคคลหรือเจ้าของแบรนด์ เพือเป็นประโยด

ต่อการตัดสนิใจจ้างบุคคลออนไลน์เป็นสอืการประชาสมัพันธแ์บรนด์ 
3. สามารถนําผลทีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การ

สือสารการตลาด และการกระตุ้นผลลัพธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซือ
สนิค้าออนไลน์ในปัจจุบัน 

5.ขอบเขตการวิจยั
5.  ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ีประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ ผู้บริโภคเพศ

หญิงในกรุงเทพมหานครทเีคยซือเครืองสาํอางออนไลน์และติดตาม Beauty Influencers 

.  ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษา Beauty Influencers ตามแนวคิดของ กัญญารินทร์ 
วัฒนเรืองนันท ์( ) ตามด้านต่างๆดังนี 

1. ทางด้านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers

2. ทางด้านเนือหาในการนาํเสนอของ Beauty Influencers

3. ทางด้านรูปแบบในการนาํเสนอของ Beauty Influencers

4. ทางด้านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers

ศึกษากระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร ตามแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, (2543) อนัได้แก่ 

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
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3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสนิใจซือ
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยได้เริมศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตังแต่
เดือนสงิหาคม พ.ศ.  ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.  

6.ระเบยีบวิธีวิจยั
6.1 ประชากรทีใช้ในการวิจัยนี คือ ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีเคยซือ

เครืองสาํอางออนไลน์และติดตาม Beauty Influencers เกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจํานวน 
385 คน เพือป้องกนัการผิดพลาดจึงเกบ็เพิมอกี  คนเป็นจาํนวน  คน 

 6.2 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามงานวิจัย (Questionnaire) ใช้สอบถามผู้ที
เคยซือเครืองสาํอางออนไลน์และติดตาม Beauty Influencers โดยลักษณะของแบบสอบถามมีดังนี  

ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทวัไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – 

List) ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว มีทงัสนิ  ข้อ 

ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกียวกบั Beauty Influencers เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)ซึงจําแนกออกเป็น 4 ด้าน แต่ละคําถามมีคําตอบให้เลือก เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale  

 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)ซึงจาํแนกออกเป็น 5 กระบวนการ แต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือก เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ 

 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-test, F-test และ Pearson correlation ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

7.ผลการศึกษา
ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุไม่เกิน  ปี จาํนวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 
.  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 

มีสถานภาพโสดมากทีสุด จํานวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จาํนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายได้ต่อเดือน ไม่เกนิ ,000 บาท มาก
ทสีดุ จาํนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 
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 Beauty Influencers ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองสําอางของผูบ้ริโภคเพศหญิง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.67 เมือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า  ด้านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.75 

รองลงมา ด้านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 
4.69 ด้านรูปแบบในการนาํเสนอของ Beauty Influencers อยู่ในระดับมากทสีุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 
.  และด้านเนือหาในการนําเสนอของ Beauty Influencers อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย

เทา่กบั .  ตามลาํดับ 

 กระบวนการตัด สินใจ ซือ เค รือง สําอางของผู ้บ ริ โภคเพศหญิ ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.58 เมือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากทสีุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.81 รองลงมา ด้านการ
รับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.70 ด้านการแสวงหา
ข้อมูล อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.68 ด้านพฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และด้านการตัดสินใจซือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .  
ตามลาํดับ 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที  ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลนแ์ตกต่างกนั 
 .  ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอายุ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

เลือกซือเครืองสําอางออนไลนแ์ตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอายุ 
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .  ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสนิใจซือ 
และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 

 1.2 ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั
มีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลนแ์ตกต่างกัน  พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานครทีมีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอาง
ออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสนิใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 

 .  ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพ  แตกต่างกนัมีการ
ตัดสินใจเ ลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน  พบว่า  ผู้บ ริ โภคเพศหญิงใน
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กรุงเทพมหานครทมีีสถานภาพ แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

 .  ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
เลือกซือเครืองสําอางออนไลนแ์ตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทมีี
อาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีระดับ .  ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ตัดสนิใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 

 1.  ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีการ
ตัดสินใจเ ลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน  พบว่า  ผู้บ ริ โภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานครทีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้าน
การแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสนิใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 

 สมม ติฐ าน ที   Beauty Influencers มีค ว ามสัมพันธ์ ต่ อกา รตัด สิ น ใ จ ซือ
เครืองสําอางออนไลนข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ทงัหมด  คู่ ได้แก่  

 คู่ทีหนึง Beauty Influencers ด้านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์
กบั การตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร  

 คู่ทีสอง Beauty Influencers ด้านรูปแบบในการนําเสนอของ  Beauty Influencers มี
ความสมัพันธก์บั การตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซือ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ 

 คู่ ที ส า ม  Beauty Influencers ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ชื อ ถื อ ข อ ง  Beauty Influencers มี
ความสมัพันธก์บั การตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ และด้านพฤติกรรมหลัง
การซือ 

 คู่ทีสี  Beauty Influencers ด้านเนือหาในการนํา เสนอของ  Beauty Influencers มี
ความสมัพันธก์บั การตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซือ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ 
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9.การอภิปรายผล
9.1 ขอ้มูลเกียวกบั Beauty Influencers ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ 
1. Beauty Influencers ทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ ด้านบุคลิกภาพของ Beauty

Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทสีุด พบว่า Beauty Influencers ทีมีบุคลิกภาพทีดีเหมาะสม
กบัสนิค้า จะทาํให้ลูกค้ารู้สกึสนใจและน่าใช้สนิค้า อกีทงัการมีบุคลิกภาพทโีดดเด่น เป็นทน่ีาจดจาํ
ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจชืนชอบ  และยังมีความสามารถในการให้ข้อมูลเกียวกับ
เครืองสาํอางได้เป็นอย่างดี ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทีได้ศึกษา
เกียวกับเรือง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการ
ซือสินค้าประเภทความงาม” และทัศนคติทางด้านเนือหา ทางด้านบุคลิกลักษณะ และทางด้าน
รูปแบบในการนาํเสนอ ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวกทงั 3  

2. Beauty Influencers ทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ ด้านรูปแบบในการนําเสนอของ
Beauty Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า Beauty Influencers ทีมีรูปแบบการ
นาํเสนอทีเข้าใจง่ายไม่เหมือนใคร อีกทงัยังมีภาพประกอบให้เหน็ผลลัพธ์ในการใช้สินค้า ทาํให้
เกดิความน่าสนใจมากยิงขนึ และมีการอพัเดทเครืองสาํอางใหม่ๆพร้อมทงันาํมานาํเสนอได้แปลก
ใหม่อยู่เสมอ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทไีด้ศึกษาเกียวกับเรือง “การ
เปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซือสินค้าประเภท
ความงาม” พบว่า ทัศนคติโดยรวมทมีีต่อ Beauty Influencer : Pearypie ทงั  ด้าน คือ ทัศนคติ
ทางด้านเนือหาทางด้านบุคลิกลักษณะ และทางด้านรูปแบบการนาํเสนอ ซึงโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุด อาจเนืองจาก มีการนาํเสนอสินค้าทีมีความเข้าใจง่าย และมีรูปประกอบเพือเป็นการ
ตัดสนิใจซือสนิค้าอกีด้วย  

3. Beauty Influencers ทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ ด้านความน่าเชือถือของ Beauty

Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทสีดุ พบว่า Beauty Influencers มีความรู้เกยีวกบัเครืองสาํอาง
อย่างจริงจัง ซึงมีความชัดเจนตรงไปตรงมา และมีหลักฐานทมีาทไีปของสินค้า ทาํให้ลูกค้าเชือมัน
เชือใจในสนิค้านันๆ ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิทสดุา ทุมวงศ์ (2556) ทไีด้ศึกษาเกยีวกบัเรือง 
“การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซือสินค้า
ประเภทความงาม” พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทสีุด อาจเนืองจาก มีการให้ความรู้เกียวกับ
สนิค้าความงาม ซึงทาํให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลและตัดสนิใจซือสนิค้า  

4. Beauty Influencers ทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ ด้านเนือหาในการนําเสนอของ
Beauty Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทสีุด พบว่า Beauty Influencers มีการใช้ภาษาในการ
เขียน ทเีข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ก่อให้เกดิการสบัสน ซึงมีความรู้ทางด้านเครืองสาํอาง พร้อม
ทังแหล่งทีมาของเครืองสําอางทีสามารถหาทีมาทีไปได้ อีกทังยังมีข้อมูลสินค้าทีแปลกใหม่ 
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น่าสนใจกว่าทีอืนๆ อีกด้วย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทีได้ศึกษา
เกียวกับเรือง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการ
ซือสินค้าประเภทความงาม” พบว่า ทศันคติทางด้านเนือหา ทางด้านบุคลิกลักษณะ และทางด้าน
รูปแบบในการนาํเสนอ ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวกทงั 3 ด้าน อาจเนืองจาก มีการใช้ภาษาทีเข้าใจ
ง่าย และมีการให้ความรู้ในเรืองเครืองสาํอางทาํให้ลูกค้าตัดสนิใจซือสนิค้าได้ง่ายขนึ  

9.2 กระบวนการตดัสินใจซือเครืองสําอาง 
. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอาง ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา

โดยรวมอยู่ในระดับมากทสีุด พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสนิใจซือเครืองสาํอาง และมีการสงัซือ
เครืองสาํอาง เพราะมีเพือนหรือคนรู้จัก ทวงติงในผิวพรรณ อกีทงัเริมรู้สกึว่าผิวหน้ามีปัญหา และ
ซือเครืองสาํอางด้วยการชักจูงผ่านทางสือโฆษณาต่างๆ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจ
ตาบ (2557) ทไีด้ศึกษาเกยีวกบั “ ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ” พบว่า ปัจจัยทงัหมดมีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ การบริการ มีผล
ต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากทสีุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้า มีผลต่อการตัดสนิใจซือเบเกอรีมากในลาํดับ 

. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอาง ด้านการแสวงหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทสีดุ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสนิใจซือเครืองสาํอาง โดยได้รับการบอกต่อจากคนใกล้ชิด
เช่นเพือน คนรู้จัก คนในครอบครัว อีกทังจากผู้ทีใช้จริง (รีวิว) Beauty Influencers และยังได้
สืบค้นข้อมูลจากร้านค้าจาํหน่ายสินค้าทีน่าเชือถือ ซึงมีข้อมูลทีถูกต้องชัดเจน ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุปผาชาติ กรุงศรีเมือง (2556) ทไีด้ศึกษาเกียวกับ “ การสือสารผ่านแบรนด์บุคคล
ออนไลน์ทส่ีงผลต่อความตังใจซือกรณีศึกษา : เฟซบุก๊แฟนเพจด้านความสวยงาม ” โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทสีุด อาจเนืองจาก แบรนด์บุคคลให้ความเป็นกนัเองเพือให้ผู้ติดตามรับรู้ เข้าใจง่ายให้
ข้อมูล เนือหา ททีนัสมัยเป็นทสีนใจอยู่ในกระแสทาํให้การสอืสารมีประสทิธภิาพ  

3. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอาง ด้านการประเมินทางเลือก  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสาํอาง จากความสนใจซือเมือได้มี
การทดลองใช้สินค้าฟรี อีกทงัเมือมีคนใกล้ชิดได้ทดลองใช้แล้วบอกว่าสินค้านีดีจริง โดยคาํนึงถึง
เรืองราคาเป็นปัจจัยหลักในการซือเครืองสาํอาง พร้อมทงัซือเครืองสาํอางทมีีฉลาก วัน/เดือน/ปี 
ทผีลิต และวัน/เดือน/ปี หมดอายุทชัีดเจน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) 

ทีได้ศึกษาเกียวกับเรือง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และ
พฤติกรรมการซือสินค้าประเภทความงาม” พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด อาจเนืองจาก 
เหตุผลในการไม่ซือสนิค้าหลังจากได้ทาํการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก Beauty Influencer : Pearypie 

คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ตราสนิค้าอนื รองลงมาตามลาํดับ คือ อยู่ระหว่างตัดสินใจ ไม่ชอบผลิตภัณฑ์ 
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ราคาสูง ไม่ชอบตัว Beauty Influencer : Pearypie ไม่เชือในคุณภาพสินค้า และเนือหาทนีาํเสนอไม่
น่าเชือถือ  

. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอาง ด้านการตัดสินใจซือ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสาํอาจทันทีเมือได้รับส่วนลดโปรโมชันพิเศษ 
อีกทงัมีความสนใจซือสินค้าทันทีเมือได้เหน็การ รีวิวของ Beauty Influencers และเมือได้รับการ
ดูแล อย่างรวดเรว็จากทางร้านค้า ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทไีด้ศึกษา
เกียวกับ “ ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ” 
พบว่า ปัจจัยทังหมดมีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ  การบริการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือเบเกอรีมากทีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตราสนิค้า มีผลต่อการตัดสนิใจซือเบเกอรีมากในลาํดับสดุท้าย  

. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอาง ด้านพฤติกรรมหลังการซือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทสีดุ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสนิใจซือเครืองสาํอาง จากความพึงพอใจในตัวสนิค้า
ท ีBeauty Influencers รีวิว อกีทงัจะกลับมาซือซาํ เมือมีความพึงพอใจในตัวสนิค้าทไีด้สงัซือตามคาํ
บอกเล่าของเหล่า Beauty Influencers และมีจะบอกต่อถึงความน่าเชือถือของ Beauty Influencers 
คนดังกล่าวต่อคนอืนๆอีกด้วย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทีได้ศึกษา
เกียวกับ “ ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ” 
พบว่า ปัจจัยทังหมดมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ  การบริการ มีผล
ต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากทสีุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้า มีผลต่อการตัดสนิใจซือเบเกอรีมากในลาํดับสดุท้าย  

10. ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที 1 ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง

กนัมีการตดัสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลนแ์ตกต่างกนั  
 1.1 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทมีีอายุ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือ

เครืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกนั ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทมีีอายุ 
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ แตกต่าง ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ
หรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญารินทร์  วัฒนเรืองนันท์ (2558) ทีได้ทาํวิทยานิพนธ์เรือง “ 
อทิธพิลของ Beauty Influencers ทมีีต่อพฤติกรรมการซือเครืองสาํอาง ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทาํงาน
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ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า ลักษณะทางประชากรทแีตกต่างกนัมีการเปิดรับข่าวสาร
จาก Beauty Influencers ผ่านสอืสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั  

1.2 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทมีีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนัมีการ
ตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุง
เทพมหานครทีมีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ 
แตกต่างกนั ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสนิใจซือ 
และด้านพฤติกรรมหลังการซือ ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กญัญารินทร์ วัฒนเรืองนันท ์(2558) 

ทไีด้ทาํวิทยานิพนธ์เรือง “ อิทธิพลของ Beauty Influencers ทมีีต่อพฤติกรรมการซือเครืองสาํอาง 
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทาํงานตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า ลักษณะทางประชากรที
แตกต่างกนัมีการเปิดรับข่าวสารจาก Beauty Influencers ผ่านสอืสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั  

 1.3 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เ ลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน  ผลการวิ จัยพบว่า  ผู้บ ริ โภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานครทมีีสถานภาพ แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ แตกต่าง
กัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทไีด้ศึกษาเกียวกับ “ปัจจัยทมีีผลต่อการ
ตัดสนิใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยทงัหมดมีความสัมพันธ์
กนัมีผลต่อการตัดสนิใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 1.4 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ซือเครืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทมีี
อาชีพ แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์ แตกต่างกนั ด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 
ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทไีด้ศึกษาเกยีวกบัเรือง “การเปิดรับข่าวสาร 
ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซือสินค้าประเภทความงาม” พบว่า 
ผลการศึกษาลักษณะประชากรทีแตกต่างกันกับการซือสินค้าประเภทความงามผ่าน Beauty 

Influencer : Pearypie แตกต่างกนั  
1.5 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการ

ตัดสินใจเลือกซือเครืองสาํอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุง
เทพมหานครทีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ 
แตกต่างกนั ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสนิใจซือ 
และด้านพฤติกรรมหลังการซือ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทไีด้ศึกษา
เกยีวกบัเรือง “การเปิดรับข่าวสาร ทศันคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซือ
สินค้าประเภทความงาม” พบว่า ผลการศึกษาลักษณะประชากรทีแตกต่างกันกับการซือสินค้า
ประเภทความงามผ่าน Beauty Influencer : Pearypie แตกต่างกนั  
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 สมมติฐานที 2 Beauty Influencers มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซือเครืองสําอาง
ออนไลนข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร  

 2.1 Beauty Influencers ด้านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
Beauty Influencers ด้านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซือ
เครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทีได้ศึกษาเกียวกับ “ ปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสนิใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ”พบว่า ปัจจัยทงัหมดมีความสัมพันธ์
กนั และมีผลต่อการตัดสนิใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 2.2 Beauty Influencers ด้ า น รู ปแบบในก า รนํ า เ สนอขอ ง  Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า Beauty Influencers ด้านรูปแบบในการนําเสนอของ Beauty Influencers มี
ความสมัพันธก์บั การตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซือ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับน้อย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ได้
ศึกษาเกียวกับเรือง “การเปิดรับข่าวสาร ทศันคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรม
การซือสินค้าประเภทความงาม” พบว่า พฤติกรรมการซือสินค้าคิดเป็นความถต่ีอเดือนและมูลค่า
เฉลียจาํนวนบาทต่อครังมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทมีีต่อ Beauty Influencer : Pearypie โดยรวม 
ทงัทางด้านเนือหา ทางด้านบุคลิกภาพ และทางด้านรูปแบบในการนาํเสนอ และแนวโน้มความ
ตังใจซือสินค้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อ Beauty Influencer : Pearypie ทังทัศนคติ
ทางด้านเนือหา ทางด้านบุคลิกภาพ และทางด้านรูปแบบในการนาํเสนอด้วย  

 2.3 Beauty Influencers ด้านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า 
Beauty Influencers ด้านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจ
ซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ได้ศึกษาเกียวกับ “ ปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสนิใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยทงัหมดมีความสัมพันธ์
กันและมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปัจจัย
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ การบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากทีสุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือเบเกอรีมากในลาํดับสดุท้าย  
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 2.4 Beauty Influencers ด้ า น เ นื อห า ในก า รนํ า เ สนอของ  Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า Beauty Influencers ด้านเนือหาในการนําเสนอของ  Beauty Influencers มี
ความสมัพันธก์บั การตัดสนิใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซือ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิทสดุา ทุมวงศ์ (2556) 

ได้ศึกษาเกียวกับเรือง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และ
พฤติกรรมการซือสินค้าประเภทความงาม” พบว่า แนวโน้มของการซือสินค้ามีแนวโน้มภาพรวม
อยู่ในระดับสูง และแนวโน้มความตังใจเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมทัง
ทางด้านเนือหาทางด้านบุคลิกภาพ และทางด้านรูปแบบการนาํเสนอ คือ ในด้านแนวโน้มความ
ตังใจในการเปิดรับข่าวสารโดยรวมของ Beauty Influencer : Pearypie มีความสัมพันธ์สูง ยิงมี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อตัว Beauty Influencer : Pearypie มากเท่าไหร่ก็จะมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มความตังใจทจีะเปิดรับข่าวสาร แนวโน้มความตังใจซือสินค้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมต่อ Beauty Influencer : Pearypie ทังทัศนคติทางด้านเนือหา ทางด้านบุคลิกภาพ และ
ทางด้านรูปแบบในการนาํเสนอด้วย  

11.ขอ้เสนอแนะ
1.กระบวนการตดัสินใจซือ ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการหรือปัญหาจากผลการวิจัย

พบว่า Beauty Influencers ทมีีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหามากทสีดุ คือ ด้าน
รูปแบบในการนาํเสนอของ Beauty Influencers และพบว่า การมีรูปแบบการนาํเสนอทีเข้าใจง่าย 
ไม่เหมือนใคร มีความสาํคัญมากทสีุด ดังนัน ผู้บริหารควรมีการจัดทาํรูปแบบต่างๆ ททีาํให้ลูกค้า
เข้าใจง่ายต่อการซือผลิตภัณฑเ์ครืองสาํอาง  

2.กระบวนการตดัสินใจซือ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล  จากผลการวิจัย พบว่า Beauty

Influencers ทมีีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานครด้านการแสวงหาข้อมูล มากทีสุด คือ การสืบค้นข้อมูลจากร้านค้า
จาํหน่ายสนิค้าทน่ีาเชือถือ และมีข้อมูลทถูีกต้องชัดเจน และพบว่า การบอกต่อ จากคนใกล้ชิดเช่น
เพือน คนรู้จัก คนในครอบครัว มีความสํา คัญมากทีสุด ดังนัน ผู้บริหารควรมีการจัดทาํสือ
ออนไลน์ทีมีประโยชน์ต่อลูกค้า ให้สามารถเลือกดูสินค้าและเพือทาํให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ 
และมีการบอกต่อการสงัซือสนิค้าเครืองสาํอางออนไลน์ให้แก่บุคคลใกล้ชิด คนรู้จักและครอบครัว
ให้ทราบข้อมูลร้านมากยงิขนึ 
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3.กระบวนการตดัสินใจซือ ดา้นการประเมินทางเลือก จากผลการวิจัย พบว่า Beauty

Influencers ทมีีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก มากทีสุด คือ เครืองสาํอางทีมีฉลาก วัน/
เดือน/ปี ทผีลิต และ วัน/เดือน/ปี หมดอายุทชัีดเจน และพบว่า สนใจซือเมือได้มีการทดลองใช้
สนิค้าฟรีก่อน มีความสาํคัญมากทสีดุ ดังนัน ผู้บริหารควรมีสนิค้าตัวอย่างให้กบัลูกค้าเครืองสาํอาง
ได้มีการทดลองใช้ โดยมีการกาํหนดฉลาก วัน/เดือน/ปี ทผีลิต และ วัน/เดือน/ปี หมดอายุทมีี
ความชัดเจน เพือทาํให้ลูกค้าได้เกดิความมันใจและสงัซือสนิค้าเครืองสาํอางมากยิงขนึ 

4.กระบวนการตดัสินใจซือ ดา้นการตดัสินใจซือ จากผลการวิจัย พบว่า Beauty

Influencers ทมีีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสาํอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซือ มากทีสุด คือ การตัดสินใจซือทันที เมือเห็น 
Beauty Influencers ทีชืนชอบรีวิวหรือพูดถึง และพบว่า การตัดสินใจซือทันทีเมือได้รับส่วนลด 
โปรโมชันพิเศษ ดังนัน ผู้บริหารควรมีการจัดทาํโปรโมชันทีมีประโยชน์ต่อลูกค้า อีกทังควรมี
ส่วนลดสําหรับลูกค้าทีได้มีการสังซือเครืองสําอางเป็นจํานวนมากๆ และควรให้ Beauty 

Influencers มีการรีวิวหรือพูดถึงผลิตภัณฑ์เครืองสาํอางของทางร้านมากทสีุด เพือทาํให้ลูกค้าได้มี
การตัดสนิใจซือสนิค้าได้ในทนัท ี

5.กระบวนการตัดสินใจซือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ จากผลการวิจัย พบว่า
Beauty Influencers ทีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซือ มากทสีุด คือ เมือชือผลิตภัณฑ์ตาม
คาํบอกเล่าของ Beauty Influencers และเมือใช้แล้วผลลัพธ์ไม่เป็นตามดังคาํกล่าวอ้าง จะมีความ
เชือถือ Beauty Influencers น้อยลง และพบว่า เมือพึงพอใจในตัวสินค้าท ีBeauty Influencers ได้
รีวิว จะกลับมาซือซํา ดังนัน ผู้บริหารควรให้ Beauty Influencers มีการรีวิวสินค้าอย่างต่อเนือง
อย่างสมาํเสมอไม่โอ้อวดสรรคุณเกินจริง เพือทาํให้ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจและต้องการสังซือ
สนิค้าเครืองสาํอางเพิมขึนอกีในครังต่อไปได้ 

12. กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาค้นคว้าเรือง “ ความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซือเครืองสาํอางของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร  “ ครังนีสาํเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ผศ.
ดร.จรัญญา ปานเจริญซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาได้ให้คําแนะนําในการคัดเลือกเรืองทีจะ
ทาํการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าในครังนี รวมทงั ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และ ดร. รชฏ ขาํบุญ ทใีห้คาํแนะนาํใน
การแก้ไขปรับปรุง บทวิจัย ผู้ทาํการศึกษาซาบซึงในความกรุณาของทา่นเป็นอย่างยิง 
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ในท้ายทีสุดนี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็นผู้ชีแนะ
แนวทางการศึกษาในตอนต้นและขอขอบพระคุณทุกท่านทีมิได้กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมีส่วน
ช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาครังนีสาํเรจ็ลุล่วง
ด้วยดี 
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