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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ
เครื่องสำอางออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ และปัญหา อุปสรรคในการซื้อเครื่องสำอาง
ออนไลน์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 400 ชุด โดยใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ
เครื่องสำอางออนไลน์มากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
(2) พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ มีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน ซื้อครั้งละไม่เกิน 500 บาท
โดยซื้อเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือผิวพรรณมากที่สุด ซึ่งจะเลือกซื้อเมื่อพบเครื่องสำอางที่
ถูกใจ ซื้อผ่านช่องทาง Facebook ด้วยการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร และมีช่วงเวลาใน
การซื้ อ คือ 18.01–24.00 น. (3) ปั ญ หาและอุป สรรคในการซื้ อเครื่ อ งสำอางออนไลน์ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
การจัดส่งสินค้าล่าช้า และสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนในรูปตัวอย่างหรือที่โฆษณา ค่าเฉลี่ย 2.48
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค, เครื่องสำอางออนไลน์
Abstract
The purpose of this research was to study of Marketing Mix factors affecting
consumers in Online Cosmetics Buying, Consumer Buying Behavior of Online Cosmetics,
Problems and Obstacles of Online Cosmetics Buying. The research instrument used in the
investigation was questionnaire forms with 400 subjects. According to the data collection
procedures the statistics programs were applied to analyzed frequency, percentage, mean
and standard deviation. The research found that 1) Marketing Mix Factor, Marketing Mix
factors that affecting in online cosmetics buying are Product and Channel of Distribution
factor. 2) Consumer Buying Behavior, online cosmetics buying behavior, there is a frequency
to buy 1-2 times a month with each buying is not over 500 Baht, choose the most facial
skin/skin care products, buy when they found a favorite cosmetic on Facebook, make
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payment by bank transfer and the time of buying is 18.00 – 24.00 hrs. 3) Problems and
Obstacles of online Cosmetics Buying were delayed shipping and the product does not look
like the sample or advertisement at mean 2.48
Keyword: Marketing mix factors, Consumer Buying Behavior, Online Cosmetics
1. บทนำ
เนื่ องจากปั จ จุบั น ทุกเพศ ทั้งเพศชาย เพศหญิ ง และทุกๆ ช่วงวัย ต่างให้ ความสนใจใส่ ใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแล
รักษาผิวพรรณ เครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น
ข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลั ยหอการค้าไทย ที่ได้ทำการจัดอันดับ 10 ธุรกิจที่โดด
เด่น พ.ศ.2562 โดยมีเกณฑ์พิจารณาและให้คะแนน 5 ด้าน คือ ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงและภาวการณ์แข่งขัน ความต้องการและความสอดคล้องกับกระแสนิยม พบว่า ธุรกิจเครื่องสำอาง
และครีมบำรุงผิว เป็นธุรกิจที่อยู่ในอันดับ 3 (https://www.thebangkokinsight.com/89388/) ของธุรกิจที่
โดดเด่น ขณะที่ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธุรกิจเครื่องสำอางจะ
แข่งขันกันรุนแรงและคาดว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมี
โอกาสขยายตัวไปกว่า2 แสนล้านบาท ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทยกลุ่มสกินแคร์ มีมูลค่าสูง
ถึง 400,000 ล้ านบาท เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ บ ำรุงเพื่อผิ วขาวถึง 48% ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ำรุงผิ ว แบบทั่ว ไป 43% และ
ผลิตภัณฑ์บำรุงแบบให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9% และจากการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ าไทย (https://www.smartsme.co.th/content/218721) พบว่ า ปี 2562 ธุ รกิ จ
เครื่องสำอางและสกินแคร์ เป็นธุรกิจรุ่งมาแรงเป็นอันดับ 3 นอกจากนั้น ยังคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสำอาง
ของไทยปี 2562-2566 จะเติบโตราว 7.14% จากอัตราการเติบโตปี 2560 ที่ 7.8% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68
แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มสกินแคร์สูงสุด มีสัดส่วน 47% ของทั้งหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
18% เครื่องสำอาง 14% ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย16% และน้ำหอม 5% ขณะที่แนวโน้มในปี
2562-2566 คาดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดความงามจะเริ่มเปลี่ยนไปจากการให้ความสนใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น และด้วยปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคของโลกไร้พรมแดน ที่เชื่อมต่อ
กันด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ร้านค้าต่างๆ เล็งเห็นช่องทางที่จะเพิ่มเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายได้
รวดเร็ วขึ้น ด้ว ยการจั ดจำหน่ ายออนไลน์ ผ่ านเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook)
อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เว็บไซต์ (Web Site) หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ (Applications) เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ในเขต
อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ขึ้ น ที่ มี จ ำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2562 เท่ า กั บ 1,878,146 คน
(http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php: ระบบสถิ ติ ท างการทะเบี ย น) ซึ่ งเป็ น อีก ธุรกิ จ
หนึ่งที่น่าสนใจที่ถือเป็นธุรกิจในอันดับ 3 ของธุรกิจที่โดดเด่น เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการกิจการ/
ร้านขายเครื่องสำอางออนไลน์ หรื อผู้ ส นใจจะประกอบกิจการเครื่องอางออนไลน์ ที่น่าจะเป็นไปตามการ
คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มในการเติบโตของตลาดเครื่องสำอางของไทยปี 2562-2566
2. ผลการวิจัย
ในการดำเนิ นการศึกษา ปั จ จัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่องสำอาง
ออนไลน์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาโดยกำหนดวัตถุประสงค์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำวิธี
การศึกษาเหล่านี้มาประกอบการอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
2.1.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
2.1.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
2.2 ขอบเขตของการวิจัย/กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านการศึกษา ศึกษาเฉพาะผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน ตามภาพดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวแปรตาม
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสำอางออนไลน์
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง
ออนไลน์

ตัวแปรตาม
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
- ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางใน 1 เดือน
- จำนวนเงินที่ซื้อในแต่ละครั้ง
- ประเภทเครื่องสำอางที่เลือกซื้อ
- โอกาสในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
- ช่องทางเลือกซื้อเครื่องสำอาง
- ช่องทางชำระเงิน
- ช่วงเวลาในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย
2.3 วิธีดำเนินการวิจัย
2.3.1 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
2.3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.3.1.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่
มีผู้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
การซื้ อ เครื่ อ งสำอางออนไลน์ ข องผู้ บ ริ โภค และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ งเป็ น เอกสารประเภทรายงานวิ จั ย
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บทความวิจัย วารสารเอกสารวิชาการต่างๆ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้เก็บรวบรวมนี้จะได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป
2.1.1.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจำนวนประชากรที่สนใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์แน่นอน ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างที่คำนวณจากสูตรของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 มีสูตรดังนี้
P(1-P)z2
n= 2
E
n = ขนาดกลุ่ มตัวอย่าง (ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเมื่อคำนวณแล้ว = 384.16 หรือ
ประมาณ 400 คน) ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกำลังสุ่ม = 0.5
Z = ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ ก ำหนดไว้ Z = 1.96 ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95
(ระดับ 0.05)
E = ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.05
2.3.1.2 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภค เครื่องมือที่
ใช้การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การซื้อ
เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภค
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการเครื่องสำอางออนไลน์
มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยการนำคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
ความถี่ ค่าร้ อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้ เกณฑ์ แปลความหมายค่ าเฉลี่ ย ของบุ ญ ชม
ศรีสะอาด (2518) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง
น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง
น้อยที่สุด
2.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ ในเรื่องความถูกต้อง
เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ที่ค่า 95% ของ แบบสอบถามของเนื้อหาดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและแบบตรวจรายการ
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3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
เครื่องสำอางออนไลน์
4. เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องครอบคลุมเนื้อหา
5. แก้ไขแบบแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6. นำไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน
2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.3.3.1 นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อพิจารณาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
2.3.3.2 การวิเคราะห์ทางสถิติจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์คือ
2.3.3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage)
2.3.3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2.3.3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพฤติกรรม
การซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ของผู้ บ ริโภค ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2.3.3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการซื้อ
เครื่ องสำอางออนไลน์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่ ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.25 มีอายุระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 80.25 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีอาชีพนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 62.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.50
2.4.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ
เครื่องสำอางออนไลน์
ปัจ จัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสําอางออนไลน์ เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่
มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
รวม

ระดับความสำคัญ
SD
0.99
0.97
0.99
1.10
1.03

̅
𝒙
3.53
3.47
3.53
3.31
3.46

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ เครื่ อ งสำอางออนไลน์ โดยรวมมี
̅= 3.46) เมื่ อพิ จ ารณาปั ญ หาเป็ น รายข้ อพบว่ าปั จ จั ยที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด คื อ
ความสำคัญ ในระดับ ปานกลาง (𝒙
̅= 3.53) รองลงมา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสำคัญในระดับมาก (𝒙
̅= 3.47) และปั จ จัย ด้ านการส่งเสริม การตลาด มี
คือ ปั จจั ย ด้านราคา มีความสำคัญ ในระดับ ปานกลาง (𝒙
̅= 3.31)
ความสำคัญในระดับปานกลาง (𝒙
2.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภค ใน
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ใน
การซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ในแต่ละครั้ง ไม่
เกิน 500 บาท โดยเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือผิวพรรณมากที่สุด
2.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการ
เลือกซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การจัดส่งสินค้าล่าช้า และสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนใน
รูปตัวอย่างหรือที่โฆษณา
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยเมื่อ
ซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
ปัญหา และอุปสรรค
การจัดส่งสินค้าล่าช้า
สินค้าที่ได้ไม่เหมือนในรูปตัวอย่าง/โฆษณา
ชำระเงินแล้วแต่ทางร้านไม่ส่งสินค้าให้
สินค้าที่ได้รับ เกิดความเสียหาย เช่น แตก หัก
สินค้าที่ได้รับเสื่อมคุณภาพ หรือใกล้หมดอายุ
รวม

̅
𝒙
2.48
2.48
2.45
2.43
2.40
2.49

ระดับความสำคัญ
SD
1.20
1.20
1.35
1.29
1.31
1.27

แปลผล
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

จากตาราง 2 พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ลู ก ค้ า พบ เมื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งสำอางออนไลน์ โดยรวม
̅= 2.49) และเมื่อพิ จ ารณาปัญ หาเป็ นรายข้ อพบว่า ปั ญ หาที่พบมากที่สุ ดคื อ
มีความสำคัญ ในระดับน้ อย (𝒙
̅= 2.48)
การจั ด ส่ งสิ น ค้ าล่ าช้ า และสิ น ค้ าที่ ได้ รั บ ไม่ เหมื อ นในรูป ตั ว อย่ าง มี ค วามสำคั ญ ในระดั บ น้ อ ย (𝒙
̅= 2.45) และสินค้าที่ได้รับ
รองลงมา คือ ชำระเงินแล้วแต่ทางร้านไม่ส่งสินค้าให้ มีความสำคัญในระดับน้อย (𝒙
̅= 2.43)
เกิดความเสียหาย เช่น แตก หัก ล่าช้า มีความสำคัญในระดับน้อย (𝒙
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3. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยพบว่า
3.1 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการซื้อ
̅= 3.46) เมื่อพิจารณาปั ญหาเป็นรายข้อ
เครื่องสำอางออนไลน์โดยรวม มีความสำคัญในระดับปานกลาง (𝒙
พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสำคัญใน
̅= 3.53) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา มีความสำคัญในระดับปานกลาง (𝒙
̅= 3.47) และปัจจัย
ระดับมาก (𝒙
̅= 3.31)
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญในระดับปานกลาง (𝒙
3.2 พฤติกรรมการซื้อ ลูกค้าส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน ซื้อ
ครั้งละไม่เกิน 500 บาท จำนวน 240 คน โดยซื้อเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือผิวพรรณมาก
ที่สุด ซึ่งจะเลือกซื้อเมื่อพบเครื่องสำอางที่ถูกใจ ซื้อผ่านช่องทาง Facebook ด้วยการชำระเงินผ่านช่องทางการ
โอนเงินผ่านธนาคาร และมีช่วงเวลาในการซื้อ คือ 18.01 – 24.00น.
3.3 ปั ญหาและอุปสรรคของการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การจัดส่งสินค้า
̅= 2.48) รองลงมา คือ ชำระเงิน
ล่าช้า และสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนในรูปตัวอย่าง มีความสำคัญในระดับน้อย (𝒙
̅= 2.45) และสินค้าที่ได้รับ เกิดความเสียหาย เช่น
แล้วแต่ทางร้านไม่ส่งสินค้าให้ มีความสำคัญในระดับน้อย (𝒙
̅= 2.43)
แตก หักล่าช้า มีความสำคัญในระดับน้อย (𝒙
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยได้ผลลัพธ์ดังนี้
1. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พบว่ า การซื้ อ
เครื่องสำอางออนไลน์ มีปัญหาในด้านการจัดส่งสินค้าล่าช้าและด้านผลิตภัณฑ์ ที่ค่าเฉลี่ย 2.48 ถึงแม้จะมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่ก็สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดส่งสินค้าเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต ดังนี้ ด้านการจัดส่งสินค้าล่าช้า ควรมีการแจ้งกำหนดการจัดส่งที่ชัดเจนว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน
กี่วัน และควรติดตามการจัดส่งจากต้นทางให้เกิดความรวดเร็วตรงตามกำหนดวันที่แจ้งลูกค้า ส่วนในด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือปัญหาสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนในรูปตัวอย่างหรือที่โฆษณา ดังนั้นสิ่งที่ร้านค้าออนไลน์ควรทำหรือ
ควรปรับปรุงเพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า คือไม่ควรปรับแต่งรูปสินค้ามาก
เกินไปจนทำให้รูปผิดเพี้ยนไปจากสินค้าจริง
2. พฤติกรรมการซื้อ การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ในแต่ละครั้งไม่เกิน 500 บาท โดยเลื อกซื้อเครื่องสำอางประเภท
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิ วหน้าหรือผิ วพรรณมากที่สุ ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปัทมพร คัมภีระ, 2557) ที่ได้
ทำการศึกษา พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อ
เครื่องสำอางเฉลี่ ย 2 ครั้งใน 1 เดือน โดยในแต่ล่ะครั้งการซื้อมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเฉลี่ย 500 บาท และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงศ์, 2560) ที่ได้ทำการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา ผลวิจัยพบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีงบประมาณในการซื้อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 300-500 บาท/ครั้ง และฐนิตา
ตู้จิน ดา (2559) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศกลุ่ม
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อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้า
จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเลือก
สินค้าประเภทบำรุงผิวพรรณ (Skin care) มากที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่ส ามารถสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ว่า
กลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ในแต่ละครั้ง ไม่
เกิน 500 บาท โดยมีการซื้อเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือผิวพรรณมากที่สุด
3. ปั ญหาและอุปสรรคของการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกซื้อ
เครื่ องสำอางออนไลน์ ปั ญ หาที่ พ บมากที่สุ ด คื อ การจัด ส่ งสิ น ค้าล่ าช้า และสิ น ค้าที่ได้รับไม่เหมื อนในรูป
ตั ว อย่ า งหรื อ ที่ โ ฆษณา ซึ่ งมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด (จรั ญ ชั ย กรเกตุ ม หาชั ย , 2555) Assurance (ความ
มั่นใจ) ผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริการ (Competence) มีความสุภาพและเป็นมิตรกับ
ลูกค้า (Courtesy) มีความชื่อสัตย์ และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) ดังนั้น เมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้าไปแล้ว เกิดมีปัญหาที่ว่า สินค้าจริงที่ได้รับไม่เหมือนในรูปตัวอย่าง ก็อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่
มั่นใจที่จะกลับมาซื้ออีกครั้ง และยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นคือ การที่ลูกค้าบอกต่อคนอื่นๆ ก็จะทำให้แบรนด์เกิด
ความเสียหายตามมาได้
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การซื้อเครื่องสำอาง
ออนไลน์ มีปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ในด้านการจัดส่งสินค้าล่าช้า และด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการสามารถ
นำเอาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงทั้งด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดส่งสินค้า ได้ ดังนี้
ด้านการจัดส่งสินค้าล่าช้า ควรมีการแจ้งกำหนดการจัดส่งที่ชัดเจนว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าภายในกี่ วัน และควร
ติดตามการจัดส่งจากต้นทางให้ เกิดความรวดเร็วตรงตามกำหนดวันที่แจ้งลูกค้า ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ คือ
ปัญหาสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนในรูปตัวอย่างหรือที่โฆษณา ดังนั้นสิ่งที่ร้านค้าออนไลน์ควรทำหรือควรปรับปรุง
เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แ ก่ลูกค้า คือไม่ควรปรับแต่งรูปสินค้ามากเกินไปจนทำให้
รูปผิดเพี้ยนไปจากสินค้าจริง
4.2 ข้ อ เสนอแนะในการทำวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไป ควรจะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสำอางออนไลน์ เพื่อให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5.เอกสารอ้างอิง
กฤตินา จันทร์หวร (2559: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อฟ ผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรปริญญา
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
จรัญชัย กรเกตุมหาชัย (2555: บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการฝึกอบรมขอบริษัท
แบงค์คอกควอลิตี้ เซอร์วิส จํากัด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร (2560:วารสาร) การศึกษาการซื้อขายสินค้ากลุ่มแฟชั่นในสื่อสังคมออนไลน์ . วารสาร
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560
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ฐนิตา ตู้จินดา (2559: บทคัดย่อ) งานปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศ
กลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโลก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดลนภา รูปขันธ์ (2558: บทคัดย่อ) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้สื่อโซเซียลมีเดียผ่านเฟชบุ๊กของผู้ขายสินค้า
กลุ่มสุภาพสตรี.
ปัทมพร คัมภีระ (2557: บทคัดย่อ) พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของ นักศึกษาหญิงใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อ ศึก ษาเปรียบเที ย บพฤติ กรรมการซื้ อเครื่องสำอางผ่ านเว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ ค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ยุพเรศ พิริยพลพงศ์. (2558: บทคัดย่อ) ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้า
ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บแล็ ตของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร. เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจำปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. มปท.
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