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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงไทยต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊ก 

Decision Making Process of Female Towards Purchasing  

Facial Cosmetic Products via Facebook 

ณิชากร ศรกีุนะ* ศรัญญา กันตะบุตร** และเรนัส เสริมบุญสร้าง*** 

บทคัดย่อ 
  

การค้นคว้าแบบอสิระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงไทยตอ่การซื้อเคร่ืองส าอาง

บ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊ก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุด และน าข้อมูลมาวิเคราะห์

โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมาน ประกอบด้วย สถิตทิดสอบ ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 - 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง /  

ห้างร้าน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท อาศัยในภาคกลาง ซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า 

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด รองลงมาซื้อผ่านแหล่งชอปปิงออนไลน์ โดยใช้ 1 - 2 ยี่ห้อ  

เป็นประเภทครมี / โลช่ัน / เซรั่ม / เจลบ ารุงผิว ซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าบนเฟซบุก๊ในช่วง 2 - 3 เดอืนครัง้ เลอืกซือ้วัน

จันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 18.01 - 00.00 น. และมีค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุก๊ต่อครัง้ท่ี 

1,000 - 3,000 บาท  

จากผลการศึกษาในขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกซื้อ  

เมื่อเห็นผู้ใช้จริงมีผิวหน้าดขีึน้หลังใชผ้ลิตภัณฑ์ และข้อมูลท่ีจูงใจมาจากรวีวิการเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์

ตรงกับปัญหาสภาพผิวหน้า ในขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลจะค้นหาข้อมูลจากการทดลองบริโภคด้วยตนเอง  

และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ท้ังนี้ยังมีการพิจารณาค้นหาข้อมูลจากผู้ท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการแพ้

หรือระคายเคืองมากที่สุด ตอ่มาในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการประเมิน

ทางเลือก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ รักษาความเป็นส่วนตัว  

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และในขั้นตอนการ

ซื้อจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจภายใน 2 - 4 วัน โดยไม่สามารถซื้อได้ในทันที เนื่องจากกลัวใช้แล้วเกิดอาการแพ้  

และผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อคือตัวเอง ซึ่ ง โพสต์การรีวิวผลิตภัณฑ์คือเนื้อหาท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อมากท่ีสุด  

ส่วนขัน้ตอนพฤตกิรรมภายหลังการซื้อ พบว่ามคีวามพงึพอใจที่เคยใช้เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุก๊ในระดับมาก 
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ABSTRACT  

The objective of this independent study is to study the decision making process of female towards purchasing 

facial care cosmetic products via Facebook. The study’s population is consumers buying facial care cosmetic products 

via Facebook. The data has been collected from online questionnaires distributed to 400 samples. The data has been 

analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage and mean, and inferential statistics including the 

Analysis of Variance: ANOVA. 

The results of this study show that the majority of the correspondents have the ages from 21 to 30 years old 

and work for private company with salary ranged from 30,001 -  40,000 THB.  Most of them live in the central of 

Thailand and buy facial care cosmetic products via Facebook. Also, the minority source for shopping is from other online 

shopping websites by using 1 - 2 brands in cream / lotion / serum / skin jell. The frequency for shopping is 2 - 3 times 

per month from Monday to Friday between 18.01 - 00.00 and the average expenditure for buying facial care cosmetic 

products via Facebook at one time is 1,000-3,000 baht and also can be summarized as follows:  

The problem recognition of this study is that majority from the population has their own reason to buy the 

cosmetics after they can realize that can persuade them to buy because the comparison ( before -  after)  can solve 

their facial problem comprehensively.  In terms of information search for this study, this paper shows that majority of 

correspondents search the information related to the cosmetics to make a decision by themselves.  After gathering 

related information on the products, they also consider most of further information related to facial cosmetic product 

by searching about the users having allergies from using those cosmetic products.  For evaluation of alternatives, 

correspondents mostly pay attention to these factors respectively price factors, product factors, privacy factors, 

personalization factors, place factors and promotion factors.  In case of purchase, the study shows that most of 

correspondents take time to make a buying decision within 2 -  4 days.  They cannot make a decision immediately 

because they worried about allergies and the reviews shown in Facebook are mostly influential to their buying decision 

making. For post purchase evaluation, the study shows that most of them feel satisfied with the products bought from 

Facebook with high rate.  

บทน า  

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้ขอ้มูลเกี่ยวกับผู้ใช้

อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยประจ าปีพ.ศ. 2559 พบว่า มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กมากท่ีสุด  

คิดเป็นสัดส่วนของผู้ใช้ร้อยละ 84.2 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559: ออนไลน์) และข้อมูลศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจธุรกิจ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุค 4.0 มีความต้องการสินค้า และบริการท่ีเฉพาะเจาะจงกับตัวเอง มีการ

ซื้อสินค้าตา่งๆในชอ่งทางออนไลน์มากขึ้น และผู้บริโภคร้อยละ 50 เชื่อถอืรีวิวสินค้า (กรุงเทพธุรกิจ, 2560: ออนไลน์)  
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จากการส ารวจร้านค้าออนไลน์ตัวอย่างกว่า 4,000 ร้านค้า ที่จ าหน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย พบว่า

สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม เป็นสินค้าท่ีผู้ขายออนไลน์สามารถสร้างรายได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44  

(Sellsuki, 2560: ออนไลน์) สอดคล้องกับผลส ารวจจาก Euromonitor เกี่ยวกับภาพรวมของตลาดความงามในไทย  

เมื่อปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวมกว่า 154,000 ล้านบาท และตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเตบิโตขึน้ร้อยละ 6.1 มีมูลค่าตลาดรวม 

70,000 ล้านบาท  ซึ่งแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนา้มากถึงร้อยละ 83 (Brandbuffet, 2560: ออนไลน์)  

ปัจจุบันผู้หญิงให้ความส าคัญต่อรูปลักษณ์มากขึ้น และผู้หญิงแต่ละคนมีความจ าเป็นในการเลือกซื้อ

เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าท่ีมีความแตกต่างกัน (ธีรพงษ์ ศรจันทร์ และประกาศิริ ฐิติประวัติ , 2553: ออนไลน์)  

ซึ่งเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑป์ระเภทเครื่องส าอางอา้งองิตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

เค ร่ืองส าอางปี  พ.ศ.  2558 ได้ระบุไว้ว่ า  เค ร่ืองส าอาง หมายถึง  วัตถุ ท่ีมุ่ งหมายส าหรับใช้ทา ถูนวด โรย  

พ่น  หยอด ใส่อบ ห รือกระท าด้ วยวิ ธีอื่ น ใดต่อส่ วนหนึ่ ง ของ ร่างกาย เพื่ อความสะอาด ความสวยงาม  

(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558: ออนไลน์) ผนวกกับผู้หญิงไทยมีความนิยมซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า  

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากเป็นอันดับท่ี 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ท าให้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีโอกาสจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2557: ออนไลน)์  

ดังนัน้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้หญงิไทยต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ผ่านเฟซบุ๊ก 

เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ อันเป็นแนวทางในการปรับปลี่ยนส่วนประสมทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับ

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงไทย ท าให้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริง และสามารถน าไปสู่ความย่ังยนื

ของธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

แนวคดิและทฤษฎี  
  

แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค (Consumer Buying Decision Process)  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง กรรมวิธี หรือล าดับการกระท า ซึ่งด าเนินต่อเนื่ องกันไปจนส าเร็จลง ณ  

ระดับหนึ่ง ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจย่อย การแสวงหาสารสนเทศ  การพัฒนา และประเมินค่าทางเลือก แล้วเกิดการซือ้ 

และพฤตกิรรมหลังการซื้อ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2551: 54) 

 1) การตระหนักถึงปัญหา หมายถงึ การท่ีผู้บริโภครู้และชัดเจนแล้ววา่ความต้องการของผู้บริโภคกับความเป็นจริง

ท่ีมีนั้นมีข้อแตกต่างกัน 2) การแสวงหาข้อมูล หมายถึง สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีในการแก้ไขปัญหาท่ีผู้บริโภคค้นหา  

3) การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบคุณค่าของสว่นประสมทางการตลาดท่ีได้มา

นั้น 4) การซื้อ เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภคจะเลือกเอาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยผลการประเมินทางเลือกในขั้นตอนท่ีแล้ว  

5) พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากการท่ีได้ซื้อสินค้ามาบริโภคแล้ว ผู้บริโภคจะใช้ความคาดหวังท่ีตั้งเอาไว้ก่อนการซื้อมา

เป็นมาตรฐาน  
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แนวคิดเกี่ยวกับ Marketing 4.0 

 คอตเลอร์ (2560) ปัจจุบันลูกค้าท่ีซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 

เชื่อถือข้อมูลจากคนใกล้ชิด หรือการแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กจากผู้บริโภคท่ีเคยบริโภคสินค้าและบริการนั้นมาแล้ว 

จึ ง ท า ใ ห้ นั ก ก า ร ต ล า ด ต้ อ ง ป รั บ เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก า ร ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี เ ป ลี่ ย น ไ ป ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  

เพื่อหาช่องว่างในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริโภค หรือ Customer Path (5A) ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 5 ขั้น ดังนี้  

1) Aware คือ การรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ 2) Appeal  คือ การจดจ่อท าให้ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ 3) Ask คือ การสอบถาม

เป็นการคน้หาข้อมูล 4) Act คือ การซือ้สนิค้า และ 5) Advocate คือ การแนะน า การบอกตอ่ให้กับผู้บริโภครายอื่น 

 แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 6P’s) 

 วิเชียร  วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550: 13 - 16) และจิตรลดา  วิวัฒน์เจริญวงศ์ (2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย      

การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคล โดยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุก

ปัจจัยมีความส าคัญอย่างย่ิงในการด าเนนิการตลาดออนไลน ์

วิธีการด าเนินการวจิัย  
 

1. ขอบเขตการศกึษา 

ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงไทยต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊ก ได้แก่                      

การตระหนักถึงปัญหา, การแสวงหาข้อมูล, การประเมินทางเลือกเกี่ยวกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคล  

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงไทย สอบถามโดยใช้มาตรวัด

ประเมินค่า (Rating scale), การซือ้ และพฤตกิรรมภายหลังการซื้อ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2551: 54)  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

2.1 ในการศึกษาครัง้นี้ เนื่องจากไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริงของจ านวนผู้บริโภคท่ีเป็นผู้หญิงไทยท่ี

เคยใช้เฟซบุ๊กในการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า จึงขอก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้บริโภคคนไทยเพศหญิงเท่านั้น (Sudman, 1976, อ้างอิงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) โดยโพสต์ไว้ตามแฟนเพจใน                 

เฟซบุก๊ต่างๆ ที่จ าหนา่ยเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้า และในกระทูพ้ันทิปห้องโตะ๊เคร่ืองแป้ง 

2.2 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งรายละเอียดของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ 1) ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสนิใจของผู้หญงิไทยท่ีมีต่อการเลือก

ซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุก๊ และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

2.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย มาใช้ในการ

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (กุณฑลี เวชสาร, 2545: 122) และสถิติเชิงอนุมาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อในขั้นตอนการประเมินทางเลือก โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:  ANOVA)  

และใช้สถิตทิดสอบ F-Test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความส าคัญเฉลี่ยจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหากพบว่ามีความแตกต่างกันจะใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่   

(Post Hoc Multiple Comparison Test) เลือกใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ในกรณีท่ีความแปรปรวนเท่ากัน  

และใชว้ธีิ Games Howell ในกรณีท่ีความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
 

ผลการศึกษา  
 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระหว่าง 30,001- 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 และซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์                     

ผ่านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาซื้อผ่านแหล่งชอปปิงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 84.5 และมีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยในการซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุก๊ต่อครัง้ท่ี 1,000 - 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้หญงิไทยต่อการซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุก๊ 

ในขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อมูลท่ีจูงใจให้ต้องการซื้อจากการเห็นรีวิว 

การเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ตรงกับปัญหาสภาพผิวหน้า ขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลจะค้นหาข้อมูล  

จากการทดลองบริโภคด้วยตนเอง ขั้นตอนการประเมินทางเลือกท้ัง 6 ปัยจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ควรเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน ปัจจัยด้านราคานั้นควรเหมาะสมกับคุณสมบัติ / คุณค่า / คุณภาพ ที่คาดว่าจะ

ได้รับจากผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านการ จัดจ าหน่ายควรมีการการันตีระยะเวลาในการส่งมอบได้ทันเวลาท่ีต้องการ /  

ตามระยะเวลาท่ีได้แจ้งไว้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดควรมกีารรับเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อ

ไม่พอใจ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวควรมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และปัจจัยด้าน

การให้บริการส่วนบุคคลควรมีการส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของลูกค้าได้ทดลองใช้ก่อน  

ซึ่งขั้นตอนการซื้อนั้น โพสต์การรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อหาท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อมากท่ีสุด และขั้นตอนพฤติกรรม

ภายหลังการซือ้ พบวา่ ในกรณีท่ีรู้สกึพอใจหลังการซื้อจะซื้อผลิตภัณฑอ์ื่นๆในเฟซบุ๊กนัน้ตอ่ไป แตห่ากกรณีท่ีรู้สกึไมพ่อใจ

หลังการซือ้จะแนะน าเพื่อนไมใ่ห้ซื้อผลิตภัณฑน์ัน้ผ่านเฟซบุก๊ 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้หญิงไทยต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊ก  

จ าแนกตามรายได้ โดยจะเนน้ไปท่ีขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการประเมินทางเลือกท่ีมีผลต่อระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซือ้ของ             

ผู้หญิงไทยต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านราคา                          

พบว่าผู้ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จะเน้นในเร่ืองของราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ / คุณค่า /  

คุณภาพท่ีคาดว่าจะได้ รับจากผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40 ,000 บาท  

จะเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว พบว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 

40,000 บาท เน้นในเร่ืองการมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ด้านการให้บริการส่วนบุคคล  

พบว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท เน้นในเร่ืองของมีการแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพผิวหน้า 

ให้ลูกค้า ส่วนผู้ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 20,000  บาท ให้ระดับความส าคัญในเร่ืองของการส่งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม
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กับสภาพผิวหน้าของลูกค้าให้ทดลองใช้ก่อน มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท ด้านช่องทางการ 

จัดจ าหนา่ย พบวา่ผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท เนน้ในเร่ืองการการันตีระยะเวลาในการส่งมอบได้ทันเวลาท่ี

ต้องการ / ตามระยะเวลาท่ีได้แจ้งไว้ และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท  

เน้นในเร่ืองของมีการแจกผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้ ส่วนผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท เน้นในเร่ืองของการ 

รับเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อไม่พอใจมากกว่าผู้ท่ีท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท 

ตามล าดับ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

อภปิรายผลการศึกษา 

 ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า                  

ผ่านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด คือ เห็นผู้ ใช้จ ริงมีผิวหน้าดีขึ้นหลังใช้ผลิตภัณฑ์  ซึ่ ง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

เมธ์วดี ประวัตเิรืองศรี (2557) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวาย ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

ต่ อ เ ค ร่ื อ งส า อ า งบ า รุ งผิ วหน้ า จ ากประ เทศอ เม ริ กา และยุ โ รป  ส่ ว นข้ อมู ล ท่ี จู ง ใ จ ให้ ต้ อ งก ารซื้ อ  คื อ  

เห็นรีวิวการเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ตรงกับปัญหาสภาพผิวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

เมธ์วดี ประวัตเิรืองศรี (2557) 

 ขั้นตอนการแสวงหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊กจากประสบการณ์การทดลองบริโภคด้วยตนเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ

เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี (2557) และจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของเมธ์วดี ประวัตเิรืองศรี (2557) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก พบวา่ ปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านราคา โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่ าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ / คุณค่า / คุณภาพ ท่ีคาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

ปัทมพร คัมภีระ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กของนักศึกษาหญิง  

ในเขตกรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของปัทมพร คัมภีระ (2557) อันดับท่ีสามปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวท่ี ได้แก่  

มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุณิ สา ตรงจิตร์ (2559)  

ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

อันดับท่ีสี่ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าผ่านเฟซบุ๊ก ได้แก่ มีการส่ง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของลูกค้าให้ทดลองใช้ก่อน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) อันดับท่ีห้าปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่มีการการันตีระยะเวลาในการส่งมอบได้ทันเวลา  

ท่ีต้องการ / ตามระยะเวลาท่ีได้แจ้งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของปัทมพร คัมภีระ (2557) อันดับสุดท้ายด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การรับเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อไม่พอใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ของปัทมพร คัมภีระ (2557) 
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ขั้นตอนการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อภายใน 2 - 4 วันมากท่ีสุด                    

ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของเมธ์วดี ประวัตเิรืองศรี (2557) โดยพบวา่ไมส่ามารถซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผิวหนา้ได้ในทันที 

เพราะกลัวใชแ้ลว้เกิดอาการแพ ้ซึ่งไมส่อดคล้องกับการศกึษาของเมธ์วดี ประวัตเิรืองศรี (2557) ส่วนบุคคลที่มีอทิธิพลต่อ

การซื้อ คือตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเมธ์วดี ประวัติเรืองศรี (2557) เนื้อหาบนเฟซบุ๊กท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อ 

คือ โพสต์การรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) และขั้นตอนพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเมธ์วดี ประวัติเรืองศรี (2557)   

และในกรณีท่ีรู้สกึพอใจหลังการซื้อผ่านเฟซบุ๊กจะมพีฤตกิรรมซือ้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆในเฟซบุ๊กนั้นต่อไป ซึ่งไมส่อดคล้องกับ

การศึกษาของเมธ์วดี ประวัติเรืองศรี (2557) แต่ในกรณีท่ีรู้สึกไม่พอใจหลังการซื้อผ่านเฟซบุ๊กจะมีพฤติกรรมการแนะน า

เพื่อนไมใ่ห้ซื้อผลิตภัณฑน์ัน้ผ่านเฟซบุก๊ ซึ่งไมส่อดคล้องกับการศกึษาของเมธ์วดี ประวัตเิรืองศรี (2557) 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงไทยต่อการซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงผิ วหน้าผ่านเฟซบุ๊ก  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การตระหนักถึงความต้องการ บริษัทผู้ขายหรือผู้จ าหน่ายควรสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเกิด

ความตระหนักและรับรู้แบรนด์ (Aware) ให้ผู้บริโภคโดยการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อท าให้ผู้บรโภคเกิดความสนใจในตัว

สินค้า มาพรอ้มกับขอ้มูลท่ีสามารถจูงใจให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ (Appeal) จากรีวิวการเปรียบเทียบชว่งก่อนและ

หลังใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีความแตกตา่งกันอยา่งเห็นได้ชัด นอกจากนี้ควรมกีารตั้งกระทู้บนสื่องสังคมออนไลน ์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้

จะชว่ยกระตุน้ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และตอ้งการท่ีจะหาข้อมูลเพิ่มเตมิ ในการแสวงหาข้อมูล บริษัทผู้ขายควรออกบูธ 

มร้ีานคา้ตัวแทนเพื่อจัดจ าหน่าย และน าเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑ์บนสื่องสังคมออนไลน์ รวมถึงการโฆษณาเกี่ยวกับขอ้มูลของ

ผลิตภัณฑ ์ซึ่งจะชว่ยให้ผู้บริโภคเกิดการสอบถามไปยังคนสนทิ (Ask) ท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑช์นิดน้ัน ท้ังน้ีบริษัทผู้ขายควรมกีาร

ท า Search Engine Optimization ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และควรมีการจัดการข้อมูลของผู้ท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว

เกิดอาการแพห้รือระคายเคือง เช่น การสง่ชุดของขวัญท่ีเป็นชุดเครื่องส าอางรักษาอาการแพ้ เป็นต้น  

  การประเมินทางเลือกด้านราคา บริษัทผู้ขายควรใช้เกณฑ์ราคาตามคุณภาพ แสดงข้อมูลราคาไว้อย่างชัดเจน  

มีข้อมูลเปรียบเทียบราคาระหว่างแหล่งชอปปิงอื่นๆ ท้ังนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีรวมค่าจัดส่งแล้วก็ช่วยให้รู้สึกคุ้มค่ามาก

ยิ่งขึ้น ท้ังนี้ควรหลีกเลี่ยงการ  ตั้งราคาท่ีสูงเกินกว่าคุณค่าท่ีจะได้รับ เพราะอาจเกิดกระแสวิจารณ์ไนแง่ลบจนท าให้เสีย

ภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ขายควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน น านวัตกรรมใหม่ๆ 

เข้ามาใช้ รวมถึงใช้วัตถุดิบท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัว นอกจากนี้วัตถุดิบท่ีก าลังได้รับความนิยมก็สามารถท าให้ผลิ ตภัณฑ์ 

มีความนิยมตามกระแสเช่นกัน และมีข้อมูลเคร่ืองหมายมาตรฐานต่างๆในส่วนฉลากของผลิตภัณฑ์มีรายละเอียด  

ระบุไว้ชัดเจน ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ขายควรมีการประกาศนโยบายว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกัน

บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ผู้ขายควรมีการ

ส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพผิวหน้าให้ทดลองใช้ มีการแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพผิวหนา้ได้

อย่างเหมาะสม เช่น การทักแชทเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับสภาพผิวหน้า และประวัติการแพ้ยาร่วมด้วย เป็น ต้น  

ในกรณีท่ีผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีได้แนะน าไปแล้ว ควรมีการติดตามสอบถามลูกค้า ด้านการจัดจ าหน่าย  
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ผู้ขายควรมีช่องทางท่ีสามารถติดตามสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ควรมีการ  

จัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้สะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อ ในส่วนของด้านการส่งเสริมการตลาด 

ควรมีการรับเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มการรีวิวผลิตภัณฑ์จากผู้ท่ีเคยใช้จริง และให้ราคาพิเศษ  

กับผู้ท่ีซื้อจากการ live จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และกดแชร์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อรวมถึงการแจกผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้  

มีการจัดโปรโมชั่นการลดราคา เมื่อเกิดปัญหาผู้ขายต้องมีการชี้แจงข้อสงสัยหรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้

รวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและหาทางออกเกี่ยวกับปัญหานั้นๆให้ทันท่วงที 

 การซื้อ ผู้ขายควรท าชุดทดลองให้แก่ลูกค้า มีการจัดชุดผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถให้เป็นของขวัญ เพื่อกระตุ้นให้เกิด                

การซื้อ (Act) และหากทางร้านมีเงื่อนไขพิเศษ ควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิด และในขั้นตอน

สุดท้าย คือ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผู้ขายควรมีการให้ส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล หรือการจัดกิจกรรมท่ีเป็นกระแส

และเป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเกิดการสร้างเนื้อหาบอกต่อกัน (Advocate) ดังนั้นผู้ขายควรท าการตลาดแบบไวรัส  

มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีอยู่ในการท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น เช่น การใช้คลิปวีดีโอ หรือการจัดโปรโมชั่น 

ย่ิงกดแชร์เยอะยิ่งได้ส่วนลดเยอะเข้ามาช่วยกระตุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ขายควรมนีโยบายในการบริหารจัดการเนื้อหาท่ีไม่

เหมาะสม หากในกรณีท่ีผู้บริโภคไมพ่งึพอใจ เพื่อป้องกันการโพสตว์จิารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์  
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