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บทคัดยอ
งานวิจัยจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี คุณคาตราสินคา
และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานชองทางตลาด
อิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใชเครื่องมือจากการ
เก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด แบบสอบถามที่ใชผานการ pre-test มีการหาคาความเชื่อมั่นและความ
สอดคลองในแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคของแบบสอบถาม 40 ชุด ซึ่งมีคา
0.995 สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และมีการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาของผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส พบวาปจจัย
การยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยคุณคาตราสินคา และปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยคุณคาตราสินคา และปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อ งของปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดมากที่สุด และรองลงมาคือ ปจจัยคุณคาตราสินคา และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ตามลําดับ
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา, สวนประสมทางการตลาด, คุณคาตราสินคา, การยอมรับเทคโนโลยี
ABSTRACT
The research was conducted with the objective to study the Factors of technology
acceptance, brand value, and marketing mix affecting the decision to buy facial skincare
products of consumers living in Bangkok and metropolitan area through electronic
commerce. The sample is consumers living in Bangkok and metropolitan area. The 40 pretest questionnaires were used to determine the reliability and consistency of each variable
by the Cronbach alpha coefficient with the value of 0.995. For statistical analyses, there are
descriptive statistics analysis and hypotheses testing via Multivariate regression analysis.
The results found that the opinions of the study on the factors affecting the
purchasing decision of facial skincare of consumers in Bangkok and metropolitan area
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through electronic commerce are at the high level. The results of the hypotheses testing
showed that the technology acceptance, brand value, and marketing mix affect to the
decision to buy skincare products through the electronic commerce. The respondents
focused mostly on the marketing mix factors followed by brand value factor, and
technology acceptance at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: Skincare, Marketing Mix, Brand Value, Technology Acceptance.
บทนํา
การสื่อสารทางธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนที่เรียกวาชองทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสนั้น มีสวนชวยให
ทุกธุรกิจเติบโตไปไดอยางเหมาะสมและสามารถทําการตลาดไดอยางงายดายโดยไมตองเสียคาใชจายที่สูงมาก
นอกจากนี้ยัง เป นชองทางในการโปรโมทธุร กิจ โดยผูที่ส นใจสามารถเข ามาคน หาขอมู ล เกี่ยวกับ บริษั ท
ผลิตภัณฑหรือบริการไดตลอดเวลา รวมทั้งสามารถที่จะสรางการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคหรือกลุมลูกคาได
โดยงายและไมตองเสียคาใชจาย โดยลูกคาสามารถเขามามีสวนรวมกับเว็บไซตหลักของผลิตภัณฑหรือบริการ
ได และผูประกอบธุรกิจ สามารถโพสตขอความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ เพื่อแชรใหบรรดาแฟนคลับของ
ผลิตภัณฑหรือบริ การได รับทราบขอมูล สามารถที่จ ะพูดคุยกับ ลูก คา การตอบคําถามหรือขอสงสัย การ
สอบถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และชวยสราง
พื้นที่ใหผูที่ภักดีตอตราสินคาไดบอกตอ ซึ่งระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือการใช สื่อสังคมออนไลนนี้จ ะ
สามารถสงขอความถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561)
ทั้งนี้จากผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของ มาสเตอร ป 2560 พบวา ผูบริโภคมีความ
นิยมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อออนไลนม ากเปนอันดับที่ 5 หรือประมาณรอยละ 25 ผลิตภัณฑก ลุม
เครื่องสําอางจึงเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีโอกาสสูงในการเปดชองทางการจําหนายผานระบบออนไลน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยของ บริษัท โอสถสภา จํากัด ("ยูทิปทุม 100 ล. ขยายฐานลูกคาดันยอด", 2560) พบวา กลุมหญิง
สาวอายุ 18 ปขึ้นไป จะเริ่มมีความเปนตัวเองมากขึ้น มีอิสระในการแตงหนา และมีการเลือกใชเครื่องสําอาง
มากขึ้น กลุมดังกลาวจึงตองการผลิตภัณฑเ สริมความงามที่ตอบสนองความตองการของตัวเองได (กันตาร
เวิรลดพาแนล, 2560, ออนไลน) เผยผลวิจัยตลาดเครื่องสําอาง และความงามในไทยยังมีชองวางโตไดอีกมาก
จากจุดปจจุบันที่มีการเขาถึง รอยละ 48
โลกไดมีการพัฒนาขึ้นทุกวันซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดที่การดําเนินชีวิตประจําวันของคนทุกคนก็
จะตองเปลี่ยนแปลงไป จากในอดีตที่เราตองการเพียงแคปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน แตการเขามาของ
เทคโนโลยีไดนํามาซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญรองลงมาจากปจจัยสีซ่ งึ่ หลีกเลีย่ ง
ไมไดที่ทุกคนตองการคือ การสื่อสาร สําหรับโลกปจจุบัน คือสมารทโฟน และแทปเล็ตตางๆ ปจจุบันสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) ไดเขาสูยุคของเทคโนโลยีที่มีลักษณะเปนเครือขายสังคม (Social Networking
Site) ที่มีรูปแบบและความสามารถในการ ใชงานที่หลากหลาย เชน การแบงปนรูปภาพ ขอความการแสดง
ความคิดเห็น การเลนเกมออนไลน การสรางกลุมของบุคคล การแสดงตนวาอยู ณ สถานที่ใด โดยรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ สามารถใชงาน ผานสื่อสังคมออนไลนไดอยางหลากหลาย เชน สื่อเฟซบุค ซึ่งเปนเครือขายสังคม
ออนไลนที่สามารถ แบงปนรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวไดดวย เปนตน (แสงเดือน ผองพุฒ, 2556) การสื่อสาร
ทางธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนผานอินเตอรเน็ตนั้น มีสวนชวยใหทุกธุรกิจเติบโตไปไดอยางเหมาะสม และ
สามารถทําการตลาดไดอยางงายดายโดยไมตองเสียคาใชจายที่สูงมาก ผูประกอบการสามารถทําการขายผาน
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เว็บไซต หนาเพจ หรืออินสตาแกรมสวนตัว เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการไดดวยตนเอง ซึ่งจะสามารถสราง
ตราสินคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการไดเปนอยางดี
จากที่กลาวมา ทําใหชองทางอิเล็กทรอนิกสเปนที่กวางขวางและเขาถึงไดงาย ซึ่งทําใหผูเปนเจาของ
กิจการตางๆ ไดเห็นชองทางการนําเสนอสินคาของตนเองผานทางชองทางนี้ โดยวิธีนําเสนอที่คอนขางนิยมมาก
ในสมัยนี้ คือการใชศิลปนดาราที่มีชื่อเสียงมาโปรโมทสินคาของตนผานทางแอพพลิเคชั่นตางๆ จะทั้งของทาง
ผลิตภัณฑ หรือทางแอพลิเคชั่นสวนตัว ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบ ริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริม ณฑลผาน
ชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส เพื่อที่จะไดนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการตลาดของผูประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอไป
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM)
เปนทฤษฎีที่คิดคนโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อางใน ภัทราวดี วงศสุเมธ, 2556) ซึ่ง
พัฒนามาจากแนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: TRA) สวนการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) จะ
เห็นไดวาการที่แตละบุคคลจะยอมรับรับเทคโนโลยี เกิดจากอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกที่เขามาสรางการรับรู
ใหแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ไดแกเรื่องของความรู ความเชื่อ ประสบการณหรือพฤติกรรมทางสังคม ซึ่ง
นําไปสู 4 ขั้น ตอน ที่ทํ าใหเ กิดในกระบวนการยอมรับ เทคโนโลยี ดั ง ตอ ไปนี้ 1. การรับ รู วามี ป ระโยชน
(Perceived Usefulness: PU) 2. การรับรูวาใชงานงาย (Perceived Ease of Use: PEOU) 3. พฤติกรรม
ของผูใชงาน (Behavior Intention to Use: BI) 4. ความนาเชื่อถือที่ไดจากการรับรู (Perceived Credibility)
ทฤษฎีคุณคาตราสินคา
(Keller, 1998) มีแนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา (Brand) เปนพื้นฐานคุณคาตราสินคาเปนที่ ยอมรับอยาง
แพรหลายวามีความสําคัญทั้งทางดานธุรกิจ และดานวิชาการโดยแรงจูงใจใน การศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวคิด
นี้มีอยูดวยกัน 2 แรงจูง ใจ ไดแก แรงจูงใจทางดานการเงิน (Financially-based Motivation) เปนการ
ประเมินคุณคาตราสินคาเพื่อจุดมุงหมายทางดานการเงินการบัญชี ในลักษณะที่ตราสินคาเปนทรัพยสินที่มี
มูลคาของบริษัท และแรงจูงใจทางดานกลยุทธ (Strategy-based Motivation) ซึ่งเปนการทําความเขาใจกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธทางการตลาดไดอยางถูกตองแมนยํา
ตามปจจัยคุณคาตราสินคา 4 องคประกอบ ไดแก 1. ดานรูจักตราสินคา 2. ดานคุณภาพที่เกิดจากการรับรูตรา
สินคา 3. ดานความสัมพันธกับตราสินคา และ 4. ดานความภักดีตอตราสินคา
ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2551 อางถึง Kotler. 2000: 176-178) สรุป วา สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ส ามารถควบคุมไดที่องคกรจะตองนํามาใช
รวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเปาหมายดวยเครื่องมือตอไปนี้การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
เปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใชกลยุทธการตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้น
จะตองสรางสรรคสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราสวนที่พอเหมาะกันซึ่งในการกําหนดสวน ประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ (Product) 2. ราคา (Price) 3.
ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) และ 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion)
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ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาของผูบริโภคที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส

ปจจัยคุณคาตราสินคา
ปจจัยวาวนประสมทางการตลาด
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

สมมติฐาน
1. ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานชองทาง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส
2. ปจจัยดานคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานชองทางตลาด
อิเล็กทรอนิกส
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานชองทาง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผาน
ชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลของแตละเขตที่ไดรับเลือก
โดยสัดสวนที่ใชจะเปนจํานวนประชากรที่อยูอาศัยอยูในแตละเขต จํานวน 8 เขต ใชกลุมตัวอยาง 400 คน
3. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวย
3.1ตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยคุณคาตราสินคา และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด
3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของผูบริโภค
ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส
4. ระยะเวลาในการศึกษาพฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ใชผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลของแตละเขตที่ไดรับเลือก
โดยสัดสวนที่ใชจะเปนจํานวนประชากรที่อยูอาศัยอยูในแตละเขต จํานวน 8 เขต ใชกลุมตัวอยาง 400 คน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน
40 ไดคา Cronbach Alpha 0.995 จากนั้นนําไปแจกในเขตที่กําหนดไวคือ เขตลาดพราว เขตปทุมวัน เขต
สาทร เขตสีลม เขตจตุจักร เขตรังสิต-ปทุมธานี อําเภอเมือง-นนทบุรี และอําเภอบางใหญ-นนทบุรี เขตละ 50
ชุด รวม 400 ชุด
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 81.8 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 18.3
สวนใหญมีอายุ 18 – 25 ป คิดเปนรอยละ 41.5 สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 48.5
สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 69.5 สวนใหญมีอาชีพ ลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ
31.8 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.0
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง ผิวหนาของ
ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากที่สุดคือ
ความนาเชื่อถือที่ไดจากการรับรู คาเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ การรับรูความงายในการใชงาน คาเฉลี่ย 3.79
รองลงมาคือ พฤติกรรมของผูใชงาน และ การรับรูประโยชน คาเฉลี่ย 3.77 ตามลําดับ
ขอมูล เกี่ยวกับปจ จัยคุณคาตราสิ นคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง ผิวหนาของ
ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากที่สุดคือ ดาน
คุณภาพทีเ่ กิดจากการรับรู คาเฉลี่ย3.84 รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับตราสินคา คาเฉลี่ย 3.82 รองลงมา
คือ ดานความภักดีตอตราสินคา คาเฉลี่ย 3.77 และ ดานรูจักตราสินคา คาเฉ,ย 3.61 ตามลําดับ
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
(Facial Skincare) ของผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของผูบริโภคที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา มากที่สุดคือ ดานราคา คาเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ดานชองทางการจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด คาเฉลี่ย 3.78 และ ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 3.76 ตามลําดับ
ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของผูบริโภคที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา ความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial
Skincare) ของผูบ ริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริ ม ณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
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33.87 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากหานอย พบวา มากที่สุดคือ เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาจาก ยี่หอทีก่ ารันตีคุณภาพ หรือมีเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพ คาเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส โดย
พิจารณาราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.05 และ ใหผูมีประสบการณในการใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส มีสวนรวมชวยในการตัดสินใจซื้อ คาเฉลี่ย 3.99
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1: การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
B
ปจจัยการยอมรับเทคโนโยลี
ปจจัยคุณคาตราสินคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

Beta

-.302 -.350
.366 .474
.439 .549

t

Sig

-1.129 .004
4.641 .000
1.740 .026

R2 = 0.444, F = 105.212, N = 400, p < 0.05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยคุณคาตราสินคา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของ
ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี (Sig = .004) คุณคาดานตราสินคา (Brand Equity) (Sig =
0.000) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Sig = 0.026) มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาของผูบริโภค
เมื่อพิจ ารณาน้ําหนัก ของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ของผูบริโภค พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (B = 0.549) มีผลตอการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของผู บ ริ โ ภค ป จ จั ย คุ ณ ค า ด า นตราสิ น ค า (Brand Equity)
(B = 0.474) ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภค และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
(B = 0.350) มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภค
นอกจากนี้สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกํา หนด (R2 = 0.444) พบว าตั ว แปรอิ ส ระได แก ป จ จั ย การยอมรั บ
เทคโนโลยี ปจจัยคุณคาตราสินคา และปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา (Facial Skincare) ของผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผานชองทางตลาด
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 44.4 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจัย พบวา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนาผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส อาจเปนเพราะพนักงานที่ซื่อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สวนใหญมีความชอบดานการดูแลตนเอง รักสวยรักงาม และคิดวาตลาดอิเล็ก ทรอนิก สชวยใหไดรับขอมูล
ขาวสารที่ครบถวน ถูกตอง และนาเชื่อถือ นอกจากนี้ เปนกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และเปนกลุมวัยทํางาน พบปะผูคน จึงจําเปนตองใชเครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ ณัฐ ฉันทฟริย
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พันธ และคณะ (2541) ไดศึก ษาเกี่ยวกับ ความตองการซื้อสินคาและบริก ารผานระบบอินเทอรเ น็ตของ
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร สรุปวา ผูบริโภคมีประสบการณในการซื้อสินคา มีแนวโนมที่จะซื้อ
สินคา หรือบริก ารผ านอินเทอรเ น็ต โดยสว นใหญที่ซื้อ สินค าและบริก าร จะเปน กลุม นั ก ศึก ษาและกลุ ม
คนทํางาน แลวยังพบวาปจจัยที่มีผลกับความตองการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตคือ ภาพลักษณ
ของสินคาและบริการ รวมทั้งวิธีการชําระเงิน ความหลากหลายรูปแบบการนําเสนอ
จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาโดยการพิจารณาจากตราสินคาทีม่ ี
การตั้ ง ชื่ อ ที่ดึ ง ดู ด ใจ ผลิ ตภั ณฑ บํา รุ ง ผิ วหน าที่ ใช อ ยูมี ตราสิ น คา ที่สื่ อ ถึง ประโยชน และคุ ณภาพที่ ได รั บ
สอดคลองกับ แนวคิดของ (Keller, 2003: 128) กลาววา สิ่งที่นัก การตลาดสรางขึ้นไมวาจะเปนชื่อ โลโก
สัญลักษณตาง ๆ สําหรับผลิตภัณฑของตนเองโดยที่ตราสินคาอาจมีความหมายเหมือนกับผลิตภัณฑ แตตรา
สินคามีองคประกอบ ของความแตกตาง นอกเหนือจากผลิตภัณฑที่ไมมีตราสินคาทั่ว ๆ ไป คือ คุณคาเพิ่มที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ ดานความคุมคา ประชาชน
ยังคาดหวังในคุณสมปติที่คุมคากับราคา มีปริมาณเหมาะสมกับราคา สอดคลองกับ (Knapp, 2000: 13) กลาว
วา การสรางความประทับในใจตราสินคา (Mind’s Eye) คือการทําใหลูกคาประทับใจในตราสินคา ผูกพันกับ
ตราสินคาและเก็บตราสินคานั้นไวในใจ มีความภักดีตอตราสินคานั้นอยางยาวนาน ทั้งนี้ตราสินคาจะตองรักษา
สัญญาที่ตนเองใหไวกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพราะลูก คาจะตรวจสอบในทุก กระบวนการการตัดสินใจซื้อ
ตั้งแตการประเมิน การทดลอง การซื้อ การยอมรับ ซึ่งเปนการประเมินผลหลังจากซื้อสินคาแลว หากตราสินคา
ไมทําตามที่ไดเคยสัญญาไวกับลูกคา ลูกคาจะหมดความประทับใจ และไมมีความผูกพันกับตราสินคานั้น
นอกจากนี้ความเชื่อถือในตราสินคา โดยรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ประชาชนไววางใจตอ
ชื่อเสียงของบริษัทผูจัดจําหนายเครื่องสําอางดูแลผิวหนา ไววางใจในความปลอดภัยภายใตบรรจุภัณฑ และ
ไววางใจในคุณสมบัติของลิตภัณฑบํารุงผิวหนา สอดคลองกับ (Baldinger & Rubinson, 1996 อางถึงใน
รัฐพร อมรวัฒนา, 2559: 20-21) กลาววา ภาพลักษณตราสินคา เปนการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับองคกร
ทั้งหมด โดยองคกรเปรียบเสมือนคน ซึ่งยอมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณที่ตางกัน การสรางภาพจึงเปน
แนวคิดที่องคกรธุรกิจตางตระหนักถึงความสําคัญอยางสูง โดยพยายามพัฒนากลยุท ธการสรางภาพลักษณ
อยางเปนระบบ จากเดิมที่อาศัยการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือหลักมาเปนการประยุกตและผสมผสานกล
ยุทธการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ โดยใชเทคนิควิธีตางๆ อยางเปนเอกภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสู
เปาหมายภาพลักษณที่พึงประสงคขององคกร สอดคลองกับ (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992)
กลาวถึงความไววางใจวา ความไววางใจ คือ ความเต็มใจ ความเชื่อมั่นที่จะวางใจตอหุนสวนในการ แลกเปลีย่ น
มีแนวคิดคือการรับรูวาผูบริโภคตองมีความไววางใจและเชื่อมั่นตอองคการธุรกิจ ใน ระหวางใชบริการอยูนั้น
ซึ่งความไววางใจดังกลาวจะปรากฏเมื่อผูบริโภคไดรับการบริการที่แสดงถึง ความนาเชื่อถือและมีความซื่อสัตย
จริงใจ
ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ดานมีความสําคัญ ตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง ผิวหนาผานชองทางตลาดอิเล็ก ทรอนิกส อาจเปนเพราะสวนประสมทาง
การตลาดเปนเครื่องมือในการตอบสนอง ความตองการใหแกลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ดังนั้นการที่จะกําหนด
เลือกกลยุทธในดานตางๆเพื่อนํามาปรับใชในแตละธุรกิจ ควรจะตองมีการประเมินวาธุรกิจแตละประเภทนั้น
สวนประสมทางการตลาดแบบใดที่ลูก คามีความตองการ และการประเมินรวมดวยโดยสามารถนําหลัก
วิเคราะหถึงจุดแข็งจุดออนของกิจการนั้นๆมาเพื่อเลือกที่จะนําสวนประสมตัวใดตัวหนึ่งมาเปนตัวกําหนดกล
ยุทธหลักของธุรกิจได ทําใหลูกค าหรือผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับแนวคิดของ Cronin and
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Taylor (1992) กลาววา ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เปนเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณของ
ผูรับบริการไดรับบริการ กับความคาดหวังที่ผูรับบริการนั้นมีในชวงเวลาที่มารับบริการ และเปนสิ่งที่ช วยให
สามารถวัดคุ ณภาพการใหบ ริ ก ารได สว นคุณ ภาพการใหบ ริก ารในมุม มองเชิง การตลาด สอดคลอ งกั บ
Cordupleski, Rust, and Zahorik (1993) กลาวไววา คุณภาพการใหบริการ เปนสวนขยายของบริการ
กระบวนการบริการ และองคกรที่ใหบริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทําใหเกิดความพึงพอใจในความคาดหวัง
ของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการใหบริการผานกรอบการมองดานความพึงพอใจตอการใหบริการนี้
ไดรั บ การสนั บ สนุน จากนัก วิช าการอีก ทา นหนึ่ ง คื อ Bitner (1992) ซึ่ง อธิ บ ายจากผลงานวิจั ยที่ ได เ คย
ทําการศึกษาไววา คุณภาพการใหบริการสามารถวัดโดยผานความพึงพอใจของผูรับบริการได
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใช
1. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจ ควรที่จะมีการโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานตลาดอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้น เพราะจะทําใหผูบริโภคนั้นรูจักและจดจําตัวผลิตภัณฑไดงายขึ้น ควรนําเสนอผลิตภัณฑผานดารา/คน
ดัง เพราะการอางอิงจากดารา/คนดังนั้นชวยดึงดูดใจใหผูบริโภคทดลองใชผลิตภัณฑ และทําใหผูบริโภคนั้น
เต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑอีกดวย และเปนการรับประกันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑทําใหผูบริโภครูสึกมีความ
มั่นใจ
2. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจ ควรที่จะใหความสําคัญกับชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกสเพราะผูบ ริโภค
สวนใหญมีความรูสึกวาชองทางนี้ชวยใหประหยัดเวลาในการซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา และรูสึกวาการซื้อ
สินคาผานทางตลาดอิเล็กทรอนิกสนั้นมีราคาที่ต่ํา ถูกกวารานคาปลีกแบบเดิม ทําใหผูบริโภคนั้นรูสึก คุมคาที่
จะซื้อสินคาผานชองทางนี้เพราะชวยประหยัดคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑกวาการซื้อที่รานคาปลีกแบบเดิม
ผูประกอบการควรพัฒนาใหสินคาของตนประหยัดตนทุนมากที่สุด เพื่อใหสามารถตั้งราคาที่เหมาะสมที่สุดใน
ระดับคุณภาพที่ผูบริโภคตองการและควรพัฒนาชองทางการรับขอมูลออนไลนโดยใหขอมูลที่ครบถวน สะดวก
แกการใชงานเพื่อใหผูบริโภคประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาใหไดมากที่สุดตามความตองการของผูบริโภค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภคที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส ในจังหวัดใหญอื่นๆ เพื่อใหมีความครอบคลุม
ถึง การยอมรับเทคโนโลยี คุณคาตราสินคาที่มีความแตกตางกันของผูบริโภค
2. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ
ผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผานชองทางตลาดอิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะหอิทธิพล
อื่น เพื่อคนหา และยืนยันขอมูลเชิงประจักษ วามิติปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ของผู บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย ในกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลผ า นช อ งทางตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อาจจะมี
ความสัมพันธระหวางกัน เพื่อคนหาตัวแปรคั่นกลางที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคต
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