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This project aimed to investigate the behavior of buying cosmetics online and factors
that influence the decision to buy cosmetics online for consumers in Bangkok. The representative
sample of 400 consumers in Bangkok. The instrument that used in the research is statistics, to
analyze data such as frequency, percentage, average, standard deviation, Independent sample
t-test statistics and statistical One way ANOVA (F-test) at significance level of 0.05
The results showing that the behavior of consumer to buy cosmetics online most shop
is lipsticks because it has a delivery service. The people that affected decided to buy cosmetics
online are themselves. The frequency of purchasing cosmetics is inaccurate. The cosmetics price
around THB 1,000 to 2,000 and the reasons for choosing the online cosmetic is buying for
themselvesThe hypothesis testing found that demographic factors such as sex, age, incomes are
effect to the decision to buy cosmetics online of consumers in Bangkok different levels of
significance at 0.05. The buying behavior to purchasing are different such as type of cosmetics.
The people who affect to buy. The frequency of buying cosmetics that effective to the decision to
buy cosmetics online consumers in Bangkok difference is significant at 0.05 level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เครื่ องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุ งเพื่อใช้บนผิวหนังหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของ
ร่ างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรื อโรย มีจุดประสงค์เพื่อทําความสะอาดหรื อส่ งเสริ มให้เกิดความ
สวยงามหรื อเพื่อเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณะ คําว่าเครื่ องสําอาง (Cosmetics) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก
ว่า kosmetikos ซึ่ งมีความหมายว่าตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูพ้ บเห็น (คําว่า komos
แปลว่าเครื่ องประดับ) โดยในสมัยแรก ๆ นั้นใช้เครื่ องสําอางเนื่องจากความจําเป็ นเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมหรื อธรรมชาติ เครื่ องสําอางจัดเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ งที่มีมาแต่สมัยโบราณ มีการ
ค้นพบว่า มีการใช้เครื่ องสําอางมาตั้งแต่สมัยอียปิ ต์โบราณจีนอินเดียและต่อมาจนถึงปั จจุบนั โดยชาว
กรี กเป็ นชาติแรกที่มีการแยกการแพทย์และเครื่ องสําอางออกจากกิจการทางศาสนาและยังถือว่าการ
ใช้เครื่ องสําอางเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อร่ างกายให้ถูกต้องสมํ่าเสมอเป็ นกิจวัตรประจําวัน
ปั จจุบนั เครื่ องสําอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่ องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ได้มีทศั นคติและพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การที่เปลี่ยนไป
โดยช่ องทางการจํา หน่ า ยเครื่ องสําอางมี ห ลายช่ องทางได้แ ก่ การจํา หน่ า ยผ่า นห้างสรรพสิ น ค้า
(Counter sale) การจําหน่ายผ่านระบบขายตรง (Direct sale) การจําหน่ ายผ่านซูเปอร์ มาร์เก็ตร้าน
เสริ มสวยหรื อสถาบันเสริ มความงาม (Beauty salon) ร้านขายยา (Drug store) และร้านสะดวกซื้อ
(Convenient store) เป็ นต้น
การขายตรง คือ การนําสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์มาเสนอขายต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง ณ ที่อยู่
อาศัยของผูบ้ ริ โภคหรื อที่อยู่อาศัยของผูอ้ ื่น ที่ทาํ งานของผูบ้ ริ โภคหรื อที่อื่นๆ โดยผูข้ ายตรงใช้การ
อธิบายหรื อการสาธิตสิ นค้าเป็ นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย (พัชรา มโนมัย, 2549: 3) โดยระบบ
ขายตรงมีท้ งั หมด 3 ระบบ คือ ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single – level marketing: SLM)
ระบบการขายตรงแบบสองชั้น (Double – level marketing: DLM) ระบบการขายตรงแบบหลายชั้น
(Direct selling multi – level marketing: MLM) (พัชรา มโนมัย, 2549: 5) ซึ่งปัจจุบนั ธุรกิจเครื่ องสําอาง
ได้แข่งขันและขยายตลาดระบบนี้ เพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปี มีบริ ษทั ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย
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จากข้อมูลสถิติรวบรวมโดย สมาพันธ์การขายตรงโลก ยอดการขายตรงทัว่ โลกในปี 2557
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4โดยมีมูลค่า 1.828 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก 1.7 แสนล้านเหรี ยญ
สหรัฐ ในปี 2556 ทั้งนี้ ทวีปเอเชียนับเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสดั ส่ วนถึงร้อยละ 45 ของยอดขาย
รวมทัว่ โลก อันดับ 2 ได้แก่ทวีปอเมริ กา ซึ่งมีสดั ส่ วนร้อยละ 37 ตามด้วยทวีปยุโรปร้อยละ 17
ในปี ที่ 2556 มีจาํ นวน 23 ประเทศที่มียอดขายตรงสู งที่สุด โดยมีมูลค่ารวมถึง 1.7 แสน
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งนับเป็ นร้อยละ 93 ของทัว่ โลก และมีจาํ นวนนักขายรวมทั้งสิ้ น 85.8 ล้านคน
ในปี 2557 ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 15 โดยมียอดขายอยูท่ ี่ 2.76 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งลดลง
จากปี 2556 อยูร่ ้อยละ 4 อีกทั้งจํานวนนักขายตรงยังลดลงเป็ น 11 ล้านคน จาก 11.1 ล้านคนในปี
2556 (ศรี วิภา สิ ริปัญญาวิทย์, 2558)
จากข้อมูลสมาคมขายตรงไทย (TDSA) ยอดขายตรงในประเทศนั้นมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องในหลายปี ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจะมีการขยายตัวร้อยละ 7-10 ต่อปี แต่ยอดขายที่ลดลงในปี
2557 มีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยภายในประเทศและสภาพการเมืองที่ไม่แน่ นอน
ส่ งผลให้มีการส่ งเสริ มการขายที่ลดลง อีกทั้งประชาชนส่ วนใหญ่มีการัดเข็มขัดและชะลอการใช้จ่าย
ออกไปอีกด้วย

ภาพที่ 1 มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจขายตรงไทย
ที่มา: สมาคมขายตรงไทย (TDSA), มูลค่ าตลาดรวมของธุรกิจขายตรงไทย, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://aizen.co.th/ภาพรวมธุรกิจเครื อข่าย/.
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สิ นค้ากลุ่มหลักที่ครองตําแหน่งยอดขายสู งสุ ด คือ สิ นค้าเพื่อสุ ขภาพร้อยละ 44.67 ของ
ยอดขายรวม เครื่ องสําอางร้อยละ 34 เครื่ องใช้ในครัวเรื อนร้อยละ 12.46 เหตุผลหลัก คือ ผูบ้ ริ โภค
ต่างให้ความสนใจในสุ ขภาพและภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็ นทิศทางเดียวกับผูบ้ ริ โภคทัว่
โลกในปั จจุ บนั มี จาํ นวนบริ ษทั ขายตรงที่ จดทะเบี ยนอย่างถูกต้องกับกระทรวงพาณิ ชย์กว่า 800
บริ ษทั ในจํานวนนี้ 32 บริ ษทั เป็ นสมาชิกของสมาคม ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 70 ทั้งนี้ ทาง
สมาคมคาดการณ์ว่าในปี 2558 ยอดขายตรงในประเทศน่ าจะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เนื่ องจากการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น แต่การที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยงั คงระมัดระวังการใช้จ่ายอยูน่ ้ นั น่าจะทําให้บริ ษทั
ขายตรงต่ าง ๆ ต้อ งนํากลยุทธ์ แ ละการส่ งเสริ มการขายที่ เ ข้มข้น มาใช้เ พื่อ แย่งชิ งส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด อีกทั้งยังต้องให้ความสําคัญกับการนําเสนอสิ นค้าที่โดนใจและอยู่ในความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในราคาที่เหมาะสม
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ยคุ ที่โซเชี ยลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสิ นค้าและบริ การ
ในขณะที่โทรศัพท์มือถือกลายเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการช็อปปิ้ งของลูกค้า เริ่ มตั้งแต่การหาข้อมูล
ของสิ นค้าและร้านค้าก่อนซื้อ เปรี ยบเทียบราคา อ่านรี วิวของลูกค้าคนอื่นเพื่อขอความเห็นจากเพื่อน
หรื อญาติสนิ ท และอื่นๆด้วยวิวฒั นาการของค้าปลีกออนไลน์ที่ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ผ่านช่อง
ทางการช็ อปปิ้ งที่ ห ลากหลายและครอบคลุ มทั้งโทรศัพ ท์มือถื อ คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ สวมใส่
อัจฉริ ย ะนอกเหนื อ จากการให้บริ การผ่า นร้ า นค้าทัว่ ไปสาเหตุ ห ลักของการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า
ออนไลน์ในปัจจุบนั เป็ นเพราะความสะดวกสบาย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ผูบ้ ริ โภคย่อมมีพฤติกรรมการซื้ อและปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน ดังนั้น ผูว้ ิจยั มี ความ
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ ก ษาพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจยั
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
1.1.1 ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ รายได้ต่ อ เดื อ นและระดับ
การศึกษา
1.1.2 พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งสํา อางได้แ ก่ บุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอาง ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอาง ช่วงราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง และวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ
เครื่ องสําอาง
1.1.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากรของการวิจยั ได้แก่ ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวิจยั คือ การเก็บข้อมูลภายในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสํ าอาง
1. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ

2. ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอาง
3. ช่วงราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง
4. วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่ องสําอาง
ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดจําหน่าย
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางในระบบ
ออนไลน์
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ทําให้ท ราบถึ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํา อางของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางออนไลน์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เครื่ องสําอางหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั ร่ างกายมนุ ษย์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม
และประทินผิวที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางหมายถึงการกระทําของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นตัวนําในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสําอาง ประกอบด้วย ประเภทของเครื่ องสําอาง ยีห่ อ้ ของเครื่ องสําอาง บุคคล
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอาง ช่วงราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอาง
และวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่ องสําอาง
ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางหมายถึงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย
ระบบออนไลน์ ห มายถึ ง ระบบการทํางานผ่า นสื่ ออิ น เตอร์ เ น็ ต ในการแนะนําสิ น ค้า
การขายสิ นค้า
การตลาดออนไลน์ หมายถึง การใช้สื่อโฆษณาผ่านทางสื่ ออินเตอร์เน็ตต่าง ๆ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาโดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับเครื่องสํ าอาง
ความหมายของเครื่องสํ าอาง
เครื่ องสําอาง ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง พ.ศ. 2558 หมายถึง วัตถุที่
มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรื อกระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่ วนภายนอกของ
ร่ างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กบั ฟั นและเยือ่ บุในช่องปาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ความสะอาด ความสวยงาม หรื อเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรื อระงับกลิ่นกาย หรื อปกป้ อง
ดูแลส่ วนต่าง ๆ นั้น ให้อยูใ่ นสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่ องประทินต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่
รวมถึงเครื่ องประดับและเครื่ องแต่งตัวซึ่งเป็ นอุปกรณ์ภายนอกร่ างกาย
(พระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง พ.ศ. 2558)
ประเภทของเครื่องสํ าอาง
เครื่ องสําอางนับเป็ นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ นประจําตลอดทั้งวัน ในโอกาส
ต่างๆ ทําให้เ ครื่ องสําอางมี มากมาย หลากหลายประเภท เพื่ อประโยชน์แก่ ผูบ้ ริ โภคสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง และแบ่ง
เครื่ องสําอาง ตามความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัยออกเป็ น 3 ประเภท (พิมลวรรณ พิทยานุ กูล, 2549)
ดังนี้
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1. เครื่ องสําอางควบคุมพิเศษเครื่ องสําอางกลุ่มนี้มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายได้มากที่สุด
จึงได้รับการกํากับดูแลเข้มงวดที่สุด ที่ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงเลขทะเบียนเครื่ องสําอาง ได้แก่
ยาสี ฟัน นํ้ายาบ้วนปาก นํ้ายาดัดยม ยืดผม ย้อมผม ฟอกสี ผม เป็ นต้น
2. เครื่ องสําอางควบคุม เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายได้บา้ งแต่นอ้ ยกว่า
กลุ่มแรก ฉลากต้องแสดงข้อความ “เครื่ องสําอางควบคุม” ได้แก่ ผ้าอนามัย ผ้าเย็น แป้ งฝุ่ นโรยตัว
แป้ งนํ้า เครื่ องสําอางป้ องกันแดด เครื่ องสําอางขจัดรังแค เป็ นต้น
3. เครื่ องสําอางทัว่ ไป เครื่ องสําอางกลุ่มนี้โอกาสเกิดอันตรายน้อยกว่าสองกลุ่มแรก เป็ น
เครื่ องสําอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรื อสารควบคุม เช่น ครี มนวดผม แชมพูสระผม
ที่ไม่ผสมสารขจัดรังแค โลชัน่ ครี มบํารุ งผิว อายแชโดว์ ลิปสติก ครี มรองพื้น สบู่ เครื่ องสําอางระงับ
กลิ่นกาย เป็ นต้น
เครื่ องสําอางที่ผลิตได้สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ได้เป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
1. ประเภทเสริ มความงาม (Make up) เป็ นเครื่ องสําอางที่ใช้แต่งเติมสี สันต่าง ๆ เพื่อเสริ ม
ความงาม ได้แก่แป้ งแต่งหน้าลิปสติกอายแชโดว์มาสคาร่ าและยาทาเล็บ เป็ นต้น
2. ประเภทบํารุ งรักษา (Skin care) เป็ นเครื่ องสําอางที่ใช้ทาํ ความสะอาดและบํารุ งรักษา
ผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดีข้ ึน เช่น ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ครี ม โลชัน่ บํารุ งผิว ผลิตภัณฑ์กนั แดด เป็ นต้น
3. ประเภทเครื่ องหอม (Perfume) ได้แก่ หัวนํ้าหอม และนํ้าหอม
ความหมายของธุรกิจขายตรง
การขายตรง (Direct sales) คําว่า “การขายตรง” ที่บญั ญัติข้ ึนโดยสมาพันธ์การขายตรง
แห่ งโลก (World federation of direct selling associations) และสมาคมการขายตรงไทย หมายถึง
การทําตลาดสิ นค้าอุปโภคในลักษณะของการนําเสนอขายต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อที่อยูอ่ าศัยของผูอ้ ื่น ณ ที่ทาํ งานของผูบ้ ริ โภคหรื อที่อื่น ๆ โดย ผูข้ ายตรงให้การอธิบาย
หรื อสาธิตสิ นค้าเป็ นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย
การขายตรงเป็ นการเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ผูบ้ ริ โภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง ไม่มีการวางขายโดยทัว่ ไป สิ นค้าส่ วนใหญ่พนักงานขายจะต้องสาธิ ตวิธีการใช้ให้ลูกค้าดู
รู ปแบบการขายตรงจะเป็ นการเสนอขายสิ นค้าถึงบ้านหรื อที่ ทาํ งาน ถึงลูกค้าทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณี ย ์ หรื อการออกงานแสดงสิ นค้า
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ลักษณะของธุรกิจขายตรง
1. ธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว (Single – level marketing หรื อ SLM) หมายถึง มีบุคคล
ทําหน้าที่กระจายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง เช่น พนักงานขายทัว่ ๆ ไปที่รับรายได้เป็ น
เงินเดือน
2. ธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว (Multi – level marketing หรื อ MLM) หมายถึง การขาย
ต่อ ๆ กันเป็ นเครื อข่ายหลายชั้น ผูข้ ายเป็ นนักขายอิสระไม่ใช่ลูกจ้างของบริ ษทั โดยนักขายสามารถ
สร้างรายได้จากการทํางาน 2 วิธีรวมกัน คือ
2.1 ผลกําไรจากการขายปลีก ซึ่ งเป็ นผลต่างระหว่างต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ื อมาจากบริ ษทั
กับราคาขายปลีกที่ได้ขายสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2.2 คอมมิชชัน่ จากการสั่งซื้ อ (เพื่อบริ โภคหรื อเพื่อขายให้กบั ผูข้ ายคนอื่นต่อ ๆ ไป)
จากผูข้ ายที่ได้ชกั ชวนเข้ามาสมัครร่ วมธุรกิจในทีมขาย หรื อที่เรี ยกว่า “สปอนเซอร์” ในระดับเป็ น
ชั้นต่อ ๆ ไป
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
behavior) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่บุคคลกระทําเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การมาเพื่อบริ โภค ตลอดจน
รวมไปถึงการบริ โภคด้วย
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550: 20) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนกรหรื อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรื อบริ การของบุคคล ซึ่ งจะมี
ความสําคัญต่อความอยูร่ อดขององค์กรทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ดังนั้นนักการตลาดจึงควรศึกษา
ถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยเริ่ มต้นศึกษาจากการทําความเข้าใจความหมายและบทบาทของบุคคล
ได้แก่ ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ผูค้ าดหวัง ผูซ้ ้ือ และผูใ้ ช้
Kardes, Cronley and Cline (2011: 8) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง
กิ จกรรมทั้งหมดของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อ การใช้ การทิ้งสิ นค้าและบริ การ รวมไปถึ ง
อารมณ์จิตใจ และการตอบสนองเชิ งพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สินค้าหรื อบริ การ และ
ภายหลังกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถแสดงขอบเขตของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ดงั ภาพ
จากความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ น
เรื่ องของปฏิกิริยาของผูบ้ ริ โภคที่มีกิจกรรมหรื อกระบวนการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อ
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บริ การ โดยรวมไปถึงอารมณ์จิตใจและการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้าหรื อภายหลัง
กิจกรรมนั้น
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริ โภค (Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้นคว้า
หรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การเลือกบริ การ แนวคิด หรื อประสบการณ์ที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ
คําตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
คําถามที่ใช้คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบด้วย ใคร
(Who) อะไร (What) ทําไม (Why) ใคร (Who) เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) และอย่างไร (How)
เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) สิ่ งที่ตอ้ งการซื้ อ
(Objects) บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) โอกาสในการซื้ อ (Occasions) ช่องทางซื้ อหรื อ
แหล่ง (Outlets) และขั้นตอนในการซื้อ (Operations)
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 32)กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาว่า
กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการดําเนินชีวิตรวมถึงการตัดสิ นใจซื้อและใช้สินค้าและบริ การ
อย่างไรซึ่ งหลักการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือหลัก 6Ws 1H ที่ตอ้ ง
พิจารณาหลักต่างๆเกี่ยวกับตลาดเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ตอ้ งการทราบ ดังต่อไปนี้
1. ใครคือตลาดเป้ าหมาย (Who is target market?) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าผูบ้ ริ โภค
ทุกคนอาจไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเสมอไปวัตถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ก็เพื่อหากลุ่มที่ ใช้สินค้าหรื อบริ การหรื อมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ซึ่ งจะช่ วยให้
ทราบลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupant) ที่แท้จริ งของผลิตภัณฑ์รวมถึงพฤติกรรมในการซื้ อและ
การใช้ของกลุ่มเป้ าหมายเช่นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของสายการบินต้นทุนตํ่าเป็ นกลุ่มรายได้ปานกลาง
ชอบเดินทางชอบความสะดวกมีความทันสมัยเป็ นต้น
2. ตลาดซื้ ออะไร (What does the market buy?) หลังจากสามารถระบุกลุ่มเป้ าหมายที่
ชัดเจนได้แล้วจึงทําการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดเพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งที่ลูกค้า
ต้องการจากผลิตภัณฑ์หรื อองค์การ (Objects)
3. ทําไมจึงซื้ อ (Why does the market buy?) การวิเคราะห์ในหัวข้อนี้จะช่วยให้ทราบถึง
เหตุผลที่แท้จริ ง (Objectives) ในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าเพื่อสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนจูงใจกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทาํ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อได้
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4. ใครมีส่วนร่ วมในการซื้อ (Who participates in the buying?) ในการตัดสิ นใจซื้ ออาจมี
บุคคลอื่นที่มีส่วนร่ วมหรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ (Organization) เพราะผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ซ้ื ออาจ
ไม่ใช่ผทู ้ ี่ใช้สินค้าโดยตรงอาจใช้ร่วมกันหลายคนอาจไม่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้ามากนักจึงต้องอาศัย
ผูร้ ู ้หรื อกลุ่มของผูซ้ ้ื อเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจการศึกษาถึงผูม้ ีส่วนร่ วมก็เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการจัดทําโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจซึ่ งต้องพิจารณาว่าจะใช้กลุ่ม
อ้างอิงใดในการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้หรื อจะเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้โดยตรงหรื อถ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผซู ้ ้ื อมีหน้าที่
ในการตัดสิ นใจให้กบั ผูใ้ ช้ธุรกิจอาจต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มผูซ้ ้ือเป็ นหลัก
5. ซื้ อเมื่อใด (When does the market buy?) ผูบ้ ริ โภคจะมีพฤติกรรมในการบริ โภคสิ นค้า
และบริ การในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามโอกาสที่จะใช้ดงั นั้นการวิเคราะห์โอกาสในการซื้ อ
ของลูกค้า (Occasion) จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถเตรี ยมรับมือในการผลิตให้เพียงพอและเตรี ยม
แผนการส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะสิ นค้าที่มีการบริ โภค
มากในบางฤดูกาลเช่ นดอกไม้ในช่ วงเทศกาลต่างๆที่พกั แรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรมบังกะโล
รี สอร์ ท รวมถึงบริ การขนส่ งต่าง ๆ ทั้งสายการบินรถทัวร์ รถไฟในช่ วงฤดูท่องเที่ยวหนังสื อและ
เสื้ อผ้านักเรี ยนในช่วงเปิ ดเทอมหรื อร้านอาหารในช่วงกลางวันหรื อคํ่าเป็ นต้น
6. ซื้ อที่ไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ลูกค้านิยมหรื อสะดวก
ที่จะไปซื้อ (Outlets) เพื่อการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
7. ซื้ ออย่างไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริ หารการซื้ อของลูกค้า
(Operation) ว่ามีข้นั ตอนการซื้ออย่างไรตั้งแต่การรับรู ้ถึงปั ญหาทําการค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขหรื อลด
ปั ญหานั้นๆทําการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจซื้ ออย่างไรจะช่วยให้ธุรกิจมี
ข้อมูลในการวางแผนการส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้มากที่สุด
กระบวนการตัดสิ นซื้ อ (Buyer’sdecisionprocess) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกที่จะซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ เริ่ มจากการซื้อจริ งและมีผลกระทบหลังการซื้อ
ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2554: 240) ได้กล่าวไว้ สรุ ปได้วา่
1. การรั บรู ้ ปัญหาคือ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเมื่ อตระหนักถึ งความต้องการ ความ
ต้องการอาจถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้าภายในและภายนอก เช่ น ความต้องการพื้นฐาน ความหิ ว ความ
กระหาย เกิดขึ้นจนกลายเป็ นแรงขับ
2. การค้น หาข้อ มู ล เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ แรงกระตุ ้น จะมี แ นวโน้ม ที่ จ ะค้น หาข้อ มู ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ จําแนกได้ 2 ระดับคือ ภาวะการค้นหาข้อมูลแบบธรรมดา เรี ยกว่าการ
เพิ่มการพิจารณาให้มากขึ้น เช่น เรี ยนรู ้ขอ้ มูลสิ นค้า และภาวะการค้นหาข้อมูลอย่างกระตือรื อร้น
โดยเข้าร่ วมกิจกรรม ถามเพื่อน เป็ นต้น โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักมีอิทธิพลจาก 4 กลุ่ม ดังนี้
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2.1 แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั
2.2 แหล่งการค้า เช่ น การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหน่ าย บรรจุภณ
ั ฑ์ การ
สาธิต การใช้สินค้า
2.3 แหล่งชุมชน เช่น สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตลอดจนหน่ วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
2.4 แหล่งทดลอง เช่น การจัดการ การตรวจสอบ และการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
3. การประเมิ นผลทางเลือก คือ ประเด็นที่ผูบ้ ริ โภคใช้พิจารณาเพื่อเปรี ยบเที ยบข้อดี
ข้อเสี ยของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ เพื่อตัดสิ นใจในขั้นตอนต่อไปอย่างไร ซึ่ งมองว่าผูบ้ ริ โภคทําการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจิตใต้สาํ นึกและมีเหตุผลสนับสนุน
4. การตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะสร้างรู ปแบบความชอบในระหว่างตราสิ นค้าที่มีอยู่ใน
ทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ อาจสร้างรู ปแบบความตั้งใจในการซื้ อไว้ที่ตราสิ นค้าที่ชอบมาสุ ด อาจ
มี 2 ปัจจัย ที่เข้ามาสอดแทรกความตั้งใจและการตัดสิ นใจซื้อ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
1. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ได้แก่ การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความ
เชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพและแนวคิดที่มีต่อตนเอง
2. ปั จจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and social factors) ได้แก่ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมข้ามชาติ ครอบครัว ชั้นสังคมและกลุ่มอ้างอิง
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลและโครงสร้างด้านจิตนิ สัย (Personal factors and psychographic)
ได้แก่ อายุ วงจรชี วิตครอบครัว อาชีพ รายได้ หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา และค่านิ ยม
และรู ปแบบการดํารงชีวิต
4. สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (Stimulus) ในการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
(Marketing stimulus) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Distribution หรื อ
place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และสิ่ งกระตุน้ ภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
กฎหมายและการเมือง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นต้น
5. ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situational factors) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เวลา
และอารมณ์
6. ปั จจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) ได้แก่ การเข้าใช้เว็บ ความสามารถใน
การค้นหา ความสามารถในการประเมินทางเลือกในการซื้อ และการป้ อนกลับภายหลังการซื้อ
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ปั จจัยทั้ง 6 ดังกล่าวนั้นจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อการรับรู ้ปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การเมน
ผลทางเลือก 4) การตัดสิ นใจซื้ อ 5) การบริ โภค 6) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้อแล้วก็จะเกิดผลลัพธ์ ดังนี้
1. การยอมรั บในผลิ ตภัณ ฑ์ถา้ ผลิ ตภัณฑ์น้ ันมี คุณ สมบัติที่ดีและสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ก็จะพอใจและยอมรั บ มี การซื้ อซํ้าและบอกต่อในสิ่ งที่ดี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่ ยอมรั บ
ผลิ ตภัณฑ์จะมี การซื้ อซํ้าและใช้เป็ นประจํา ผลิ ตภัณฑ์น้ ันก็จะกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของผูบ้ ริ โภค
(Symbolic consumer behavior)
2. การต่อต้าน ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อมานั้นมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ คาดหวังก็จะเกิ ด
ความไม่พอใจและต่อต้านไม่ซ้ืออีกและอาจบอกต่อในเชิงลบสู่ ญาติ เพื่อนและคนรู ้จกั
พฤติกรรมกระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการจําลองพฤติกรรมกระบวนการตัดสิ นใจประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปัญหาหรื อตระหนักถึงความต้องการเป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นของ
กระบวนการตัดสิ นใจ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิ ดความรู ้สึกในความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนึ ก
เห็นภาพสภาวะที่ปรารถนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาวะที่เป็ นจริ ง ณ เวลาหนึ่ ง แล้วทําการกําหนดว่า
เป็ นความต้องการที่ มีลาํ ดับความสําคัญสู งมากพอที่ จะสนใจ แหล่ งสําคัญของการตระหนักถึ ง
ปั ญหาก็คือความต้องการการเกิ ดตื่ นตัวขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อความต้องการเกี่ ยวพันกับ
ภาพพจน์ของตนเอง (Self-image) ของผูบ้ ริ โภค สิ่ งจูงใจต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่ วตั ถุประสงค์
หรื อเป้ าหมาย ผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นผูซ้ ้ื ออาจถูกจูงใจด้วยปั จจัยต่าง ๆ มากมาย เช่น รู ปร่ างดี (Physical
fitness) หรื อความปรารถนาที่จะได้รุ่นล่าสุ ด เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาข่าวสารเป็ นขั้นตอนถัดมา เป็ นขั้นตอนเกี่ ยวกับการ
เสาะแสวงหาข่าวสารจากภายในความทรงจําเพื่อกําหนดว่าทางเลือกอันประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ
ของสิ นค้าที่กระจ่างพอที่จะทําการซื้ อโดยไม่ตอ้ งทําการเสาะแสวงหาข่าวสารอื่นต่อไปหรื อไม่ ถ้า
ข่าวสารในความทรงจําไม่มีพอ โดยปกติก็จะต้องทําการเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก การจะทํา
การเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอกได้รับอิทธิพลของความแตกต่างของบุคคลและอิทธิพลทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม ครอบครัวมักมีอิทธิพลในขอบเขตของการเสาะแสวงหาข่าวสารด้วย
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ ผูท้ ี่จะซื้ อรถจักรยานจะต้องทําการตรวจจักรยาน
ในแง่ของลักษณะของผลิตภัณฑ์และทําการเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานหรื อสเปค (Specificationคุณลักษณะเฉพาะ) และมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก (Evaluative criteria) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และตราดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ งเกณฑ์เป็ นผลที่ปรารถนาจะได้จาก
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การซื้ อและการบริ โภคและแสดงออกมาในรู ปลักษณะที่นิยมชมชอบ เช่นกันกับขั้นตอนการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือกก่อนซื้ อถูกปรับแต่งและถูกอิทธิ พลจากความแตกต่างของ
บุคคลและอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 4 การซื้อ มักจะเกิดขึ้นในร้านค้าปลีก บางทีก็จ่ายของที่บา้ น อย่างไรก็ดีสิ่ง
สําคัญที่ตอ้ งมี คือ พนักงานขายที่มีความชํานาญสู ง
ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การอุปโภคบริ โภคและการประเมินทางเลือกหลังซื้ อ ทั้งสอง
อย่างมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด เรื่ องที่น่าสนใจ คือ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและการรักษา
ความพอใจนั้น คําถามที่น่าสนใจคือ ความคาดหมายของผูซ้ ้ือเป็ นไปอย่างสมหวังหรื อเปล่า ถ้าความ
คาดหมายเทียบได้กบั ปฏิบตั ิการของผลิตภัณฑ์ ผลก็คือน่าพอใจ แต่ถา้ เกิดมีทางเลือกที่มิได้เลือกไว้
และเกิดนึกเห็นภาพว่าดีกว่าตราที่เลือกไว้ความไม่พอใจอาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การจัดการสิ่ งเหลือใช้ ผูบ้ ริ โภคพบทางเลือกที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์หรื อทําให้
กลับสภาพเดิม หรื อทําการตลาดซํ้าอีก (Remarketing-ขายไปสู่ตลาดของใช้แล้ว)
แบบจําลองกระบวนการตัดสิ นใจของ Kotler
P. Kotler และ K.L. Keller (2012: 188) ได้นาํ เสนอกระบวนการตัดสิ นใจแบบ 5 ขั้นตอน
ขั้นแรก ได้แก่ การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ (Problem recognition) ขั้นที่ 2 ได้แก่ การหา
ข้อมูล (Information search) ขั้นที่ 3 ได้แก่ การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ขั้นที่ 4
ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision) และขั้นที่ 5 ได้แก่ พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase
behavior)
การตระหนักถึง
ปัญหา

การหาข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสิ นใจซื้ อ

พฤติกรรม
หลังการซื้ อ

ภาพที่ 3 แบบจําลองกระบวนการตัดสิ นใจของ Kotler
ที่มา: Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane, Marketing Management 12th Edition (Edinburgh
Gate: Pearson Education Limited, 2012).
1. การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need arousal) หรื อการรับรู ้ถึงปั ญหา (Problem recognition)
หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้
กระตุน้ เช่นความหิ ว อ้วน ฯลฯ
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2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าผูบ้ ริ โภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อนั เนื่องมาก
จากการกระตุน้ ต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ดังนั้นนักการตลาดจึ งต้องให้ความสนใจเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูลที่ ผูบ้ ริ โภคจะเข้าไปแสวงหา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 แหล่งหลัก คือ
2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั ฯลฯ
2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ สื่ อการโฆษณา ตัวแทนการค้า การจัด
แสดงสิ นค้า ฯลฯ
2.3 แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่สื่อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฯลฯ
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources)
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สาํ รวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรื อหน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ฯลฯ
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) ผูบ้ ริ โภคจะนําข้อมูลที่ได้
รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมูแ่ ละวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
3.1 คุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในความรู ้สึกของผูซ้ ้ือ
สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
3.2 การให้น้ าํ หนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และจัดลําดับความสําคัญ
สําหรับคุณสมบัติต่าง ๆ
3.3 ความเชื่อถือเกี่ยวกับตรา เนื่ องจากความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
3.4 เปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่ มต้นด้วย
การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ ง
หลังจากมีการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้บริ โภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคชอบมากที่สุด การตัดสิ นใจซื้ อจึงเกิดขึ้น หลังจากประเมินทางเลือก (Evaluation
of alternative) แล้วเกิดความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) และเกิดการตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
ในที่สุด แต่ก่อนตัดสิ นใจซื้อผูบ้ ริ โภคจะคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีผล
ทั้งด้านบวก และด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้อ
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4.2 ปั จจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated situational factors) ผูบ้ ริ โภคจะ
คาดคะเนปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated situational factors) ขณะที่
ความตั้งใจซื้อ เช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขายหรื อผูบ้ ริ โภคเกิดอารมณ์เสี ยหรื อวิตก
กังวลจากรายได้นักการตลาดเชื่ อว่าปั จจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงได้นกั การตลาดต้องใช้ความ
พยายามเพื่อทําความเข้าใจต่อพฤติกรรมการซื้อเพื่อลดภาวะความเสี่ ยง
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่
พอใจหลังจากมีการซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู ้สึกนี้ ข้ ึนกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภคว่าผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือไปนั้นสามารถสนองตามที่เขาต้องการได้จริ งตามคําโฆษณา
หรื อไม่และหลังจากซื้ อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความ
พอใจหรื อไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์หากเกิดความพึงพอใจก็จะทําให้เกิดการซื้ อซํ้าและการบอกต่อ
หากไม่ได้รับความพอใจก็อาจจะหันไปสนใจผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ อื่นแทน
แบบจําลองกระบวนการตัดสิ นใจของ Schiffman และ Kanuk
แบบจํา ลองกระบวนการตัด สิ น ใจส่ ว นใหญ่ จ ะเน้น ที่ ก ระบวนการของพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โ ภคที่ นํา ไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจโดยไม่ ไ ด้แ สดงถึ งปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อกระบวนการตัด สิ น ใจ
Schiffman และ Kanuk ได้นาํ เสนอแบบจําลองกระบวนการตัดสิ นใจที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ตัดสิ นใจกับอิทธิ พลต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ โดยแบ่งกระบวนการเป็ น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นการนําเข้า (Input) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ
อิทธิพลจากปั จจัยภายนอก (External influence)ได้แก่ อิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของบริ ษทั
(Firm’s marketing efforts) และอิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural
environment) จากอิทธิพลทั้งสองนําไปสู่ กระบวนการภายของผูบ้ ริ โภค ขั้นต่อไปคือ ขั้นกระบวนการ
(Process) เป็ นขั้นตอนของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโดยเริ่ มจากการตระหนักถึงความต้องการ
(Need recognition) การหาข้อมูลก่อนการซื้ อ (Pre-purchase search) และการวิเคราะห์ทางเลือก
(Evaluation of alternatives)ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพื้นฐานทางจิตวิทยา (Psychological field) และ
จากปั จจัยภายนอก ส่ วนขั้นสุ ดท้าย ได้แก่ ขั้นผลลัพธ์ (Output) เป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
และประเมินหลังการซื้อ ซึ่ งจะส่ งผลทําให้เกิดประสบการณ์และประสบการณ์ดงั กล่าวจะมีอิทธิ พล
ต่อการเลือกซื้อในครั้งต่อไป (Schiffman and Kanuk, 2010: 36)
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การ
ใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตน
ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่า
ทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป หรื อ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็ น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา
(Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ น
ราคาต้องคํานึ งถึง (1) คุณค่าที่รับรู ้ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าของผลิภณ
ั ฑ์วา่ สูงกว่าผลิตภัณฑ์น้ นั (2) ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน
(4) ปั จจัยอื่น ๆ
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อ
ตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรม
การซื้อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดต่อสื่ อสาร
โดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจ
เลือกใช้หนึ่ งหรื อหลายเครื่ องมื อซึ่ งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบ
ประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมื อการส่ งเสริ มการตลาดที่
สําคัญ มีดงั นี้
3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และ
ส่ งเสริ มการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ ความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
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กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และ
ยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลกับ
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การด้วยการขายแบบ
เผชิ ญหน้าโดยตรงหรื อใช้โทรศัพท์ หรื อเป็ นการเสนอขายโดยหน่ วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า งานในข้อนี้ จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย (Personal selling strategy) (2) การบริ หารหน่วยงานขาย (Sales force management)
3.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็ นสิ่ งจูงใจระยะสั้นที่กระตุน้
ให้เกิดการซื้ อหรื อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุน
การโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการ
ซื้อโดยลูกค้าคนสุ ดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย มี 3 รู ปแบบ
คือ (1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer promotion) (2)
การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้
พนักงานขาย เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force promotion)
3.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) มีความหมายดังนี้
(1) การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ที่ไม่
ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตั ิจริ งอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสี ยงหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์
(2) ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่ อสารที่มีการวางแผนโดย
องค์กรหนึ่ งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มหรื อป้ องกันภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรื อ Direct response marketing) การโฆษณา
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรื อการ
โฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้ (1) การตลาดทางตรง (Direct
marketing หรื อ Direct response marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ ซื้อ
และ ทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสาร
โดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง
(Direct response advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟั ง หรื อผูช้ ม ให้เกิดการ
ตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูส้ ่ งข่าวสาร หรื อป้ ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณา
เชื่อมตรง (Online advertising) หรื อการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic marketing หรื อ
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E-marketing) เป็ นการโฆษณาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ต เพื่อสื่ อสาร ส่ งเสริ ม
และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยมุ่งหวังผลกําไรและการค้า เครื่ องมือที่สําคัญในข้อนี้ ประกอบด้วย
(1) การขายทางโทรศัพท์ (2) การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) การขาย
ทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง
4. การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาน
บันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัว
สิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจําหน่ ายจึง
ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
4.1 ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Channel distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อ
ธุ รกิ จที่มีความเกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสําหรั บการใช้หรื อบริ โภค หรื อ
หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่ อง
ทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่ งอาจจะ
ใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทาง
อ้อมจากผูผ้ ลิต ผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
4.2 การกระจายตัวสิ นค้า หรื อการสนับสนุนการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical
distribution หรื อ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบตั ิการตามแผน
และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และสิ นค้าสําเร็ จรู ป จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุด
สุ ด ท้า ยในการบริ โ ภคเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า โดยมุ่ ง หวัง กํา ไรหรื อ หมายถึ ง
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเคลื่ อ นย้า ยตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากผู ้ผ ลิ ต ไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ผูใ้ ช้ท าง
อุตสาหกรรมการกระจายตัวสิ นค้าที่สาํ คัญมีดงั นี้ (1) การขนส่ ง (2) การเก็บรักษาสิ นค้า และการ
คลังสิ นค้า (3) การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั ทมพร คัมภีระ (2557) ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของ
นัก ศึ ก ษาหญิ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จ ัย พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งเป็ นผูห้ ญิ งที่ ศึ กษาอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่ งเคยซื้อเครื่ องสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ส่ วนใหญ่
เรี ยนสาขาวิชาสังคมศาสตร์อยูใ่ นช่วงอายุ 21 ปี มีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต 5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง พบว่า
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ปั จ จัย ทางการตลาดโดยรวมมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ อ งสํา อางผ่า นเว็บ ไซต์ใ นระดับ มาก
นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม 29% ซื้อเครื่ องสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คเฉลี่ย 2 ครั้ง ใน 1
เดือน โดยในแต่ละครั้งซื้ อเครื่ องสําอางผ่านเว็บไซต์เป็ นจํานวนเงินเฉลี่ย 500 บาท ประเภทของ
เครื่ องสําอางที่ซ้ื อผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สาํ หรับแต่งหน้า (Make up)
รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวหน้า (Skin care) ผลิตภัณฑ์น้ าํ หอมผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ดูแลเส้นผม (Hair care) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลมือ และเล็บ (Hand and nail care)
รวมทั้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวกาย (Body care) ตามลําดับ และมีโอกาสที่จะซื้อเครื่ องสําอาง
ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คเมื่อเครื่ องสําอางที่เคยใช้เป็ นประจําหมด สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต และปั จจัยทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านช่องทางการจําหน่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย
ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ในช่วงเวลาจํากัด ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
อาชีพธุรกิจส่ วนตัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ท้ งั 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ
ส่ งเสริ มการขาย มีความสําคัญในระดับมาก ส่ วนพฤติกรรมการซื้ อ พบว่า ส่ วนใหญ่เหตุผลที่ซ้ื อ
เพราะความสะดวกโดยใช้ Line ในการสั่งซื้อในช่วงเวลา 12.01-13.00 น ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ส่ วนอาชีพมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานที่และด้านส่ งเสริ มการขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่ งเสริ มการขาย เพราะความสะดวกในการรับสิ นค้า ส่ วน
เหตุผลของการเลือกซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่
และด้านส่ งเสริ มการขาย ในขณะที่วิธีการสั่งซื้ อและระยะเวลาในการสั่งซื้ อมีความสัมพันธ์กับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน
ดวงขวัญ สาครชลธาร (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-30
ปี มีการศึกษาระดับสู งสุ ดคือปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000
บาท เคยซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ตผ่านทางเว็บไซต์วีเลิ ฟช็อปปิ้ ง (Weloveshopping)
ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในรอบ 3 เดือนคือ 1-3 ครั้งได้รับข่าวสารด้าน
เครื่ องสําอางผ่านโปรแกรมค้นหาและนิ ยมซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ตประเภทผลิตภัณฑ์
สําหรับแต่งหน้ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์เน็ต 1,000 –2,000 บาท ต่อ
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ครั้ งและส่ วนใหญ่ชาํ ระเงิ นโดยการโอนเงิ นผ่านทางธนาคาร เอที เอ็ม และธนาคารออนไลน์ผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลการซื้อเครื่ องสําอางผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตดังนั้น ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ตใน
ระดับที่ สําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยที่ มีผลสู งสุ ด คื อ สิ น ค้าเป็ นยี่ห้อที่ มีชื่อเสี ย ง ปั จ จัย ด้านราคามี
อิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ ตในระดับที่สําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผล
สู งสุ ดคือ ราคาสิ นค้าเหมาะสมกับคุณภาพ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในระดับที่สาํ คัญมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลสู งสุ ดคือเว็บไซต์ง่าย
ต่อการใช้งาน ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายมีอิทธิ พลต่อการซื้อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
ในระดับที่สาํ คัญมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลสู งสุ ดคือ มีการแจ้งโปรโมชัน่ ทางหน้าเว็บไซต์ปัจจัยด้าน
ความสะดวกมีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์เน็ตในระดับที่สาํ คัญมาก โดยปั จจัย
ย่อยที่มีผลสู งสุ ดคือ สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้ 24 ชัว่ โมง ปั จจัยด้านความปลอดภัยมีอิทธิ พลต่อการ
ซื้ อเครื่ องสําอางผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในระดับที่สาํ คัญมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลสู งสุ ดคือ สามารถ
ตรวจสอบได้วา่ ส่ งสิ นค้ามาจริ ง
อํานวย ปาอ้าย (2552) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสตรี วยั รุ่ นในภาค
ตะวันออกต่อการซื้ อเครื่ องสําอางจากระบบขายตรงผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อ
การซื้อเครื่ องสําอางจากระบบขายตรง ในภาพรวมและด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด และทัศนคติที่เป็ นกลางในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางจาก
ระบบขายตรงโดยซื้ อเครื่ องสําอางจากห้างสรรพสิ นค้า ซื้ อเครื่ องสําอางชนิ ดแป้ ง ซื้ อยี่ห้อมิสทีน
ซื้ อเครื่ องสําอางแล้วแต่โอกาส ความถี่ในการซื้อไม่แน่นอน จํานวนเงินที่ใช้ซ้ื อเครื่ องสําอางครั้งละ
101-200 บาท บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคือตนเอง ใช้เครื่ องสําอางประจําทุกวัน มีความ
รู ้จกั คุน้ เคยกับพนักงานขายเครื่ องสําอางระดับธรรมดา เลือกซื้ อตรายี่ห้อ โปรโมชัน่ ที่ได้รับจาก
พนักงานคื อ การลดราคา และเหตุผลในการซื้ อมาจากความมัน่ ใจในคุ ณภาพมากที่ สุด ผลการ
เปรี ยบเที ย บผูบ้ ริ โภคสตรี วยั รุ่ น ในเขตภาคตะวันออกที่ มีอายุและรายได้ที่ได้รับจากผูป้ กครอง
แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางจากระบบขายตรงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนผูบ้ ริ โภคสตรี วยั รุ่ นในเขตภาคตะวันออกที่มีการศึกษาและอาชีพของ
ผูป้ กครองแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางจากระบบขายตรงไม่แตกต่างกัน
เกวลี ปะตุละ (2549) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
เครื่ อ งสํ า อางของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ผลการวิ จ ัย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ นัก ศึ ก ษาให้
ความสําคัญกับเครื่ องสําอางในระดับปานกลาง เหตุผลที่ใช้เครื่ องสําอาง คือ ส่ วนใหญ่ใช้ คือ 1. เพื่อ
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เสริ มบุคลิกภาพ 2. เพิ่มความมัน่ ใจ 3. เพื่อเพิ่มความงามและเครื่ องสําอางที่นกั ศึกษานิ ยมใช้มาก
ที่สุดอันดับที่ 1 คือแชมพูอนั ดับที่ 2 คือสบู่/โฟม/ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า (หมวดผิวหน้า) อันดับที่ 3 คือ
สบู่หรื อครี มอาบนํ้าและในกลุ่มของเครื่ องสําอางเพื่อความงามมีสัดส่ วนของเพศที่นิยมใช้นอ้ ยมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหมวดอื่นๆจํานวนครั้งในการซื้ อเครื่ องสําอางเฉลี่ย/เดือนส่ วนใหญ่นกั ศึกษาซื้ อ
1 ครั้ งต่อเดื อน บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของนักศึกษามากที่สุดคือกลุ่ม
เพื่อนและกลุ่มดารานักร้องแหล่งที่นิยมไปซื้อเครื่ องสําอางคือร้านขายเครื่ องสําอางโดยเฉพาะ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้นจึงทําให้ผวู ้ ิจยั ได้มีแนวทางในการ
ทําวิจยั สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาและช่วยในการออกแบบสอบถามที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
วิ จ ัย ในเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํา อางในระบบออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในการทําวิจยั ในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ในรู ปของการวิจยั เชิงสํารวจ
(Survey research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อสํารวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้
ในการวิจยั ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จํา นวน
5,605,672 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Sample
sampling) ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane (ประสพชัย
พสุ นนท์, 2553: 41) โดยการกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 โดยใช้สูตรในการคํานวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
N
1  Ne 2

N

=

โดย n

=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N

=

ขนาดของกลุ่มประชากร

e2

=

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง

แทนค่า n

=

5,692,284
1 + (5,692,284 x (0.05)2)

=

399.97
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จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ Taro Yamane ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรรวมทั้งสิ้ นจํานวน 400 คน
3. การสุ่ ม ตัว อย่า งใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability
sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Conveniencesampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ
ร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลโดยตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อความชัดเจนในการศึกษาวิจยั แล้วนํามาเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั ดําเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
1.2 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ตรวจสอบดูความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามและทําการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
1.3 นําแบบสอบถามที่ ถูกต้องเรี ยบร้ อยแล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเครื่ องมือให้ครอบคลุมความมุ่ง
หมายของการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ แบบสอบถามซึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าํ การรวบรวมข้อ มู ล จาก
หนังสื อ เอกสํารวจงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็ นแบบสอบถามที่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
เป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-ended question) ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ ได้แก่ ประเภท
ของเครื่ องสําอาง สาเหตุที่ซ้ือเครื่ องสําอาง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง ความถี่ใน
การซื้อเครื่ องสําอาง ราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง และเหตุผลที่เลือกซื้อเครื่ องสําอาง เป็ นคําถามปลายปิ ด
(Close-ended question) ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
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ส่ วนที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องสํ า อางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการขายเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-ended question) ลักษณะคําถามเป็ นการ
ถามความคิดเห็นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ของการตัดสิ นใจออกเป็ น 5 ระดับ ตาม
แนวทางของลิเคิร์ท (Likert) โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
จากสู ตร ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น

=
=
=

(คะแนนสูงสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด)
จํานวนชั้น
(5 - 1)
5
0.8

นําคะแนนที่ ไ ด้มาวิเคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
ความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจัดระดับความสําคัญเป็ น 5 ระดับ คือ
คะแนน
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน
4.21 – 5.00
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อระดับมาก
2.61 – 3.40
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อระดับน้อย
1.00 – 1.80
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open-ended
question)
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การสร้ างเครื่องมือในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผศู ้ ึกษา
ค้นคว้าดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กํา หนดโครงร่ า งของแบบสอบถามตามประเด็ น สํา คัญ ของขอบเขต โดยจัด ทํา
แบบสอบถามตามที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นเองไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความครบถ้วนความ
ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่จะทําการสํารวจ
3. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นหาความเที่ยงตรง โดยสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
จากนั้นนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โดยใช้สูตร

IOC =

∑

เมื่อ IOC
N
R
โดยที่ ค่า +1
ค่า 0
ค่า -1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence)
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อคําถามสามารถนําไปวัดได้อย่างแน่นอน
ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้
ข้อคําถามไม่สามารถนําไปวัดได้อย่างแน่นอน

ผูว้ ิจยั เลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็ นข้อคําถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมี
ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ส่ วน
ข้อที่มี IOC ตํ่ากว่า 0.5 ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการทดสอบก่อนจํานวน 30 ชุด เพื่อทดลองด้าน
การตอบแบบสอบถาม ก่ อนการเก็บข้อมูลจริ ง เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ของผลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม และนําไปหาค่าโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistical package for social
science) เวอร์ชนั่ 17.0 วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มี
ค่าเท่ากับ 0.852
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5. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเชื่ อมัน่ แล้วไปเก็บ
ข้อมูลภาคสนามกับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั นํามาวิเคราะห์และเสนอ
ผลการศึกษาโดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานประกอบตารางอธิบายข้อมูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อใช้พรรณนาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จากปั จจัยทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้แก่ การหาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
2.1 สถิติ Independent t-test ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสําหรับตัวแปร
อิสระที่มี 2 กลุ่มได้แก่ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 สถิติ One-way ANOVA: F-test ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสําหรับตัว
แปรอิสระที่มีต้ งั แต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุรายได้ต่อเดือนการศึกษา และพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอาง
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน นํามาสรุ ปผลข้อมูลโดยกําหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน
จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
S.D.
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน
ค่าสถิติทดสอบ t-test
F
แทน
ค่าสถิติทดสอบ F-test
H0
แทน
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
H1
แทน
สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
Sig.
แทน
ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกค่านัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ผูว้ ิ จ ัยได้นําเสนอผลตามจุ ดประสงค์ของการวิจ ัย โดยนําเสนอ
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
4. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีดงั นี้
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
63
337
400

ร้อยละ
15.8
84.3
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.3 และเป็ นเพศชาย จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป จําแนกตามด้านอายุ
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
ตํ่ากว่า20 ปี
51-55 ปี
มากกว่า 55 ปี
รวม

จํานวน
170
160
33
16
13
8
400

ร้อยละ
42.5
40.0
8.3
4.0
3.3
2.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี จํานวน 170 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.5 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 อายุ 41 – 50 ปี
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 อายุต่าํ กว่า 20 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 อายุ 51-55 ปี
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 และอายุมากกว่า 55 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
ปริ ญญาตรี
292
ปริ ญญาโท
45
มัธยมศึกษา/ ปวช.
31
อนุปริ ญญา/ปวส.
20
ประถมศึกษา
12
รวม
400

ร้อยละ
73.0
11.3
7.8
5.0
3.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.0 รองลงมาระดับปริ ญญาโท จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. จํานวน 20 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.0 และระดับประถมศึกษา จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
รวม

จํานวน
297
38
36
25
4
400

ร้อยละ
74.3
9.5
9.0
6.3
1.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน
จํานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.3 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวจํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.5 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาจํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และมีอาชีพค้าขายจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวน
20,001 – 30,000 บาท
159
10,000 – 20,000 บาท
135
30,001 – 40,000 บาท
50
ตํ่ากว่า10,000 บาท
22
40,001 – 50,000 บาท
19
50,001 บาทขึ้นไป
15
รวม
400

ร้อยละ
39.8
33.8
12.5
5.5
4.8
3.8
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาทจํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000
บาทจํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทจํานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ได้แก่
ประเภทของเครื่ องสํ า อาง สาเหตุ ที่ เ ลื อ กซื้ อ เครื่ องสํา อาง บุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอาง ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอาง ช่วงราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง และวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้ อ
เครื่ องสําอาง มีดงั นี้
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ตารางที่ 6 ประเภทของเครื่ องสําอางที่เลือกซื้อในระบบออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประเภทของเครื่ องสําอางที่เลือกซื้อ
จํานวน (คําตอบ)
ร้อยละ
ลิปสติก
132
21.2
แป้ ง
124
19.9
ครี มบํารุ งผิวหน้า
119
19.1
อายแชโดว์
58
9.3
บรัชออน
39
6.3
อายไลเนอร์
32
5.1
ครี มลดริ้ วรอย
28
4.5
ครี มกันแดด
28
4.5
มาสคาร่ า
22
3.5
รองพื้น (BB)
21
3.4
ครี มบํารุ งรอบดวงตา
19
3.1
รวม
622
100.0
จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ประเภทลิปสติก จํานวน 132 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 21.2 รองลงมาเลือกซื้อแป้ ง จํานวน
124 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 19.9 เลือกซื้อครี มบํารุ งผิวหน้า จํานวน 119 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 19.1
เลือกซื้ ออายแชโดว์ จํานวน 58 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 9.3 เลือกซื้อบรัชออน จํานวน 39 คําตอบ คิด
เป็ นร้อยละ 6.3 เลือกซื้ ออายไลเนอร์ จํานวน 32 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 5.1 เลือกซื้อครี มลดริ้ วรอย
จํานวน 28 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 4.5 เลือกซื้อครี มกันแดด จํานวน 28 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 4.5
เลือกซื้อมาสคาร่ า จํานวน 22 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 3.5 เลือกซื้ อรองพื้น (BB) จํานวน 21 คําตอบ
คิดเป็ นร้อยละ 3.4 และเลือกซื้อครี มบํารุ งรอบดวงตา จํานวน 19 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 3.1
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ตารางที่ 7 สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
จํานวน (คําตอบ)
สิ นค้าส่ งถึงที่
189
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
122
มีการให้ขอ้ มูลสิ นค้าชัดเจน
51
เพื่อน/ญาติแนะนํา
91
มีสินค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้
84
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์
48
สามารถชําระเงินโดยใช้เครดิตการ์ด
26
รวม
611

ร้อยละ
30.9
20.0
8.3
14.9
13.7
7.9
4.3
100.0

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์เพราะสิ นค้าส่ งถึงที่ จํานวน 189 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 30.9 รองลงมาเลือกซื้อเพราะมี
สิ นค้าให้เลือกหลากหลาย จํานวน 122 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 20.0 เลือกซื้ อเพราะเพื่อน/ญาติ
แนะนํา จํานวน 91 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 14.9 เลือกซื้อเพราะมีสินค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ จํานวน 84
คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 13.7 เลือกซื้อเพราะมีการให้ขอ้ มูลสิ นค้าชัดเจน จํานวน 51 คําตอบ คิดเป็ น
ร้อยละ 8.3 เลือกซื้ อเพราะความน่ าเชื่อถือของเว็บไซด์ จํานวน 48 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 7.9 และ
เลือกซื้อเพราะสามารถชําระเงินโดยใช้เครดิตการ์ด จํานวน 26 คําตอบ คิดเป็ นร้อยละ 4.3
ตารางที่ 8 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบ
จํานวน
ออนไลน์
ตนเอง
192
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
117
พรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ
63
แฟน/สามี/ภรรยา
19
อื่นๆ
9
รวม
400

ร้อยละ
48.0
29.3
15.8
4.8
2.3
100.0
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ดว้ ยตนเอง จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0 รองลงมาตัดสิ นใจซื้ อเพราะเพื่อน/เพื่อน
ร่ วมงาน จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 ตัดสิ นใจซื้อเพราะพรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ จํานวน
63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ตัดสิ นใจซื้อเพราะแฟน/สามี/ภรรยา จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
และตัดสิ นใจซื้อเพราะอื่น ๆ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3
ตารางที่ 9 ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ไม่แน่นอน
เดือนละครั้ง
2-3 สัปดาห์/ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
รวม

จํานวน
258
85
42
15
400

ร้อยละ
64.5
21.3
10.5
3.8
100.0

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ไม่แน่นอน จํานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.5 รองลงมาซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เดือน
ละครั้ง จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ 2-3 สัปดาห์/ครั้ง
จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จํานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 10 ราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง
ราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง
1,000- 2,000 บาท
ตํ่ากว่า1,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
มากกว่า 3,000 บาท
รวม

จํานวน
163
145
62
30
400

ร้อยละ
40.8
36.3
15.5
7.5
100.0

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ือเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ต่อครั้ง 1,000- 2,000 บาท จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาซื้อเครื่ องสําอางในระบบ
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ออนไลน์ต่อครั้งตํ่ากว่า 1,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3 ซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ต่อครั้ง 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 และซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ต่อครั้งมากกว่า 3,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5
ตารางที่ 11 วัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
จํานวน
ใช้เอง
312
ใช้ในครอบครัว
39
ซื้อเป็ นของขวัญ/ของฝากในโอกาสต่างๆ
29
ซื้อให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี
20
รวม
400

ร้อยละ
78.0
9.8
7.3
5.0
100.0

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ือเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
เพื่อใช้เองจํานวน 312 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.0 รองลงมาซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เพื่อใช้
ในครอบครัวจํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8 ซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เป็ นของขวัญ/
ของฝากในโอกาสต่างๆ จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 และซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้าน
ส่ งเสริ มการขาย มีดงั นี้
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ในภาพรวม และรายด้าน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ระดับ
ออนไลน์
(X)
มาตรฐาน (SD) การตัดสิ นใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
3.90
0.59
มาก
ด้านราคา
3.97
0.60
มาก
ด้านการจัดจําหน่าย
4.11
0.77
มาก
ด้านส่ งเสริ มทางการขาย
3.74
0.68
มาก
ภาพรวม
3.92
0.55
มาก
จากตารางที่ 12 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์พบว่าในภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.92,
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ปั จจัยที่มีผลมาก
ที่สุด คือ ด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.11, S.D. = 0.77) ด้านราคา มี
ผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 0.60) ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.59) และด้านส่ งเสริ มทางการขาย มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.68)
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
มาก
ที่สุด
เครื่ องสําอางมีคุณภาพดี
84
(21.0)
เครื่ องสําอางมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
105
ยอมรับ
(26.3)
108
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
(27.0)
มีการพัฒนาคุณภาพ
83
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(20.8)
หี บห่อสวยงาม
110
(27.5)
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ 103
เสมอ
(25.8)
รวม

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก ปาน น้อย
กลาง
203
101
9
(50.8) (25.2) (2.3)
185
104
3
(46.3) (26.0) (0.7)
176
107
9
(44.0) (26.8) (2.2)
170
144
0
(42.5) (36.0) (0.0)
155
126
9
(38.8) (31.5) (2.2)
143
150
4
(35.7) (37.5) (1.0)

น้อย
ที่สุด
3
(0.7)
3
(0.7)
0
(0.0)
3
(0.7)
0
(0.0)
0
(0.0)

ค่าเฉลี่ย
(X)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

3.89

0.78

3.97

0.79

3.96

0.79

3.83

0.78

3.92

0.82

3.86

0.81

3.90

0.59

จากตารางที่ 13 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ในด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ในระดับมากทุกด้าน (X = 3.90, S.D. = 0.59) เรี ยงลําดับดังนี้
เครื่ องสําอางมีคุณภาพดี (ร้อยละ 50.8) เครื่ องสําอางมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ (ร้อยละ 46.3) มีสินค้า
ให้เลือกหลากหลาย (ร้อยละ 44.0) มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง (ร้อยละ 42.5) หี บ
ห่อสวยงาม (ร้อยละ 38.8) และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเ่ สมอ (ร้อยละ 35.7)
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ในด้านราคา
ด้านราคา

มีผลิตภัณฑ์หลายระดับ
ราคาให้เลือกซื้ อ
ชําระเงินได้หลายช่องทาง
(โอนเงิน หรื อใช้เครดิต
การ์ด)
เครื่ องสําอางมีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ
เครื่ องสําอางจากระบบ
ขายตรงมีราคาถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับเครื่ องสําอางที่
จําหน่ายตามห้างร้าน
ทัว่ ไป

มาก
ที่สุด
100
(25.0)
103
(25.8)

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
211
80
9
(52.8) (20.0) (2.2)
178
119
0
(44.5) (29.7) (0.0)

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)

98
(24.5)
128
(32.0)

174
(43.5)
157
(39.3)

3
(0.7)
0
(0.0)

รวม

118
(29.5)
108
(27.0)

7
(1.8)
7
(1.7)

ค่าเฉลี่ย
(X)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

4.01

0.74

3.96

0.74

3.89

0.82

4.02

0.81

3.97

0.60

จากตารางที่ 14 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ ในด้านราคา พบว่า ปั จจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ในระดับมากทุกด้าน (X = 3.97, S.D. = 0.60) เรี ยงลําดับดังนี้ มี
ผลิตภัณฑ์หลายระดับราคาให้เลือกซื้ อ (ร้อยละ 52.8) ชําระเงินได้หลายช่องทาง (โอนเงิน หรื อใช้
เครดิ ต การ์ ด ) (ร้ อ ยละ 44.5) เครื่ องสํ า อางมี ร าคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ (ร้ อ ยละ 43.5) และ
เครื่ องสําอางจากระบบขายตรงมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเครื่ องสําอางที่จาํ หน่ายตามห้างร้านทัว่ ไป
(ร้อยละ 39.3)
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ในด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการจัดจําหน่าย

ส่ งสิ นค้าถึงที่
สั่งซื้ อจากที่ใดก็ได้
สั่งซื้ อเวลาใดก็ได้
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
181
134
75
7
(45.3) (33.5) (18.8) (1.7)
172
111
111
6
(43.0) (27.8) (27.7) (1.5)
164
116
102
15
(41.0) (29.0) (25.5) (3.8)
159
103
131
7
(39.8) (25.8) (32.7) (1.7)
รวม

น้อย
ที่สุด
3
(0.7)
0
(0.0)
3
(0.7)
0
(0.0)

ค่าเฉลี่ย
(X)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

4.21

0.86

4.12

0.87

4.06

0.94

4.04

0.89

4.11

0.77

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ในด้านการจัดจําหน่ ายพบว่า ปั จจัยด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (X = 4.11, S.D. = 0.77) เรี ยงลําดับดังนี้
ส่ งสิ นค้าถึงที่ (ร้อยละ 45.3) สัง่ ซื้อจากที่ใดก็ได้ (ร้อยละ 43.0) สัง่ ซื้อเวลาใดก็ได้ (ร้อยละ 41.0) และ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี (ร้อยละ 39.8)
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ในด้านส่ งเสริ มการขาย
ด้านส่ งเสริ มการขาย

มีการจัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ
เครื่ องสําอางมีส่วนลด
มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
ใช้พรี เซนเตอร์ที่น่าเชื่อถือ
มีระบบบัตรสมาชิกเพื่อ
สะสมแต้มหรื อรับส่ วนลด
พิเศษ

มาก
ที่สุด
80
(20.0)
109
(27.3)
77
(19.3)
78
(19.5)
71
(17.7)
รวม

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก ปาน น้อย
กลาง
185
113
22
(46.3) (28.2) (5.5)
174
95
22
(43.5) (23.7) (5.5)
173
126
20
(43.2) (31.5) (5.0)
152
138
25
(38.0) (34.5) (6.3)
127
156
46
(31.8) (39.0) (11.5)

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)
4
(1.0)
7
(1.7)
0
(0.0)

3.81

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.82

3.93

0.85

3.75

0.86

3.67

0.92

3.56

0.91

3.74

0.68

ค่าเฉลี่ย
(X)

จากตารางที่ 16 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ ในด้านส่ งเสริ มการขาย พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขายมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อของผูต้ อบแบบสอบถามในระดับมาก (X = 3.74, S.D. = 0.68) เรี ยงลําดับดังนี้มีการ
จัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ (ร้อยละ 46.3) เครื่ องสําอางมีส่วนลด (ร้อยละ 43.5) มีการโฆษณาผ่านสื่ อ
ต่างๆ (ร้อยละ 43.2) ใช้พรี เซนเตอร์ ที่น่าเชื่อถือ (ร้อยละ 38.0) ส่ วนมีระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสม
แต้มหรื อรับส่ วนลดพิเศษ (ร้อยละ 39.0) มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐานการวิจยั
การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ อ งสํา อางในระบบออนไลน์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการวิ เ คราะห์ ค วาม
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test สําหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่มได้แก่ เพศ และการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ One-way ANOVA: F-test สําหรับตัวแปรอิสระที่มี ตั้งแต่ 2
กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา
การวิ เ คราะห์ ความแตกต่ างของพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสําอางกับการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใช้สถิติ One-way ANOVA: Ftest สําหรับตัวแปรอิสระที่มี ตั้งแต่2 กลุ่มขึ้นไปได้แก่ ประเภทของเครื่ องสําอาง บุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอาง และจํานวนในการซื้อเครื่ องสําอาง
ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดค่าระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 หรื อกําหนดค่า
นัยสําคัญทางสถิติ () ที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาเงื่อนไขการยอมรับ หรื อปฏิเสธ สมมติฐานดังนี้
1. หากค่าความน่าจะเป็ นที่คาํ นวณได้จากโปรแกรม มีค่ามากกว่า ค่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ () แสดงว่าไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
2. หากค่าความน่าจะเป็ นที่คาํ นวณได้จากโปรแกรม มีค่าน้อยกว่า ค่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ () แสดงว่าสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอาง
ในระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน
การทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 เพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
H0 : เพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านเพศ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางออนไลน์
เพศ
S.D.
t
Sig.

ด้านผลิตภัณฑ์
ชาย
3.94
0.63
0.55
0.58
หญิง
3.90
0.58
ด้านราคา
ชาย
3.92
0.57 -0.62
0.53
หญิง
3.98
0.61
ด้านการจัดจําหน่าย
ชาย
4.08
0.88 -0.29
0.77
หญิง
4.11
0.75
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ชาย
3.55
0.74 -2.47 0.01*
หญิง
3.78
0.66
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านเพศ โดยใช้สถิติ t-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.58 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ เพศต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านผลิตภัณฑ์
ไม่แตกต่างกัน
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.53 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ เพศต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านราคาไม่
แตกต่างกัน
3. ด้านการจัดจําหน่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.77 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ เพศต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านการ
จัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกัน
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ เพศต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้าน
ส่ งเสริ มการขายแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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การทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 อายุต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : อายุต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านอายุ
อายุ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
S.D.
F
Sig.

ออนไลน์
ด้านผลิตภัณฑ์
ตํ่ากว่า20 ปี
4.11
0.62
8.41 0.00*
20 – 30 ปี
3.92
0.48
31 – 40 ปี
3.85
0.65
41 – 50 ปี
3.83
0.56
51-55 ปี
3.48
0.36
มากกว่า 55 ปี
5.00
0.00
ด้านราคา
ตํ่ากว่า20 ปี
3.91
0.49
2.18
0.06
20 – 30 ปี
3.98
0.53
31 – 40 ปี
3.99
0.67
41 – 50 ปี
3.80
0.73
51-55 ปี
3.75
0.31
มากกว่า 55 ปี
4.50
0.53
ด้านการจัดจําหน่าย
ตํ่ากว่า20 ปี
4.22
0.49
3.96 0.00*
20 – 30 ปี
4.16
0.80
31 – 40 ปี
4.06
0.77
41 – 50 ปี
3.98
0.79
51-55 ปี
3.60
0.30
มากกว่า 55 ปี
5.00
0.00
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านอายุ (ต่อ)
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
อายุ
S.D.
F
Sig.

ออนไลน์
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ตํ่ากว่า20 ปี
4.09
0.53
4.93 0.00*
20 – 30 ปี
3.68
0.62
31 – 40 ปี
3.76
0.69
41 – 50 ปี
3.84
0.87
51-55 ปี
3.23
0.36
มากกว่า 55 ปี
4.50
0.53
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านอายุ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA: F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ อายุต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.06 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ อายุต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านราคาไม่
แตกต่างกัน
3. ด้านการจัดจําหน่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ อายุต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านการ
จัดจําหน่าย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ อายุต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้าน
ส่ งเสริ มการขาย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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การทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสิ นใจซื้อ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
S.D.
F
Sig.

เครื่ องสําอางออนไลน์
ด้านผลิตภัณฑ์
ตํ่ากว่า10,000 บาท
3.74
0.63
7.26 0.00*
10,000 – 20,000 บาท
3.90
0.54
20,001 – 30,000 บาท
3.89
0.63
30,001 – 40,000 บาท
4.27
0.52
40,001 – 50,000 บาท
3.54
0.36
50,001 บาทขึ้นไป
3.57
0.26
ด้านราคา
ตํ่ากว่า10,000 บาท
3.83
0.37
1.30
0.26
10,000 – 20,000 บาท
3.94
0.62
20,001 – 30,000 บาท
3.95
0.66
30,001 – 40,000 บาท
4.16
0.63
40,001 – 50,000 บาท
3.99
0.26
50,001 บาทขึ้นไป
4.00
0.28
ด้านการจัดจําหน่าย
ตํ่ากว่า10,000 บาท
3.95
0.51
4.17 0.00*
10,000 – 20,000 บาท
4.05
0.82
20,001 – 30,000 บาท
4.19
0.79
30,001 – 40,000 บาท
4.27
0.76
40,001 – 50,000 บาท
4.16
0.35
50,001 บาทขึ้นไป
3.35
0.31
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
การตัดสิ นใจซื้อ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
S.D.
F
Sig.

เครื่ องสําอางออนไลน์
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ตํ่ากว่า10,000 บาท
3.87
0.62
2.05
0.07
10,000 – 20,000 บาท
3.72
0.60
20,001 – 30,000 บาท
3.66
0.75
30,001 – 40,000 บาท
3.88
0.68
40,001 – 50,000 บาท
3.76
0.59
50,001 บาทขึ้นไป
4.12
0.53
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ Oneway ANOVA: F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใน
ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.26 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใน
ด้านราคาไม่แตกต่างกัน
3. ด้านการจัดจําหน่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องสํ า อางในระบบออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านการจัดจําหน่าย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.07 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องสํ า อางในระบบออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านส่ งเสริ มการขาย ไม่แตกต่างกัน
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การทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา
การตัดสิ นใจซื้อ
ระดับการศึกษา
S.D.
F
Sig.

เครื่ องสําอางออนไลน์
ด้านผลิตภัณฑ์
ประถมศึกษา
3.33
0.32
4.62 0.00*
มัธยมศึกษา/ ปวช.
4.07
0.37
อนุปริ ญญา/ปวส.
4.08
0.53
ปริ ญญาตรี
3.92
0.58
ปริ ญญาโท
3.78
0.73
ด้านราคา
ประถมศึกษา
3.50
0.49
3.28 0.01*
มัธยมศึกษา/ ปวช.
3.90
0.64
อนุปริ ญญา/ปวส.
4.28
0.48
ปริ ญญาตรี
3.97
0.60
ปริ ญญาโท
4.00
0.59
ด้านการจัดจําหน่าย
ประถมศึกษา
3.19
0.75
6.06 0.00*
มัธยมศึกษา/ ปวช.
3.94
0.60
อนุปริ ญญา/ปวส.
4.45
0.38
ปริ ญญาตรี
4.14
0.79
ปริ ญญาโท
4.07
0.73
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา (ต่อ)
การตัดสิ นใจซื้อ
ระดับการศึกษา
S.D.
F
Sig.

เครื่ องสําอางออนไลน์
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ประถมศึกษา
3.35
0.37
4.83 0.00*
มัธยมศึกษา/ ปวช.
3.85
0.52
อนุปริ ญญา/ปวส.
4.27
0.26
ปริ ญญาตรี
3.73
0.71
ปริ ญญาโท
3.61
0.61
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ One-way ANOVA:
F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ระดับการศึกษาต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครใน
ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ระดับการศึกษาต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้าน
ราคาแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านการจัดจําหน่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านการจัดจําหน่าย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านส่ งเสริ มการขาย ไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานการศึ กษาที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องสํ าอางต่ างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน
การทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
S.D.
F
Sig.
การตัดสิ นใจซื้อ
บุคคลที่มีผลต่อการ

เครื่ องสําอางออนไลน์
ตัดสิ นใจซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์
ตนเอง
3.91
0.66
0.34
0.85
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
3.87
0.40
พรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ 3.95
0.63
แฟน/สามี/ภรรยา
3.96
0.55
อื่นๆ
3.78
0.65
ด้านราคา
ตนเอง
3.96
0.65
1.44
0.22
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
4.04
0.59
พรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ 3.87
0.50
แฟน/สามี/ภรรยา
4.00
0.14
อื่นๆ
3.67
1.02
ด้านการจัดจําหน่าย
ตนเอง
4.10
0.84
1.02
0.40
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
4.17
0.71
พรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ 4.02
0.68
แฟน/สามี/ภรรยา
4.25
0.61
อื่นๆ
3.75
0.94
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ (ต่อ)
S.D.
F
Sig.
การตัดสิ นใจซื้อ
บุคคลที่มีผลต่อการ

เครื่ องสําอางออนไลน์
ตัดสิ นใจซื้อ
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ตนเอง
3.79
0.75
1.42
0.23
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
3.71
0.61
พรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ 3.76
0.57
แฟน/สามี/ภรรยา
3.69
0.53
อื่นๆ
3.27
0.70
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยใช้สถิติ
One-way ANOVA: F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.85 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ บุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.22 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ องสํ า อางในระบบออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านราคาไม่แตกต่างกัน
3. ด้านการจัดจําหน่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.40 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ บุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกัน
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.23 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ บุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้านส่ งเสริ มการขายไม่แตกต่างกัน
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การทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอาง
การตัดสิ นใจซื้อ
ความถี่ในการซื้อ
S.D.
F
Sig.

เครื่ องสําอางออนไลน์
เครื่ องสําอาง
ด้านผลิตภัณฑ์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.53
0.55
5.30 0.00*
2-3 สัปดาห์/ครั้ง
4.16
0.52
เดือนละครั้ง
3.83
0.60
ไม่แน่นอน
3.90
0.58
ด้านราคา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.70
0.64
3.95 0.01*
2-3 สัปดาห์/ครั้ง
4.22
0.41
เดือนละครั้ง
4.01
0.64
ไม่แน่นอน
3.93
0.61
ด้านการจัดจําหน่าย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.65
0.63
2.38
0.07
2-3 สัปดาห์/ครั้ง
4.05
0.81
เดือนละครั้ง
4.05
0.84
ไม่แน่นอน
4.16
0.74
ด้านส่ งเสริ มการขาย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.96
0.82
4.63 0.00*
2-3 สัปดาห์/ครั้ง
4.04
0.36
เดือนละครั้ง
3.60
0.74
ไม่แน่นอน
3.73
0.68
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

52
จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางโดยใช้สถิติ Oneway ANOVA: F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ความถี่ในการซื้ อ
เครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอาง
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านราคา แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านการจัดจําหน่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.07 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ความถี่ในการซื้อ
เครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกัน
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ความถี่ในการซื้อ
เครื่ องสําอางมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านส่ งเสริ มการขายแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 ราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : ราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง
การตัดสิ นใจซื้อ
ราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง
S.D.
F
Sig.

เครื่ องสําอางออนไลน์
ด้านผลิตภัณฑ์
ตํ่ากว่า1,000 บาท
3.77
0.49
8.41 0.00*
1,000- 2,000 บาท
4.04
0.61
2,001 – 3,000 บาท
3.98
0.67
มากกว่า 3,000 บาท
3.63
0.45
ด้านราคา
ตํ่ากว่า1,000 บาท
3.85
0.55
6.39 0.00*
1,000- 2,000 บาท
4.07
0.63
2,001 – 3,000 บาท
4.10
0.61
มากกว่า 3,000 บาท
3.73
0.49
ด้านการจัดจําหน่าย
ตํ่ากว่า1,000 บาท
4.04
0.79 11.17 0.00*
1,000- 2,000 บาท
4.25
0.74
2,001 – 3,000 บาท
4.19
0.77
มากกว่า 3,000 บาท
3.43
0.44
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ตํ่ากว่า1,000 บาท
3.61
0.63
6.96 0.00*
1,000- 2,000 บาท
3.73
0.67
2,001 – 3,000 บาท
4.06
0.73
มากกว่า 3,000 บาท
3.78
0.67
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอางโดยใช้สถิติ One-way
ANOVA: F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอาง
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอาง
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านราคา แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านการจัดจําหน่ าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ราคาที่ซ้ื อ
เครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านการจัดจําหน่าย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ราคาที่ซ้ื อ
เครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านส่ งเสริ มการขาย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
H0 : วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ ลื อ กซื้ อเครื่ องสํ า อางต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ ลื อ กซื้ อเครื่ องสํ า อางต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่ องสําอาง
S.D.
F
Sig.
การตัดสิ นใจซื้อ
วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ

เครื่ องสําอางออนไลน์
เครื่ องสําอาง
ด้านผลิตภัณฑ์
ใช้เอง
3.88
0.58
3.68 0.01*
ใช้ในครอบครัว
4.18
0.67
ให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี
3.87
0.40
เป็ นของขวัญ/ของฝากใน
3.76
0.58
โอกาสต่างๆ
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่ องสําอาง (ต่อ)
S.D.
F
Sig.
การตัดสิ นใจซื้อ
วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ

เครื่ องสําอางออนไลน์
เครื่ องสําอาง
ด้านราคา
ใช้เอง
3.96
0.58
6.50 0.00*
ใช้ในครอบครัว
4.31
0.63
ให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี
3.84
0.56
เป็ นของขวัญ/ของฝากใน
3.71
0.65
โอกาสต่างๆ
ด้านการจัดจําหน่าย
ใช้เอง
4.11
0.79
1.81
0.14
ใช้ในครอบครัว
4.29
0.50
ให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี
3.86
0.89
เป็ นของขวัญ/ของฝากใน
3.96
0.78
โอกาสต่างๆ
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ใช้เอง
3.70
0.67
5.33 0.00*
ใช้ในครอบครัว
4.14
0.50
ให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี
3.61
0.70
เป็ นของขวัญ/ของฝากใน
3.70
0.81
โอกาสต่างๆ
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กับข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่ องสําอางโดยใช้สถิติ
One-way ANOVA: F-test พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ
เครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้ อ
เครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านราคา แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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3. ด้านการจัดจําหน่ าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.14 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ วัตถุประสงค์ที่
เลือกซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกัน
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ วัตถุประสงค์ที่
เลือกซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านส่ งเสริ มการขาย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 25 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั
1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่องสํ าอางใน
ระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน
1.1 เพศ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2 อายุ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.4 ระดับการศึกษาต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน
2.1บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2ความถี่ ในการซื้ อเครื่ องสําอาง มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3 ราคาที่ ซ้ื อเครื่ องสําอาง มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.4 วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้ อเครื่ องสําอาง มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ผลการทดสอบ

แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน

ไม่แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธี
ทางสถิติและคํานวณค่าต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (สถิติt-test) และการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม (สถิติF-test)ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรื อ
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 84.3 มีอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.5 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.0
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 74.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 39.8
2. ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ประเภทลิปสติกคิดเป็ นร้อยละ 21.2 เลือกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เพราะ
สิ นค้าส่ งถึงที่ คิดเป็ นร้อยละ 30.9 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ คือ
ตนเองคิดเป็ นร้อยละ 48.0 ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ไม่แน่นอนคิดเป็ นร้อย
ละ 64.5 ราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง 1,000- 2,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 40.8
และวัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เพื่อใช้เองคิดเป็ นร้อยละ 78.0
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3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์
จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ในภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดจําหน่ายด้านราคาด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่ งเสริ มทางการขาย มีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์พ บว่ า เครื่ อ งสํา อางมี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ มี สิ น ค้า ให้ เ ลื อ ก
หลากหลายหี บห่ อสวยงามเครื่ องสําอางมีคุณภาพดีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ และมีการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเช่นเดียวกัน
3.2 ด้า นราคาพบว่ า เครื่ อ งสํา อางจากระบบขายตรงมี ร าคาถู ก กว่ า เมื่ อ เที ย บกับ
เครื่ องสําอางที่ จาํ หน่ ายตามห้างร้านทัว่ ไป มี ผลิตภัณฑ์หลายระดับราคาให้เลือกซื้ อชําระเงิ นได้
หลายช่องทาง (โอนเงิน หรื อใช้เครดิตการ์ ด) และเครื่ องสําอางมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในระดับมากเช่นเดียวกัน
3.3 ด้านการจัดจําหน่ ายพบว่า ส่ งสิ นค้าถึงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุด
ปั จจัยสั่งซื้ อจากที่ใดก็ได้สั่งซื้ อเวลาใดก็ได้ และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดีมีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับ
มากเช่นเดียวกัน
3.4 ด้า นส่ ง เสริ ม ทางการขายพบว่ า เครื่ อ งสํา อางมี ส่ ว นลด มี ก ารจัด โปรโมชั่น
สมํ่าเสมอมีการโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ ใช้พรี เซนเตอร์ที่น่าเชื่อถือ และมีระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสม
แต้มหรื อรับส่ วนลดพิเศษ มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเช่นเดียวกัน
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.1.1 เพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.1.2 อายุต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.1.4 ระดับการศึกษาต่อเดื อน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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4.2 พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.2.1 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
4.2.2 ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอาง มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.2.3 ราคาที่ ซ้ื อเครื่ องสําอาง มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4.2.4 วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่ องสําอาง มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนและระดับ
การศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุลณัช เดชมานนท์
(2556) ได้ศึกษาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจํากัด ผลการวิจยั
พบว่าอายุมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่ งเสริ มการขายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อํานวย ปาอ้าย (2552) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั รุ่ นในภาคตะวันออกต่อการซื้ อเครื่ องสําอางจากระบบขายตรงผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั รุ่ นในเขตภาคตะวันออกที่มีอายุและรายได้ที่ได้รับจากผูป้ กครองแตกต่างกัน มีทศั นคติ
ต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางจากระบบขายตรงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางต่างกัน ได้แก่ ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสําอาง
ราคาที่ซ้ื อเครื่ องสําอาง และวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้ อเครื่ องสําอาง มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
ในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจํากัด ผลการวิจยั พบว่าเหตุผลของการเลือกซื้อ มีความสัมพันธ์
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กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่ งเสริ มการขาย ในขณะที่วิธีการ
สัง่ ซื้อและระยะเวลาในการสัง่ ซื้อมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิ จ ัย พบว่า กลุ่ มลู ก ค้า เป้ าหมายของการซื้ อเครื่ อ งสํา อางในระบบ
ออนไลน์เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุ 20 – 30 ปี เป็ นกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท โดยเฉลี่ยจะซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ต่อครั้งประมาณ 1,000 - 2,000
บาท ส่ วนใหญ่จะเลือกซื้อสิ นค้าประเภทลิปสติกแป้ ง และครี มบํารุ งผิวหน้า โดยซื้อใช้เองและมีการ
ตัดสิ นใจซื้อด้วยตนเอง แต่มีการซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์แบบไม่แน่นอน ชื่นชอบการซื้อ
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เพราะสิ นค้าส่ งถึงที่ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายและสามารถสั่งซื้ อ
จากที่ใดและเวลาใดก็ได้ซ่ ึงสอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว
และสามารถตอบสนองได้ทุกเวลา ดังนั้น ผูป้ ระกอบการที่ขายเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ ควร
มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายหลักดังกล่าวโดยการขายสิ นค้าในราคาที่กลุ่ม
ลูกค้าสามารถซื้อได้
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย การส่ งเสริ มการขายด้วยระบบบัตรสมาชิ กเพื่อสะสมแต้มหรื อรั บส่ วนลด
พิเศษ ยังไม่เป็ นที่สนใจมากนัก ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนการตัดสิ นใจซื้อตํ่าที่สุด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการที่
ขายเครื่ องสําอางออนไลน์ควรจัดโปรโมชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการให้ส่วนลดในการสั่ง
สิ นค้าออนไลน์เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อมากขึ้น
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่ ายและด้านส่ งเสริ ม
การขายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มอายุต่าํ กว่า 20 ปี สู งกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความสําคัญกับคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ มี สินค้าหลากหลาย การเพิ่มความสะดวกในช่ อง
ทางการจําหน่ายและการชําระเงิน และการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ต่างให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
1.4 ผลการวิจยั พบว่า บุคคลอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเองและซื้อใช้เอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการ
ซื้ อ เครื่ อ งสํา อางแบบไม่ แ น่ น อนให้ค วามสํา คัญ ในปั จ จัย ด้า นการจัด จํา หน่ า ยมากที่ สุ ด ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการควรจัดโปรโมชัน่ ในช่วงปลายเดือนหรื อต้นเดือน เนื่ องจากเป็ นช่วงที่ผบู ้ ริ โภคยังมี
กําลังซื้อสูงเพื่อกระตุน้ ความสนใจแก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีการซื้อแบบไม่แน่นอน
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 การวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเท่ านั้น ไม่ ไ ด้ทาํ การเปรี ย บเที ยบแต่ ละแบรนด์
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาประชากรเปรี ยบเทียบระหว่างแบรนด์
เครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของแต่ละยีห่ อ้
2.2 ควรทําการศึ กษาตัวแปรอิสระอื่ นที่ อาจส่ งผลต่ อการเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางใน
ระบบออนไลน์ เช่ น การออกแบบเว็บไซต์ออนไลน์ หรื อขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อมาตอบสนองความต้องการและค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคนําข้อมูลมาพัฒนากล
ยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งข้อมูลที่ได้รับจากการ
ตอบแบบสอบถามนี้จะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ในระดับปริ ญญาโท
2. แบบสอบถามนี้ ใช้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
และสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามแต่อย่างใด
3. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ส ละเวลา และให้ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามมา
ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นักศึกษาปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงใน ตามความจริ งเกี่ยวกับตัวของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ตํ่ากว่า20 ปี
 41 – 50 ปี

 20 – 30 ปี
 51-55 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ ปวช.
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………

 31 – 40 ปี
 มากกว่า 55 ปี
 อนุปริ ญญา/ปวส.
 ปริ ญญาเอก

4. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริ ษทั เอกชน
 ธุรกิจส่ วนตัว
 ค้าขาย
 รับจ้าง
 อื่นๆโปรดระบุ……………………………
5. รายได้ต่อเดือน
 ตํ่ากว่า10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท  40,001 – 50,000 บาท  50,001 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ในข้อที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด
6. ประเภทของเครื่ องสําอางที่เลือกซื้อออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แป้ ง
 ลิปสติก
 ครี มบํารุ งผิว หน้า  ครี มบํารุ งรอบดวงตา
 อายแชโดว์  มาสคาร่ า
 ครี มลดริ้ วรอย  รองพื้น (BB)
 บรัชออน  อายไลเนอร์
 ครี มกันแดด
 อื่น ๆ โปรดระบุ……….
7. สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
 สิ นค้าส่ งถึงที่
 มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย  มีการให้ขอ้ มูลสิ นค้าชัดเจน
 เพื่อน/ญาติแนะนํา
 มีสินค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้  ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์
 สามารถชําระเงินโดยใช้เครดิตการ์ด
 อื่น ๆ โปรดระบุ………
8. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
 ตนเอง
 เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
 พรี เซนเตอร์/ดาราที่ชื่นชอบ
 แฟน/สามี/ภรรยา
 อื่น ๆ โปรดระบุ……………………
9. ความถี่ในการซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์
 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 2-3 สัปดาห์/ครั้ง
 เดือนละครั้ง
 ไม่แน่นอน
10. ราคาที่ซ้ือเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ต่อครั้ง
 ตํ่ากว่า1,000 บาท  1,000- 2,000 บาท
 2,001 – 3,000 บาท  มากกว่า 3,000 บาท
11. ปกติท่านมักซื้อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์เพื่อ
 ใช้เอง
 ใช้ในครอบครัว
 ซื้อเป็ นของขวัญ/ของฝากในโอกาสต่างๆ

 ซื้อให้แฟน/ภรรยา หรื อ สามี
 อื่นๆ โปรดระบุ……………
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ตอนที่ 3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสํ าอางในระบบออนไลน์
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อที่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางออนไลน์
5 4 3 2 1
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. เครื่ องสําอางมีคุณภาพดี
2. เครื่ องสําอางมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ
3. มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
4. มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเ่ สมอ
6. หี บห่อสวยงาม
ด้ านราคา
7. มีผลิตภัณฑ์หลายระดับราคาให้เลือกซื้อ
8. เครื่ องสําอางมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
9. ชําระเงินได้หลายช่องทาง (โอนเงิน หรื อใช้เครดิตการ์ด)
เครื่ องสําอางจากระบบขายตรงมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบ
10.
กับเครื่ องสําอางที่จาํ หน่ายตามห้างร้านทัว่ ไป
ด้ านการจัดจําหน่ าย
11. ส่ งสิ นค้าถึงที่
12. เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี
13. สัง่ ซื้อจากที่ใดก็ได้
14. สัง่ ซื้อเวลาใดก็ได้
ด้ านส่ งเสริมการขาย
15. เครื่ องสําอางมีส่วนลด
16. มีการจัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ
17. มีระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มหรื อรับส่ วนลดพิเศษ
18. มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
19. ใช้พรี เซนเตอร์ที่น่าเชื่อถือ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.852
19
Scale Statistics
Mean
Variance Std. Deviation N of Items
71.40
77.283
8.791
19
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