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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอโดยรวมของผูบ้รโิภคในการ
ซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ 
ผูบ้รโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อเครื่องส าอางของ
อเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง
โดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหก์ารแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ายของเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18 - 25 ปี มสีถานภาพโสด              
มอีาชพีนกัเรยีน / นกัศกึษา และสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001– 30,000 บาท  
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ มีระดับความส าคัญอยู่ ในระดับมากที่สุด             
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสง่เสรมิการตลาด มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3.  องค์ประกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านการพาณิชย์ มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบั 
มากทีส่ดุ ดา้นรปูแบบ ดา้นชุมชนเพื่อการตดิต่อสือ่สาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการตดิต่อสื่อสาร และดา้นการเชื่อมโยง 
มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 4. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่ใน          
ระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผู้บริโภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ และอายุ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
โดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม
ของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ และดา้นส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
__________________________________ 
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 4.  องค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการปรับแต่ง               
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 5.  องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ดา้นดา้นการพาณิชย ์ดา้นชุมชนเพื่อการตดิต่อสือ่สาร ดา้นเนื้อหา และดา้น
รปูแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 

ค าส าคญั: ความพงึพอใจ การซือ้เครื่องส าอาง อเมรกิา ทางอนิเทอรเ์น็ต 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to study factors relating to consumer’s overall satisfaction in 
buying American cosmetics via internet in Bangkok metropolis. The sample groups used in the research are 
400 consumers with aged above 18 years old who have bought American cosmetics via internet in Bangkok 
metropolis. A questionnaire is used for data collection. The data are described as percentage, mean, 
standard deviation. t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient is 
used in data analysis by SPSS. 
 The research results are as follows: 
 1.  Regarding to the demographic factors, most respondents are female, aged between 18 – 25 
years old, single and having average monthly income between Baht 15,001– 30,000.  
 2.  Regarding to the service marketing mix factors, process aspect is found at the highest level. 
Products, Price and Promotion are found at the high level. 
 3.  Regarding to the website components (7Cs) factors, content and commerce aspect are found at 
the highest level. Context, community, customization, communication and connection are found at the high 
level.  
 4.  Consumer’s overall satisfaction in buying American cosmetics via internet in Bangkok 
metropolis is found at the high level. 
 The results of hypotheses testing are as follows: 
 1.  Consumers with different gender and age have different overall satisfaction in buying American 
cosmetics via internet at statistically significant levels of 0.01. 
 2.  The service marketing mix factors on price and product aspects are moderate positively related 
to consumer’s overall satisfaction in buying American cosmetics via internet at statistically significant levels of 
0.01. 
 3.  The service marketing mix factors on process and promotion aspects are low positively related 
to consumer’s overall satisfaction in buying American cosmetics via internet at statistically significant levels of 
0.01 and 0.05, respectively. 
 4.  The website components (7Cs) on communication, connection and customization aspects are 
moderate positively related to consumer’s overall satisfaction in buying American cosmetics via internet at 
statistically significant levels of 0.01. 
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 5.  The website components (7Cs) on commerce, community, content and context aspects are low 
positively related to consumer’s overall satisfaction in buying American cosmetics via internet at statistically 
significant levels of 0.01. 
 
Keywords: Satisfaction, Buying Cosmetics, United States, On the Internet 
 
บทน า 
 ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ยงัคงเป็นสภุาษติทีใ่ชไ้ดด้อียู่เสมอตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั จะเหน็ไดว้่า
มนุษย์เรานัน้ไม่ว่าจะยุคสมยัใดก็ยงัคงให้ความส าคญักบัเรื่องความสวยความงามอยู่เสมอ ปจัจุบนัผู้บรโิภคทุกเพศ       
ทุกวยัรวมถึงผู้ชายเอง ต่างตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจในการดูแลความงาม ผิวพรรณ ตลอดจนรูปลกัลกัษณ์
ภายนอก เน่ืองจากคนในยุคปจัจุบนัมบีทบาทในวงสงัคมนอกบ้านมากขึน้ ดงันัน้เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจ และ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดูดีในสงัคม จึงท าให้เครื่องส าอางเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันและ
กลายเป็นปจัจยัพืน้ฐานของผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั ดว้ยเหตุน้ีเองจงึท าใหจ้ านวนบรษิทัทีผ่ลติเครื่องส าอางมจี านวนเพิม่
มากขึ้น รวมถึงได้ผลิตและพัฒนาสินค้าที่หลากหลายทัง้ในเรื่องของราคาและคุณภาพเพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั  
 โดยภาพรวมตลาดความงามของประเทศไทยในปี 2555 มมีูลค่า 105,000 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตรอ้ยละ 11.6 
โดยตลาดทัว่ไปเตบิโตรอ้ยละ 11 ขณะทีต่ลาดระดบับนเตบิโตถงึรอ้ยละ 19 ส าหรบักลุ่มเมกอพัและสกนิแคร ์ยงัคงเป็น
ตลาดทีเ่ตบิโตดมีาก ซึง่ในปีทีผ่่านมา กลุ่มเมกอพัเตบิโตถึงรอ้ยละ 14 สว่นสกนิแครส์ าหรบัผูห้ญงิเตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 10 
ขณะเดยีวกนัสกนิแคร์ส าหรบัผู้ชายเตบิโตถึงร้อยละ13 เลยทเีดยีว โดยตลาดสกนิแคร์มขีนาดใหญ่ที่สุดด้วยสดัส่วน 
รอ้ยละ 45 ของตลาดความงามทัง้หมด โดยในปี 2556 นี้คาดว่าตลาดความงามของไทยจะเตบิโตอย่างต่อเนื่องถึง            
รอ้ยละ 7-8  ทัง้น้ีปจัจุบนัตลาด สกนิแครข์องประเทศไทยยงัเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซยีนอกีดว้ย (ที่มา: 
สยามธุรกจิออนไลน์ วนัที ่8 พฤษภาคม 2556) โดยแหล่งน าเขา้เครื่องส าอางทีส่ าคญัของไทยยงัคงเป็นสหรฐัอเมรกิา 
(ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 21.8) และฝรัง่เศส (ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 16) ทีย่งัคงรกัษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างสม ่าเสมอ (ทีม่า: 
นิตยสารผูจ้ดัการ 360 องศา ธนัวาคม 2553) 
 ถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากระแสเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลจีะได้รบัความสนใจจากผู้บริโภค          
ชาวไทยเป็นอย่างมาก แต่ปจัจุบนัแนวโน้มตลาดเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลใีนเมอืงไทยได้รบัความนิยม
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บรโิภคหนัมาให้ความส าคญัในการเลอืกซื้อเครื่องส าอางและเริ่ม
ค านึงถงึคุณภาพการดแูลผวิพรรณในระยะยาวมากขึน้ โดยมุ่งเน้นไปทีเ่ครื่องส าอางทีม่ตีราสนิค้าน่าเชื่อถอืจากประเทศ
ทางฝ ัง่ตะวนัตก เช่น สนิค้าตราสนิคา้ดงัจากประเทศสหรฐัอเมรกิา อาท ิEstee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, 
Benefit, Laura Mercier, MAC และตราสนิคา้อื่นๆ อกีมากมาย เนื่องจากมตีราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง น่าเชื่อถอื และเป็นที่
ยอมรบัระดบัโลก ประกอบกบัปจัจุบนักลุ่มผูม้กี าลงัซือ้ระดบักลาง-บนมจี านวนทีส่งูขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รโิภคใน
สงัคมเมอืงอย่างกรุงเทพมหานคร ซึง่จากปจัจยัดงักล่าวท าใหก้ลุ่มเครื่องส าอางตราสนิคา้ดงัจากประเทศสหรฐัอเมรกิา
เป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ 
 ขณะเดยีวกนั ความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีท าให้อนิเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัต่อชวีติ
ของคนไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้คนไทยมพีฤติกรรมกรรมเลอืกซื้อสนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ตมากขึน้ ผู้ประกอบการ
จ านวนมากไดเ้ริม่มองเหน็โอกาสของการด าเนินธุรกจิออนไลน์ จงึท าใหธุ้รกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
เติบโตอย่างต่อเนื่องและไดก้ลายเป็นกระแสนิยมทัว่โลก เนื่องจากเป็นช่องทางทีส่ามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารสู่
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้ยงัเพิม่โอกาสในการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคจากทัว่มุมโลก
อกีดว้ย 
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 จากการคาดการณ์ของศูนยว์จิยักสกิรไทย เกีย่วกบัตวัเลขการเตบิโตของตลาดคา้ปลกีออนไลน์ในปี 2556 
คาดว่าน่าจะมมีลูค่ามากกว่า 9 หมื่นลา้นบาท หรอืขยายตวัขึน้รอ้ยละ 25-30 จากปี 2555 ซึง่มมีลูค่า 7.3 หมื่นลา้นบาท 
โดยประเภทสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคนิยมซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์มากทีส่ดุ คอื สนิค้าแฟชัน่รอ้ยละ 35 เครื่องส าอางรอ้ยละ 31 
ยาและอาหารเสรมิรอ้ยละ 8 ของขวญัและของเล่นรอ้ยละ 5 และอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบา้นอกีประมาณรอ้ยละ 21 
(ทีม่า: ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ วนัที ่16 เมษายน 2556)นอกจากนี้ จากการส ารวจของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์
และคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(เนคเทค) พบว่า คนไทยซือ้สนิคา้ออนไลน์เพิม่ขึน้จาก 47.8% เป็น 57.2% และตวัเลขการ
เพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการออนไลน์กเ็ตบิโตขึน้เช่นกนั แสดงให้เหน็ว่า พฤตกิรรมคนไทย เริม่คน้หาสนิคา้และจบัจ่าย
ผ่านทางออนไลน์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อกีทัง้การรวมกนัของกลุ่มประเทศอาเซยีน (AEC) จะยิง่ท าใหโ้อกาสคา้ขายทาง
ออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้น และขยายโอกาสเข้าสู่คนมากกว่า 600 ล้านคน ช่องทางออนไลน์ คือ ช่องทางเดียว                  
ทีป่ระหยดัค่าใช้จ่ายแต่มศีกัยภาพเพิม่ยอดขายให้ธุรกจิทางตรงทนัท ี(ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต.ิ 2556)  
 จะเหน็ไดว้่าเมื่อแนวโน้มการคา้ออนไลน์และตลาดเครื่องส าอางเติบโตขึน้อย่างมากในประเทศไทย  ดงันัน้
การปรบัตวัและการเขา้สู่โลกการคา้ออนไลน์โดยเฉพาะธุรกจิเครื่องส าอางเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค           
จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและหลกีเลี่ยงไม่ได้ ผูป้ระกอบการจงึควรมคีวามพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัให้สอดคล้อง และพร้อมรบัการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุที่กล่าวมาขา้งต้นนี้ ท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะท าการ  
ศกึษาว่า ปจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงทีม่ปีระชากรอาศยัเป็นจ านวนมาก
และมอีตัราการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีส่งูเมื่อเทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ จงึเหมาะสมแก่การท าการศกึษาและวจิยั ทัง้นี้ผลการวจิยั  
ที่ได้นัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงช่องทางการจดั
จ าหน่ายออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อทีจ่ะสามารถท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจโดยรวมสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์นต็
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภค
ในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทางดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของ
ผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2  อาย ุ
   1.2.1 18 - 25 ปี 
   1.2.2 26 - 35 ปี 
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   1.2.3 36 - 45 ปี 
   1.2.4 46 ปีขึน้ไป 
  1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
  1.4  อาชพี 
   1.4.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
   1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.4.3 อาชพีอสิระ/ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
   1.4.4 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 
   1.4.5  แม่บา้น/ พ่อบา้น/เกษยีณอายุ 
   1.4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….. 
  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
   1.4.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
   1.4.2 15,001 - 30,000 บาท 
   1.4.3 30,001 - 45,000 บาท 
   1.4.4 45,001 - 60,000 บาท 
   1.4.5 60,001 บาท ขึน้ไป   
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
  2.4 ดา้นกระบวนการ 
 3. ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) 
  3.1 รปูแบบ (Context) 
  3.2 เน้ือหา (Content) 
  3.3 ชุมชนเพื่อการตดิต่อสือ่สาร (Community) 
  3.4 การปรบัแต่ง (Customization) 
  3.5 การตดิต่อสือ่สาร (Communication) 
  3.6 การเชื่อมโยง (Connection) 
  3.7 การพาณิชย ์(Commerce) 
 ตวัแปรตาม (Dependent variable) แบ่งเป็นดงันี้ 
 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนั 
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 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อ
เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 3. องค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อ
เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41)[1] ไดใ้ห้
ความหมายว่าลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถงึลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11)[2] สว่น
ประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคา           
ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุม้รวมถงึมกีารจดัจ าหน่าย กระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจ เบนจามนิ (Benjamin. 1977: 27)[3] กล่าวถึงความหมายของ
ความพงึพอใจว่าเป็นความรู้สกึ (Feeling) มคีวามสุขเมื่อคนเราได้รบัความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความ
ต้องการ (Wants) หรอืแรงจูงใจ (Motivation) และหลุย จ าปาเทศ (2533: 35)[4] ความพงึพอใจ เป็นความต้องการ 
(Need) ไดบ้รรลุเป้าหมายพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากจ็ะมคีวามสขุ สงัเกตไดจ้ากสายตา ค าพดู การแสดงออก 
 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) สมเกยีรต ิตัง้กจิวาณิชย์ (2542:4)[5] ไดใ้หค้ า
จ ากดัความไวว้่า พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ การด าเนินการทางเศรษฐกจิใดๆ ระหว่างบุคคลสองฝ่ายขึน้ไปที่
กระท าบนเครอืขา่ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้การด าเนินการทางเศรษฐกจิดงักล่าวอาจรวมถงึ การออกแบบการผลติ การ
โฆษณาสนิค้า การค้าทัง้ปลกีและส่ง และการท าธุรกรรมตลอดการช าระเงนิองค์กรความร่วมมอืและพฒันาทาง
เศรษฐกจิ (OECD. 1997) พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื ธุระกรรมทุกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเชงิพาณิชย์ ทัง้ใน
ระดบัองคก์รและสว่นบุคคล บนพืน้ฐานของ การประมวลและการสง่ขอ้มลูดจิทิลัทีม่ที ัง้ขอ้ความ เสยีง และภาพ 
  

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตการวิจัยครัง้นี้มุ่งศึกษาถึง ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิา
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญงิในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจาก
ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าด้วยตนเอง และมกี าลงัในการซื้อเครื่องส าอางจาก ต่างประเทศ โดยไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชก้ารวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผู้บรโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญิง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non probability) ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาด
ตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และให้ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 14)[6] ไดข้นาด
ตวัอย่าง จ านวน 385 คน และส ารองไว ้15 คน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม รวมขนาดกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 400 คน ซึง่เกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง 
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ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18 - 25 ปี มสีถานภาพโสด              
มอีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา และสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001– 30,000 บาท  
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสง่เสรมิการตลาด มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3.  องค์ประกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านการพาณิชย์ มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบั 
มากทีส่ดุ ดา้นรปูแบบ ดา้นชุมชนเพื่อการตดิต่อสือ่สาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการตดิต่อสื่อสาร และดา้นการเชื่อมโยง         
มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 4. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่ใน          
ระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผู้บริโภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ และอายุ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
โดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม
ของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ และดา้นส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 4.  องค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการปรับแต่ง                
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 5.  องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ดา้นดา้นการพาณิชย ์ดา้นชุมชนเพื่อการตดิต่อสือ่สาร ดา้นเนื้อหา และดา้น
รปูแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อ
เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต
แตกต่างกนั 
 เพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่ านทางอินเทอร์เน็ต          
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยเพศหญงิมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิา
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต มากกว่า เพศชาย เน่ืองมาจากเพศหญงิมลีกัษณะนิสยัชอบเลอืกใชเ้ครื่องส าอางจากต่างประเทศ
และสนใจความงามมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศลิป์ศรุต บุญศริ ิ(2555) กล่าวว่า เพศ อายุ อาชพี 
สถานภาพและรายได้ต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมและความพงึพอใจการซือ้ผลติภณัฑย์ี่หอ้ลาเนจ ของผู้บรโิภคหญิง           
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ต           
แตกต่างกนั โดยช่วงอายุ 36 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
น้อยกว่า ช่วงอายุ 26-35 ปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 เน่ืองมาจากช่วงอายุ 18 – 25 ปี มกีารซือ้เครื่องส าอางของ
อเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตมกีารใชบ้รกิารซือ้มากกว่าช่วงอายุ 36 ปีขึน้ไปและเขา้ถงึเทคโนโลยไีดม้ากกว่าอกีดว้ย  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศลิป์ศรุต บุญศริ ิ(2555) กล่าวว่า เพศ อายุ อาชพี สถานภาพและรายไดต่้อเดอืน มผีลต่อ
พฤตกิรรมและความพงึพอใจการซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจ ของผูบ้รโิภคหญงิในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 อาจเนื่องมาจากไม่ว่าจะสถานภาพสมรสแบบใดกส็ามารถ
ซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตแลว้มคีวามพงึพอใจคลา้ยคลงึกนั ในดา้นของรูปลกัษณ์ คุณภาพ และ
การเขา้ไปซือ้ผลติภณัฑใ์นทางเว็บไซต์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุศรา สุนทรตัตา (2550) กล่าวว่า สถานภาพ
สมรส แตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลูและการประเมนิผลทางเลอืกไม่แตกต่างกนั 
อาชีพ แตกต่างกนั มีความพงึพอใจโดยรวมในการซื้อเครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 อาจเนื่องมาจากอาชพีใดกส็ามารถเขา้ถงึการซือ้เครื่องส าอางและคนในทุกสายอาชพีก็
มคีวามคละกนัของผู้บรโิภคจงึท าให้ทุกอาชพี มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ตคล้ายคลงึกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วมิล ลิ้มสุวรรณศลิป์. (2554) กล่าวว่า เพศ อายุ อาชพีและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของผู้บริโภคหญิงไทยในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ต ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 อาจเนื่องมาจากรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมกีารเขา้ถงึการซือ้
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอาจท าให้มีความพึงพอใจคล้ายคลึงกันก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล              
ลิ้มสุวรรณศิลป์. (2554) กล่าวว่า เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการซื้อ
เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้บรโิภค         
ในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้
เครื่องส าอางผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เมื่อพจิารณาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารรายดา้น พบว่า 
 ด้านผลิตภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผู้บรโิภคในการซื้อเครื่องส าอางผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ นัน่คอื ถ้า
คุณภาพของเครื่องส าอาง ความน่าเชื่อถือและชื่อเสยีงของตราสนิค้า รวมถึงความหลากหลายของตราสนิค้าของ
เครื่องส าอางเพิ่มขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุศรา สุนทรตัตา (2550) กล่าวว่า ดา้นผลติภณัฑ ์
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทแต่งหน้า       
(Make up) ทีม่จี าหน่ายในเคาน์เตอรข์องหา้งสรรพสนิคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคาเพิม่ขึน้ นัน่คอื ถ้าราคา
เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพราคาสนิคา้ถูกกว่าการซือ้ผ่านทางเคาน์เตอรใ์นหา้งสรรพสนิคา้หรอืถูกกว่าช่องทางการ
จ าหน่ายอื่นๆ และมรีะดบัราคาหลากหลายให้เลอืกเพิ่มขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บรโิภคในการซื้อ
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เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศลิป์ศรุต บุญศริิ
(2555) กล่าวว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ยี่ห้อ         
ลาเนจของผูบ้รโิภคหญงิ ในกรุงเทพมหานคร ในทุกพฤตกิรรม 
 ด้านส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารถ้าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านส่งเสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ นัน่คอื ถ้ามีกจิกรรมพเิศษในเทศกาลต่างๆ เช่น ส่วนลดในเทศกาล           
ปีใหม่, วาเลนไทน์ และอื่นๆ เป็นต้น การแจกของแถมเมื่อซื้อสนิค้า เพิม่ขึ้น จะท าให้ความพงึพอใจโดยรวมของ
ผู้บรโิภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ           
ศลิป์ศรุต บุญศริ ิ (2555) กล่าวว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจของผูบ้รโิภคหญงิ ในกรุงเทพมหานคร ในทุกพฤตกิรรม 
 ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการเพิม่ขึน้ นัน่คอื ถ้ามกีารส่ง
สนิค้าถูกต้องตามที่ส ัง่ ข ัน้ตอนในการสัง่ซื้อสนิค้าไม่ซบัซ้อนและง่ายต่อการสัง่ซื้อ และความหลากหลายของวธิกีาร 
ช าระเงนิ เช่น โอนเงนิผ่านธนาคาร เครดติการด์ เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ เพยส์บาย (Paysbuy) เป็นต้น เพิม่ขึน้ จะท าให้
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นในระดับต ่า          
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศลิป์ศรุต บุญศริ ิ(2555) กล่าวว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจการเลอืกซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจของผูบ้รโิภคหญงิ ในกรุงเทพมหานคร ในทุกพฤตกิรรม 
 สมมติฐานท่ี 3 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคในการ
ซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอาง
ของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) โดยรวม
เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เพิม่ขึน้ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) รายดา้น พบว่า 
 ด้านรปูแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) ดา้นรูปแบบเพิม่ขึน้ ถ้าเวบ็ไซต์ใชง้านง่าย สะดวก 
และรวดเรว็ในการคน้หาสนิคา้ เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิา
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยว์ลัย ์ยะพนัธ ์(2553) กล่าวว่า ดา้นรูปแบบ
ในองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้-ขายสนิคา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ตของนกัศกึษา 
 ด้านเน้ือหา มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) ดา้นเนื้อหาเพิม่ขึน้ นัน่คอื ถ้ามภีาพประกอบของ
สนิคา้ที่ชดัเจนและเนื้อหามคีวามทนัสมยัและปรบัปรุงอยู่เสมอเพิม่ขึน้  จะท าให้ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บรโิภค           
ในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทพิยว์ลัย ์            
ยะพนัธ์ (2553) กล่าวว่า ด้านเนื้อหาในองค์ประกอบเว็บไซต์ (7Cs) มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อ-ขายสนิค้าผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตของนกัศกึษา  
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 ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อส่ือสาร มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อ
เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) ดา้นชุมชนเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น นัน่คือ ถ้ามเีว็บบอร์ดส าหรบัติดต่อผู้ขายสนิค้า แนะน าติชม สอบถาม และแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ระหว่างกนัผ่านทางเวบ็ไซต์ เพิม่ขึน้  จะท าใหค้วามพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซื้อเครื่องส าอางของ
อเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยว์ลัย ์ยะพนัธ ์(2553) กล่าวว่า ดา้น
ชุมชนเพื่อการตดิต่อสื่อสารในองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ (7Cs) มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้-ขายสนิคา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ตของ
นกัศกึษา 
 ด้านการปรบัแต่ง มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ดา้นการปรบัแต่งเพิม่ขึน้ นัน่คอื มบีรกิาร
เกบ็ขอ้มลูของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการน าเสนอขอ้มลูทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้ฉพาะราย และมบีรกิารเกบ็ขอ้มูลของ
ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์เพื่อการน าเสนอขอ้มูลที่ตรงกบัความต้องการของผูใ้ชเ้ฉพาะรายเพิม่ขึน้ จะท าให้ความพงึพอใจโดยรวม
ของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วมิล ลิ้มสุวรรณศลิป์. (2554) กล่าวว่า องคป์ระกอบเวบ็ไซต์เจด็ดา้น ได้แก่ ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการ
เชื่อมโยง และดา้นการพาณิชย ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภคหญงิไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ด้านการติดต่อส่ือสาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของ
อเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบ
เวบ็ไซต์ (7Cs) ด้านการตดิต่อสื่อสารเพิม่ขึน้ นัน่คอื ถ้ามขีอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์และ E-mail ของผู้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้
เวบ็ไซต์สามารถติดต่อสอบถามได้สะดวกและมีระบบการส่งขอ้มูลเพื่อยนืยนัการสัง่ซื้อสนิค้าไปยงัอเีมล์ของผู้ซื้อที่
ชดัเจน จะท าใหค้วามพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทพิยว์ลัย์ ยะพนัธ์ (2553) กล่าวว่า ด้านการปรบัแต่งในองค์ประกอบ
เวบ็ไซต ์(7Cs) มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้-ขายสนิคา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ตของนกัศกึษา 
 ด้านการเช่ือมโยง มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางของ
อเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ดา้นการเชื่อมโยงเพิม่ขึน้ นัน่คอื 
มกีารรวบรวมเวบ็ไซตท์ีน่่าสนใจและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเวบ็ไซต์ทีต่้องการไดอ้ย่างง่ายๆ 
และมลีงิคเ์ชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ใกลเ้คยีงกนั เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคใน
การซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิล          
ลิม้สวุรรณศลิป์ (2554) กล่าวว่า องคป์ระกอบเวบ็ไซตเ์จด็ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นการ
พาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของผู้บริโภคหญิงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ด้านการพาณิชย ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิา
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที ่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์(7Cs) ดา้นการพาณิชยเ์พิม่ขึน้ นัน่คอื ถา้มรีะบบ
การสัง่สนิค้าและช าระเงนิที่ปลอดภยัและน่าเชื่อถือ รวมถึงขัน้ตอนในการสัง่สนิค้าไม่ยุ่งยากซบัซ้อน จะท าให้ความ          
พงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องส าอางของอเมรกิาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้ง



 11 

กบังานวจิยัของ วมิล ลิม้สวุรรณศลิป์. (2554) กล่าวว่า องคป์ระกอบเวบ็ไซตเ์จด็ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการ
เชื่อมโยง และดา้นการพาณิชย ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศของผูบ้รโิภคหญงิไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านัน้ จงึอาจท าใหก้ารศกึษา
ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการขยายขอบเขตของการศกึษาไปยงัต่างจงัหวดั หรือ
ภูมภิาคอื่นๆ เพื่อที่จะได้สามารถน าผลการศกึษาที่ได้มาเปรยีบเทยีบ และวางแผนการตลาดให้สามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้รโิภคไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 2.  ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้เครื่องส าอาง
ผ่านอนิเทอร์เน็ตเท่านัน้ ซึง่ปจัจุบนัพบว่าสนิค้าประเภทอื่นๆกเ็ป็นที่นิยมในการซื้อขายผ่านทางอนิเทอร์เน็ตเช่นกนั 
ยกตวัอย่างเช่น สนิคา้แฟชัน่ อาหารเสรมิ และอุปกรณ์แต่งบา้น เป็นต้น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า ควรมกีารศกึษา
และเปรยีบเทยีบผลกบัสนิคา้ประเภทอื่นทีม่กีารซือ้ขายผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจในการ
ขายสนิคา้ประเภทอื่น สามารถน าขอ้มลูไปพฒันาและปรบัปรุงชองทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 3.  ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาขอ้มูลทางดา้นทศันคตแิละความคดิเหน็ของคนทัว่ไปต่อการซือ้
ขายสนิค้าผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่หลากหลาย และสามารถน ามาใช้ในการพฒันาและวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์ในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย์  ดร.ณักษ์ กุลสิร ์
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาสละเวลา ใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทาง ในการจดัท างานวจิยันี้ทุกขัน้ตอน รวมทัง้
อธบิายขอ้สงสยัต่างๆ ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจในงานวจิยัฉบบันี้ดว้ยความเมตตา นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการ จวบจนกระทัง่ส าเรจ็
เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจ ัยรู้สึกทราบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว ้           
ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีก่รุณาให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจยัให้สมบูรณ์ และเป็นคณะกรรมการ
พจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าแนะน า ชีแ้นะ และแกไ้ขขอ้บกพร่องในส่วนต่างๆของงานวจิยัครัง้นี้ อกีทัง้กรุณา
เป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่า จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกจิ  คณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยั       
ศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ได้ประสทิธปิระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีที่เป็นประโยชน์ยิง่แก่ผู้วจิยั รวมถึง
ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยั เพื่อนๆ นิสติปรญิญาโท 
MBA (การตลาด) รุ่นที ่14 ทุกคน ทีใ่หค้ าปรกึษา และช่วยเหลอืในการท างานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผู้วจิยั ที่ใหก้ารสนับสนุนด้านการศกึษา และ        
คอยเป็นก าลงัใจอย่างดยีิง่ อกีทัง้ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการ
ตอบแบบสอบถามครัง้นี้  
 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา 
บรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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