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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและแรงจงูใจท่ีมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora  

ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
SERVICE MARKETING MIX AND MOTIVATION FACTORS RELATING TO 

ONLINE PURCHASING BEHAVIOR OF SEPHORA COSMETICS CONSUMER IN 
BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
 นิภารตัน์ นุรกัภกัด¹ี 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและแรงจูงใจ              
ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง               
บนเวบ็ไซต ์Sephora แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora ด้านความถี่ต่อ 3 เดอืนในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ                
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 แรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ดา้นความถี่
ต่อ 3 เดือนในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 แรงจูงใจ ด้านเหตุผล มีความสมัพันธ์พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์  Sephora ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการซือ้ เครื่องส าอาง ผูบ้รโิภค 
 
 
¹สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

 This research aimed to study the service marketing mix and the motivation a factors related to 
the online purchasing behavior of consumer of Sephora Cosmetics in the Bangkok metropolitan area. The 
sample group consisted of four hundred consumers who bought cosmetics through the Sephora website. 
A questionnaire is used for data collection and the statistics for data analysis, including percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation 
coefficient. 
 The results of hypotheses testing were as follows: on consumers of different ages, occupations 
and different monthly income levels had different purchasing behaviors cosmetics from the Sephora website 
at a statistically significant level of 0.01 respectively. 
 The service marketing mix in the aspects of product, promotion, place and present had a 
relationship with purchasing behavior of cosmetics from the Sephora website with a frequency of purchases 
every three months at a statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a medium level. 
 The service marketing mix in the aspects of price, people and process had a relationship with 
the purchasing behavior of cosmetics from the Sephora website with an average expense per time at a 
statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a medium level. 
 Motivation in the aspects of the emotional had a relationship with the purchasing behavior of 
cosmetics from the Sephora website in terms of the frequency of purchases every three months at a 
statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a low level. 
 Motivation in the aspects of the rational had a relationship with the purchasing behavior of 
cosmetics from the Sephora website with the average expense per time at a statistically significant level 
of 0.01 in the same direction and at a medium level. 
 
Keywords: Buying Habits, Cosmetics, Consumer 
 

บทน า 
 สภุาษติทีว่่า ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ยงัคงใชไ้ดต้ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั เน่ืองจากมนุษยเ์รา
ใหค้วามส าคญักบัเรื่องของความสวยความงาม ซึง่ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิเริม่หนัมาใหค้วาม
สนใจในการดูแลความงาม ผวิพรรณ ตลอดจนรูปลกัษณ์ภายนอกของตนเอง เนื่องจากคนในยุคปัจจุบนัมสีงัคม
นอกบ้านกันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจ และสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีในสงัคม จึงท าให้
เครื่องส าอางเขา้มามบีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนัและถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐานของผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ 
ดงันัน้จงึท าใหม้บีรษิทัผลติเครื่องส าอางเกดิขึน้มากมาย เพื่อทีจ่ะสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 
 ข้อมูลการวิเคราะห์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ที่ได้ท าการ              
จดัอนัดบั 10 ธุรกจิที่มศีกัยภาพสงูในการเตบิโตในปี 2559 โดยไดม้กีารวเิคราะหจ์ากขอ้มูลเศรษฐกจิและท าการ
ส ารวจ ทัง้จากภาคการส่งออก ภาคธนาคาร ภาคอุตสาหกรรม ภาพธุรกิจ SME ไทย โดยประเมินจากปี                   
2554-2557 พบว่า ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและความงาม อาท ิอาหารเสรมิ เครื่องส าอาง ขึน้แท่นเป็นธุรกจิมาแรง
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ครองอนัดบั 1 เน่ืองจากกระแสการใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสขุภาพและการดแูลความงามเพิม่มากขึน้  ส าหรบั
ตลาดเครื่องส าอางระดบัเคาน์เตอรแ์บรนด ์มโีอกาสเตบิโตอยู่ที ่10% เหน็ไดจ้ากแบรนดใ์หม่ๆ ทีท่ยอยเขา้มาท า
ตลาดอย่างต่อเนื่อง (ไทยรฐัออนไลน์. 2559: ออนไลน์)  
 Sephora Online ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการซื้อขายเครื่องส าอางออนไลน์ โดยที่มาของ Sephora 
Online นัน้เกดิมาจาก “LVMH” บรษิัทแม่ของร้านความงามชื่อดงัอย่าง Sephora ได้เขา้ซื้อกจิการจากเวบ็ไซต์ 
Luxola ซึง่เป็นอคีอมเมริซ์สตารท์อพั ทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ ดลีครัง้นี้ไม่ไดเ้ปิดเผยถงึตวัเลขซือ้ขาย แต่เป็นดลีที่
เกดิขึน้เมื่อกลางปี 2015 เป็นช่วงเดยีวกนักบัที ่Sephora รุกตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อย่างแขง็ขนั ส าหรบั
การซื้อเว็บไซต์ Luxola เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจบัตาเพราะเป็นสตาร์ทอพัในแพล็ตฟอร์ม e-commerce ที่พุ่ง
ทะยานมาก จากการก่อตัง้ของ Alexis Horowitz Burdick ซึ่งมพีนักงาน 120 ชวีติ พร้อมสนิคา้กว่า 250 แบรนด์ 
และยงัขยายสาขาไปใน 11 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่การมาของ “Sephora.co.th” คอืการย ้าถงึความเตบิโต
ของ E-commerce ในบา้นเรา ซึง่แมเ้ศรษฐกจิจะซบเซาแต่การขยายแพลตฟอรม์ของชอ็ปรเีทลไปสู่การขายแบบ
ออนไลน์นัน้ หมายถึง การขยายฐานผู้ซือ้ใหก้ว้างขึน้โดยไม่ต้องไปเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างๆ เป็นการลงทุนที่
ค่อนขา้งคุม้ค่าทีส่ดุในเวลานี้ (มารเ์กต็ติง้อุ๊บส.์ 2559: ออนไลน์) 
 จากขอ้มูลและปัจจยัดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า ธุรกจิเครื่องส าอางมโีอกาสเติบโตเพิม่ขึน้อกีมากใน
ประเทศไทย เนื่องจากผู้หญิงไทยยงัใหค้วามส าคญักบัเรื่องของความสวยความงาม และผู้ชายไทยส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัก็เริม่หนัมาดูแลตวัเองมากขึน้ ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ เครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะน าผลการวจิยัที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็น
แนวทางในการพฒันาปรบัปรุงช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อจูงใจใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้
เครื่องส าอาง 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
   1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
    1.1.1 เพศ 
    1.1.2 อาย ุ
    1.1.3 สถานภาพ 
    1.1.4 ระดบัการศกึษา 
    1.1.5 อาชพี 
    1.1.6 รายไดต่้อเดอืน 
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   1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
   1.3 แรงจงูใจ 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก ่พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์
Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์Sephora แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีช่่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั 
 ความหมายส่วนประสมทางการตลาดบริการ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) อธบิายว่า 
กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยั
ด้านส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร (Process) ปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
(People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดย
ส่วนประกอบทุกตวัมคีวามเกีย่วพนัธแ์ละเท่าเทยีมกนัขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารจะวางกลยุทธโ์ดยเน้นน ้าหนักทีปั่ จจยัใด
มากกว่า เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
 ความหมายแรงจูงใจ ชฟิแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 633) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจ 
(Motive) คอื ความต้องการของบุคคลทีไ่ด้รบัการกระตุ้นจากมูลเหตุการณ์จูงใจในการซื้อทางตรง และทางออ้ม 
ดงันี้ 
  1. มูลเหตุจูงใจในการซื้อทางตรง ได้แก่ ความต้องการหรือจ าเป็นภายในร่างกาย เช่น ความ
ตอ้งการน ้า อากาศ ทีอ่ยู่อาศยั ซึง่เป็นความตอ้งการดา้นจติวทิยา  
  2. มูลเหตุจูงใจในการซือ้ทางออ้ม ไดแ้ก่ มูลเหตุดา้นเหตุผล (Rational Motive) และดา้นอารมณ์ 
(Emotional Motive) ซึง่เป็นสิง่ทีน่ักการตลาดใหค้วามสนใจเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของผูบ้รโิภค เนื่องจากเป็นสิง่ที่
สามารถเปลีย่นแปลงได ้
 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546: 193-194) ได้กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกบัการซื้อและการใช้สนิค้า และการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้รโิภค เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความ
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ต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHEN? WHERE? WHY? และ HOW? 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ เครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วิจัย โดยวิธีการค านวณจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554: 26) ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ 95% ค่าความ
ผิดพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากบั 385 คน และเพิ่มตัวอย่าง
ส ารองไว ้5% เท่ากบั 15 คน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของขอ้มลู ดงันัน้ขนาดตวัอย่างรวมทัง้หมด 400 คน 
 

ผลการวิจยั 
 จากการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืน พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมจี านวน 352 คน คดิเป็นร้อยละ 88.0 มอีายุระหว่าง       
25-34 ปี จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู่ จ านวน 297 คน คดิเป็น
ร้อยละ 74.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บรษิัทเอกชน จ านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 และมรีายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 122 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์               
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ              
ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย และเมื่อจ าแนกรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัน้อยทุกขอ้ ได้แก่ เครื่องส าอางมชีื่อเสยีง เครื่องส าอางมคีวามหลากหลาย มีข้อมูลบอกรายละเอียดของ
เครื่องส าอางอย่างครบถว้น และเครื่องส าอางมคีุณภาพ 
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  ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารด้าน
ราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ มกีารเปรยีบเทยีบราคาสว่นลดและราคาปกตใิหเ้หน็อย่างชดัเจน สนิคา้มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ มกีาร
แสดงราคาสนิคา้อย่างชดัเจน และราคามคีวามเป็นมาตรฐาน 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภค
ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ ไดแ้ก่ มบีรกิารรบัสนิคา้ดว้ยตวัเองทีจุ่ดบรกิาร มคีวามรวดเรว็ในการบรกิาร
จดัสง่ทางไปรษณีย ์มคีวามรวดเรว็ของระบบในการเขา้สูเ่วบ็ไซต ์Sephora และมชี่องทางการเลอืกและสัง่ซือ้สนิคา้
หลากหลาย เช่น เวบ็ไซต ์, แอพพลเิคชัน่บนมอืถอื 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ผูบ้รโิภค
ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อยทกุขอ้ ไดแ้ก่ มกีารสะสมคะแนน เพื่อรบัสว่นลด 10% มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
ขาย (ลด แลก แจก แถม) เมื่อซื้อสนิค้า มกีารใหค้ะแนนสะสมแบบ 2 เท่าภายในเดอืนเกดิ และมกีารแจง้ขอ้มูล
ขา่วสารสดุพเิศษส าหรบัโปรโมชัน่และสว่นลดมากมาย 
 ด้านบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบั               
น้อยทุกขอ้ ได้แก่  มผีู้ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องส าอาง มผีู้ใหบ้รกิารหลงัการขายหากสนิค้าที่ได้รบัมปัีญหา และมี
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความงามมาใหค้ าแนะน าและตอบค าถามเกีย่วกบัความงาม 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภค
ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์มกีารปรบัเปลีย่นใหม้คีวามทนัสมยั (update) อยู่ตลอดเวลา 
เวบ็ไซต์มกีารออกแบบที่สวยงาม และทนัสมยั และมกีารจดัเรยีงหมวดหมู่ของเครื่องส าอางท าใหส้ะดวกต่อการ
เลอืกชมสนิคา้ 
 ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามคดิเหน็อยู่
ในระดบัน้อยทุกขอ้ ไดแ้ก่  มคีวามหลากหลายของวธิกีารช าระเงนิ เช่น โอนเงนิผ่านธนาคาร จ่ายผ่านบตัรเครดติ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลของลูกค้า มีการส่งสินค้าถูกต้องตามที่ส ัง่ และ             
มขี ัน้ตอนในการสัง่ซือ้ง่ายไม่ซบัซอ้น 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหแ์รงจงูใจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัแรงจงูใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อจ าแนกรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านเหตผุล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอแรงจงูใจดา้นเหตุผลโดยรวม อยู่ในระดบั
น้อย และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัแรงจงูใจอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ ไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย
ในการซือ้สนิคา้ ความประหยดัในการซือ้สนิคา้ และความคุม้ค่าในการซือ้สนิคา้ 
 ด้านอารมณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มต่ีอแรงจูงใจด้านอารมณ์โดยรวมอยู่ใน  
ระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ตอบสนอง
ความพงึพอใจสว่นตวั ซือ้สนิคา้เพื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ และความทนัสมยัในการเลอืกใชส้นิคา้ 
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora  
 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora พบว่า  
 ด้านความถ่ีในการซ้ือเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) พบว่า                
น้อยที่สุด จ านวน 1 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน และมากที่สุด จ านวน 10 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน โดยมคี่าเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้             
ต่อ 3 เดอืน 
 ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
พบว่า ซือ้ต ่าสดุ 100 บาทต่อครัง้ และสงูสดุ 4,950 บาทต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 1,311.17 บาทต่อครัง้ 
 ด้านความประทบัใจในการใช้บริการบนเวบ็ไซต ์Sephora พบว่า ความประทบัใจในการใชบ้รกิาร
บนเวบ็ไซต ์Sephora อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.73 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้เครื่องส าอางในช่วงเวลา 18.00 - 00.00 น. จ านวน 134 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 33.5 ส่วนมากเครื่องส าอางทีน่ิยมซือ้เป็นประเภทเมคอพั จ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 ยีห่อ้ Nars 
จ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 โดยปัจจยัในการเลอืกซือ้มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 42.5  และดารา/นกัแสดง เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora แตกต่าง
กนั โดยแยกเป็นสมมตฐิานย่อยๆ ดงันี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1 .1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora แตกต่างกนั 
 ความถ่ีในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) 
 ผลการทดสอบทางสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบน
เว็บไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora (จ านวนครัง้ต่อ           
3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
 ผลการทดสอบทางสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบน
เวบ็ไซต ์Sephora ไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวน
บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1 .2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora แตกต่างกนั 
 ความถ่ีในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) 
 ผลการทดสอบทางสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบน
เว็บไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora (จ านวนครัง้ต่อ              
3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
 ผลการทดสอบทางสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบน
เวบ็ไซต์ Sephora แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวน
บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1 .3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง               
บนเวบ็ไซต ์Sephora แตกต่างกนั 
 ความถ่ีในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora 
(จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1 .4 ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง 
บนเวบ็ไซต ์Sephora แตกต่างกนั 
 ความถ่ีในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora 
(จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1 .5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora แตกต่างกนั 
 ความถ่ีในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง
บนเว็บไซต์ Sephora ไม่แตกต่างกนั ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวนครัง้ต่อ               
3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง
บนเว็บไซต์ Sephora แตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora 
(จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1 .6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบน
เวบ็ไซต ์Sephora แตกต่างกนั 
 ความถ่ีในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดือน) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora แตกต่างกนั ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวน
ครัง้ต่อ 3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora แตกต่างกนั ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ 
Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแยกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง              
บนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) พบว่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวน
ครัง้ต่อ 3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวนครัง้ต่อ                
3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) พบว่า  
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั               
ในระดบัปานกลาง 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง            
บนเวบ็ไซต์ Sephora ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอาง              
บนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora 
(จ านวนบาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแยกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.1 แรงจูงใจ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ 
Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวน
ครัง้ต่อ 3 เดอืน) พบว่า 
 แรงจงูใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผล ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวนครัง้ต่อ 3 เดอืน) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.2 แรงจูงใจ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ 
Sephora ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora (จ านวนบาทต่อครัง้) พบว่า  
 แรงจงูใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora (จ านวนบาท              
ต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
 แรงจูงใจ ด้านเหตุผล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวน
บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงูมาก 
 แรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora (จ านวน
บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและการอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและแรงจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลได ้
ดงันี้ 
 1. ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร ์ของพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora พบว่า  
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora แตกต่างกัน               
ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อแต่ละครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยช่วงอายุ 25-34 ปี                
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นช่วงวยัทีเ่ริม่มคีวามมัน่คงในหน้าที่
การงานและการเงนิ อกีทัง้เป็นช่วงวยัทีม่คีวามคดิ และรสนิยมในการซือ้เครื่องส าอางเพื่อภาพลกัษณ์ของตนเอง 
เพราะเป็นวยัที่ต้องมีการพบปะหรือติดต่อกบัผู้คนอยู่เสมอ จงึท าให้มคี่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าต่อหนึ่งครัง้นัน้
แตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆ จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ วมิล ลิ้มสุวรรณศลิป์ (2553) ได้ศกึษาเรื่อง คุณค่าตรา
สนิคา้และการรบัรูเ้กีย่วกบัความคุม้ค่าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภค
หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538 : 41) ที่กล่าวว่า กลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ย่อมจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์
จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเลก็ (Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora แตกต่างกนั ดา้น
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีธุรกจิ
สว่นตวั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora มากทีส่ดุ เน่ืองจากคนทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั
นัน้มคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน และจะไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาท างาน ผูท้ีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวันัน้ จะตอ้ง
ไปส ารวจตลาดอยู่บ่อยๆ เพื่อไม่ใหธุ้รกจิของตนเองนัน้ไม่ลา้สมยั จงึเกดิการซือ้สนิคา้ทีบ่่อยท าใหม้คีา่ใชจ้่ายในการ
ซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้มจี านวนที่มาก จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีนาฎ  โกมณเฑยีร (2556) ได้ศกึษาเรื่อง 
พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซ ้าเครื่องส าอางจากเกาหลีของผู้บริโภคในเขต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 : 41) ทีก่ล่าวว่า รายได ้ระดบัการศกึษาและอาชพี (Income Education and Occupation) 
เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด มแีนวโน้มความสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัในเชงิเหตุและผล นกัการตลาด
จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรด์า้นอื่นๆ เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายได ้อาจจะเกีย่วของกบัเกณฑอ์ายุ และอาชพีร่วมกนั  
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora  
แตกต่างกนั ดา้นความถีต่่อ 3 เดอืนในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,00 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora               
มากที่สุด เนื่องจากมีความต้องการสนิค้าที่มรีาคาตามความเหมาะสมของตนเอง ซึ่งราคาในการจ าหน่ายบน
เวบ็ไซต์สามารถตอบโจทย์ผู้บรโิภคทีม่รีายได้แตกต่างกนัออกไป จงึมกีารซื้อสนิค้าที่บ่อยครัง้ จงึสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ศศยิาพชัร นันทดวีฒัน์ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ เพญ็พร  ธรีะสวสัดิ ์(2542) ทีก่ล่าวว่า การศกึษา และรายได ้(Education and Income) มอีทิธพิลต่อ
รายไดเ้ป็นอย่างมากการรูว้่าเกดิอะไรขึน้กบัการศกึษาและรายไดเ้ป็นสิง่ส าคญั เพราะแบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยูก่บั
รายไดท้ีไ่ดร้บั 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora   
แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้แต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่
มรีายไดต่้อเดอืน 30,001-40,00 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora มากทีสุ่ด เนื่องจากมี
ก าลงัการซือ้และมสีถานภาพทางการเงนิทีค่่อนขา้งมัน่คง จงึท าใหก้ารซือ้ เครื่องส าอางในแต่ละครัง้มคี่าใชจ้่ายใน
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จ านวนทีม่าก จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิล ลิม้สุวรรณศลิป์ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และการ
รบัรูเ้กีย่วกบัความคุม้ค่าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภคหญงิไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 : 41) ทีก่ล่าวว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรที่
ส าคญัในการก าหนดตลาดเป้าหมาย รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายค่าสนิคา้  
 2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรส์นัระหว่าง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ 
Sephora  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันระหว่างปัจจัย                
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora พบว่า  
 2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง
บนเวบ็ไซต์ Sephora ดา้นความถี่ต่อ 3 เดอืนในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 เนื่องจากเวบ็ไซต์มสีนิคา้ใหเ้ลอืกทีห่ลากหลาย และ
สามารถเลอืกชมได้ตลอดเวลา ผู้บรโิภคจงึสามารถตดัสนิใจซื้อได้ง่าย ทัง้ยงัมสีนิคา้จ าหน่ายเหมอืนกบัรา้นขาย
ตามห้างสรรพสนิค้า จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ กญัญารตัน์ สมศกัดิ ์(2557) ได้ศกึษาเรื่อง ทศันคติต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารและแรงจูงใจมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและ
บรกิารบนเวบ็ไซต ์Groupon ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และ
คณะ (2547) ที่กล่าวว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ หมายถึง สิง่ใดสิง่หนึ่งที่ถูกน าเสนอสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมี
คุณประโยชน์หลกั ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีล่กูคา้คาดหวงั หรอืเกนิความคาดหวงั  
 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง             
บนเว็บไซต์ Sephora ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะค านึงถงึ
ความคุ้มค่าของสนิค้ากบัราคาสนิค้า และมีการแสดงราคาสนิค้าอย่างชดัเจน เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมกัจะ
ค านึงถงึราคาสนิคา้ก่อนทีจ่ะซือ้สนิคา้อยู่เสมอ และน ามาเปรยีบเทยีบกบัราคาสนิคา้ทีข่ายบนหา้งสรรพสนิคา้ เมื่อ
สนิคา้ทีข่ายบนเวบ็ไซตม์รีาคาทีถู่กกว่าบนหา้งสรรพสนิคา้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ในปรมิาณทีเ่ยอะและมีค่าใช่
จ่ายในการซือ้เพิม่มากขึน้ จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพภ์ทัรา นวเศรษฐโกศล (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัที่
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2550: 35-36) ที่กล่าวว่า ราคา 
หมายถึง จ านวนเงนิทีจ่่ายเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ ์คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกดิขึน้ถดั
จาก Product ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของ
ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจซือ้ 
 2.3 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ด้านความถี่ต่อ 3 เดือนในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมทีช่อบ
ความสะดวก สบาย ในการเลอืกซือ้สนิคา้ ไม่ว่าในเรื่องของการประหยดัเวลาในการเดนิทางในการซือ้สนิคา้ ความ
สะดวกสบายในการช าระค่าบรกิาร ความรวดเรว็ในการได้รบัสนิค้า จึงท าให้ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าบนเวบ็ไซต์บ่อย              
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จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีธรีะยุทธสกุล (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ             
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 35-36) ทีก่ล่าวว่า การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) คอื ช่องทางหรอื
สถานทีท่ีใ่นการจดัจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร ซึง่ประกอบดว้ยการขนสง่ การคลงัสนิคา้ และสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้  
 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ด้านความถี่ต่อ 3 เดือนในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ 0.01 เนื่องจากเวบ็ไซต์มกีารแจง้ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ โปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย   หรอืกจิกรรมพเิศษต่างๆ ใหก้บัผูบ้รโิภคไดร้บัทราบ
อย่างสม ่าเสมอ เช่น สนิคา้ทีก่ าลงัลดราคา สนิคา้มาใหม่ ซึง่เป็นกลยุทธใ์นการกระตุน้ผูบ้รโิภคใหเ้กดิความตอ้งการ
สนิคา้มากขึน้ จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รกัษ์รว ีภกัดวีงศช์ยั (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด            
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากต่างประเทศ ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังาน
บรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2550: 35-36)             
ที่กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาด(Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิคา้หรอื
บรกิารหรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการ เพื่อเตอืนความทรงจ าในผลติภณัฑ ์ 
 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง          
บนเว็บไซต์ Sephora ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 เนื่องจากการมผีูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบั
สนิคา้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเขา้ใจในการใชส้นิคา้ หรอืไดท้ราบคุณสมบตัขิองสนิคา้มากยิง่ขึน้ เพราะการมผีูใ้ห้
ค าแนะน าจะก่อใหเ้กดิความสบายแก่บรโิภคในการดูขอ้มูลเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองสนิคา้ จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธรีนาฎ โกมณเฑยีร (2556) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซ ้าเครื่องส าอางจากเกาหลีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ธนวรรณ แสงสวุรรณ และคณะ (2547) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยั
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ัง้หมด ซึง่หมายรวมถงึทัง้ลูกคา้ บุคลากรที่
จ าหน่าย และบุคคลทีใ่หบ้รกิารหลงัการขาย 
 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ด้านความถี่ต่อ 3 เดือนในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสูง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจากเวบ็ไซต์มกีารจดัเรียง
หมวดหมู่ของเครื่องส าอางที่ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกต่อการเลือกชม ทัง้ยงัมีการออกแบบหน้าตาของ
เว็บไซต์อย่างสวยงามและมีความทันสมัย จึงเป็นการกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์และเกิดการซื้อที่บ่อยครัง้             
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรนาฎ โกมณเฑียร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซ ้า
เครื่องส าอางจากเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ 
และคณะ (2547) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถงึ การแสดงใหเ้หน็
คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ได ้เช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้มของสถานทีข่ององคก์ร การ
ออกแบบตกแต่ง รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใชต่้างๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารทีส่ามารถดงึดูดใจลูกคา้ เพื่อให้
ลกูคา้มองเหน็ภาพลกัษณ์หรอืคุณค่าของบรกิารทีส่ง่มอบและทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนัไดอ้ย่าง 
 2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์ Sephora   
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสูง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.01 เนื่องจากผู้บรโิภคต้องการ
ความสะดวกสบายในการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช าระค่าบรกิารทีห่ลายหลายรปูแบบ ยงัรวมไปถงึ
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การไดร้บัสนิคา้ทีถู่กต้องตามทีผู่บ้รโิภคคาดหวงั และมคีวามปลอดภยัน่าเชื่อถอืได ้จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พมิพภ์ทัรา นวเศรษฐโกศล (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภค 
ในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอนิเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร หมายถงึ ขัน้ตอนในการจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑ ์และการใหบ้รกิาร ซึง่จะตอ้งถูกตอ้งรวดเรว็เป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึของผูบ้รโิภค  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรส์นัระหว่าง
แรงจงูใจ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือเครือ่งส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora 
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนัระหว่างแรงจูงใจ 
ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora 
พบว่า 
 3.1 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์Sephora โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู
มาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคมกัจะเลอืกผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยั ตราสนิคา้ทีคุ่น้เคย โ ด ย
ประมวลผลจากความทรงจ าหรอืประสบการณ์ในอดตีและหากตอ้งการขอ้มลูเพิม่จะคน้หาขอ้มลูจากแหล่งภายนอก 
โดยสอบถามจากเพื่อน หรอืผู้มปีระสบการณ์ จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวรรณา แก้วไชย (2557) ได้ศกึษา
เรื่อง ปัจจยัแรงจูงใจในการเลอืกซือ้เครื่องส าอางสเตม็เซลลข์องผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 54) ทีก่ล่าวว่า แรงจูงใจในการซือ้ของผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลมาจากปัจจยัภายใน 
(ปัจจยัดา้นจติวทิยา) หมายถงึ สิง่ผลกัดนัภายในตวับุคคล ซึง่อาจจะเป็นเจตคต ิความคดิเหน็ ความสนใจ เป็นต้น 
สิง่ต่างๆ ดงักล่าวนี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมค่อนขา้งถาวร  
 3.2 แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora             
ด้านความถี่ต่อ 3 เดือนในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั                 
ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่0.01 เนื่องจากผู้บรโิภคเกดิความต้องการใชส้นิค้าโดยใชอ้ารมณ์ในการ
ตดัสนิใจ ที่เกดิจากการเหน็โฆษณาหรอืการรวีวิจากบุคคลอื่นๆ จึงท าให้มคีวามถี่ในการซื้อเครื่องส าอางทีบ่่อย            
จึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กญัญารตัน์ สมศกัดิ ์(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และแรงจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสนิค้าและบริการบนเว็บไซต์ 
Groupon ของผู้บรโิภคในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ชฟิแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 
1994: 633) ทีก่ล่าวว่า แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional Motive) การเลอืกจุดมุ่งหมายตามหลกัเกณฑค์วามรูส้กึ
ส่วนตัว เช่น ความต้องการเฉพาะบุคคล ความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจ ผู้บริโภคจะใช้ทัศนคติของตนเอง            
เพื่อตอบสนองความพอใจสงูสดุ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบระหว่างการขายเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต์
กบัการขายเครื่องส าอางบนห้างสรรพสนิค้า เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาพฒันาการให้บริการเพื่อที่จะสามารถ
เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดต้รงตามความตอ้งการมากยิง่ขึน้ 
 2. ในการศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาสนิค้าที่เป็นเครื่องส าอางเท่านัน้ ซึงปัจจุบนัสนิค้าประเภทอื่นๆ          
กเ็ป็นทีน่ิยมในการซือ้ขายผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเช่นกนั เช่น เสือ้ผา้ เครื่องประดบั และอาหารเสรมิ เป็นต้น ดงันัน้ 
ควรมกีารศกึษาและเปรยีบเทยีบผลกบัสนิคา้ประเภทอื่นๆ ทีม่กีารซือ้ขายผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจในการขายสนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
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 3. ควรมกีารศกึษาขอ้มูลทางดา้นทศันคตแิละความพงึพอใจต่อการซือ้ขายสนิคา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลทีห่ลากหลาย และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสม 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
             สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีโดยความกรุณาอย่างยิง่จาก อาจารย์ ดร.วรนิทรา  ศริสิุทธกิุล  
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการท างานวิจัยฉบับนี้                    
ทุกขัน้ตอน นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ และคอยช่วยเหลอืและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ             
ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้
ณ โอกาสนี้ดว้ย 
            ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์             
ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์
อกีทัง้ยงัใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 
          สุดทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนับสนุนพรอ้มใหก้ าลงัใจทีด่ี
มาโดยตลอด รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่าใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นทีน่ี้ดว้ย 
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