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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 

400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส สถิติที ่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทอสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชสถิติทดสอบ

แบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)หากพบความแตกตาง

จำนำไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

เกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาและ

ดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี ่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Abstract 

Research study on the purchasing decision beauty products through online channels 

of consumer in Bangkok  and metropolitan region. The sample group used in this research 

was 400 consumers in the Bangkok Metropolitan region. using the Simple Random Sampling 

method as a quantitative research study. The tool for collecting data is an electronic 

questionnaire. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation. We examined the hypothesis for comparison using a t-test statistic. ANOVA) If 

differences were found, they were compared in pairs by using LSD method and multiple 

regression analysis. 

          The hypothesis testing revealed that the demographic factor of consumers in Bangkok 

and vicinities with different sexes ages education, income and occupation had no effect on 

the purchasing decision beauty products through online channels of consumer in Bangkok  

and metropolitan region The marketing mix factor price promotion Affects the purchasing 

decision beauty products through online channels of consumer in Bangkok  and 

metropolitan region. 

บทนำ 

 ตลาดการซื้อขายออนไลนเปนรูปแบบหนึ่งของการพาณิชยซึ ่งในปจจุบันสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อ COVID-19 ไดเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคไปอยางถาวร กลายเปนฐานผูซื ้อที่คุ นเคยกับ

เทคโนโลยีและพรอมจายผานชองทางออนไลนมากข้ึน การศึกษาคร้ังนีพ้บวาชาวไทยมีอัตราการใชชองทางช

อปปงออนไลนสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการระบาดของ COVID-19 ผูบริโภคถึง 94 % ระบุวา

การชอปปงออนไลนเปนชองทางที่มาชวยพวกเขาไวในป 2563 ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่สูงที่สุดในโลก เทียบกับ

คาเฉลี่ยทั่วโลกที่ 62% ในสวนของการซื้อขายออนไลนยังคงเติบโตไดดีตามการเติบโตของตลาดตัวอยางการ

เติบโตอยางตอเนื่อง 

รานขายสินคาเฉพาะอยางเปนหนึง่ใน Segment ที่คอนขางสำคัญของรานคาในสมัยใหม ซึ่งเนนขายสินคาที่

มีคุณภาพและราคาสูงโดยจะมพีนักงานขายคอยชวยเหลือในคำแนะนำ เพื่อตอบโจทยในผูบริโภคที่ตองการ

สินคาในดานนั้นๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยปจจุบันนี้มีรานคาในกลุมประเภทที่เจาะจงกับสินคาเพื่อความ

งามมีหลากหลาย เชน BOOTS,WATSONS,EVEANBOY เปนตน สิ่งหนึ่งที่ทำใหผูบริโภคของตลาดดานนี้ใน

ความสนใจคือ ตองการใหตนเองดูดีอยูเสมอ ดวยกำลังการซื้อและขอเสนอของแถมสวนลดปจจัยตางๆ 

เหลานี้ทำใหตลาดในดานความสวยยังคงมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องในกลุมคนรุนใหม 

 การเติบโตของ E-Commerce ทำใหรานคาปลีกตางหันมาสนใจเปดรานคาออนไลนกันมากข้ึน 

ผูบริโภคสวนใหญยังคงใชอินเตอรเน็ตโดยประเทศไทยมีอัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ตอยูที่ 47.50% สวนการ

ชำระเงินทางรานเสนอทางเลือกเชน โอนผานบัญชี เก็บเงินปลายทางและชำระผานบัตรเครดิต ชองทาง

เหลานี้ตอบโจทยผูบริโภคเปนอยางมาก เนื่องจากปจจุบันผูคนไมคอยมีเวลาในการซื้อของชำมากเทาไหร จึง
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เปนโอกาสที่ใหรานคาปลีกเขามาตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยตรง โดยอัตราการเติบโตของ

มูลคา ทั้งนี้ในผลของการสำรวจพบวาสินคาในกลุมของผลิตภัณฑประเภทความงามมีสัดสวนการซื้อขายเปน

อันดับ 1 เชนสินคาประเภทอาหารเสริม ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา เปนตน 

ดวยเหตุนี้ตัวผูวิจัยไดเล็งเห็นความนาสนใจในปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงาม

ผานชองทางออนไลน จึงตองการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อของบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบ

ถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันผานชองทางออนไลน และเพื่อใหเขาใจถึงดาน

สวนผสมของการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา เพื่อที่จะนำขอมูลเหลานี้ไปประกอบการ

วางแผนการตลาดและปรับใชกับกลยุทธของบริษัทฯ ที่จะสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริโภคตอไปในอนาคต ปญหาจากการซื้อสินคาและบริการทางออนไลนพบวา สิ่งที่ทำใหผูบริโภคไมพอใจ

มากไดแก การที่ไดรับสินคาจากผูขายชากวากำหนดและเมื่อไดรับสินคาไมตรงกับสิ่งที่ผูขายแสดงไวบนหนา

เว็บไซตและสินคานั้นเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายหลักวาดวยการคุมครองผูบริโภคสามารถเปลี่ยน

หรือคืนสินคาไดนั้น แมจะไมมีการแจงไวบนเว็บไซตซึ่งหลายครั้งพบวาบางเว็บไซตนั้นมีการขึ้นขอความ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทาง

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ การศึกษาจำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได 

และอาชีพ วามีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกี ่ยวกับความงามผานชองทาง

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดวามี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล หรือไมโดยขอมูลที่ได จากการศึกษาจะเปนโอกาสใหกับผูประกอบการและตัวผูวิจัยสามารถนำไป

ประยุกตใช เพื่อใหเกิดแนวทางหรือสรางจุดแข็งกำจัดจุดออนในการดำเนินธุรกิจออนไลน ตลอดจนวางกล

ยุทธทำการตลาดไดตรงกลุมตรงเปาหมาย เสริมสรางและยกระดับตลาดออนไลน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผาน

ชองทางออนไลน 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลน จำแนกตาม

ปจจัยประชากร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับความงาม

ผานชองทางออนไลน 

ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับ

ความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาจากสวนผสม

ทางการตลาด (4Ps) ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดาน
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ชองทางการจัดจำหนาย(Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(Promotion)  อีกทั้งยังมีปจจัยดาน

ประชากรศาสตร เพศ(Gender) อายุ (Age) รายไดตอเดือน( Salary) ระดับการศึกษา( Education) ดาน

อาชีพ(Career) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสวนของเนื้อหามุงศึกษาถึงอิทธิพลของความนาเชื่อถือของรานคาใน

ชองทางออฟไลนที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานชองทางออนไลนและในสวนของประชากรไทย ที่มี

ประสบการณซื้อสินคาเพื่อความงามผานชองทางหนารานคา( ออฟไลน) และชองทางออนไลนเปนหลัก ที่มี

อายุระหวาง 18-40 ป จัดอยูในกลุม Generation Y หรือ Millennial ซึ่งเปนกลุมนักศึกษาและวัยทำงานซึ่ง

มีรายไดปานกลางถึงสูง มีความเขาใจและรูจักการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ ื ่อใหทราบถึงกระบวนการตัดส ินใจซื ้อสินคาเก ี ่ยวกับความงามของผู บร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพ ื ่อใหทราบถึงกระบวนการตัดส ินใจซื ้อสินคาเก ี ่ยวกับความงามของผู บร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจำแนกตาม ประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ดานระดับการศึกษา ดาน

รายไดและดานอาชีพ 

 3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนประสมของกระบวนการตัดสินใจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

เก่ียวกับความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของ ลักษณะทาง

กายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทำใหการตัดสินใจ เลือกรับบริการ แตละ บุคคลมีความ

แตกตางกัน โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที ่มีอิทธิพลตอการพฤติกรรมการซื ้อ ของผู บริโภค 

การศึกษาลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากความแตกตางของประชากร ในแตละดานจะทำ

ใหมีการเลือกซื้อสินคาและใชบริการที่แตกตางกัน 

ปยมาภรณ ชวยชูหนู(2559) ไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคา

ของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย โดยไดทำการ ศึกษากลุม

ตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวาผูบริโภค

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปขึ ้นไป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 บาท และพบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันจะมีพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินคาผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

วันชัย แซซู(2561) อางอิงอาภาภรณ วัธนกุล (2555) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธ

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย โดย

ไดทำการ ศึกษากลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จำนวน400 คน ผลการ 

ศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มี
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อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 บาท และพบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

วันชัย แซซู(2561) อางอิงเสาวลักษณ สมานพิทักษวงศ(2560) การแบงสวนทางการตลาดนิยมใช

เพศเพื่อกำหนดกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ เนื่องจากความแตกตางทางเพศนั้น เปนสิ่งที่ทำใหกลุมผูบริโภค

มีความสนใจ การรับรู พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน เชน เสื้อผา เคร่ืองสำอางสินคาประเภทนี้ สามารถซื้อ

ไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย จึงควรศึกษากลุมเปาหมายเพื่อที่จะรูขนาดของกลุมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน 

วชิรวิทย  งามเพิ่มศรีแพร(2561) เปนตัวแปรหนึ่งที่สำคัญในการแบงสวนตลาด นักการตลาดจึง 

จำเปนตองศึกษาตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

พฤติกรรมการบริโภคในการซื้อประกันชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผูหญิง

สามารถทำงานไดมากข้ึน นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายยังมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิด คานิยม 

และทัศนคติ 

สมมติฐานในการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของผูวิจัยสามารถกำหนดแนวคิดเพื่อมาประกอบกับการทำวิจัยเรื่อง 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดที่ตางกันมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับ

ความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 

การออกแบบการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้มิใชการวิจัยแบบทดลอง เปนการจัดทำวิจัยโดยไมมีการจัดการกระทำหรือกำหนด

ตัวแปรใดๆ เปนการศึกษาแบบตามความเปนจริงของสภาพแวดลอมขณะนั้น มีการรวบรวมและเก็บขอมูล

เพียงคร้ังเดียว 

 

ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

กลุมประชากรสำหรับงานวิจยันี ้คือ ผูที่เคยซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนชัด ผูวจิัยจึงเลอืกสุม

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2.ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

3.ปัจจยัดา้นสถานที� (Place) 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1.อาย ุ 

2.เพศ  

3.รายได ้ 

4.ระดบัการศึกษา  

5.อาชีพ 

การตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้

เกี�ยวกบัความงามผา่นช่องทาง

ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

-การตดัสินใจซื�อ 
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ตัวอยางแบบสะดวก โดยการเปดหาตารางของกลุมตัวอยาง Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอนหรือคา Infinity จากคา

ความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางของ Taro Yamane(1973) ได

ขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส เปนการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ใชวธิีการวจิัยแบบการสำรวจ (Survey Research) โดยในแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการศึกษาวิจัยปจจยัดานตางๆ ที่มีผลตอ การ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เปนการสำรวจทำแบบสอบถามทัง้แบบปลายปดและปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบบัสมบูรณที่ไดรับความคิดเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนัน้ มา

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนดคือ 400 

คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ผูทำวิจัยไดทำการเก็บตัวอยางนั้นคือ กลุมที่มีการซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผาน

ชองทางอินเตอรเน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยการสุมแบบสะดวกและหลงัจากที่ได

จำนวนผูตอบแบบสอบถามครบตามจำนวนที่กำหนดทางผูวิจัยจะทำไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปมา

คำนวณทางสถิต ิ

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

 ทางผูวจิัยไดทำการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกสแลวนัน้ ผูวิจัยจงึนำขอมูลมา

ทำการประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.สถิติเชิงพรรณนาใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.1ใชคารอยละหาความถ่ีกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชงิกลุม ไดแก ปจจัยดานประชากร ดานเพศ 

ดานอายุ ดานรายได ดานอาชีพ และดานการศึกษา                

1.2ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลกัษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวดัเชิง

ปริมาณ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาเก่ียวกับความงามของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

2.1เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาเก่ียวกับความ

งามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 
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2.2เพื่อศึกษาแนวการตัดสนิใจซื้อสินคาเก่ียวกับความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยจำแนกตามอาย ุรายได ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได โดยการใชการวิเคราะหขอมูลแบบ

สถิติแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู 

โดยการใชวิธีขจอง LSD 

2.3เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจซื้อสินคาเก่ียวกับความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยจำแนกตามเพศ โดยใชสถิติแบบ t-test 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีวัตถุประสงคทางการวิจัยเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับ

ความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำแนกตาม 

ปจจัยประชากรศาลตร และเพือ่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อสินคา

เก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้

เปนการศึกษาวิจัยเชงิปริมาณเปนการวิจัยแบบไมทดลองซึง่ผูวจิัยไดนำขอมูลจากกลุมตัวอยาง และผูวิจัยใช

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส จำนวน 400 ฉบับบ เปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยกำหนดระดับความมีนยัสำคัญทางสถิติอยู

ที่ระดับ 0.05 

สัญลักษณและตัวอักษรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  

การวิเคราะหและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลที่ตรงกันนัน้ ผูวจิัยไดกำหนดใช

สัญลักษณและคายอดังตอไปนี ้

N  หมายถึง ขนาดประชากร  

 n  หมายถึง กลุมตัวอยาง  

   หมายถึง คาเฉลี่ย (mean)  

 S.D.  หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 *  หมายถึง คานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 LSD  หมายถึง คาสถิติสำหรับการทดสอบความแตกตางดวยการ จับคูพหุคูณ  

 t  หมายถึง คาที่ใชในการพิจารณา t-Distribution  

 F  หมายถึง คาที่ใชในการพิจารณา F-Distribution  

 Sig  หมายถึง คานัยสำคัญทางสถิติ  

 R  หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธความถดถอยเชิงพหุคูณ 

  b  หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอยปกต ิ

 SEE หมายถึง คาความคาดเคลื่อนของตัวแปรตาม 

 R  หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธความถดถอยเชิงพหุคูณ 
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 R2         หมายถึง ประสิทธิภาพในการพยากรณหรืออธิบายการผันแปร 

สำหรับการวิเคราะหขอมูลและนำเสนอขอมูลผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัยใน รูปแบบของตาราง

ประกอบคำบรรยาย โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูล และสวนที่ 2 

การทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผาน

ชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ดานชองทางการจำหนาย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับไดแก 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และ ดานผลิตภัณฑ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี้ 

 2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีของ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่ตางกัน

ตางกันทำใหการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงาม

ผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา และ ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาอภิปรายผลไดดงันี้ 

 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

 1.1 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับ

ความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพ รูปภาพของ

สินคาตรงกับสินคาที่ไดรับ และ ความมีชื่อเสียงของสินคานั้นๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ   ปยมาภรณ ชวย

ชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยสวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานบุคลากรและคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของสินคาและรานคา และดานขอมูลรานคา ขอมูลสินคาและกระบวนการ

ใหบริการ ทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน และยังสอดคลองกับวิจัยของ ชิรวิทย 

งามเพิ่มศรีแพร(2561) กลาวไววา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง “สิ่งใดๆ ที่นำเสนอเพื่อตอบสนองความ

จำเปนหรือความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ” ดังนั้นจาก ความหมายนี้ “ผลิตภัณฑ” จึงมี
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ความหมายที่กวางครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถตอบสนอง ความจำเปนและความตองการของตลาด

หรือผูบริโภคได ดังนั้นเราตองเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑหลักรวมถึงการบริการที่สามารถสรางความประทับใจ

ใหกับลูกคาและสามารถแขงกับคูแขงขันได   1.2 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นตอสวน

ประสมทางการตลาด ดานราคา อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูบริโภคสวนใหญมี

ความตองการสินคานอกเหนือจากคุณภาพของสินคาแลวยังมีความตองการสินคาที่มีราคาเหมาะสม รวมถึงมี

ราคาที่ถูกกวารานคาอ่ืนๆ ที่จำหนายสินคาประเภทเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ฉัตรนลิน แกวสม (2558) 

พบวา ปจจัยดานราคาในการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีมีน้ำหนักการตัดสินใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และยัง

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler (1999) ไดกลาววา ราคา(Price)เปน

คุณคาหรือมูลคาของตัวผลิตภัณฑที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน ซึ่งจะเปนสิ่งที่ผูบริโภคหรือผูใช สามารถ

เปรียบเทียบไดงาย โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่ไดรับวาเหมาะสมกับราคาหรือไม 

 1.3 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจำหนาย 

อยูในระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการซื้อสินคา

เกี่ยวกับความงามจากหลากหลายชองทางทางออนไลน เนื่องจากเปนวิธีการซื้อสินคาที่งายสะดวกและรวดเร็ว

ไมจำเปนตองเดินทางไปซื้อสินคาจากรานคาที่อยูหางไกล สามารถซื้อไดผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือ สมารท

โฟน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ นรากร ทิพนี (2553) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามไดใหความสำคัญที่เกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการบริการดานชองทางการจัดจำหนายที่มีผลตอการตัดสินในตออายุ

กรมธรรมของผูซื้อประกันภัยในภาพรวมทุกปจจัยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และยังสอดคลอง

กับ แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler (1999) ไดกลาววา  สถานที่จำหนาย(Place) หรือ

ชองทางจำหนาย (Place)เปนปจจัยที่เก่ียวของกับที่ตั้งและรูปแบบสถานที่ใหบริการ โดยตองพิจารณาให

เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑของเราเพื่อใหเกิดการเพิ่มมูลคา 1) รูปแบบสถานที่ขายผลิตภัณฑ หรือการบริการ ตอง

คำนึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑหรือการ ใหบริการ และกลุมผูใชหรือผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย ซึ่ง

รูปแบบตาง ๆ  และ 2) สถานที่ตั้งของรานคา เชน ตลาดนัด รานคาในหางสรรพสินคาในตัวเมือง ชานเมือง 

รานคาในยานชุมชน 

 1.4 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายสินคา เชน การจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวสามารถทำใหผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไดรับสวนลด ของแถม หรือสิทธิพิเศษตางๆ จากทางราน นั่น

หมายถึง กิจกรรมกังกลาวสงผลตอการซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ

วิจัยของ เนตรดาว ชมภูคำ (2554) คนพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับของการตัดสินใจอยูใน

ระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.59 และยังสอดคลองกับ แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ 

Kotler (1999) ไดกลาววา การสงเสริมการตลาด(Promotion)เปนการสื่อสารกันระหวางผูใหบริการ และ

ผูบริโภคหรือผูใช เพื่อกระตุนการขาย และสรางทัศนคติที่ดีกับผลิตภัณฑ โดยผานเคร่ืองมือสงเสริมการตลาดไม

วาจะเปนการโฆษณา (Advertising), การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling), การตลาดทางตรง 

(Direct Marketing), การใหขาวและ ประชาสัมพันธ(Publicity and Public Relation) การสงเสริมการขาย 
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(Sale Promotion) โดยอาจเลือกใช เคร่ืองมืออยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ เคร่ืองมือแบบประสมประสานกัน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ ลูกคาหรือผูใช ผลิตภัณฑ คูแขงขัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตาม ปจจยัประชากร 

 2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพที่มีเพศตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงามผาน

ชองทางออนไลนไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพที่มีเพศตางกัน มีความตองการซื้อสินคา

ตางๆ ผานชองทางออนไลนที่เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากการซื้อผานชองทางออนไลนเปนวิธีการซื้อที่เนนความ

สะดวกกับผูซื้อ และไดรับสินคาเหมือนกับการเดินทางไปซื้อที่หางรานโดยตรง ซึ่งไมสอดคลองกับวิจัยของ ซึ่งไม

สอดคลองกับวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู(2559)(อางอิงอาภาภรณ วัธนกุล ,2555) ไดทำการศึกษาเรื ่อง 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของ

ประเทศไทย โดยไดทำการ ศึกษากลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จำนวน400 

คน ผลการ ศึกษาพบวา ผู บริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปขึ ้นไป มีระดับการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 บาท และพบวาผูบริโภคที่มีเพศ

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน และไม

สอดคลองกับวิจัยของ เสาวลักษณ สมานพิทักษวงศ(2560) การแบงสวนทางการตลาดนิยมใชเพศเพื่อกำหนด

กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ เนื่องจากความแตกตางทางเพศนั้น เปนสิ่งที่ทำใหกลุมผูบริโภคมีความสนใจ การ

รับรู พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน เชน เสื้อผา เครื่องสำอางสินคาประเภทนี้ สามารถซื้อไดทั้งเพศหญิงและ

เพศชาย จึงควรศึกษากลุมเปาหมายเพื่อที่จะรูขนาดของกลุมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอายุตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับ

ความงามผานชองทางออนไลนไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีความตองการซื้อสินคาดาน

ความงามเหมือนๆ กัน เนื่องจากสินคาดานความงามเปนสินคาอุปโภคที่จำเปนตอชีวิตประจำวัน และ การซื้อ

สินคาออนไลนสามารถเขาถึงไดทุกชวงอายุ ดังนั้นการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนสามารถซื้อไดทุกชวงอายุ 

ซึ่งไมสอดคลองกับ วรรณภรณ ราษฎรดี(2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทาง

ออนไลน ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทาง

ออนไลนที่แตกตางกัน จากกลุมตัวอยางที่ทำการทดสอบ และไมสอดคลองกับวิจัยของ วชิรวิทย  งามเพิ่มศรี

แพร(2561)ไดสรุปไววาอายุที่แตกตางกันลูกคาจะตัดสินใจทำประกันชีวิต (โดยพิจารณาปจจัยภายใน) แตกตาง

กันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสถานภาพ 

 2.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ความคิดเห็นของผูบริโภคนั้นมีระดับ

การศึกษาอยูหลายระดับทำใหการรับรู ขอมูลขาวสาร หรือการคนหาขอมูล ซึ่งจะมีน้ำหนักของขอมูลที่ไม

ตางกันย ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ  ธัญวรรณ เยาวสังข (2555) ไดทำการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชและปจจัย

ที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ใชบริการ Facebook ในเขตอำเภอ บาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ

พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานทางเครือขาย
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สังคมออนไลน Facebook ที่แตกตางกัน และไมสอดคลองกับวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู(2559) ระดับ

การศึกษาเปนปจจัยที่สงผลตอความคิด คานิยม ความตองการสินคาระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนที่ไมแตกตางกัน 

 2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอาชีพตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับ

ความงามผานชองทางออนไลนไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็น วาในการตัดสินใจซื้อสินคาความแตกตางดานอาชีพของ

ผูบริโภคนั้นไมไดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาดานความงามผานชองทางออนไลนเลย เนื่องจากสินคาดานความ

งามดังกลาวเปนสินคาที่มีหลากหลายตรงกับความตองการของผูบริโภคไดในทุกๆ อาชีพ ซึ่งไมสอดคลองกับวิจัย

ของ วชิรวิทย งามเพิ่มศรีแพร (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการซื้อประกันชีวิตประเภท

สามัญผานชองทางออนไลน จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรคือ เพศ อายุและอาชีพ ที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญผานชองทางออนไลนที่แตกตางกัน โดยที่ระดบั

การศึกษา รายไดและสถานภาพ ที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญ ผาน

ชองทางออนไลน และไมสอดคลองกับวิจัยของ วันชัย  แซซู(2561) อางอิงเสาวลักษณ สมานพิทักษวงศ(2559) 

อาชีพของแตละกลุมผูบริโภคจะนำไปสูความจำเปนและความตองการใชสินคาที่แตกตางกัน 

 2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีรายไดตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

เก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาในการตัดสินใจซื้อสินคาระดับของรายไดนั้นไมมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อเปนอยางมาก เนื่องจากสินคาดานความงามดังกลาวเปนสินคาที่มีจำหนายที่หลากหลาย

ราคา ทำใหผูบริโภคสามารถเลือกราคาของสินคาใหเหมาะกับรายไดของตนที่ไดรับ ดังนั้น ระดับรายไดของแต

ละบุคคลจึงมีความแตกตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อสินคาจะตองพิจารณาจากสิ่งตางๆที่ไดรับมาเพื่อใหเกิด

ความคุมคามากที่สุดหรือนำไปใชซื้อสินคาที่มีความจำเปนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ วรัญญา โพธิ์ไพร

ทอง (2556) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลน พบวาระดับ

รายไดที่ตางกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนแตกตางกัน โดยกลุมที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาท

ข้ีนไปเปนกลุมที่ซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนมากที่สุด และยังสอดคลองกับวิจัยของ วชิรวิทย  งามเพิ่มศรีแพร

(2561)รายไดครอบครัวของผูบริโภคที่ใชบริการที่แตกตางกัน ใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการซื้อประกันชีวิตผานธนาคารยูโอบีจากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผาน

ชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความ

งามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับคุณภาพของสินคาที่มีมาตฐานเปนที่ยอมรับและที่สำคัญคือ เปนสินคาที่

ไดรับความนิยม ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ สามารถ สิทธิมณี(2562)ความหลากหลายของผลิตภัณฑ สงผลตอ

กระบวนการจัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางออนไลน 

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความงาม

ผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับราคาของสินคากอนการตัดสินใจซื้อเนื่องจาก กอนการตัดสินใจซื้อสินคา



13 
 

ผูบริโภคนั้นตองมีการแสวงหาขอมูลของสินคาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ และเรื่องราคา ดังนั้น ราคาจึงเปน

สวนหนึ่งในการตัดสินซื้อของผูบริโภคเพื่อใหเกิดความคุมคามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ  เสาวลักษณ 

สมานพิทักษวงศ(2559)  

3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนายไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาเกี่ยวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยเห็นวา 

ผูบริโภคสวนใหญในกรุงเทพมหานคร ไมไดใหความสำคัญกับการชองทางการโฆษณาสินคามากเทาที ่ควร 

เนื่องจากการโฆษณาสินคาผานชองทางออนไลนนั้นมีมากมายมาย ทำใหผูบริโภคบางคนไมไดใหความสนใจมาก

นักเมื่อมีความตองการซื ้อสินคาจึงทำการเขาถึงขอมูลของสินคาดวยตนเอง ซึ่งไมสอดคลองกับวิจัยของ  

จุฑารัตน เกียรติรัศมี(2558)ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

ชองทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ0.05 มีจำนวน 4 ปจจัย คือ 1ใน4 ปจจัยคือ ชองทางการจัดจำหนาย และไมสอดคลองกับ ปฎิภาณ เต็ง

ไตรสรณ(2561)เปนเปนเรื่องของวิธีการและชองทางที่ทำใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาได ซึ่งสงผลตอการรับรู

ของลูกคาทั้งดานของประโยชนและคุณคาของสินคาที่นำเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทำเลที่ตั้ง (Location) 

และชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 

3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

เก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภค

สวนใหญในกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของการสงเสริมการตลาดของสินคา เชน มีการจัดโปรโมชั่นในการ

สงเสริมการขาย กระตุนยอดขาย ลด แลก แจก แถม อยางสม่ำเสมอ สิ่งเหลานี้เปนการกระตุนความตองการ

ของผูบริโภคในการซื้อสินคา เสมือนผูบริโภคไดรับความคุมคาจากสินคานั้นๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ  

จุฑารัตน เกียรติรัศมี(2558)  การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ 

และพฤติกรรมการซื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารจูงใจ เตือนความจำ ใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงตัว

สินคาและบริการ ซึ่งกิจกรรมทางการตลาดสามารถกระทำไดหลายรูปแบบ เชน โฆษณาในสื่อชองทางตางๆ 

หรือการทากิจกรรมทางการตลาดดวยการ ลด แลก แจก แถม เปนตน  

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

จากผลการวิจัย ทำใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี ่ยวกับความงามผานชองทาง

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

ตาม ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ดังนี้  

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรรักษาชื่อเสียงของตราสินคาใหเปนที่รูจักกับผูบริโภค ทั้งนี้

ชื่อเสียงหรือภาพลักษณอาจเปนตัวแทนของความมีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูบริโภคคำนึงถึงกอนการตัดสินใจ

ซื้อ 

 2.  ปจจัยดานราคา ผูประกอบการควรใหมีการกำหนดราคาใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพและ

ปริมาณของสินคาดวย เนื่องจาก ความคุมคาจาการซื้อสินคาเปนสิ่งสำคัญที่ทำใหผูบริโภคมีการเปรียบสินคากับ

รานคาอ่ืนๆ ได 
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 3. ปจจัยดานชองทางการจำหนาย ผูประกอบการควรมีการคาดการณถึงชองทางการจัดจำหนาย

สินคาที่มีหลากหลายชองทางเพื่อรองรับผูบริโภคในแตละกลุมใหสามารถเขาถึงสินคาและตัดสินใจซื้อ เชน ไลน 

เฟสบุค ไอจี และ เว็บไซต เปนตน 

 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธอยางสินคาอยางตอเนื่อง

เพื่อใหผูบริโภคไดจดจำสินคาและกระตุนใหเกิดความตองการอยากซื้อสินคามากข้ึน 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความงามผานชองทางออนไลนจึง

ควรทำการศึกษาและวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) เช น การสัมภาษณเช ิงล ึก (In-Depth 

Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ

เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน สงจะชวยใหผูประกอบการสามารถคิดคน พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑที่ตอบสนอง

ตอความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง   

2. เนื ่องจากงานวิจัยนี้สามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี ่ยวกับความงามผานชองทาง

ออนไลนไดเพียงรอยละ 67.1 เทานั้น แสดงใหเห็นวา ยังมีปจจัยดานอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ผูวิจัย

จึงขอเสนอใหมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ในอนาคต อาทิปจจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูบริโภค พฤติกรรม

การซื้อ การบอกตอแบบปากตอปาก และ ปจจัยดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต เปนตน 
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