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การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเสนทางการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง และความคาดหวังตอ Omnichannel ของผูบริโภคเพศหญิง วัยทำงาน  
เจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเปนวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรายละเอียดขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก โ ดยเนน
การศึกษาเฉพาะผูบริโภคเพศหญิง เจเนอเรชั่นวาย ที่เกิดในป พ.ศ. 2523 – 2537 แบงออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมผูบริโภค เพศหญิง เจเนอเรชั่นวายที่มีรายไดตอเดือนนอยกวารายไดเฉลี่ยของคน  

เจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย (กลุมรายไดต่ำ) และกลุมผูบริโภค เพศหญิง เจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได
ตอเดือนมากกวารายไดเฉลี่ยของคนเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย (กลุมรายไดสูง) จำนวนทั้งสิ้น 10 

คน 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของกลุมรายไดต่ำและกลุม
รายไดสูง ไดแก ปจจัยสวนบุคคล สอดคลองกัน คือ สภาพปญหาผิวในปจจุบัน สภาพปญหาผิวท่ี
ตองการการแกไข และแตกตางกัน คือ รายไดและคาใชจายสวนบุคคล ซึ่งกลุมรายไดต่ำคำนึงถึงดวย 
และ ปจจัยดานสังคม สอดคลองกัน คือ กลุมเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงาน บุคคลในครอบครัว โดยกลุม
รายไดสูง มีบุคคลใกลชิด เชน แฟน และพนักงานขายเครื ่องสำอางที ่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสำอางเพ่ิมเติมดวย โดย ปจจัยดานจิตวิทยา แตกตางกัน เนื่องจากกลุมรายไดสูง จะตัดสินใจซื้อ
เครื่องสำอางจากความชื่นชอบที่มีตอแบรนด ความนาเชื่อถือของแบรนด และความโดดเดนของ
คุณสมบัติสินคาในแตละแบรนด สวนกลุมรายไดต่ำ จะตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากความเชื่อถือในผล
การรีวิวผลิตภัณฑ เทรนดหรือกระแสความงาม และผลิตภัณฑที่สนใจเปนผลิตภัณฑที่กำลังอยูใน
ความนิยม 

ผลการวิจัยเสนทางการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ของกลุมรายไดต่ำและกลุมรายไดสูง พบวา 
1) การรับรู  ทั ้งสองกลุ มมีการรับรู สินคาและแบรนดเครื ่องสำอางที ่ผานชองทางสื ่อออนไลน  
สื่อออฟไลน รับรูจากการแนะนำของบุคคลอื่น และจากประสบการณใชจริง 2) การดึงดูดใจ ทั้งสอง
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กลุมพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ผลลัพธที่คาดวาจะ
เกิดภายหลังการใชงาน และราคา 3) การหาขอมูล  มีการคันหาขอมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับสินคา
กลุมเครื่องสำอางใน บนสื่อออนไลน สื่อสังคมออนไลน สอบถามจากบุคคลอื่น โดยกลุมรายไดสูงมี
รูปแบบการหาขอมูลเพิ่มเติมจากสอบถามพนักงานขายเครื่องสำอาง และ ขอหรือซื้อสินคาขนาด
ทดลองมาเพื่อทดลองใชดวย 4) การตัดสินใจซื้อ กลุมที่รายไดสูงคำนึงถึง สภาพผิวหรือความตองการ
ของผิวในระยะเวลานั้น ๆ และความนาเชื่อถือ ความไววางใจที่มีตอแบรนด โดยกลุมรายไดต่ำคำนึงถึง
รายได คาใชจายของตนเองเทียบกับราคาเคร่ืองสำอางและสอดคลองกับปญหาผิวในชวงนั้น ๆ รวมถึง
ซื้อสินคากลุมเทสเตอรมาใชจริง 5) การสนับสนุน ทั้งสองกลุมมักจะแนะนำบอกตอกับผูอื ่นแบบ 

ปากตอปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะกลุมเพ่ือนสนิท 

ผลการวิจัยความคาดหวังตอ Omnichannel พบวา กลุ มรายไดสูง พึงพอใจในรูปแบบ
การตลาดแบบบูรณาการหลายชองทาง และคาดหวังใหแบรนดมีการทำการตลาดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ 
หรือโปรโมชั่นของสินคาใหมากขึ้น และมีความถี่ที่แบรนดจะติดตอกับผูบริโภคอยางเหมาะสม ไมถี่
มากจนเกินไป สวนกลุ มรายไดต่ำ รู ส ึกเฉยๆ และไมไดตองการใหแบรนดพัฒนาในเรื ่องของ 
Omnichannel เนื่องจากยังชื่นชอบในบริการแบบเดิที่แบรนดและลูกคาไมจำเปนตองมาติดตอกัน
โดยตรงมากนัก 
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This research aims to study The Cosmetics Consumer Decision Journey, the 

factors that affect customer’s buying decision and expectations of Omnichannel 

Marketing by applying a qualitative method, gathering data from in-depth interviews. 

The data were extracted from 10 participants who are Generation Y Females (born in 

the year 1980 – 1994) It were divided into 2 groups; 1) Generation Y Females, whose 

monthly income is less than the average income of the generation Y people in Thailand 

(High-income group) 2)  Generation Y Females, whose monthly income is more than 

the average income of the generation Y people in Thailand (Low-income group). 

The result of this research reveals the factors that affect consumers buying 

decisions for high-income group and low-income group which are related consist of 

Personal factors: Skin Type, Skin problems that need to be resolved while low-income 

group, also concern about personal expenses. Social factors are members of the 

family, friends and associates while boyfriends and Beauty Advisor are the Social 

factors of high-income group. Psychological factors to buy cosmetics are different. 

High-income group's decision based on liking, trust and quality of brands while low-

income group's decision based on testimonial or review, beauty and product trend. 

The study also indicates factors that affects the cosmetics consumer decision 

journey for both groups are 1) Aware: both groups are aware of products and cosmetics 

brands through online media, offline media, from the recommendations of other 

people and from actual experience. 2) Appeal:  Both groups consider by comparing 

the information before making a purchase from the product's features. Expected 
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results after use and price 3) Ask: Finding information about cosmetics via online media, 

social media, Inquire from other people, while high-income group also finds more 

information from asking cosmetic salespeople and requesting or purchasing trial-sized 

products for trial. 4) Act: buying decisions of high-income group are Skin Type, Skin 

problems that need to be resolved, trust and quality of brands. Buying decisions of 

low-income group are personal expense and Skin problems that need to be resolved. 

5) Advocate: customer satisfaction after usage leads to recommendations and word-

of-mouth for cosmetics to others, especially close friends.  

The study also indicates factors that affect expectations of Omnichannel 

Marketing; high-income group satisfied with Omnichannel marketing model and expect 

the brand to give a special privilege, product promotion. The frequency will not too 

often. For low-income group is different. They do not want the brand to develop in 

Omnichannel because they do not want the brand to come in direct contact to the 

consumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


