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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ ผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปที ่จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู สว่นสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง

ใช้สถิตใินการทดสอบโดยใช ้ค่าท ีสถติิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติิค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 กลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มอีายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มรีะดบั

การศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 

บาท มสีถานภาพโสด 

 กลุ่มตวัอย่างมกีารเปิดใชห้รอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตเฉลีย่ 84 ครัง้ต่อเดอืน มจีํานวนระยะเวลาของการเปิดใชห้รอื

เล่นอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ 105 ชัว่โมงต่อเดอืน และมกีารซือ้เครื่องสาํอางผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ 7 ครัง้ต่อ 3 

เดอืน 

 กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และมกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั พบว่า 

 พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ดา้นจาํนวนระยะเวลาของการเปิดใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อเดอืนของ

ผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ดา้นการซือ้สนิคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ครัง้ต่อ 3 เดอืนของผูบ้รโิภค

มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ต โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศ

ทางตรงขา้มกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านราคาและด้านลกัษณะทางกายภาพมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคไดร้อ้ยละ 63.2 

 

คาํสาํคญั: การตดัสนิใจ เครื่องสาํอาง อนิเทอรเ์น็ต ผูบ้รโิภค 

__________________________________ 
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Abstract 

 

 The sample size in this research was 400 female consumers aged 20 years or older in Bangkok. A 

questionnaire was the tool for data collection. The statistics for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, the t-test, one way analysis of variance, and Pearson product moment correlation 

coefficient.  

 Research results were that most of the samples were under 30 years of age, holding Bachelor’s 

Degree or lower, working as private company employees, earning average monthly income between 15,001 

and 30,000 baht and being single. Samples had behavior on internet, as follows: average internet usage, was 

84 times per month, average duration of internet, was 105 hours per month and average cosmetic 

purchasing via internet was 7 purchases per quarter. Samples had the highest opinions towards overall 

marketing mix and towards overall decision on cosmetic purchasing via the internet.  

 Hypotheses testing found that: 

 Consumers’ behavior on the internet, had a low positive relation between hours spent on the 

internet and decision to purchase cosmetics, with statistical significance of 0.05. In the category of average 

cosmetic purchasing, in terms of number of purchases per quarter, a few negative relation to purchasing 

decision was found with statistical significance of 0.05. Price and physical evidence influenced consumers’ 

purchasing decision on cosmetic via internet and adjust R2 is equal to 63.2%. 

 

Keywords:  The Decision, Cosmetics, Internet, Consumers 

 

บทนํา 

 ตลาดเครื่องสําอาง เป็นตลาดที่มกีารแข่งขนัสูง จากมูลค่าการตลาดกว่าหน่ึงแสนล้านบาท แม้ว่าสภาวะ

เศรษฐกจิหรอืการเมอืงจะเป็นอย่างไร กไ็ม่สามารถฉุดหรอืส่งผลต่ออตัราการเตบิโตของตลาดความงามลงได ้หากแต่

ยงัเตบิโตอย่างต่อเน่ือง และผู้บรโิภคมองว่าสนิค้าในกลุ่มน้ีเป็นสนิคา้จําเป็นในชวีติประจําวนัไปแล้ว และถอืเป็นเรื่อง

ปกตถิ้าจะกล่าวว่า ตลาดกลุ่มน้ีโตกว่าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเหน็ไดว้่าผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอาง

นัน้ได้เขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมากสําหรบัผูห้ญิงไม่ว่าจะเป็นวยัเรยีน หรอืวยัทํางาน เพื่อช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ

หรอืเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ช ้จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหต้ลาดเครื่องสาํอางเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ในทุกกลุ่มผลติภณัฑ ์

เช่น ผลติภณัฑ์บํารุงผวิ และผลติภณัฑ์เพื่อความงาม เป็นต้น ประกอบกบัปจัจุบนัซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดนทําให้การ

ตดิต่อสือ่สาร หรอืการรบัรูข้่าวสารของผูบ้รโิภคมกีารแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การ

คมนาคมหรอืการขนสง่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 อนิเทอร์เน็ตมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ซึ่งเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลย ีสารสนเทศ (Information 

Technology) ทําใหโ้ลกสามารถเชื่อมโยงกนัไดอ้ย่างไรพ้รมแดน มกีารรายงานข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

ทุกๆ สว่นของโลกไดอ้ย่างรวดเรว็ เพราะเหตุน้ีอนิเทอรเ์น็ตจงึไดถู้กนํามาใชใ้นชวีติประจําวนั รวมทัง้ในการถูกใชเ้ป็น

สื่อโฆษณา และช่องทางการสื่อสารของบรษิัทและองค์กรต่างๆ ไปยงัลูกคา้ ทัง้น้ีอนิเทอร์เน็ตสามารถนําเสนอได้ทัง้

ภาพ เสยีง หรอืวดีโีอ รวมทัง้มีโปรแกรมที่สามารถช่วยสบืค้นข้อมูลต่างๆ ได้ตามความสนใจของผู้ใช้งาน โดยการ

โฆษณา และการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถงึข่าวต่างๆ ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้นับได้ว่าได้รบัความนิยมอย่างกว้างขวาง 

อาจจะเป็นเพราะในการดาํเนินการนัน้มกีารใชง้บประมาณทีไ่ม่สงู และยงัสามารถใหข้อ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ของสนิคา้ 

บรกิาร ไดม้ากกว่าสือ่อื่นๆ ซึง่เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้ไดใ้นทนัท ีและยงัช่วยในการสรา้งภาพลกัษณ์ เพื่อหวงัผล
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ระยะยาวในตวัสนิคา้ บรกิารไดอ้กีดว้ย และในดา้นของกลุ่มเป้าหมายกส็ามารถรบัรูข้อ้มลูต่างๆ หรอืสอบถามปญัหาขอ้

สงสยัในตวัสนิค้าหรอืบรกิารผ่านทาง E-mail ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีทําใหใ้นปจัจุบนัน้ีอนิเทอร์เน็ตจงึได้เขา้มามี

บทบาทที่สําคญัในวิถีชีวิตของคนในสงัคมเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลหลกัๆ จะมาจากความสะดวกสบายและความ

รวดเรว็ในการสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ไดโ้ดยง่ายนัน่เอง 

 จงัหวดักรุงเทพมหานครถือเป็นเมอืงหลวงและเมอืงเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยมปีระชากรอาศยัอยู่

ค่อนขา้งหนาแน่น รวมถึงเป็นจงัหวดัที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ             

(มาร์เกน็เทยี. 2551: ออนไลน์) จากที่ได้กล่าวมาทําให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษา ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอ้มูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเชิง

วชิาการในการสําหรบัธุรกจิในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และยงัสามารถนําไปใช้ในการกําหนด

นโยบายเพื่อวางแผนทางการตลาด สําหรบัการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีและคิดค้นบริการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดและ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต่้อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตและการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ หรอืตวัแปรต้น (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์

  1.1 อายุ 

   1.1.1 อายุ 20-29 ปี 

   1.1.2 อายุ 30-39 ปี 

   1.1.3 อายุ 40-49 ปี 

   1.1.4 อายุ 50 ปีขึน้ไป 

  1.2 ระดบัการศกึษา 

   1.2.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.2.2 ปรญิญาตร ี

   1.2.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.3 อาชพีปจัจุบนั 

   1.3.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

   1.3.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.3.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.3.4 ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 

   1.3.5 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................ 
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  1.4 รายไดต่้อเดอืน 

   1.4.1 น้อยกว่าหรอืเทยีบเท่ากบั 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 บาทขึน้ไป 

 2. พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

  2.1 ความถีใ่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

  2.2 ระยะเวลาในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

  2.3 จาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่างๆ ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

 3.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) 

  3.1  ดา้นสนิคา้ 

  3.2  ดา้นราคา 

  3.3  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  3.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  3.5  ดา้นกระบวนการ 

  3.6  ดา้นลกัษณะทางดา้นกายภาพ 

 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่อง สําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต

แตกต่างกนั 

 2.  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตของ

ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  สว่นประสมการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อกบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค

เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากแนวคิดและงานวิจัยทัง้หมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัได้นําแนวคิด ทฤษฎี และผลวิจัยทัง้หมดที่

เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด กําหนดขอบเขตการวิจยั และการออกแบบ

สอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคดิ ทฤษฏ ีดงัน้ี 

 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่าลกัษณะ

ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา โดยใชแ้นวคดิ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยอายุ รายได ้อาชพี การศกึษา ในการตัง้สมมติฐาน โดยไม่มเีพศเขา้มาศกึษา 

เน่ืองจากการศกึษาครัง้น้ีศกึษาเฉพาะเพศหญงิเท่านัน้  
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 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารไดใ้ชท้ฤษฎขีอง Philip Kotler (1997) กล่าวว่า 

ส่วนประสมของการตลาดตลาดบรกิาร ประกอบ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึง่ส่วนประสมทางการตลาดถูกสรา้งขึน้โดยคํานึงถงึความ

จาํเป็น และความตอ้งการ (Need and want) ของตลาดสว่นต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคท์างการตลาดของบรษิทั 

และเพื่อตอบสนองหรือสร้างความ พึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับผู้บริโภค ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจ ัยได้ศึกษา 6 

ส่วนประกอบคอื ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด กระบวนการใหบ้รกิาร สิง่แวดลอ้ม

ทางกายภาพ ส่วนบุคลากรไม่ไดนํ้ามาพจิารณาเน่ืองจากเป็นการศกึษาผ่านอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ 6 ส่วนประกอบน้ีเป็นสิง่

สําคัญต่อผู้ให้บริการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและเป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัแนวคดิพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตไดใ้ชแ้นวคดิโซโลมอน  (ดารา ทปีะปาล. 

2546: 3) ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคลเขา้ไปเกีย่วขอ้ง เพื่อทําการ

เลอืกสรรการซื้อ การใช้ หรอืการบรโิภค อนัเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ บรกิาร ความคดิ หรอืประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดร้บัความพอใจในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึกระบวนการต่างๆ ที่

บุคคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ต เพื่อทาํการเลอืกสรรการซือ้ การใช ้หรอืการบรโิภค ใน 4 ดา้นคอื ความถี่ในการ

ใชอ้นิเทอรเ์น็ต ระยะเวลาในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต จาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่างๆ ผ่านอนิเทอรเ์น็ตและช่องทางของการ

ซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้ ใช้แนวคดิของ สนธยา คงฤทธิ ์(2544: 118) ได้กล่าวไว้ว่า 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ หมายถึง ขัน้ตอนในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์จากสองทางเลอืกขึน้ไป ในกระบวนการซื้อโดย

ทัว่ๆ ไป ผูบ้รโิภคจะผ่านขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอนคอื การรบัรูถ้ึงปญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การ

ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด การประเมนิผลภายหลงัการซือ้ โดยกระบวนการซื้อนัน้เริม่ต้นก่อนการซือ้จรงิและมี

ผลกระทบหลงัซือ้ นกัการตลาดจงึควรเน้นไปทีก่ระบวนการตดัสนิใจซือ้ทัง้หมด โดยในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษา 4 

ขัน้ตอนคือ การรบัรู้ถึงปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพศหญิงในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้ศึกษาการ

ประเมนิผลภายหลงัการซือ้เน่ืองจากผูว้จิยัมุ่งเน้นศกึษาถงึขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ทีนํ่าไปสูก่ารซือ้ผลติภณัฑเ์ท่านัน้ 

 บุษบา มาลาศร ี(2544) จากงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิมาประยุกตก์บังานวจิยัครัง้น้ีคอื พฤตกิรรมการใช้

อนิเทอร์เน็ตมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยงานวจิยัครัง้น้ีมคีวามแตกต่างจากงานวจิยัของผู้วจิยัคือ

งานวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทยและไม่ไดร้ะบุถงึประเภทของ

สนิคา้ 

 ศริเิพญ็ มโนศลิปกร (2551) จากงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิมาประยุกต์กบังานวจิยัครัง้น้ีคอื ปจัจยัทีม่ผีล

ต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวจิยั

ครัง้น้ีมคีวามแตกต่างจากงานวจิยัของผูว้จิยัคอืงานของผูว้จิยัมกีารระบุเจาะจงสนิคา้ 

 วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2552) จากงานวจิยัผู้วจิยัไดนํ้าเรื่องแนวคดิในส่วนของการตดัสนิใจซือ้มาศกึษาและใช้

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวจิยัครัง้น้ีมคีวามแตกต่างจากงานวจิยัของผูว้จิยัคอืงานวจิยัครัง้น้ีเป็น

การศกึษาการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์

 วิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ (2554) จากงานวิจัยผู้วิจ ัยได้นําเรื่องแนวคิดองค์ประกอบเว็บไซต์เจ็ดด้านที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและความพึงพอใจการซื้อเครื่องสําอางต่างประเทศของผู้บริโภคหญิงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร มาศกึษาและใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวจิยัครัง้น้ีมคีวามแตกต่างจากงานวจิยั

ของผูว้จิยัคอื งานวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาทางดา้นความสมัพนัธแ์ละความพงึพอใจการซือ้เครื่องสาํอางต่างประเทศ 



 6 

 พรพรรณ บุตรแกว้ (2548) จากงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิมาประยุกตก์บังานวจิยัครัง้น้ีคอืพฤตกิรรมการ

เลอืกซือ้และพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวจิยัครัง้น้ีมคีวามแตกต่าง

จากงานวจิยัของผูว้จิยัคอืงานวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษากลุ่มตวัอย่างของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เท่านัน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป 

เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มน้ีมีการตัดสนิใจซื้อสนิค้าด้วยตนเอง และมีกําลงัการซื้อเครื่องสําอาง โดยไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ตวัอย่างการศกึษาครัง้น้ีเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่น่นอน ดงันัน้

ผูศ้กึษาจงึคาํนวณโดยใชส้ตูรไม่ทราบจาํนวนประชากร (พมิพา หริญักติต.ิ 2522:136) ซึง่คํานวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 

95% หรอืเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และกาํหนดค่าความคาดเคลื่อน 5% หรอืเพิม่จาํนวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่างจะไดต้วัอย่าง

เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั  

 ในการศกึษาวจิยั เรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” ครัง้น้ีผู้วิจยัจะทําการสรุปผลที่ได้จากการศกึษาวจิยั โดยแบ่งหวัข้อในการนําเสนอ

ออกเป็น 5 สว่นดงัน้ี 

 สว่นที ่1 การวเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

 สว่นที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร 

 สว่นที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

 สว่นที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมตฐิาน 

 โดยมรีายละเอยีดของแต่ละสว่น ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 20-29 ปีจํานวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 รองลงมา คอื อายุ 

30-39 ปี จาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.8  

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาตํากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีจาํนวน 304 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 76.0 รองลงมา คอื การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0  

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน จํานวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 

รองลงมา คอื ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0  

 รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 241 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 60.2 รองลงมาคอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 ขึน้ไป จาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5  

 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 310 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.5 รองลงมา 

คอื สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 
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 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต พบว่า การเปิดใชห้รอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตจํานวนครัง้ต่อเดอืน ผูต้อบ

แบบสอบถามมีการเปิดใช้หรือเล่นอินเทอร์เน็ตตํ่ าสุด 10 ครัง้ต่อเดือน สูงสุด 900 ครัง้ต่อเดือน โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยประมาณ 84 ครัง้ต่อเดอืน 

 จํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรอืเล่นอนิเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารเปิดใช้หรอืเล่น

อนิเทอรเ์น็ตตํ่าสดุ 1 ชัว่โมงต่อเดอืน สงูสดุ 600 ชัว่โมงต่อเดอืน โดยมเีฉลีย่เท่ากบั 105.00 ชัว่โมงต่อเดอืน 

 ซือ้เครื่องสาํอางผ่านทางอนิเทอร์เน็ตโดยเฉลีย่ครัง้ต่อ 3 เดอืน ผูต้อบแบบสอบถามมกีารเปิดใชห้รอืเล่น

อนิเทอรเ์น็ตตํ่าสดุ 0 ครัง้ต่อ 3 เดอืน สงูสดุ 90 ครัง้ต่อ 3 เดอืน โดยมเีฉลีย่โดยประมาณ 7 ครัง้ต่อ 3 เดอืน 

 เว็บไซต์ที่เข้าใช้บริการมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ WWW.LAZADA.COM                

จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมา คือ อื่นๆ เช่น WWW.FACEBOOK.COM/ Instagram/                   

WWW.V-CELEB.COM/ WWW.BEATY4FRIEND.COM / WWW.BEATYINTREND.COM จํานวน 102 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 25.5 WWW.CENTRAL.CO.TH จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร 

ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็กบัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินค้า  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์เช่น สนิคา้ไม่ผสมสารตอ้งหา้ม ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก

ทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 รองลงมาคอื คุณภาพทีไ่ดร้บัมาตรฐานของผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอาง ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 ตราสนิค้าทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ความสวยงามหรอืรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอาง ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่

ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 และแพก็เกจสนิค้ามคีวามสวยงาม ซึ่งผู้บรโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อราคาโดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ราคาของผลติภณัฑเ์หมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 รองลงมาคอื ราคาของผลติภณัฑ์เหมาะสมกบัชื่อเสยีงของตราสนิค้า ซึง่ผู้บรโิภคมี

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.37 สนิคา้มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจนและถูกต้อง ซึง่ผูบ้รโิภคมี

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 และมกีารตัง้ราคาตํ่ากว่าทอ้งตลาด ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.08 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.28 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า สามารถใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 รองลงมาคอื ประหยดัเวลาในการเดนิทาง ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 และสามารถติดต่อสื่อสารหรอืสอบถามขอ้มูลกบัรา้นค้าหรอืผู้ขายได้ ซึ่ง

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.10 ตามลาํดบั 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า เวบ็ไซต์มสี่วนลดราคาสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้สมาชกิ ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 รองลงมาคอื เวบ็ไซต ์ขายสนิคา้ชุดประหยดัทีร่่วมสนิคา้หลายตวัในชุดเดยีวกนั ทําให้

มรีาคาตํ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัการซื้อสนิค้าแยกเป็นรายชิ้น ซึ่งผู้บรโิภคมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.12 มกีารโฆษณาสนิค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ในเวบ็ไซต์ต่างๆ และสื่อโซเซยีล อยู่สมํ่าเสมอ ซึ่งผู้บรโิภคมี

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เวบ็ไซต์จดัใหม้กีารสะสมแต้มคะแนนเพื่อแลกของรางวลัหรอื

ของสมนาคุณ ซึ่งผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.0 และเวบ็ไซต์มกีารแจกตวัอย่าง

สนิคา้ใหล้กูคา้ทดลองใช ้ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขัน้ตอนในการชําระเงนิมคีวามชดัเจน สะดวกและรวดเรว็ ซึ่งผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.47 รองลงมาคอื มบีรกิารตรวจเชค็เลขพสัดุ ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และขัน้ตอนและกระบวนการในการสัง่ซื้อมคีวามง่ายและไม่ซบัซ้อน กบั

สามารถใช้บรกิารได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ ซึ่งผู้บริโภคมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุดเท่ากนัโดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.43 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อลกัษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.44 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า สามารถเขา้ไปเลอืกดสูนิคา้และตรวจสอบราคาไดง้่าย ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.57 รองลงมาคอื มคีวามสะดวกในการเลอืกใชบ้รกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็

อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.50 และรูปแบบของเวบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจและน่าเชื่อถอื ซึง่ผูบ้รโิภคมี

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.49 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากบั 4.31 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

 การตดัสินใจซ้ือเครือ่งสาํอางผา่นอินเทอรเ์น็ตด้านการรบัรูปั้ญหา  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจต่อการรบัรูป้ญัหาโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมคีวามสนใจเครื่องสาํอางเมื่อมบีุคคลใกลช้ดิหรอืสนิทสนม ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 รองลงมาคือ มีความสนใจเครื่องสําอางเมื่อได้อ่านการแนะนําหรือรีวิว

เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 และมคีวามสนใจ

เครื่องสําอางเมื่อพบเห็นภาพโฆษณาเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคมีการรบัรู้อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ตามลาํดบั 

 การตดัสินใจซ้ือเครือ่งสาํอางผา่นอินเทอรเ์น็ตด้านการค้นหาข้อมูล  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจต่อการค้นหาขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การหาขอ้มูลของท่านอยู่ในรูปแบบการสอบถามจากบุคคลใกลช้ดิทีท่่านรูจ้กัและสนิท

สนม ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารคน้หาขอ้มลูอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 รองลงมาคอื หาขอ้มูลประกอบการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตอยู่เสมอ ซึ่งผูบ้รโิภคมกีารคน้หาขอ้มูลอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย
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เท่ากบั 4.24 และการหาขอ้มูลของท่านมาจากการค้นหาขอ้มูลผ่านอนิเทอรเ์น็ตด้วยตนเอง ซึ่งผู้บรโิภคมกีารค้นหา

ขอ้มลูอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ตามลาํดบั 

 การตดัสินใจซ้ือเครือ่งสาํอางผา่นอินเทอรเ์น็ตด้านการประเมินผลทางเลือก  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจต่อการประเมนิผลทางเลอืกโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.31 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมกีารเปรยีบเทยีบราคาเครื่องสาํอางของแต่ละเวบ็ไซตก่์อนการตดัสนิใจซือ้ทุก

ครัง้ ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารประเมนิผลทางเลอืกอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 รองลงมาคอื มกีารวเิคราะห์

ขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละเวบ็ไซต์ ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารประเมนิผลทางเลอืกอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 

และตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นขัน้ตอนการทาํธุรกรรมการเงนิแต่ละเวบ็ไซตท์ุกครัง้ก่อนตดัสนิใจซือ้ ซึง่ผูบ้รโิภค

มกีารประเมนิผลทางเลอืกอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 ตามลาํดบั 

 การตดัสินใจซ้ือเครือ่งสาํอางผา่นอินเทอรเ์น็ตด้านการตดัสินใจซ้ือ  

 ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจต่อการตดัสนิใจซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 เมื่อ

พจิารณารายขอ้พบว่า ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตโดยคํานึงถึงราคาเป็นหลกัตลอดเวลา ซึง่ผูบ้รโิภคมี

การตดัสนิใจซือ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.33 รองลงมาคอื ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

โดยคํานึงถึงการให้ขอ้มูลที่ครบถ้วนของเวบ็ไซต์เป็นหลกั ซึ่งผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจซื้ออยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และตดัสนิใจซือ้เครื่องสําอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตโดยคํานึงถงึความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซต์เป็นหลกั 

ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์อนัประกอบด้วย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้และสถานภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ0.05, 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 - 29 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

ผ่านอนิเทอรเ์น็ตมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-39 ปี และ ผูบ้รโิภคทีม่ผีูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30 - 39 ปี 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

แตกต่างกนั 

 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั               

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต               

แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างกนั 3 คู่ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงาน

บริษัทเอกชน และ อาชพีธุรกจิส่วนตัว / เจ้าของกจิการ กบั ผู้บริโภคที่มอีาชีพนักเรยีน / นักศกึษา / เกษียณอายุ

ราชการ / อาชพีอสิระ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .487 และ .691  

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และ อาชพีธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .199 และ .403  

ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั / เจ้าของกจิการ กบั ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน โดยมผีลต่างค่าเฉลี่ย

เท่ากบั .204  
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 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างกนั 3 คู่ คอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

น้อยกว่าหรอืเทยีบเท่า 15,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มรีายได้ 15,001 - 30,000 บาท กบั ผู้บรโิภคที่มีรายได ้              

30,001 - 45,000 บาท และกบั ผูบ้รโิภคที่มรีายได ้ 45,001 บาทขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .297, .331             

และ .407 

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต

แตกต่างกนั 

 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ต แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มกีาร

ตดัสนิซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเตอรเ์น็ตมากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ประกอบดว้ย ดา้นการเปิดใชห้รอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตจํานวน

ครัง้ต่อเดือน ด้านจํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรือเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อเดอืน และด้านการซื้อ

เครื่องสําอางผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยครัง้ต่อ 3 เดือน มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 การเปิดใชห้รอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตจํานวนครัง้ต่อเดอืนของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดใชอ้นิเตอรเ์น็ตหรอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตจาํนวนครัง้ต่อ

เดอืน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 จํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อเดอืนของ

ผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ดา้นการตดัสนิใจซื้อมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ตจํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรอื

เล่นอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อเดอืนของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า พฤตกิรรมการ

ใช้อินเตอร์เน็ตจํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรือเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อเดือนของผู้บริโภค มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการ

ตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์(r) เท่ากบั 

.114* แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมจีํานวน

ระยะเวลาของการเปิดใชห้รอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อเดอืนมาก จะทาํใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 การซือ้เครื่องสาํอางผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ครัง้ต่อ 3 เดอืนของผูบ้รโิภค มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นการตดัสนิใจซือ้มคีวามสมัพนัธ์กบัการซือ้เครื่องสาํอางผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลี่ยครัง้ต่อ 3 เดอืน

ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า การซือ้เครื่องสาํอางผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ครัง้ต่อ 

3 เดอืนของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ค่าสมัประสทิธิ ์(r) เท่ากบั -.126* แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั

เพราะค่าสมัประสทิธิ ์(r) ติดลบ กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมกีารซื้อเครื่องสําอางผ่านทางอนิเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยครัง้ต่อ 3 
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เดอืนมาก จะทําใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครดา้น

การตดัสนิใจซือ้ ลดลงในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 สว่นประสมการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสําอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของ

ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บรโิภค        

เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายได ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์อนัประกอบด้วย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้และสถานภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 40 ปี มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตมากที่สุด 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปี เป็นช่วงวยัทาํงานทีเ่ริม่เป็นหวัหน้างานหรอืเริม่มตีําแหน่งทีโ่ตขึน้ จงึต้องทําใหต้วัเอง 

ดดูเีสมอ จงึทาํใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 

41-42) กล่าวว่า เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั นักการตลาด

จงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ต่กต่างกนัของส่วนการตลาดไดค้น้คว้าความต้องการ

ของส่วนตลาดเลก็ โดยมุ่งความสําคญัของตลาดอายุนัน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณย์รดา พฒันศศริฐักุล 

(2558) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง พฤตกิรมมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางของนกัศกึษาชาวจนีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีปจัจัยด้านอายุแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 อาจเน่ืองมาจากระดบัการศกึษาใดกส็ามารถเขา้ถงึการซือ้

เครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตและมีความคละกันของผู้บริโภคจึงทําให้ทุกระดับการศึกษา มีการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตคลา้ยคลงึกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธนิันท์ ชชัมนมาศ (2551) ไดท้ําการวจิยั

เรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ของ

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางยีห่อ้ The Body Shopไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 อาชีพ พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนและ อาชพีธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของ

กจิการมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตมากทีส่ดุ เน่ืองจากอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและ อาชพีธุรกจิ

ส่วนตวั / เจ้าของกจิการเป็นอาชพีที่ต้องพบปะตดิต่อผูค้นอยู่เสมอจงึมกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

มากกว่าอาชพีอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ พรทพิย์ วรกจิโภคาทร (2529: 312-315) กล่าวว่าอาชพี รายได ้          

เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคลโดยมรีายงานหลาย

เรื่องพิสูจน์แล้วว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ พณัณ์ชติา ภทัรคําประสทิธิ ์(2554) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง พฤติกรรม และปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางแบรนดใ์หม่ของผูบ้รโิภคในเขต อ.เมอืง จ.ชลบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมรีะดบัความสาํคญัของ

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางแบรนดใ์หม่ ในภาพรวมแตกต่างกนั  

http://www.mt.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=702&catid=140:%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&Itemid=852&lang=th
http://www.mt.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=702&catid=140:%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&Itemid=852&lang=th
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 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

ผ่านอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้45,001 บาทขึน้ไป มกีาร

ตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตมากทีสุ่ด เน่ืองมาจากรายได้เป็นตวักําหนดความต้องการในการซือ้สนิค้า

ต่างๆ หากมรีายไดต่้อเดอืนสงูกจ็ะมคีวามต้องการอยากไดส้ิง่ของต่างๆ มากขึน้ จงึทําใหก้ารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

ผ่านอนิเทอรเ์น็ตมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 

41-42) กล่าวว่า โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยเน่ืองจากรายไดข้องผูบ้รโิภคสามารถส่งผลต่อ

การตัดสนิใจซื้อแต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายได้ตํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปญัหาสําคญัในการแบ่งส่วน

การตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้า ดงันัน้

กลุ่มผู้มีรายได้ที่แตกต่างกนัจึงมีความสามารถในการซื้อที่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภกัดิค์นางค ์             

บุญสม (2552) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดและคุณค่าตราสนิค้า ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง           

ชเิซโด้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง          

ชเิซโด ้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั มกีารตัดสนิซื้อ

เครื่องสาํอางผ่านอนิเตอรเ์น็ตมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั เป็นลกัษณะครอบครวัเวลา

ออกงานหรอืไดร้บัเชญิไปงานต่างๆ ต้องไปเป็นคู่หรอืครอบครวัจงึต้องมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีทําใหผู้้บรโิภคทีม่สีถานภาพ

สมรส / อยู่ด้วยกนั การตัดสนิซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ต มากกว่าบรโิภคที่มสีถานภาพโสด / หม้าย /หย่า / 

แยกกนั ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะครอบครวัเป็น

เป้าหมายทีส่าํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วย

ผู้บรโิภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยงัสนใจการ

พจิารณาลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งดา้นสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันา

กลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตประกอบดว้ย ดา้นการเปิดใชห้รอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตจํานวน

ครัง้ต่อเดือน ด้านจํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรือเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อเดอืน และด้านการซื้อ

เครื่องสําอางผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยครัง้ต่อ 3 เดือน มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

 การเปิดใช้หรอืเล่นอินเทอรเ์น็ตจาํนวนครัง้ต่อเดือนของผูบ้ริโภค พบว่า ด้านการตัดสนิใจซื้อไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเปิดใชอ้นิเตอรเ์น็ตหรอืเล่นอนิเทอรเ์น็ตจาํนวนครัง้ต่อเดอืน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใช้อนิเทอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงค์ทีห่ลากหลายโดยไม่ไดเ้ขา้ใช้

อนิเทอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคข์องการซือ้สนิคา้แต่เพยีงอย่างเดยีวแต่บรโิภคอาจจะใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ 

เช่นการรบัรู้ข่าวสาร การใชบ้รกิารโซเชยีลเน็ตเวริก์ เช่น เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม และไลน์หรือการใช้อินเทอร์เน็ต

สาํหรบัการคน้หาขอ้มลูเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ ดว้ยความสามารถและการใหบ้รกิารต่างๆ ผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตทีม่มีากขึน้ในปจัจุบนัจงึสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีารเขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีบ่่อยขึน้ แต่ไม่ไดม้คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตที่มากขึน้หรอืน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของดารา ทปีะปาล (2546:3 

อา้งองิจาก Solomon. 1996:3) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคลเขา้ไป

เกี่ยวข้อง เพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช้ หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือ

ประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความปราถนาต่างๆ ใหไ้ดร้บัความพอใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ณัฐ ฉันทพิรยิ์พนัธ์ (2541) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บรกิาร

อนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้่า ผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการซือ้สนิคา้ มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอื
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บรกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยสว่นใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้และบรกิารจะเป็นกลุ่มนกัศกึษาและกลุ่มคนทาํงาน แลว้ยงัพบว่าปจัจยั

ทีม่ผีลกบัความต้องการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ตคอื ภาพลกัษณ์ของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้วธิกีารชําระ

เงนิ ความหลากหลายของรปูแบบการนําเสนอ 

 จาํนวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรือเล่นอินเทอรเ์น็ตโดยเฉล่ียชัว่โมงต่อเดือนของผู้บริโภค พบว่า

ด้านการตัดสินใจซื้อมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตจํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรือเล่น

อนิเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อเดือนของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมี

จํานวนระยะเวลาของการเปิดใช้หรือเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อเดือนมากขึ้น จะทําให้มีการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่าและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ดงัที่สมเกยีรต ิตัง้กจิวาณิชย์ (2542: 4) ไดใ้ห้คําจํากดั

ความไวว้่า พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสห์มายถงึ การดาํเนินการทางเศรษฐกจิใดๆ ระหว่างบุคคลสองฝ่ายขึน้ไปทีก่ระทําบน

เครอืข่ายสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้น้ีการดําเนินการทางเศรษฐกจิดงักล่าวอาจรวมถงึ การออกแบบการผลติ การโฆษณา

สนิค้า การค้าทัง้ปลีกและส่ง และการทําธุรกรรมตลอดการชําระเงินองค์กรความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ 

(OECD. 1997) พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื ธุรกรรมทุกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเชงิพาณิชย ์ทัง้ในระดบัองคก์ร

และส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวลและการขนส่งข้อมูลดิจทิลัที่มีทัง้ขอ้ความ เสยีง และภาพ อีกทัง้ อุไร               

มัน่หมัน่ (2539) ไดอ้ธบิายว่า การทีค่นหน่ึงไดต้ดัสนิใจ คอืเขาไดเ้ริม่ตน้สรา้งปฏกิริยิาโตต้อบเชงิพฤตกิรรมเป็นอนุกรม

ในการเลอืกชื่นชมบางสิง่บางอย่าง เขาไดต้ดัสนิใจเพื่อลงมอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงที่เขาคดิว่าทําได้ การลงมอื

วนิิจฉยัว่าเขาควรทาํอะไร รายไดส้ถานการณ์เฉพาะอย่าง หลงัจากไดพ้จิารณาทางเลอืกต่างๆ แลว้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัคํา

กล่าวของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการหรอืขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ (Buyer’ s Decision Process) 

เป็นลําดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ ของผูบ้รโิภค ประกอบไปดว้ย การรบัรู ้ปญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผล

ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ของ ผูบ้รโิภคประกอบดว้ย             

6 ขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่การรบัรู้ความต้องการและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการสนิค้า ที่ต้องการเปรียบเทยีบคุณภาพและ            

ราคา สดุทา้ยจะเปิดทางเลอืกว่าเลอืกสนิคา้ไหนทีไ่ดต้รงตาม ความตอ้งการจงึตดัสนิใจซือ้ 

 การซ้ือเครื่องสาํอางผ่านทางอินเทอรเ์น็ตโดยเฉล่ียครัง้ต่อ 3 เดือนของผู้บริโภค พบว่าด้านการ

ตดัสนิใจซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้เครื่องสาํอางผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ครัง้ต่อ 3 เดอืนของผูบ้รโิภค อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การซื้อเครื่องสําอางผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยครัง้ต่อ 3 เดือนของ

ผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมกีาร

ซื้อเครื่องสําอางผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยครัง้ต่อ 3 เดือนมาก จะทําให้มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสนิใจซือ้ ลดลงในระดบัตํ่า เพราะเน่ืองจากการ

ซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตผู้บริโภคนัน้จะต้องผ่านกระบวนการตดัสนิใจซื้อซึ่งประกอบด้วย การตระหนักถึง

ปญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การซือ้สนิคา้ และประเมนิผลหลงัการซือ้สนิค้า ซึ่งในการที่ผูบ้รโิภคมี

การซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตในแต่ละครัง้อาจทาํใหผู้บ้รโิภคพบปญัหาจากการซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

ทางดา้นต่างๆ เช่น ความปลอดภยัของขอ้มูลทางการเงนิ กระบวนการซื้อสนิคา้มคีวามยุ่งยาก ปญัหาด้านการจดัส่ง

สนิค้า และอื่นๆ ซึ่งหากเมื่อผู้บริโภคพบปญัหาต่างๆ ในการซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตมากก็จะส่งผลทําให้

ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตลดลง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ อรชร มณีสงฆ ์(2546)               

ซึง่ไดก้ล่าวถงึการกําหนดกลยุทธท์างการตลาดในหวัขอ้ ขัน้ตอนการจดัทําการตลาดทางอนิเทอรเ์น็ต ไวด้งัน้ี 1) ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีองค์ประกอบให้เลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 

นอกจากน้ีกจิการควรจะมกีารพฒันาสนิค้าให้มทีางเลอืกจํานวนมากโดยแยกองค์ประกอบของสนิค้าออกเป็นส่วนๆ  

เพื่อยดืหยุ่นสาํหรบัความต้องการทีห่ลากหลาย จากทุกมุมโลก การพฒันาสนิคา้รุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเน่ืองกเ็ป็นอกี
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ปจัจยัที่ต้องคํานึงถึงเพราะผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบรูปแบบ คุณภาพและราคาของสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้

ตลอดเวลา การนําเสนอสนิคา้ทีแ่ปลกใหม่แตกต่างเท่านัน้จงึจะมโีอกาสอยู่รอดได ้และเป็นการลดการลอกเลยีนแบบได้

ดอีีกด้วย ผู้ประกอบการควรปรบัปรุงสนิค้าให้สะดวกในการขนส่ง เน่ืองจากผู้ซื้อได้รบัข่าวสารข้อมูลมากมายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตสนิคา้จงึลา้สมยัอย่างรวดเรว็ 2) ดา้นราคา ระบบการตลาดทางอนิเทอรเ์น็ตเป็นระบบทีม่กีารแข่งขนัสงูจงึ

มกัทาํใหเ้กดิสงครามราคาขึน้ การตัง้ราคาขายสนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อหลกีเลีย่งสงครามราคา มหีลายประการ ไดแ้ก่ 

2.1 ควรตัง้ “ราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ” หรอือาจเลอืกกลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่ไวต่อการเปลีย่นแปลงราคา หรอืกลุ่มทีเ่น้น

คุณภาพหรือบรกิารหลงัการขายมากกว่าสนิค้าราคาถูก 2.2 เมื่อตัง้ “ราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง” นักการตลาดต้องสร้าง

ภาพพจน์ทีด่แีก่สนิคา้และทาํใหผู้ซ้ือ้รบัรูไ้ดว้่าเขาจะไดร้บัคุณค่าอะไรทีคู่่แข่งไม่มใีห ้2.3 หากสนิคา้ทีข่ายเป็นสนิคา้ทีม่ ี

จาํหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป ราคาบนเวบ็ไซตต์อ้งถูกว่าและคุม้ค่าทีล่กูคา้จะรอคอย 2.4 ควรมกีารตัง้ “หลายระดบัราคา

ใหเ้ลอืก” 2.5 ควรกําหนดราคาใหเ้ป็น “ราคาทีลู่กคา้เลอืกส่วนประกอบเองได ้(Optional Pricing)” ตามลกัษณะของ

สนิคา้ทีล่กูคา้กาํหนดได ้2.6 การตัง้ “ราคาโดยคาํนึงถงึคู่แขง่เป็นหลกั” โดยตัง้ราคาทีต่ลาดยอมรบัไดห้รอืเอาชนะคู่แข่ง

ได ้แลว้ค่อยทอนลงมาว่าต้องการกําไรเท่าใด ทีเ่หลอืจงึเป็นต้นทุนทีผู่ป้ระกอบการต้องควบคุมใหไ้ด ้2.7 การตัง้ราคา

ควรมกีารแยกภาษแีละค่าขนสง่ใหช้ดัเจน เพื่อใหด้รูะดบัราคาไม่สงูเกนิไปและไม่ทาํใหล้กูคา้เขา้ใจผดิ หากเป็นการขาย

ระหว่างประเทศต้องขายตาม “ราคาส่งมอบ ถงึท่าเรอืของผูข้าย (F.O.B)” 3) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด การโฆษณา

เวบ็ไซต์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของลูกคา้วธิทีีนิ่ยมมากทีสุ่ดไดแ้ก่ การลงทะเบยีนในเครื่องมอืคน้หา (Search Engine) ซึง่ต้อง

พยายามลงทะเบยีนใหม้ชีื่อขึน้อยู่ในอนัดบัตน้ๆ ทีไ่ม่เกนิยีส่บิอนัดบัแรก และควรจดัทาํไดเรค็อเีมลแ์นะนําตวัไปยงักลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย ทําการแลกแถบโฆษณา (Banner) การแลก Link หรอืทํากจิกรรมร่วมกบัเวบ็ไซต์ที่สาํคญั เป็นต้น 

นอกจากน้ียงัอาจใชก้ารโฆษณาในรปูแบบอื่นๆ ไดอ้กีมากมายหรอืสามารถทาํกจิกรรมสง่เสรมิการขายบนเวบ็ไซต ์อาท ิ

การแจกของแถม การแจกสนิคา้ตวัอย่าง การใหป้รมิาณส่วนลด เกมออนไลน์ การแจง้รายการส่งเสรมิการขายใหก้บั

ลกูคา้ เป็นตน้ 4) ดา้นบรกิารต่างๆ ทีจ่ะมใีหแ้ก่ลกูคา้ กจิกรรมจะตอ้งคาํนึงถงึกลยุทธเ์กีย่วกบับรกิารเสรมิต่างๆ ทีจ่ะมี

ใหก้บัลกูคา้และช่วยใหท้ําการตลาดทางอนิเทอรเ์น็ตเสรจ็สมบูรณได ้เช่น ระบบตะกรา้สนิคา้ ซึง่มหีลายรูปแบบทีต่้อง

ศกึษาและวางแผนก่อนเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกบัรูปแบบพฤติกรรมของผู้ซื้อ ได้แก่ ตะกร้าแบบแสดงราคารวม           

ค่าขนส่ง ตะกร้าแบบคา้ส่ง ตะกร้าแบบแก้ไขสนิค้าได ้นอกจากน้ียงัมกีลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวกบับรกิารเสรมิอื่นๆ เช่น 

ดา้นการชาํระเงนิทีห่ลากหลาย ดา้นการขนสง่สนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

 ผลการศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของ

ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางผ่านอนิเทอร์เน็ตของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคือในการตัง้ราคาเครื่องสําอางที่ขายผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ขายควรจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของราคา

เครื่องสาํอางกบัความคุม้ค่าและคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บัเพราะเมื่อลูกคา้รูส้กึถงึความคุม้ค่าจากการซือ้เครื่องสาํอางผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตมากขึน้กจ็ะส่งผลให้ลูกค้าเกดิพฤตกิรรมการซือ้ได้มากขึน้และบ่อยครัง้ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ          

ศริเิพญ็ มโนศลิปกร (2551) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางพาณิชย ์อเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า 

ปจัจยัดา้นราคาคอื ราคาสนิคา้และบรกิารมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2541) กล่าว่า ดา้นราคา หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ลูกคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า ของบรกิารกบั

ราคา ของบรกิารนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสนิใจซื้อ ดงันัน้ การกําหนดราคาการให้บริการควรมคีวาม

เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 
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 ผลการศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตของ

ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านลกัษณะทางกายภาพมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ขาย

เครื่องสําอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตจําเป็นต้องให้ความสาํคญักบัเรื่องรูปแบบการให้บรกิารผ่านเวบ็ไซต์ โดยจะต้องสร้าง

ความน่าสนใจและน่าเชื่อถือให้กบัเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์จะต้องมีความสะดวกในการสามารถเลือกดูสนิค้าหรือ

ตรวจสอบราคาได ้ง่ายซึง่จะทําใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจและพอใจในการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ต

และเมื่อลกูคา้เกดิความประทบัใจกจ็ะสง่ผลใหลู้กคา้เกดิพฤตกิรรมการซือ้ไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ (2541) กล่าวว่า ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เป็นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวมทัง้ทางดา้ยกายภาพและ

รูปแบบการให้บรกิารเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ยการเจรจาต้องสุภาพ

อ่อนโยน และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผ่าน

อินเทอร์เน็ตสําหรบัผู้หญิงวยัทํางานในเขตอื่นๆ รวมทัง้ในต่างจงัหวดั โดยแต่ละพื้นที่ย่อมมีองค์ประกอบในการ

ทาํการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัออกไปจงึควรศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภคในพืน้ทีอ่ื่นๆ และควรศกึษาวจิยัทุก 6 เดอืน 

หรอื 1 ปี เพื่อใหเ้หน็ผลอย่างชดัเจนต่อเน่ือง ทาํใหส้ามารถทราบความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

 2.  ควรศกึษาความคาดหวงัของผู้บรโิภคในการซื้อเครื่องสาํอางผ่านอนิเตอร์เน็ต เพื่อให้นักการตาดนํา

ขอ้มูลทีไ่ดม้าพฒันาและปรบัปรุงทําใหผู้้บรโิภคไดร้บัความพงึพอใจในการซือ้เครื่องสําอางผ่านอนิเตอร์เน็ตมากทีสุ่ด

หรอืศกึษาความต่างดา้นความคาดหวงัของการซือ้เครื่องสาํอางผ่านอนิเทอรเ์น็ตและการซือ้เครื่องสาํอางผ่านหน้ารา้น

โดยตรง เพื่อนําขอ้มลูมาปรบัใชก้บับรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 3.  ควรศึกษาเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้บริโภคหลงัจากซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ต         

ที่เป็นผลมาจากปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผน

การตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี

 4.  ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิซื้อเครื่องสําอาง โดยเปรยีบเทยีบปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีย่งัไม่ไดศ้กึษา เช่น ดา้นสนิค้า เน้นดา้นการ

ออกแบบหบีห่อ ด้านบริการ เน้นด้านตัวบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่หลากหลาย และสามารถนํามาใช้ในการ

พฒันาและวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์ในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จากท่าน

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้าํปรกึษา แนะนํา

และปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบ เน้ือหา ความถูกต้องครบถ้วนของสารนิพนธ์ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอ

กราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา หวัหน้าภาควชิาบรหิารธุรกจิ และท่าน

อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล อาจารยป์ระจาํภาควชิาบรหิารธุรกจิ ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการพจิารณาเคา้

โครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์ทีก่รุณาให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงสารนิพนธ ์

ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น และกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั          

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกี

ทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ

แบบสอบถาม ซึง่มสีว่นทาํใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 ผูว้จิยัขอขอบคุณครอบครวั ทีค่อยเป็นกําลงัใจและใหก้ารสนับสนุนในการศกึษาจนสาํเรจ็ลุล่วง ขอขอบคุณ

เพื่อนนิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 15 ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอื ใหค้ําแนะนํา และใหก้ําลงัใจในการ

ทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีมาโดยตลอด รวมทัง้ขอขอบคุณเจา้หน้าประจาํภาควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน ทีอ่าํนวยความสะดวก 

ใหค้วามช่วยเหลอืในการศกึษา และการทาํกจิกรรมต่างๆ ตลอดมา 
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