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ความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซือ
เครืองสําอางของผูบ้ ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภวัฒน์ ทองดี*
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซือ
เครืองสําอางของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
วิ จั ย ) เพื อศึ ก ษากระบวนการตัดสิน ใจซื อเครื องสํา อางออนไลน์ ของผู้ บ ริ โภคเพศหญิ งใน
กรุงเทพมหานคร ) เพือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภค
เพศหญิ งในกรุ งเทพมหานครจํา แนกตามปั จ จั ยส่ว นบุ คคล และ ) เพื อศึ กษาความสัมพั น ธ์
ระหว่ าง Beauty Influencers ทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซือเครื องสําอางออนไลน์ของผู้ บริ โภค
เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาวิจัยเชิง ในรูปแบบของวิธวี ิจัย
เชิง เก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการศึกษา จาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีเคยซือเครืองสําอางออนไลน์
และติดตาม Beauty Influencers โดยผลสํารวจพบว่า
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน ในด้ าน ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ าน
การแสวงหาข้ อมูล ด้ านการเปรียบเทียบ ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์
ของผู้บริ โภค เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านรูปแบบในการนําเสนอ ด้ าน
ความน่าเชือถือ ด้ านเนือหาในการนําเสนอ

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1.บทนํา
ความก้ า วหน้ า ของระบบอิ น เทอร์ เ น็ต คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารสื อสาร
ก่อให้ เกิดนวั ตกรรมใหม่ ทางสังคม คือ เครื อข่ ายสังคมใหม่ ทีรู้ กันอย่ างแพร่ หลายว่ า “สังคม
ออนไลน์” (Social Network) โดยเครื อข่าย สังคมออนไลน์นีเป็ นพื นทีสาธารณะทีสมาชิกซึงก็คือ
คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชือชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคม
ย่อยจากทัวโลกเป็ นผู้สือสารหรือเขียนเล่าเนือหาเรืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ทีสมาชิกเขียนและทําขึนเอง หรือพบเจอจากสืออืนๆ แล้ วนํามาแบ่งปั นให้ กับผู้อืน ทีอยู่ใน
เครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและสือสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนือง ก่อให้ เกิดวิวัฒนาการด้ านเทคโนโลยีของสือสัง คม
ออนไลน์หลากหลายประเภท (ทัตธนันท์ พุ่มนุ ช, 2553) ด้ วยแนวโน้ มของจํานวนผู้ใช้ สือสังคม
ออนไลน์(Social Media) ทีเพิ มขึน ประกอบกับการสือสารทีสามารถสือได้ ในวงกว้ างโดยไม่ เ สีย
ค่าใช้ จ่าย จึงทําให้ เกิดบุคคลธรรมดาทีมีความรู้ ความสนใจ หรื อมีความโดดเด่นในด้ านหนึ งๆ
โดยเรามักเรี ยกกลุ่ ม หรื อ บุ คคลเหล่ า นี ว่ า “เน็ตไอดอล” (Net Idol)หรื อบุ คคลออนไลน์ เพื อ
สือสารข้ อมูลของตนเองต่อผู้ติดตาม ซึงในแง่มุมของการตลาดแล้ ว เน็ตไอดอล ถือเป็ นเครืองมือ
การตลาดทีอยู่ในกลุ่ ม Influencer Marketing, Micro Influencer, KOL และเช่นเดียวกับเซเลบริ ตี
(Celebrity) หรื อดารานักร้ อง นักแสดง ทีไม่ว่าจะใช้ สินค้ าอะไรหรื อเดินทางไปทีไหน หลายคนก็
เริมทีจะใช้ ตาม (นที กังวานกิจ, 2556)
จากการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
พบว่า ปี
ธุรกิจเครืองสําอางและสกินแคร์ เป็ นธุรกิจรุ่งมาแรงเป็ นอันดับ นอกจากนัน ยัง
คาดการณ์ว่าตลาดเครื องสําอางของไทยปี
จะเติบโตราว . % จากอัตราการ
เติบโตปี
ที . % มีมูลค่ารวมสูงถึง . แสนล้ านบาท แบ่ งเป็ นกลุ่มสกินแคร์ สูงสุด มี
สัดส่วน % ของทังหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้ นผม % เครืองสําอาง % ผลิตภัณฑ์
ทีใช้ ทาํ ความสะอาดร่างกาย % และนําหอม %
จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจทีจะศึ กษาความสัมพั นธ์ระหว่ าง Beauty
Influencers ต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อางของผู้ บริ โ ภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพือเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ บุคคลออนไลน์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ ของผู้บริโภคเพศหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ ของผู้บริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของ Beauty Influencers ทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซือ
เครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
3.สมมติฐานการวิจยั
1. ผู้ บ ริ โภคเพศหญิ งในกรุ งเทพมหานครทีมี ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลแตกต่ างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน
2. Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
4.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําข้ อมูลการตัดสินใจซือของผู้บริโภคต่อบุคคลออนไลน์ ไปต่อยอดการ
ทําการตลาดออนไลน์ในด้ านของการประชาสัมพันธ์
2. สามารถนําข้ อมูลทีได้ เพือนําเสนอแก่บุคคลหรือเจ้ าของแบรนด์ เพือเป็ นประโยด
ต่อการตัดสินใจจ้ างบุคคลออนไลน์เป็ นสือการประชาสัมพันธ์แบรนด์
3. สามารถนํา ผลทีได้ จ ากการวิ จั ยไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ก าร
สือสารการตลาด และการกระตุ้นผลลัพธ์ ให้ กลุ่มเป้ าหมายเกิดความพึ งพอใจและตัดสิน ใจซือ
สินค้ าออนไลน์ในปัจจุบัน
5.ขอบเขตการวิจยั
5. ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ ผู้บริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานครทีเคยซือเครืองสําอางออนไลน์และติดตาม Beauty Influencers
. ขอบเขตด้ า นเนื อหา ศึ กษา Beauty Influencers ตามแนวคิดของ กัญ ญาริ นทร์
วัฒนเรืองนันท์ (
) ตามด้ านต่างๆดังนี
1. ทางด้ านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers
2. ทางด้ านเนือหาในการนําเสนอของ Beauty Influencers
3. ทางด้ านรูปแบบในการนําเสนอของ Beauty Influencers
4. ทางด้ านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers
ศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจซื อเครื องสํา อางออนไลน์ ข องผู้ บริ โ ภคเพศหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ตามแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, (2543) อันได้ แก่
1. การรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา
2. การแสวงหาข้ อมูล
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3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซือ
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั งนี ผู้ วิจัยได้ เริ มศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล ตังแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ.
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
6.ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 ประชากรทีใช้ ในการวิ จัยนี คือ ผู้ บริ โภคเพศหญิ งในกรุ งเทพมหานครทีเคยซื อ
เครื องสําอางออนไลน์และติดตาม Beauty Influencers เก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถามจํานวน
385 คน เพือป้ องกันการผิดพลาดจึงเก็บเพิมอีก คนเป็ นจํานวน
คน
6.2 เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย แบบสอบถามงานวิจัย (Questionnaire) ใช้ สอบถามผู้ที
เคยซือเครืองสําอางออนไลน์และติดตาม Beauty Influencers โดยลักษณะของแบบสอบถามมีดังนี
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไป เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check –
List) ให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียว มีทงสิ
ั น ข้ อ
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ Beauty Influencers เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่ า (Rating Scale)ซึ งจํา แนกออกเป็ น 4 ด้ า น แต่ ละคํา ถามมีคํา ตอบให้ เลื อก เป็ นมาตราส่ว น
ประมาณค่า ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)ซึงจําแนกออกเป็ น 5 กระบวนการ แต่ละคําถามมีคาํ ตอบให้ เลือก เป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า ระดับ
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย
และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ T-test, F-test และ Pearson correlation ในการทดสอบ
สมมติฐาน
7.ผลการศึกษา
ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ไม่เกิน ปี จํานวน 385 คน คิดเป็ นร้ อยละ
. ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุด ตํากว่าปริญญาตรี จํานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.5
มีสถานภาพโสดมากทีสุด จํานวน 395 คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ มีอาชีพ นักเรี ยน/
นักศึกษา จํานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีรายได้ ต่อเดือน ไม่เกิน ,000 บาท มาก
ทีสุด จํานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.5
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Beauty Influencers ทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อเครืองสําอางของผูบ้ ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากทีสุด มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 4.67 เมือจํา แนกเป็ นรายข้ อ แล้ ว
พบว่ า ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพของ Beauty Influencers อยู่ ใ นระดั บ มากที สุ ด มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ 4.75
รองลงมา ด้ า นความน่ า เชื อถือ ของ Beauty Influencers อยู่ ใ นระดับ มากทีสุด มี ค่า เฉลี ยเท่ากับ
4.69 ด้ านรูปแบบในการนําเสนอของ Beauty Influencers อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ
. และด้ า นเนื อหาในการนําเสนอของ Beauty Influencers อยู่ ใ นระดับ มากทีสุด มี ค่า เฉลี ย
เท่ากับ . ตามลําดับ
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อเครื องสํ า อางของผู ้บ ริ โ ภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากทีสุด มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 4.58 เมือจํา แนกเป็ นรายข้ อแล้ ว
พบว่า ด้ านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.81 รองลงมา ด้ านการ
รับรู้ถึงความต้ องการหรือปั ญหา อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.70 ด้ านการแสวงหา
ข้ อมูล อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.68 ด้ านพฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และด้ านการตัดสินใจซือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ตามลําดับ
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที ผู บ้ ริ โ ภคเพศหญิ ง ในกรุ ง เทพมหานครที มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน
. ผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุ งเทพมหานครที มี อายุ แตกต่ างกันมีการตัดสิ นใจ
เลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอายุ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซือ
และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
1.2 ผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน
มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ เครื องสํ า อางออนไลน์แ ตกต่ า งกัน พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคเพศหญิ ง ใน
กรุ งเทพมหานครทีมี ร ะดับ การศึ กษาสูง สุด แตกต่ า งกัน มีก ารตัดสิน ใจเลื อกซื อเครื องสํา อาง
ออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือ
ปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
. ผู บ้ ริ โ ภคเพศหญิ ง ในกรุ ง เทพมหานครที มี ส ถานภาพ แตกต่ า งกัน มี ก าร
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อเครื องสํ า อางออนไลน์แ ตกต่ า งกั น พบว่ า ผู้ บริ โ ภคเพศหญิ ง ใน
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กรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
. ผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกซื อเครืองสําอางออนไลน์แตกต่ างกัน พบว่ า ผู้ บริ โภคเพศหญิ งในกรุงเทพมหานครทีมี
อาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ . ด้ านการรั บรู้ถึงความต้ องการหรื อปั ญ หา ด้ านการแสวงหาข้ อมู ล ด้ านการ
ตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
1. ผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อเครื องสํ า อางออนไลน์แ ตกต่ า งกั น พบว่ า ผู้ บริ โ ภคเพศหญิ ง ใน
กรุ งเทพมหานครทีมีรายได้ ต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ าน
การแสวงหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
ส ม ม ติ ฐ า น ที Beauty Influencers มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จซื อ
เครืองสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ทังหมด คู่ ได้ แก่
คู่ ทีหนึง Beauty Influencers ด้ านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers มีความสัมพั นธ์
กับ การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
คู่ ที สอง Beauty Influencers ด้ า นรู ป แบบในการนํา เสนอของ Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ าน
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
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลัง
การซือ
คู่ ที สี Beauty Influencers ด้ านเนื อหาในการนํ า เสนอของ Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ าน
พฤติกรรมหลังการซือ
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9.การอภิปรายผล
9.1 ข้อมูลเกียวกับ Beauty Influencers ทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ
1. Beauty Influencers ที ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพของ Beauty
Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่ า Beauty Influencers ทีมีบุคลิกภาพทีดีเหมาะสม
กับสินค้ า จะทําให้ ลูกค้ ารู้สกึ สนใจและน่าใช้ สนิ ค้ า อีกทังการมีบุคลิกภาพทีโดดเด่น เป็ นทีน่าจดจํา
ทํา ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความประทั บ ใจชื นชอบ และยั ง มี ค วามสามารถในการให้ ข้ อมู ล เกี ยวกั บ
เครื องสํา อางได้ เป็ นอย่ า งดี ซึ งสอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ วิ ทสุดา ทุ มวงศ์ (2556) ทีได้ ศึ กษา
เกียวกับเรื อง “การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการ
ซือสินค้ าประเภทความงาม” และทัศนคติทางด้ านเนือหา ทางด้ านบุคลิกลักษณะ และทางด้ าน
รูปแบบในการนําเสนอ ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวกทัง 3
2. Beauty Influencers ทีส่ งผลต่ อ การตั ดสิน ใจซื อ ด้ า นรู ป แบบในการนํา เสนอของ
Beauty Influencers โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที สุ ด พบว่ า Beauty Influencers ที มี รู ป แบบการ
นําเสนอทีเข้ าใจง่ายไม่เหมือนใคร อีกทังยังมีภาพประกอบให้ เห็นผลลัพธ์ในการใช้ สินค้ า ทําให้
เกิดความน่าสนใจมากยิงขึน และมีการอัพเดทเครืองสําอางใหม่ๆพร้ อมทังนํามานําเสนอได้ แปลก
ใหม่อยู่เสมอ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิ ทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทีได้ ศึกษาเกียวกับเรือง “การ
เปิ ดรั บ ข่ า วสาร ทัศ นคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติก รรมการซื อสินค้ า ประเภท
ความงาม” พบว่า ทัศนคติโดยรวมทีมีต่อ Beauty Influencer : Pearypie ทัง ด้ าน คือ ทัศนคติ
ทางด้ านเนือหาทางด้ านบุคลิกลักษณะ และทางด้ านรูปแบบการนําเสนอ ซึงโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุด อาจเนืองจาก มีการนําเสนอสินค้ าทีมีความเข้ าใจง่าย และมีรูปประกอบเพื อเป็ นการ
ตัดสินใจซือสินค้ าอีกด้ วย
3. Beauty Influencers ทีส่ งผลต่ อ การตั ดสิน ใจซื อ ด้ า นความน่ า เชื อถื อของ Beauty
Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า Beauty Influencers มีความรู้เกียวกับเครืองสําอาง
อย่างจริงจัง ซึงมีความชัดเจนตรงไปตรงมา และมีหลักฐานทีมาทีไปของสินค้ า ทําให้ ลูกค้ าเชือมัน
เชือใจในสินค้ านันๆ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทีได้ ศึกษาเกียวกับเรือง
“การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ทัศ นคติ ต่ อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ า
ประเภทความงาม” พบว่ า โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด อาจเนืองจาก มีการให้ ความรู้เกียวกับ
สินค้ าความงาม ซึงทําให้ ลูกค้ าได้ ทราบข้ อมูลและตัดสินใจซือสินค้ า
4. Beauty Influencers ทีส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ ด้ า นเนื อหาในการนํา เสนอของ
Beauty Influencers โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า Beauty Influencers มีการใช้ ภาษาในการ
เขียน ทีเข้ าใจง่าย ไม่ซับซ้ อน และไม่ก่อให้ เกิดการสับสน ซึงมีความรู้ทางด้ านเครืองสําอาง พร้ อม
ทังแหล่ ง ทีมาของเครื องสํา อางทีสามารถหาทีมาทีไปได้ อี ก ทังยั ง มี ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ทีแปลกใหม่
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น่ า สนใจกว่ า ทีอืนๆ อีก ด้ ว ย ซึ งสอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ วิ ทสุดา ทุ มวงศ์ (2556) ทีได้ ศึ กษา
เกียวกับเรื อง “การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการ
ซือสินค้ าประเภทความงาม” พบว่า ทัศนคติทางด้ านเนือหา ทางด้ านบุคลิกลักษณะ และทางด้ าน
รูปแบบในการนําเสนอ ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวกทัง 3 ด้ าน อาจเนืองจาก มีการใช้ ภาษาทีเข้ าใจ
ง่าย และมีการให้ ความรู้ในเรืองเครืองสําอางทําให้ ลูกค้ าตัดสินใจซือสินค้ าได้ ง่ายขึน
9.2 กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอาง
. กระบวนการตัดสินใจซือเครื องสําอาง ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปั ญหา
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสําอาง และมีการสังซือ
เครืองสําอาง เพราะมีเพือนหรือคนรู้จัก ทวงติงในผิวพรรณ อีกทังเริมรู้สกึ ว่าผิวหน้ ามีปัญหา และ
ซือเครืองสําอางด้ วยการชักจู งผ่านทางสือโฆษณาต่างๆ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจ
ตาบ (2557) ทีได้ ศึกษาเกียวกับ “ ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ” พบว่า ปั จจัยทังหมดมีความสัมพั นธ์และมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพ การบริการ มีผล
ต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากทีสุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัย
ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากในลําดับ
. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอาง ด้ านการแสวงหาข้ อมูล โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุด พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสําอาง โดยได้ รับการบอกต่อจากคนใกล้ ชิด
เช่ นเพื อน คนรู้ จัก คนในครอบครั ว อีกทังจากผู้ ทีใช้ จริ ง (รี วิว) Beauty Influencers และยังได้
สืบค้ นข้ อมู ลจากร้ านค้ าจําหน่ ายสินค้ าทีน่ าเชื อถือ ซึงมีข้อมู ลทีถู กต้ องชั ดเจน ซึ งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ บุปผาชาติ กรุงศรีเมือง (2556) ทีได้ ศึกษาเกียวกับ “ การสือสารผ่านแบรนด์บุคคล
ออนไลน์ทส่ี งผลต่อความตังใจซือกรณีศึกษา : เฟซบุก๊ แฟนเพจด้ านความสวยงาม ” โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด อาจเนืองจาก แบรนด์บุคคลให้ ความเป็ นกันเองเพือให้ ผ้ ูติดตามรับรู้ เข้ าใจง่ายให้
ข้ อมูล เนือหา ทีทันสมัยเป็ นทีสนใจอยู่ในกระแสทําให้ การสือสารมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการตัดสินใจซือเครื องสําอาง ด้ านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด พบว่ า กลุ่มเป้ าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสําอาง จากความสนใจซือเมือได้ มี
การทดลองใช้ สินค้ าฟรี อีกทังเมือมีคนใกล้ ชิดได้ ทดลองใช้ แล้ วบอกว่าสินค้ านีดีจริง โดยคํานึงถึง
เรืองราคาเป็ นปัจจัยหลักในการซือเครืองสําอาง พร้ อมทังซือเครืองสําอางทีมีฉลาก วัน/เดือน/ปี
ทีผลิต และวัน/เดือน/ปี หมดอายุทชัี ดเจน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิ ทสุดา ทุมวงศ์ (2556)
ทีได้ ศึ ก ษาเกี ยวกั บ เรื อง “การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ทัศ นคติ ต่ อ Beauty Influencer : Pearypie และ
พฤติกรรมการซือสินค้ าประเภทความงาม” พบว่ า โดยรวมอยู่ ในระดับมากทีสุด อาจเนืองจาก
เหตุผลในการไม่ซือสินค้ าหลังจากได้ ทาํ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจาก Beauty Influencer : Pearypie
คือ การใช้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าอืน รองลงมาตามลําดับ คือ อยู่ระหว่างตัดสินใจ ไม่ชอบผลิตภัณฑ์
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ราคาสูง ไม่ชอบตัว Beauty Influencer : Pearypie ไม่เชือในคุณภาพสินค้ า และเนือหาทีนําเสนอไม่
น่าเชือถือ
. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอาง ด้ านการตัดสินใจซือ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสําอาจทันทีเมือได้ รับส่วนลดโปรโมชันพิเศษ
อีกทังมีความสนใจซือสินค้ าทันทีเมือได้ เห็นการ รีวิวของ Beauty Influencers และเมือได้ รับการ
ดูแล อย่างรวดเร็วจากทางร้ านค้ า ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทีได้ ศึกษา
เกียวกับ “ ปั จ จั ยทีมี ผลต่ อ การตั ดสินใจซื อเบเกอรี ของผู้ บริ โภคในจั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร ”
พบว่ า ปั จ จั ยทังหมดมี ความสัมพั น ธ์ กัน และมี ผลต่ อ การตั ด สิน ใจซื อเบเกอรี ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร เมือพิ จ ารณารายปั จ จั ยพบว่ า ปั จ จั ยด้ า นคุ ณ ภาพ การบริ ก าร มีผลต่ อการ
ตัดสินใจซือเบเกอรีมากทีสุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้ าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากในลําดับสุดท้าย
. กระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอาง ด้ านพฤติกรรมหลังการซือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีการตัดสินใจซือเครืองสําอาง จากความพึงพอใจในตัวสินค้ า
ที Beauty Influencers รีวิว อีกทังจะกลับมาซือซํา เมือมีความพึงพอใจในตัวสินค้ าทีได้ สงซื
ั อตามคํา
บอกเล่าของเหล่า Beauty Influencers และมีจะบอกต่อถึงความน่าเชือถือของ Beauty Influencers
คนดังกล่าวต่อคนอืนๆอีกด้ วย ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทีได้ ศึกษา
เกียวกับ “ ปั จ จั ยทีมี ผลต่ อ การตั ดสินใจซื อเบเกอรี ของผู้ บริ โภคในจั งหวั ดกรุงเทพมหานคร ”
พบว่ า ปั จ จั ย ทังหมดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในเชิ ง บวกและมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อเบเกอรี ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพ การบริการ มีผล
ต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากทีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีมากในลําดับสุดท้ าย
10. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน
1.1 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอายุ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือ
เครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอายุ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ แตกต่าง ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
หรื อปั ญ หา ด้ า นการแสวงหาข้ อ มู ล ด้ า นการตัดสิน ใจซื อ และด้ า นพฤติก รรมหลั งการซื อ ซึ ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ กัญ ญาริ น ทร์ วั ฒ นเรื อ งนั น ท์ (2558) ทีได้ ท าํ วิ ท ยานิ พ นธ์เ รื อง “
อิทธิพลของ Beauty Influencers ทีมีต่อพฤติกรรมการซือเครืองสําอาง ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทํางาน
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ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า ลักษณะทางประชากรทีแตกต่างกันมีการเปิ ดรับข่าวสาร
จาก Beauty Influencers ผ่านสือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
1.2 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุง
เทพมหานครทีมีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครื องสําอางออนไลน์
แตกต่างกัน ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซือ
และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์ (2558)
ทีได้ ทาํ วิทยานิพนธ์เรือง “ อิทธิพลของ Beauty Influencers ทีมีต่อพฤติกรรมการซือเครืองสําอาง
ของผู้บริ โภคกลุ่มวัยทํางานตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่ า ลั กษณะทางประชากรที
แตกต่างกันมีการเปิ ดรับข่าวสารจาก Beauty Influencers ผ่านสือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
1.3 ผู้บริ โภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลื อ กซื อเครื องสํ า อางออนไลน์ แ ตกต่ า งกั น ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บริ โ ภคเพศหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ แตกต่าง
กัน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) ทีได้ ศึกษาเกียวกับ “ปั จจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยทังหมดมีความสัมพันธ์
กันมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.4 ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครทีมี
อาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์ แตกต่างกัน ด้ านการรับรู้ถึงความ
ต้ องการหรือปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทีได้ ศึกษาเกียวกับเรือง “การเปิ ดรับข่าวสาร
ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซือสินค้ าประเภทความงาม” พบว่า
ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรทีแตกต่ า งกั น กั บ การซื อสิ น ค้ า ประเภทความงามผ่ า น Beauty
Influencer : Pearypie แตกต่างกัน
1.5 ผู้ บ ริ โ ภคเพศหญิ ง ในกรุ ง เทพมหานครทีมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจเลือกซือเครืองสําอางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุง
เทพมหานครทีมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อเครื องสํา อางออนไลน์
แตกต่างกัน ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซือ
และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ทีได้ ศึกษา
เกียวกับเรือง “การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรมการซือ
สินค้ าประเภทความงาม” พบว่ า ผลการศึ กษาลั กษณะประชากรทีแตกต่ างกันกับการซื อสินค้ า
ประเภทความงามผ่าน Beauty Influencer : Pearypie แตกต่างกัน
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สมมติฐานที 2 Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสําอาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
2.1 Beauty Influencers ด้ านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ า
Beauty Influencers ด้ านบุคลิกภาพของ Beauty Influencers มีความสัมพั นธ์กับ การตัดสินใจซื อ
เครื องสํา อางออนไลน์ ข องผู้ บ ริ โ ภคเพศหญิ ง ในกรุ ง เทพมหานคร อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ วิ วิ ศ น์ ใจตาบ (2557) ทีได้ ศึ ก ษาเกี ยวกั บ “ ปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ”พบว่า ปัจจัยทังหมดมีความสัมพันธ์
กัน และมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.2 Beauty Influencers ด้ า น รู ป แ บ บ ใ น ก า ร นํ า เ ส น อ ข อ ง Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิ จั ย พบว่ า Beauty Influencers ด้ า นรู ป แบบในการนํา เสนอของ Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ าน
พฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับน้ อย ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ได้
ศึกษาเกียวกับเรือง “การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer : Pearypie และพฤติกรรม
การซือสินค้ าประเภทความงาม” พบว่า พฤติกรรมการซือสินค้ าคิดเป็ นความถีต่อเดือนและมูลค่า
เฉลียจํานวนบาทต่อครั งมีความสัมพั นธ์กับทัศนคติทมีี ต่อ Beauty Influencer : Pearypie โดยรวม
ทังทางด้ านเนือหา ทางด้ านบุคลิกภาพ และทางด้ านรูปแบบในการนําเสนอ และแนวโน้ มความ
ตังใจซื อสิน ค้ า มีความสัมพั น ธ์กับ ทั ศ นคติโดยรวมต่ อ Beauty Influencer : Pearypie ทังทัศ นคติ
ทางด้ านเนือหา ทางด้ านบุคลิกภาพ และทางด้ านรูปแบบในการนําเสนอด้ วย
2.3 Beauty Influencers ด้ านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิง ในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า
Beauty Influencers ด้ านความน่าเชือถือของ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจ
ซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ าน
การประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับปานกลาง
ซึ งสอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ วิ วิ ศ น์ ใจตาบ (2557) ได้ ศึ ก ษาเกียวกับ “ ปั จ จั ยทีมี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยทังหมดมีความสัมพันธ์
กันและมีผลต่อการตัดสินใจซือเบเกอรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายปั จจัย
พบว่ า ปั จจั ยด้ านคุ ณภาพ การบริ การ มีผลต่ อการตัดสิน ใจซื อเบเกอรี มากทีสุด รองลงมาคื อ
ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือเบเกอรีมากในลําดับสุดท้ าย
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2.4 Beauty Influencers ด้ า น เ นื อ ห า ใ น ก า ร นํ า เ ส น อ ข อ ง Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิ จั ย พบว่ า Beauty Influencers ด้ านเนื อหาในการนํ า เสนอของ Beauty Influencers มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ และด้ าน
พฤติกรรมหลังการซือ อยู่ในระดับปานกลาง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556)
ได้ ศึ ก ษาเกี ยวกั บ เรื อง “การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ทั ศ นคติ ต่ อ Beauty Influencer : Pearypie และ
พฤติกรรมการซือสินค้ าประเภทความงาม” พบว่า แนวโน้ มของการซือสินค้ ามีแนวโน้ มภาพรวม
อยู่ ใ นระดับ สูง และแนวโน้ มความตังใจเปิ ดรั บ ข่า วสารมีความสัมพั นธ์กับ ทัศนคติโดยรวมทัง
ทางด้ านเนือหาทางด้ านบุคลิกภาพ และทางด้ านรูปแบบการนําเสนอ คือ ในด้ านแนวโน้ มความ
ตั งใจในการเปิ ดรั บ ข่ า วสารโดยรวมของ Beauty Influencer : Pearypie มี ค วามสัม พั น ธ์สูง ยิ งมี
ทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวกต่ อ ตั ว Beauty Influencer : Pearypie มากเท่ า ไหร่ ก ็จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
แนวโน้ มความตังใจทีจะเปิ ดรับข่าวสาร แนวโน้ มความตังใจซือสินค้ ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมต่ อ Beauty Influencer : Pearypie ทังทัศ นคติทางด้ า นเนื อหา ทางด้ า นบุ คลิ ก ภาพ และ
ทางด้ านรูปแบบในการนําเสนอด้ วย
11.ข้อเสนอแนะ
1.กระบวนการตัดสินใจซือ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการหรือปัญหาจากผลการวิจัย
พบว่า Beauty Influencers ทีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหามากทีสุด คือ ด้ าน
รูปแบบในการนําเสนอของ Beauty Influencers และพบว่า การมีรูปแบบการนําเสนอทีเข้ าใจง่าย
ไม่เหมือนใคร มีความสําคัญมากทีสุด ดังนัน ผู้บริหารควรมีการจัดทํารูปแบบต่างๆ ทีทําให้ ลูกค้ า
เข้ าใจง่ายต่อการซือผลิตภัณฑ์เครืองสําอาง
2.กระบวนการตัดสินใจซื อ ด้านการแสวงหาข้อมู ล จากผลการวิจัย พบว่า Beauty
Influencers ทีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครืองสําอางออนไลน์ของผู้บริโภคเพศ
หญิ ง ในกรุ ง เทพมหานครด้ า นการแสวงหาข้ อ มู ล มากทีสุ ด คื อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากร้ า นค้ า
จําหน่ายสินค้ าทีน่าเชือถือ และมีข้อมูลทีถูกต้ องชัดเจน และพบว่า การบอกต่อ จากคนใกล้ ชิดเช่น
เพื อน คนรู้ จั ก คนในครอบครั ว มี ค วามสํา คั ญ มากทีสุ ด ดั ง นั น ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารจั ด ทํา สือ
ออนไลน์ทีมีประโยชน์ ต่อลู กค้ า ให้ สามารถเลือกดู สินค้ าและเพือทําให้ ลูกค้ าเกิดความไว้ ว างใจ
และมีการบอกต่อการสังซือสินค้ าเครืองสําอางออนไลน์ให้ แก่บุคคลใกล้ ชิด คนรู้จักและครอบครัว
ให้ ทราบข้ อมูลร้ านมากยิงขึน
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3.กระบวนการตัดสินใจซือ ด้านการประเมินทางเลือก จากผลการวิจัย พบว่า Beauty
Influencers ทีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครื องสําอางออนไลน์ของผู้บริ โภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานคร ด้ านการประเมินทางเลือก มากทีสุด คือ เครื องสําอางทีมีฉลาก วัน/
เดือน/ปี ทีผลิต และ วัน/เดือน/ปี หมดอายุทชัี ดเจน และพบว่า สนใจซือเมือได้ มีการทดลองใช้
สินค้ าฟรีก่อน มีความสําคัญมากทีสุด ดังนัน ผู้บริหารควรมีสนิ ค้ าตัวอย่างให้ กบั ลูกค้ าเครืองสําอาง
ได้ มีการทดลองใช้ โดยมีการกําหนดฉลาก วัน/เดือน/ปี ทีผลิต และ วัน/เดือน/ปี หมดอายุ ทมีี
ความชัดเจน เพือทําให้ ลูกค้ าได้ เกิดความมันใจและสังซือสินค้ าเครืองสําอางมากยิงขึน
4.กระบวนการตัดสิ นใจซื อ ด้านการตัดสิ นใจซื อ จากผลการวิ จั ย พบว่ า Beauty
Influencers ทีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือเครื องสําอางออนไลน์ของผู้บริ โภคเพศ
หญิ งในกรุ งเทพมหานคร ด้ า นการตั ดสิน ใจซื อ มากทีสุด คื อ การตั ดสิน ใจซื อทัน ที เมือเห็น
Beauty Influencers ทีชื นชอบรี วิวหรื อพู ดถึ ง และพบว่ า การตัดสินใจซือทัน ทีเ มือได้ รับ ส่ วนลด
โปรโมชั นพิ เศษ ดังนั น ผู้ บริ หารควรมีการจั ดทํา โปรโมชั นทีมี ประโยชน์ ต่อ ลู ก ค้ า อีกทังควรมี
ส่ ว นลดสํา หรั บ ลู ก ค้ า ที ได้ มี ก ารสั งซื อเครื องสํา อางเป็ นจํ า นวนมากๆ และควรให้ Beauty
Influencers มีการรีวิวหรือพูดถึงผลิตภัณฑ์เครืองสําอางของทางร้ านมากทีสุด เพือทําให้ ลูกค้ าได้ มี
การตัดสินใจซือสินค้ าได้ ในทันที
5.กระบวนการตัด สิ น ใจซื อ ด้า นพฤติ ก รรมหลัง การซื อ จากผลการวิ จั ย พบว่ า
Beauty Influencers ที มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อเครื องสํา อางออนไลน์ ข อง
ผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้ านการตัดสินใจซือ มากทีสุด คือ เมือชือผลิตภัณฑ์ตาม
คําบอกเล่าของ Beauty Influencers และเมือใช้ แล้ วผลลัพธ์ไม่เป็ นตามดังคํากล่าวอ้ าง จะมีความ
เชือถือ Beauty Influencers น้ อยลง และพบว่ า เมือพึ งพอใจในตัวสินค้ าที Beauty Influencers ได้
รี วิว จะกลับมาซือซํา ดังนัน ผู้บริ หารควรให้ Beauty Influencers มีการรี วิวสินค้ าอย่างต่อเนื อง
อย่างสมําเสมอไม่โอ้ อวดสรรคุณเกินจริง เพือทําให้ ลูกค้ าได้ เกิดความพึงพอใจและต้ องการสังซือ
สินค้ าเครืองสําอางเพิมขึนอีกในครังต่อไปได้
12. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื อง “ ความสัมพั นธ์ระหว่ าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือเครืองสําอางของผู้บริ โภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร “ ครังนีสําเร็จลุล่วงได้
ด้ วยดี โดยได้ รั บ ความช่ วยเหลื อและการสนั บ สนุ น จากหลายๆ ท่า น โดยเฉพาะอย่ า งยิง ผศ.
ดร.จรั ญ ญา ปานเจริ ญ ซึ งเป็ นอาจารย์ ที ปรึ ก ษาได้ ใ ห้ คํา แนะนํ า ในการคั ด เลื อ กเรื องที จะ
ทําการศึกษาค้ นคว้ า ให้ ความรู้ด้านวิชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิด ต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ ต่อ
การศึกษาค้ นคว้ าในครังนี รวมทัง ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และ ดร. รชฏ ขําบุญ ทีให้ คาํ แนะนําใน
การแก้ ไขปรับปรุง บทวิจัย ผู้ทาํ การศึกษาซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิง
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ในท้ า ยที สุด นี ต้ อ งขอระลึก ถึง ความกรุณ าของคณาจารย์ทุก ท่า นทีเป็ นผู้ ชี แนะ
แนวทางการศึ ก ษาในตอนต้ น และขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่า นทีมิ ได้ ก ล่ า วนามมา ณ ทีนี ทีมี ส่ว น
ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วง
ด้ วยดี
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