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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รู้ ค วามสนุ ก สนาน ปฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ แ ละ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ความสนุกสนานกับปฏิสัมพันธ์ บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง การรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง าน การรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ความสนุกสนานกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอาง และ 4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอาง
โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูล จานวน 400 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS และทาการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ Pearson Product
Moment Correlation
ผลการวิจัยพบว่า ประชาการในเขตกรุงเทพมหานครเคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และใช้เครือข่าย line ในการซื้อเครื่องสาอาง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 23-35 ปี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมี
อาชีพพนักงานภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู้ความสนุกสนานในการ ซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับ
การปฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ และพฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางออนไลน์
มีค วามสั มพั นธ์ กั น อย่ างมีนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 (2) การปฏิ สั ม พัน ธ์ บ นเครื อ ข่ ายสั ง คม
ออนไลน์กับ พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
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The research purposes were: 1) to study the perception in simple usage,
obtained benefits, pleasure perception in interacting through online social network, and
behaviors in purchasing cosmetics 2) to study the relationship between perceptions in
simple usage, obtained benefits, pleasure and interaction through online social network
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behaving of cosmetics procurement. Lastly, 4) the research aimed to study connection
between interactions through online social network with the behaviors of purchasing
cosmetics. Additionally, this survey research collected data by 400 people, analyzed
data by computer program of “SPSS”, and used “Pearson Product Moment Correlation”
statistics in hypothesis testing.
The research results showed that people in Bangkok used online social network
and “LINE” application in purchasing cosmetics – in addition, most are female age
between 23-35 years old, had average income 20,001 Baht for a month, educated in
Bachelor degree, married status and work in the government/ state enterprise.
Furthermore, the hypothesis testing outcomes proved that (1) the recognition of
ease usage, obtained benefits and pleasure in purchasing cosmetics through the online
social network and with the interactions and behaviors in purchasing cosmetics through
online were concerned with the statistical significance in level 0.05. Also, (2) the
interactions in online social network and the behaviors of online cosmetics procurement
had relationship in statistical significance at 0.05.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อินเตอร์เน็ตมีความสาคัญมากในปจั จุบนั อีกทัง้ คนนิยมใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกันได้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงเกิดการเชื่อมต่อเป็ นสังคมขนาดใหญ่ผ่านโลกออนไลน์ทค่ี รอบคลุม
ไปทัวโลก
่
ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย กลายเป็ น Social Networks ขนาด
ใหญ่ ซึง่ จากจุดนี้เอง จึงเกิดการค้าโดยใช้ระบบออนไลน์ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ E-Commerce
และจากการเติบโตของ Social Media ทีม่ าพร้อมกระแส Social Network ทาให้ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce ได้เติบโตขึน้ ไปด้วย จนทาให้ได้เกิดธุรกิจ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) ขึน้ มา เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาช่วยให้ธุรกิจการค้า
ผ่านสื่อออนไลน์ทน่ี ิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นทีย่ อมรับของคนทัวโลก
่
เช่น Facebook, Line,
Instragram, Youtube เป็ นต้น (อุราเพ็ญ ยิม้ ประเสริฐ, 2556) ดังนัน้ โลกในยุคปจั จุบนั สามารถ
เรียกได้ว่า เป็ น ยุค ของการแพร่ห ลายทางสัง คมออนไลน์ (Social Ubiquity) ประการแรกสืบ
เนื่องมาจากความก้าวหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ ่มี าพร้อมกับแอพพลิเคชันทีร่ องรับการใช้งาน
ในหลากหลายฟงั ก์ชนั สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างมาก อุปกรณ์เคลื่อนที่
ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม อาทิ iPhone, iPad, iPod Touch และ Blackberry ประการทีส่ อง การเจริญเติบโต
ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทีม่ กี ระแสความนิยมเพิม่ ขึน้ ในทุกๆ วัน เป็ นสื่อกลางที่
ไม่เพียงให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างไม่จากัด แต่ยงั คงให้ผบู้ ริโภคทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ ร้าง
ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆ กับการแบ่งปนั สิง่ เหล่านัน้ ให้กบั ผูอ้ ่นื ทัง้ ในและนอกเครือข่ายของตนได้
รับทราบ ปจั จัยทัง้ สองประการนี้ก่อให้เกิดการขยายตัวของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
เรียกว่า Social Commerce (ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, 2554)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) ทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมอย่างมากในยุคปจั จุบนั ทีผ่ ปู้ ระกอบการได้มองเห็นช่องทางการสื่อสาร การขาย การตลาด
ใหม่ทป่ี ริมาณเพิม่ ขึน้ เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่อกลางในการซือ้ ขายสินค้าทาให้ได้รบั ความ
นิยมอย่างสูงมาก เพราะการสื่อขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีขอ้ ดีหลายอย่างเช่น ความ
รวดเร็ว ความสะดวกสบาย เปิดร้านค้าทีใ่ ช้ต้นทุนน้อย แต่สามารถเปิดได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทัว่
โลก เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย การค้าขายที่ผ่านสื่อ จึงสะดวก รวดเร็ว มีทงั ้ ภาพ เสียง ข้อ มูล
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ต่างๆ มาสนับสนุนสินค้าให้เกิดความน่าเชื่อถือได้อกี ด้วย สื่อสังคมออนไลน์ จึงได้รบั ความพอใจ
อย่างสูงในผูซ้ อ้ื เพราะทาให้เกิดการสื่อสาร การพูดคุยอย่างใกล้ชดิ เกิดความไว้วางใจ เชื่อมัน่
ในสินค้า การส ารวจพฤติกรรมผู้ใ ช้อินเตอร์เน็ ตจานวน 16,596 คน ของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2557) พบว่าพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตนัน้ มีบทบาทเพิม่ มากขึน้ ในชีวติ ประจาวันคนผูค้ นยุค
ปจั จุบนั ค่าเฉลี่ยของการใช้อนิ เทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิม่ สูงขึน้ จากการใช้งานโดยเฉลี่ย ในปี พ.ศ.
2556 เป็ นจานวน 32.3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชัวโมงต่
่
อวัน ในปี พ.ศ.
2557 เพิม่ ขึน้ เป็น 50.4 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชัวโมงต่
่
อวัน สรุปได้ว่า
คนใช้อนิ เตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ เป็น 56% เกือบ 1 ใน 3 ของวันเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ทน่ี ิยมใช้งานมากทีส่ ุดเปรียบเทียบแอพพลิเคชันที
่ น่ ิยมมาก
ทีส่ ุด 3 อันดับแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 คือ ในปี พ.ศ. 2556 อันดับ 1 คือ
Facebook (ร้อยละ 92.2) อันดับ 2 คือ Google+ (ร้อยละ 63.7) และอันดับ 3 คือ Line
Application (ร้อยละ 61.1) สาหรับผลการสารวจของปี น้ี เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม
ยังคงเป็ นของ อันดับ 1 คือ Facebook (ร้อยละ 93.7) อันดับ 2 เปลีย่ นเป็ น Line Application
(ร้อยละ 86.8) และอันดับ 3 เป็ นของ Google+ (ร้อยละ 34.67) (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557) พร้อมๆ กับทีป่ ริมาณการใช้อนิ เตอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมมีสงู ขึน้
จากการศึกษาของ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2557) ยัง
พบว่ า ในการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ ไ ด้ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมากผู้ซ้ือ ให้
ความสาคัญการซือ้ สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กระเป๋า รองเท้า หรือเสือ้ ผ้า พบว่ากลุ่มทีม่ ี
การให้ความสนใจและซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด ประกอบด้วย (1) กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า
รองเท้า กระเป๋า เป็ นต้น ซึ่ง มีมูล ค่ารวมทางการตลาด คิด เป็ นร้อ ยละ 59.0 (2) กลุ่ มสินค้า
ประเภท เครื่อ งสาอางต่างๆ มีมูลค่าทางการตลาด คิดเป็ นร้อ ยละ 30.5 และ (3) กลุ่มสินค้า
ประเภทอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เป็นต้น
อีกทัง้ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งทีม่ กี ารให้ความสาคัญกับความสวยงามเพิม่
มากยิง่ ขึน้ และเครื่องสาอาง เป็ นส่วนหนึ่งทีเ่ ข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของของผูซ้ ้อื ทุกวัย ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั
ได้ศกึ ษาข้อมูลหน้าแรกผูจ้ ดั การออนไลน์ (2557) ได้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับตลาดเครื่องสาอางใน
อนาคตไว้ว่า กระแสของธุรกิจความงาม กาลังมาแรงทัวทุ
่ กมุมโลก เป็ นตลาดที่เติบโตขึน้ อย่าง
รวดเร็ว เพื่อแข่งกันให้บริการลูกค้าทีร่ กั สวยรักงาม รักสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผูซ้ อ้ื
นอกจากนี้การเติบโตของตลาดเครื่องสาอางนี้มปี จั จัยหลายๆ อย่างทีส่ ่งผลให้แรงอย่างต่อเนื่อง
มีสนิ ค้าใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ผซู้ อ้ื
มีกาลังซือ้ มากขึน้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ทเ่ี ข้าถึงทุกเพศทุกวัย ทาให้ตลาดเครื่องสาอางเข้าถึง
คนกลุ่มนี้ได้งา่ ยในปจั จุบนั ผูซ้ อ้ื ยึดติดกับยีห่ อ้ น้อยลงมุ่งเน้นไปตรงทีค่ ุณภาพ และราคามากกว่า
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และในปจั จุบนั คนสนใจซือ้ สินค้าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Commerce) มากขึ้นเพราะการทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปจั จุบนั มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องเพราะเป็ นการพัฒนาของรูปแบบการค้าแนวใหม่ ที่มคี วามคุม้ ค่ากว่า
การค้าแบบเดิม อีกทัง้ กระบวนการค้าไม่ต้องอาศัยคนกลางหรือตลาดกลาง ประกอบกับการใช้
ชีวติ ของผู้บริโภคในยุคนี้ เป็ นยุคที่ไม่จากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชวี ติ เพียงแบบ
เดียว เนื่องเพราะโลกออนไลน์กบั โลกแห่งความเป็ นจริงได้ปรับเปลีย่ นวิถกี ารดาเนินชีวติ เข้าหา
กัน โดยผ่านช่องทางออนไลน์ จึงทาให้เกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป มีการยอมรับ
และมีการทาธุรกรรมผ่านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากยิง่ ขึน้ (อุราเพ็ญ
ยิม้ ประเสริฐ, 2556) คาดการณ์ว่าหลังการเปิ ดประชาสมาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจ
เครือ่ งสาอางยิง่ เจริญเติบโตเพราะการค้าทีไ่ ร้พรมแดน เปิดกว้างขยายโอกาสทางการค้ามากขึน้
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาจากการยอมรับให้เกิดการทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถพิจารณาโดยใช้ทฤษฏีการยอมรับนวัตกรรม (TAM) ของ Davis (1986); Venkatesh,
Morris, David, and David (2003) ทีก่ ล่าวไว้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จะเกิดขึน้
โดยผ่านกระบวนการการยอมรับ 2 ปจั จัยด้วยกัน ได้แก่ (1) การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
(Perceived Ease OF Use) (2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Perceived Usefulness) ซึ่ง
Bagozzi and Warshaw (1989, as cited in Chuttur, 2009, p. 10)ซึง่ ใช้ตวั แปรทัง้ สองใช้ตวั ทัง้
สองเพื่อดาเนินการศึกษาระยะยาวกับผูใ้ ช้จานวน 107 คน ผลของการศึกษาพบว่า การรับรูว้ ่ามี
ประโยชน์ และการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจซึ่งจะไม่
จาเป็นต้องมีทศั นคติ
ต่อมา Cheema, Rizwan, Jalal, and Durrani (2013) ได้ทาการศึกษาตัวแปรทัง้ สองคือ
(1) การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease OF Use) (2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ี
ได้รบั (Perceived Usefulness) พร้อมทัง้ ปจั จัยด้านการรับรู้ความสนุ กสนาน (Perceived
Enjoyment) พบว่าทัง้ สามตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อการซือ้ สินค้า ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ มุ่งให้ความ
สนใจตัวแปรทัง้ สามตัวข้างต้น (Fred, 1986; Venkatesh et al., 2003; Chuttur, 2009; Cheemar,
2013)
แนวคิดและการยอมรับนวัตกรรมดังกล่าวได้รบั ความนิยมและนามาศึกษาในงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจซือ้ หรือพฤติกรรมซือ้ สินค้ามากมายเช่นงานวิจยั ของของ สุพฤกษา ท่า
สระ (2552) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรของ
ประชาชนในจัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา อี ก ทัง้ ยั ง สอดคล้ อ งกับ ชุ ติ ม า นาคโต (2557)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การเปิดรับและการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางประเภทบารุงผิวขาวผ่านสื่อ
วิดีโอออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิจ ยั ของ ปนิย ดา มุล าลิน น์ (2555) ที่
ทาการศึกษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออนไลน์ของชาวเกาหลี : กรณีศกึ ษาเว็บไซต์
จีมาร์เก็ต
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และจากการศึก ษาวิจ ยั เกี่ย วกับ การน าเสนอสิน ค้า ออนไลน์ ข อง กุ ล ธิด า วรรณยศ
(2553) ที่ทาการศึก ษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของรูปแบบการนาเสนอสินค้าออนไลน์ ประเภท
สินค้า และเพศของผูซ้ อ้ื ทีม่ ตี ่อการรับรูค้ ุณภาพเว็บไซต์ ความตัง้ ใจซือ้ และความตัง้ ใจกลับมายัง
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ พบว่า การรับรูค้ ุณภาพเว็บไซต์ อันประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่
1) การรับรูค้ วามง่าย 2) การรับรูป้ ระโยชน์ 3) การรับรูค้ วามสนุ กสนาน และ 4) การรับรูค้ วาม
เสี่ยง เป็ นปจั จัยที่ผู้บริโภคให้เกิด การยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับ
พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค (กุลธิดา วรรณยศ, 2553)
กระนัน้ การวิจยั ดังกล่างข้างต้นมุ่งสนใจศึกษากรณีของพฤติกรรมการซื้อ สินค้าผ่ าน
ระบบออนาลน์ แต่ ยงั ไม่มงี านวิจยั มากนักที่ใ ห้ความสาคัญ กับคุ ณลักษณะเด่นของสื่อ สังคม
ออนไลน์ สัง คม เครือ ข่า ยของคนในชุ มชนออนไลน์ นัน้ ๆ เนื่ อ งจากพื้น ฐานการเกิด Social
Media ก็มาจากความต้องการของมนุ ษย์หรือคนเราทีต่ ้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสมั พันธ์กนั
สอดคล้องกับที่ สื่อสังคมออนไลน์คอื สื่อทีผ่ สู้ ่งสารแบ่งปนั สาร ซึง่ อยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ บั
สารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบ กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบั สาร หรือผู้รบั สาร
ด้วยกันเอง ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่างๆ ที่ใช้กนั บ่อยๆ คือ บล็อก
(Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro Blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Networking) และการ แบ่งปนั สื่อทางออนไลน์(Media Sharing) ดังนัน้ อีกตัวแปรทีม่ ี
ความน่ าสนใจศึกษา คือ เรื่อง ปฏิสมั พันธ์สงั คม ซึ่งจะทาให้ เกิดความเข้าใจในปจั จัยที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึน้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปจั จัยด้าน
การยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการซือ้ โดยกาหนดตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อ ง ประกอบด้ว ย การรับรู้ค วามง่ายการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ ความสนุ กสนาน
ปฏิส มั พันธ์ทางสังคม ที่มผี ลต่ อ พฤติกรรมการซื้อ โดยมุ่ง ทาการศึกษาพฤติก รรมของผู้ซ้ือ
เครื่องสาอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสาร รวมถึงปจั จัยต่างๆ ทีส่ ่งผลให้
การตัดสินใจเลือกซือ้ เพื่อให้ทราบถึงความพอใจ ความต้องการ ของผู้ซอ้ื จากข้อมูลดังกล่าวนี้
ผลของการวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จาหน่ ายเครื่อ งสาอางผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้รบั รูแ้ ละตอบสนองความต้องการของผูซ้ อ้ื ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

1.2 คำถำมกำรวิ จยั
1) การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างความง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การรับ รู้ค วามสนุ ก สนาน ปฏิส ัม พัน ธ์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ และพฤติก รรมการซื้อ
เครือ่ งสาอาง เป็นอย่างไร
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2) การรับรูค้ วามสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระหว่าง การรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุกสนานกับปฏิสมั พันธ์ เป็นอย่างไร
3) ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การรับรูค้ วามสนุกสนานกับพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง เป็นอย่างไร
4) ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบั พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งสาอาง เป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั การรับรู้
ความสนุกสนาน ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
2) เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง การรับ รู้ค วามง่ า ยในการใช้ง าน การรับ รู้ถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุกสนานกับปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
3) เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง การรับ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ง าน การรับ รู้ถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุกสนานกับพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
4) เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปฏิส ัม พัน ธ์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ กับ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง

1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1.4.1 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั ในเชิ งวิ ชำกำร
ผู้วจิ ยั และผู้สนใจทัวไป
่ สามารถทราบถึงแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรับรูถ้ ึง
ความง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ ึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนาน ปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม และพฤติกรรมการซื้อบนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้
1.4.2 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั ในเชิ งประยุกต์
1) ผูว้ จิ ยั และผู้สนใจทัวไป
่ ทราบถึง การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนาน ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และพฤติกรรมการซื้อ
บนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เป็นต้น
2) ผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจทัวไป
่ สามารถนาเอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากงานวิจยั ใน
ครัง้ นี้ ไปประยุกต์ใช้กบั การจาหน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทอื่นๆ หรือตราสินค้าอื่นๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

6

1.5 ขอบเขตในกำรศึกษำ
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้ นศึก ษาโดยมีขอบเขตของเนื้อ หาคือ ปจั จัยด้านการยอมรับและ
ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการซือ้
ขอบเขตด้านระเบียบวิธกี ารวิจยั ครัง้ นี้ ดาเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณ
โดยวิธกี ารสารวจ ซึง่ ผูท้ าการศึกษาจะมีการกาหนดตามระเบียบวิธกี ารศึกษาจาก ประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 10 เขต ประกอบด้วยเขตพระนคร เขตดุสติ เขตหนองจอก เขต
บางรักเขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง และเขตมีน
บุร ี ทีเ่ ลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 400 คน โดยใช้วธิ กี ารหากลุ่ม
ตัวอย่างสาเร็จรูปของ Taro Yamane ในระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
+,- 5% และทาการสุ่มตัวอย่าง ดาเนินการโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ทาการสุ่มกลุ่ม
ตัว อย่างจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เ ลือ กซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ านเครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์ และสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อ มู ล ได้แก่ 1) สถิติพ้นื ฐาน 2) สถิติท่ตี รวจสอบ
เครื่อ งมือ สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค และ 3) สถิติท่ใี ช้ใ นการทดสอบสมมุติฐานการ
ทดสอบสถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
โดยขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั ทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเผชิญหน้ า
ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559-กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรื่อง ปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิส มั พันธ์บนเครือข่ายสัง คมออนไลน์ ก ับ
พฤติกรรมการซือ้ ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะมีการดาเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
2.2 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
2.1.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครัง้ แรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของกระทรวงกลาโหม ที่เน้ นในเรื่องของการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางทหาร มี
เครือข่ายเรียกกันว่า “อาร์ปาเน็ต” (ARPANET: Advanced Research Projects Agency
Network) ซึง่ ปจั จุบนั นี้ อินเตอร์เน็ต จัดเป็ นสื่อดิจทิ ลั ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ อย่างต่อเนื่อง และ
กลายเป็นสื่อสารมวลชนหลักทีเ่ ข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้จานวนมาก และระบบอินเตอร์เน็ตได้มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมีการบริการและโปรแกรมต่างๆ ทีย่ ดื หยุ่นใน
การใช้งานมากขึน้ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้มากยิง่ ขึน้ ด้วย ซึ่ งเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือชุมชนออนไลน์ ในปจั จุบนั นี้ ถือได้ว่า เป็ นเครือข่ายที่ขนาดใหญ่มาก และ
กว้างขวาง เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านระบบอินเตอร์เน็ตต่างๆ เป็ นต้น ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจากการศึกษาของ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิว เตอร์แ ห่ ง ชาติ (2551) ได้ม ีการอธิบายเกี่ยวกับเครือข่ ายสังคมออนไลน์ พบว่ า
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอดีตนัน้ ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนาขึน้ มาจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่
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ในส่วนของเว็บ 1.0 และเว็บ 2.0 ซึง่ ส่งผลทาให้ผปู้ ระกอบการร้านค้าต่างๆ หรือผู้ประกอบการทีท่ า
ธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์ สามารถนาเสนอข้อมูลผ่านบล็อก เครือข่ายสังคมออนไลน์ และข้อมูล
ส่วนใหญ่เกิดจากผูใ้ ช้ร่วมกันสร้างและแบ่งปนั ข้อมูลต่างๆ ได้มากยิง่ ขึน้ โดยวัตถุประสงค์ทส่ี าคัญ
ของการจัดทาเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ
1) เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลความรูต้ ่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2) เพื่อค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3) แสดงความเป็ นตัวตน (Self-extensions) โดยบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง
แสดงความคิดเห็น เผยแพร่รปู ถ่าย เพลง คลิปวิดโี อ ต่างๆ เป็นต้น
4) เพื่อการพบปะ พูดคุย สังสรรค์ในการทางาน และระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ด้วยกัน
จึงกล่าวได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปจั จุบนั นี้เป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารทีไ่ ด้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าการทีเ่ ป็นผูใ้ ช้บริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีเป็ นการ
ที่เ ข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มอย่างไร้ข ีดจ ากัด บนระบบอิน เตอร์เ น็ ต ด้ว ยความที่เ ครือ ข่า ยทางสัง คม
ออนไลน์ ในปจั จุบนั ที่เข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มวัยรุ่นนัน้ มีหลากหลายเว็บไซต์ มีการบริการผ่าน
เว็บ ไซต์ ท่ีเ ป็ น จุ ด โยงระหว่ า งบุ ค คลแต่ ล ะคนที่ม ีเ ครือ ข่ า ยสัง คมของตัว เองผ่ า นเน็ ต เวิร์ค
อินเตอร์เน็ต รวมทัง้ เชื่อมโยงบริการต่างๆ อย่างอีเมล์ เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกันตัง้ แต่
Line, Twitter, Facebook, Bebo, Linkedln, Multiply, Ning และอื่นๆ อีกมากมาย (เศรษฐพงค์
มะลิสุวรรณ, 2552) กล่าวไว้ว่า เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มมี ากมายจึงได้ทาการจัด
ประเภทเว็บไซต์ในลักษณะ Social Networking แบ่งเป็ น 7 ประเภทดังนี้ (เศรษฐพงค์ มะลิ
สุวรรณ, 2552)
1) ประเภทแล่งข้อมูลหรือความรู้ (Date/Knowledge) ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนเป็ นเว็บ
ที่ร วบรวมข้อ มู ล ความรู้ ใ นเรื่อ งต่ า งๆ ในลัก ษณะเนื้ อ หาอิส ระ ทัง้ วิช าการ ภู ม ิศ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยมุง่ เน้นให้บุคคลทีม่ คี วามรูใ้ นเรื่องต่างๆ เหล่านัน้ เป็ นผูเ้ ข้า
มาเขียนหรือ แนะนาไว้ ส่ว นใหญ่มกั เป็ นนักวิชาการ นักวิชาชี พ หรือ ผู้เ ชี่ยวชาญ ที่เ ห็นได้
ชัดเจน เช่น Wikipedia ทีเ่ ป็ นสารานุ กรมออนไลน์หลายภาษา Google earth เว็บดูแผนทีไ่ ด้ทุก
มุมโลกให้ความรู้ทางภูมศิ าสตร์ การท่องเที่ยวเดินทาง การจราจร หรือที่พกั เช่น Wikipedia,
Google earth, Dig ฯลฯ เป็นต้น
2) ประเภทเกมออนไลน์ (Online Games) เป็นเว็บทีน่ ิยมมากเพราะเป็ นแหล่ง
รวบรวมเกมไว้มากมาย จะมีลกั ษณะเป็ นวีดโี อเกมที่เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
บนอินเตอร์เน็ต ซึง่ เกมออนไลน์น้ี ผูเ้ ล่นสามารถทีจ่ ะสนทนา เล่นแลกเปลีย่ น Items ในเกมกับ
บุคคลอื่นๆ ในเกมได้ และสาเหตุท่มี ผี ู้นิยมมากเนื่องจาก ผู้เล่นได้เข้าสังคมจึงรูส้ กึ สนุ กที่จะมี
เพื่อนเล่นเกมไปด้วยกันมากกว่าเล่นเกมคนเดียว อีกทัง้ มีกราฟิ กทีส่ วยงามมากและมีกจิ กรรม
ต่างๆ เพิม่ เช่น อาวุธ เครื่องแต่งตัวใหม่ๆ ทีส่ าคัญทีส่ ามารถจะเล่นกับเพื่อนๆ แบบออนไลน์ได้
ทันที ทีน่ ิยมมาก เช่น Second Life, Audition, Gagnarok, Pangya ฯลฯ เป็นต้น
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3) ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (Community) เป็ นเว็บทีเ่ น้นการหาเพื่อน
ใหม่ หรือการตามหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนาน การสร้าง Profile ของตนเอง โดยการใส่
รูปภาพ กราฟิกทีแ่ สดงถึงความเป็นตัวตนของเรา (Identity) ให้เพื่อนทีอ่ ยู่ในเครือข่ายได้รจู้ กั เรา
มากยิง่ ขึน้ และยังมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน
เช่น Hi5, Facebook, MySpace ฯลฯ เป็นต้น
4) ประเภทฝากภาพ (Photo Management) สามารถฝากภาพออนไลน์ได้โดย
ไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว อีกทัง้ ยังสามารถแบ่งปนั ภาพหรือซื้อขายภาพกันได้อย่างง่ายดาย
เช่น Flickr, Photoshop Express, Photo bucket ฯลฯ เป็นต้น
5) ประเภทสื่อ (Media) ไม่ว่าจะเป็ นฝาก โพสท์ หรือแบ่งปนั ภาพ คลิปวิดโี อ
ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ เช่น YouTube, Imeem, Bebo, Yahoo Video, Ustream. TV ฯลฯ เป็นต้น
6) ประเภทซื้อ-ขาย (Business/Commerce) เป็ นการทาธุรกิจทางออนไลน์ท่ี
ได้รบั ความนิยมอย่างมาก เช่น Amazon, eBay, Tarad, Pramool ฯลฯ แต่เว็บไซต์ประเภทนี้ยงั
ไม่ถอื ว่าเป็ น Social Network ทีแ่ ท้จริงเนื่องจากมิได้เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้บริการแบ่งปนั ข้อมูลกัน
ได้หลากหลายนอกจากการสังซื
่ อ้ และติชมสินค้าเป็นส่วนใหญ่
7) ประเภทอื่นๆ เว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการนอกเหนือจากนี้ซง่ึ ไม่สามารถจัดเข้าใน 6
ประเภทได้นนเอง
ั่
2.1.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
WebSite E-Commerce หรือ เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ คือ การดาเนินธุรกิจโดย
ใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้า
และบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลด
บทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทาเลทีต่ งั ้ อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดง
สิน ค้า รวมถึง พนัก งานขาย พนัก งานแนะน าสิน ค้า พนัก งานต้อ นรับ ลูก ค้า เป็ น ต้น จึง ลด
ข้อจากัดของระยะทาง และเวลาลงได้ (อุราเพ็ญ ยิม้ ประเสริฐ, 2556)
E-Commerce ช่วยอานวยความสะดวกให้นกั ธุรกิจได้หลายด้าน ดังนี้
1) ทางานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถทาการค้าแบบอัตโนมัติ ได้อย่าง
รวดเร็ว
2) ทาให้เปิดหน้าร้านขายของ ให้คนทัวโลกได้
่
และเปิดขายได้ทุกวันโดยไม่ม ี
วันหยุดตลอด 24 ชัวโมง
่
เช่น การขายโดยใช้ระบบ Shopping Cart ทาให้ลูกค้าสามารถสังซื
่ อ้
สินค้าได้เองตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
3) เก็บเงิน และนาฝาก เข้าบัญชีให้คุณได้โดยอัตโนมัติ
4) ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์แคตาล็อก (กระดาษ) ออกมาเป็ น
เล่มๆ และไม่ตอ้ งมาเสียเงิน และเวลาในการจัดส่งให้ลกู ค้าทางไปรษณียอ์ กี
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5) แทนได้ทงั ้ หน้าร้าน (Showroom) หรือบูท (Booth) แสดงสินค้าของคุณทีม่ ี
คนทัวโลกมองเห็
่
น ไม่ตอ้ งเสียค่าเครือ่ งบิน ไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
6) แทน และเพิม่ ประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจ ภายในของเราได้อกี มากมาย
ข้อดี Website E-Commerce
1) การเพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้เด่นกว่าคู่เเข่งในลักษณะธุรกิจเดียวกัน
2) การใช้งานทีต่ อบโจทย์สาหรับผูใ้ ช้งาน
3) ความน่าเชื่อถือทีด่ ขี น้ึ
4) ยกระดับการบริการหรือสินค้าให้มคี ุณค่ามากยิง่ ขึน้
5) ระบบทีไ่ ด้มาตรฐาน
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า ปจั จุบนั Social Network Website ต่างๆ มีการพัฒนา และเปิด
โอกาสให้ผใู้ ช้ได้เข้าไปมีส่ว นร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึน้ ทัง้ เว็บไซต์ในตระกูล
ของ Wiki, YouTube, Hi5, Facebook, MySpace และอีกมากมาย ซึง่ ในแต่ละเว็บไซต์จะมี
ลักษณะเฉพาะสาหรับการใช้งานแตกต่างกันออกไป และจากประสิทธิภาพการพัฒนาของระบบ
อินเตอร์เน็ตข้างต้น มีความสอดคล้องกับการศึก ษาในเรื่องของ Strategy & Innovation ของ
ฐานเศรษฐกิจ (2555) ทีพ่ บว่า จากข้อมูลการสารวจพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของสานักงาน
สถิติแ ห่ ง ชาติ พบข้อ มูล ที่น่ า สนใจว่ า ป จั จุ บ ัน กิจ กรรมประชาชนมีก ารซื้อ สิน ค้า ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตทีเ่ พิม่ มากขึน้ สามารถแสดงได้ดงั ตารางภาพต่อไปนี้ (อุราเพ็ญ ยิม้ ประเสริฐ, 2556)
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ภาพที่ 2.1 แสดงจานวนผูซ้ อ้ื สินค้าและบริการออนไลน์
แหล่งที่มา: ฐานเศรษฐกิจ, 2555.
ซึง่ จากแผนภาพภูมดิ งั กล่าวข้างต้น พบว่า การซือ้ สินค้าออนไลน์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25492554 มีจานวนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตซือ้ สินค้าและบริการออนไลน์เพิม่ ขึน้ เป็ น 64% ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การเติบโตขึน้ ของระบบการใช้อนิ เตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าต่างๆ เพิม่ มากขึน้ การขยายตัวของ
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อินเตอร์เน็ต ทาให้การพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าทีม่ หี ลากหลายประเภทให้เลือก และมีระบบใน
การพัฒนาด้านความปลอดภัยของการชาระเงินออนไลน์ รวมถึงการที่ผู้ซ้อื ส่วนใหญ่มกั ใช้เสิร์
ชเอนจินและโซเชียลเน็ตเวิรก์ ต่างๆ เป็ นช่องทางในการค้นหาสินค้าและบริการ สิง่ ที่กล่าวมา
ทัง้ หมดนัน้ เป็ นการเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตหรือพ่อค้ามีช่องทางการในการค้าขายที่ทงั ้ ง่าย สะดวก
และเข้าถึงผู้ซ้อื มากขึน้ นอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาจากผลสารวจพฤติกรรมผู้ซ้อื โดยสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ พบว่าในปจั จุบนั พฤติกรรมของผูซ้ อ้ื ส่วนใหญ่ถงึ 63.8% แนะนาสินค้าและบริการ
ทีด่ ใี ห้แก่คนอื่น รองลงมาคือผูซ้ อ้ื ชอบการซือ้ สินค้าหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ 57.24% แต่
สิง่ ที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซ้อื จะมีอนิ เตอร์เน็ตเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ซ้อื มักค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ สินค้าที่สาคัญผ่านอินเตอร์เน็ต 42.28% การ
ออนไลน์เพื่อเขียนรีววิ สินค้าและบริการทีซ่ ้อื ทางอินเตอร์เน็ต 32.78% หรือออนไลน์เพื่อค้นหา
รีว ิว และค าแนะน า 31.72% เห็น ได้ ว่ า ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การซื้อ สิน ค้ า และบริก ารของผู้ ซ้ือ มี
อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็ นอีกปจั จัยหลักในการให้ขอ้ มูลเพื่อจูงใจให้ผซู้ อ้ื สนใจและตัดสินใจซือ้ สินค้า
หรือบริการนัน้ ๆ เป็นต้น (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2552)
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับทิพย์วลั ย์ ยะพันธ์ (2553, น. 7) ทีพ่ บว่า
การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้อตั ราการใช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศกาลัง
พัฒนาอย่างประเทศไทย ซึง่ จะทาให้ประเทศไทยนัน้ ได้รบั ประโยชน์ในการขายสินค้าประเภท
ต่างๆ เช่น สินค้าประเภทเครื่องประดับ สินค้าประเภทของที่ละลึก รวมถึงสินค้าประเภทกลุ่ ม
อุตสาหกรรมแฟชันและความงามต่
่
างๆ ซึง่ สิง่ ทีม่ ผี ลต่อการกระตุ้นให้กลุ่มผู้คา้ หลายคนนัน้ หัน
มาให้ความสาคัญกับกลุ่มร้านค้าออนไลน์ คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์มรี าคาทีถ่ ูกลง และ
สามารถปรับ เปลี่ย นแพกเกจได้ ต ลอดเวลา รวมถึง การซื้อ ขายผ่ า นระบบออนไลน์ ห รือ
อินเตอร์เน็ตนัน้ เข้าถึงได้งา่ ยและมีความสะดวกสบายมากกว่าการทีผ่ ซู้ อ้ื จะต้องเข้าไปยังร้านค้า
เพื่อเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ เป็นต้น
ประกอบกับจากข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและข้อมูลของแนวโน้มการ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ขา้ งต้น พบว่า ผูซ้ ้อื มีแนวโน้มและอัตราการซื้อสินค้ าออนไลน์มากขึน้ แต่ก็ม ี
กลุ่มผู้ซ้อื หลายคน ไม่ได้ให้ความสาคัญและให้ความสนใจต่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ
และยังมีกลุ่มผู้ซ้อื ได้รบั ผลกระทบต่างๆ จากการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่งจากการศึกษา
ของสารี อ๋องสมหวัง (2555) ผูจ้ ดั การมูลนิธเิ พื่อคุม้ ครองผูซ้ อ้ื ทีไ่ ด้กล่าวถึงปญั หาของการซือ้ ขาย แบบอี-คอมเมิรซ์ พบว่า พฤติกรรมการการซื้อขายแบบอี -คอมเมิรซ์ พบว่า ราคาเป็ นตัว
ดึงดูดใจในการซือ้ สินค้า และจะนิยมซือ้ สินค้าทีร่ าคาไม่เกิน 1,000 บาทมากทีส่ ุด แต่กลุ่มผูซ้ อ้ื ก็
มักจะมีความเกรงกลัวและไม่เชื่อมันต่
่ อสินค้าต่างๆ ที่ขายในร้านค้าออนไลน์ เช่น การที่รา้ นค้า
ออนไลน์ไม่แสดงรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าว่าผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหาร
และยาหรือไม่ รวมถึงการทีร่ า้ นค้าออนไลน์ ไม่มกี ารจดทะเบียนในกรมพาณิชย์เกี่ยวกับระเบียบ
การตัง้ ร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าบางร้าน ไม่แสดงทีต่ งั ้ ของร้านค้า เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเกิดความ
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เชื่อมันในร้
่ านค้าออนไลน์ ดงั กล่าว เป็ นต้น ซึ่งจากสภาพปญั หาต่างๆ เหล่านี้ มูลนิธคิ ุ้มครองผู้
ซือ้ ได้เล็งเห็นถึงปญั หาและได้ทาการแก้ไขปญั หาการซื้อ-ขายออนไลน์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ พบว่า
ผูข้ ายแก้ปญั หาให้ 35% ไม่ทาอะไรให้ 22% ตอบรับแล้วตรวจสอบคาสังซื
่ อ้ 11.32% โดยลูกค้า
พอใจกับการแก้ปญั หา 60% ส่วนมาตรการของผูซ้ อ้ื ในการตอบโต้เว็บอี-คอมเมิรซ์ พบว่า มีการ
บอยคอตเว็บที่ถู ก ร้อ งเรีย น 85.1% ร้อ งเรีย นรัฐ 8.4% แจ้งด าเนิน คดี 6.5% นอกจากนี้ ใน
ประเทศไทยพบว่าผู้ซ้อื ไม่สามารถแก้ปญั หาได้ด้วยตัวเอง เช่น ตั ๋วเครื่องบิน แสดงให้เห็นว่า
กลไกการทางานเพื่อคุ้มครองผู้ซอ้ื ไม่ดี บางครัง้ การคืนสินค้าคืนได้แต่ไม่ได้เงินคืน ซื้อแล้วเว็บ
หายไป เช่น เว็บไซต์ขายยา อาหารเสริมทีห่ มดอายุ เป็นต้น
ทัง้ นี้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็ นการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ในการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่นการเปิดร้านค้าบนเฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแก
รม (Instagram), ไลน์ (Line), ทวิสเตอร์ (Twitter) เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยังมีธุรกิจประเภทกรุ๊ป
บายอิ้ง (Group Buying) เป็ นการบริการซือ้ แบบกลุ่ม เช่น ตั ๋วดูหนัง ซึง่ จะได้รบั ส่วนลดพิเศษ
หากมีผซู้ อ้ื ครบตามจานวนทีก่ าหนดและการค้าขายบนบล็อก (Blog) เว็บบอร์ด (Web Board)
หรือบนเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) ที่สามารถจัดอันดับความคิดเห็นของ ลูกค้า
สามารถมีการโต้ตอบของลูกค้าได้ ฯลฯ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Commerce) เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความยากและการซือ้ เกิดขึน้ ผ่านเทคโนโลยีของโซ
เชียลเน็ตเวิรก์ (Social Network) ที่ทาให้คนสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ และคนรอบข้างของ
ตัวเองได้งา่ ยมากขึน้ มันได้สร้างรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ (Engagement) รูปแบบใหม่ทท่ี าให้เกิด
การโน้ มน้ าว ชักชวน คนจานวนมากได้ง่ายๆ รวมถึงการเกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่อย่าง
"การค้าทางสังคมออนไลน์ (Social Commerce)" ทีมรี ปู แบบโมเดลทางธุรกิจอย่าง "ร่วมกันซือ้
(Group Buying)" โดยมีรูปแบบประเภทของเว็บไซต์ E-Commerce ดังปรากฏรายละเอียด
ต่อไปนี้ (ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, 2556)
รูปแบบของการทาเว็บไซต์ E-Commerce มีหลายประเภททัง้ นี้และทัง้ นัน้ ต้องขึน้ อยู่กบั
ความต้องการและรูปแบบในการทาของแต่ละเว็บว่าจะมีรูปแบบเป็ นอย่างไร ซึ่งแต่ละแบบก็ม ี
ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งลองมาดูกนั ว่า คุณจะเลือกรูปแบบการทา E-Commerce รูปแบบ
ไหน ทีจ่ ะเหมาะสมกับคุณและธุรกิจของคุณมากทีส่ ุด (ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, 2556)
1) การประกาศซือ้ -ขาย (E-Classified)
เป็ นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ท่สี นใจประกาศความ
ต้องการ ซื้อ-ขาย สินค้าของตนได้ภายในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะทาหน้าทีเ่ หมือนกระดานข่าว
และตัวกลางในการแสดงข้อมูลสินค้าต่างๆ และหากมีคนสนใจสินค้าที่ประกาศไว้ ก็สามารถ
ติดต่อตรงไปยังผูป้ ระกาศได้ทนั ทีจากข้อมูลทีป่ ระกาศอยู่ภายในเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่จะมีการ
แบ่งหมวดหมู่ของประเภทสินค้าเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปเลือกซือ้ -ขายสินค้าในเว็บไซต์
เช่นwww.ThaiSecondhand.com การซือ้ ขายรูปแบบนี้ ผูข้ ายไม่จาเป็ นต้องมีเว็บไซต์ของตัวเอง
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เลย แค่อาศัยพื้นทีข่ องเว็บทีเ่ ปิดโอกาสให้ประกาศขายของ ก็สามารถเริม่ ต้นการค้าขายได้แล้ว
ข้อดีเริม่ ต้นได้งา่ ยทันที ฟรี ข้อเสียคือไม่เหมาะกับผูท้ ม่ี สี นิ ค้าเป็นจานวนมากๆ
2) เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (Online Catalog Web Site)
เป็ นรูปแบบจัดทาเว็บไซต์ E-Commerce ในรูปแบบแคตตาล็อกออนไลน์ ที่ม ี
รูปภาพและรายละเอีย ด สินค้าพร้อ มที่อ ยู่เ บอร์โทรติด ต่ อ ไม่มรี ะบบการชาระเงินผ่ า นทาง
เว็บไซต์ หรือระบบช้อ ปปิ้ งการ์ด (ตะกร้าสินค้าออนไลน์ ) โดยหากผู้ส นใจสินค้าก็เ พียงโทร
สอบถามและสังซื
่ อ้ สินค้าได้ ซึง่ เป็ นการใช้เว็บไซต์เป็ นเหมือนโบรชัวร์หรือแคตตาล็อกออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูรายละเอียดสินค้าและราคาได้ จากทัวประเทศหรื
่
อทัวโลก
่
ผ่ านทางเว็บไซต์ ข้อ ดีของเว็บแบบนี้ค ือ สร้า งได้ง่ายเหมาะกับการค้าในพื้นที่ห รือ ประเทศ
เดียวกัน ข้อเสียคือ ไม่สามารถขายและรับเงินได้ทนั ทีจากลูกค้า ทีต่ อ้ งการชาระเงินผ่านเว็บไซต์
ซึง่ โดยส่วนใหญ่กว่า 70% ของเว็บไซต์ E-Commerce ในประเทศไทยจะเป็ นเว็บไซต์ในลักษณะนี้
เพราะด้ว ย รูปแบบเว็บไซต์ส ามารถจัดทาได้ง่าย ไม่มคี วามซับซ้อ นมากนัก ทาให้ส ามารถ
เริม่ ต้นทาได้งา่ ย เช่น www.PlatinumPDA.com
3) ร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site)
เป็ นรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce สมบูรณ์แบบ ทีม่ ที งั ้ ระบบการจัดการสินค้า
ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart) ระบบการชาระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้า ครบสมบูรณ์
แบบ ทาให้ผซู้ ้อื สามารถสังซื
่ ้อสินค้าและทาการชาระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทนั ที โดยการชาระเงิน
ส่วนใหญ่สามารถชาระเงินผ่าน บัตรเครดิต เป็นส่วนมาก ในการจัดทาเว็บไซต์ลกั ษณะนี้ จะต้อง
มีระบบหลายๆ อย่างประกอบอยู่ภายใน ทาให้มคี วามซับซ้อนและมีรายละเอียดในการจัดทา
ค่อนข้างมาก แต่ ตอนนี้ก็มเี ว็บไซต์ E-Commerce สาเร็จรูป ที่พร้อมใช้บริการและมีทุกอย่าง
พร้อ มสรรพ ทาให้ส ามารถเริ่มต้น ทาเว็บ ลักษณะนี้ ได้อ ย่า งรวดเร็ว หากท่า นสนใจ ร้า นค้า
ออนไลน์ สามารถสมัครใช้บริการฟรี ได้ท่wี ww.TARADquickwe.com
4) การประมูลสินค้า (Auction)
เป็ นเว็บไซต์ E-Commerce ทีม่ รี ปู แบบของการนาสินค้าของไปประมูลขายกัน
โดยจะเป็ นการแข่งขันใน การเสนอราคาสินค้า หากผูใ้ ดเสนอราคาสินค้าได้สูงสุดในช่วงเวลาที่
กาหนด ก็จะชนะการประมูลและสามารถซือ้ สินค้าชิน้ นัน้ ไปได้ ด้วยราคาทีไ่ ด้กาหนดไว้ โดยส่วน
ใหญ่สนิ ค้าทีน่ ามาประมูล หากเป็นสินค้าใหม่ ซึง่ หลังการประมูลสินค้าจะมีราคาทีไ่ ม่สูงกว่าราคา
ท้องตลาด ยกเว้นสินค้าเก่า บางประเภท หากยิง่ เก่ามากยิง่ มีราคาสูง เช่น ของเก่า ของสะสม
เป็นต้น เช่น http://auction.tarad.com, www.ebay.com
5) ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)
เป็ นเว็บไซต์ E-Commerce ที่มรี ูปแบบเป็ นตลาดนัดขนาดใหญ่ โดยภายใน
เว็บไซต์จะมีการรวบรวมเว็บไซต์ของร้านค้าและบริษทั ต่างๆ มากมาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่
ของสินค้าเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าไป ดูสนิ ค้าภายในร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดได้อย่าง
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ง่ายดายและสะดวก โดยรูปแบบของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ บางแห่งมีการแบ่งออกเป็ นหลาย
รู ป แบบ ตามลั ก ษณะของสิ น ค้ า ที่ ม ี อ ยู่ ภ ายในตลาดแห่ ง นั ้น เช่ น ตลาดสิ น ค้ า ทั ว่ ไป
www.TARAD.com เว็บ ไซต์ต ลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส์เ กี่ยวกับอาหาร www.FoodMarket
Exchange.com เว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้า OTOP อย่าง www.thaitambon.com
เป็นต้น
6) การค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce)
Social Commerce คือ "การขายสินค้าโดยอาศัยมวลขนและสังคมเป็ น
ตัวกระตุ้นให้เ กิดความยากและการซื้อเกิดขึ้น ผ่านเทคโนโลยีของโซเชียลเน็ ตเวิรก์ (Social
Network)" ทีท่ าให้คนสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ และคนรอบข้างของตัวเองได้ง่ายมากขึน้ มันได้
สร้างรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ (Engagement) รูปแบบใหม่ ทีท่ าให้เกิดการโน้มน้าว ชักชวน คน
จานวนมากได้ง่ายๆ ผ่านบริการอย่าง Facebook หรือ Twitter รวมถึงการเกิดโมเดลธุรกิจ
รูปแบบใหม่อย่าง "การค้าทางสังคมออนไลน์ (Social Commerce)" ทีมรี ปู แบบโมเดลทางธุรกิจ
อย่าง "ร่วมกันซือ้ (Group Buying)" โดยรูปแบบของ Social Commerce เพิง่ เกิดขึน้ มาใหม่
หลังจาก Social Network เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เครือ่ งมือหลักของ Social Commerce
Social Commerce เป็นสื่อกลางระหว่างผูข้ ายปลีกรายย่อยและลูกค้า โดยมีคุณลักษณะ
พิเ ศษคือ ความสามารถในการสื่อ สารโต้ต อบระหว่ า งกันได้ท ันทีทงั ้ นี้เ ครื่อ งมือ ของ Social
Commerce สามารถจาแนกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ (ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, 2554)
1) การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Ratings and Reviews)
เป็ นเครื่องมือที่ขบั เคลื่อนให้เกิดการซื้อ -ขายที่สูงขึน้ ได้โดยผ่านลูกค้าทีเ่ คยใช้สนิ ค้า/บริการ ซึ่ง
อาจเรียกว่า“ลูกค้าประจา” เกิดความประทับใจในตัวสินค้าที่ซอ้ื ไปหรือบริการทีไ่ ด้รบั หลังการ
ขายและเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การใช้จริง ลูกค้าประจายังเป็ นส่วนหนึ่งใน
การช่วยจัดอันดับสินค้าส่ งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหม่ เป็ นไปอย่างง่ายดาย
ยิง่ ขึน้ การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าเป็ นเครื่องมือทีร่ า้ นค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ทาการตลาด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ ยนิ ยอมที่จะซื้อสินค้า/บริการ เมื่อได้รบั ฟงั คาแนะนาหรือ
ประสบการณ์การใช้สนิ ค้า/บริการจากผูค้ นรอบข้าง
2) ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้และการแนะนาผลิตภัณฑ์ (User Recommendations
and Referrals) เป็ นแนวความคิดพืน้ ฐานในการนาสื่อดิจทิ ลั ทีม่ อี ยู่มาดึงดูดให้ผใู้ ช้มสี ่วนร่วมใน
การทาธุรกรรมการซือ้ -ขาย โดยอาจมีขอ้ เสนอพิเศษให้แก่ผซู้ อ้ื ทีม่ กี ารแนะนาหรือบอกต่อเพื่อน
เครื่องมือการทางการตลาดวิธนี ้ีได้รบั การตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างสูง เพราะผู้แนะนาไม่ต้อง
เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด และยังมีโอกาสทีจ่ ะได้ค่าตอบแทนจากร้านค้าอีกด้วย จัดเป็ นการตลาด
รูปแบบหนึ่งทีเ่ น้นการพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ทีร่ จู้ กั กันในชื่อ Viral Marketing
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เช่น การส่งข้อความใน Twitter การทา Social Bookmarking หรือ การให้ค่าตอบแทนแก่ผใู้ ช้ท่ี
แนะนาผลิตภัณฑ์ต่อแก่ผอู้ ่นื เป็นต้น
3) เครื่องมือการซือ้ -ขายทางสังคม (Social Shopping Tools) เป็ นการนาสื่อ
เทคโนโลยีท่ไี ด้รบั ความนิยมในปจั จุบนั มีดาเนินธุรกรรมการซื้อ -ขายสินค้า ซึ่งเป็ นช่องทางใน
การขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยม เช่น การเปิดร้านค้าบน Facebook และการทา
ธุรกิจประเภท Group-Buying ทีเ่ รียกว่า“บริการซือ้ ของแบบกลุ่ม” เป็นต้น
4) กระทู้และชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities) เป็ นเครื่องมือ
ออนไลน์ทอ่ี ยู่ค่อู นิ เทอร์เน็ตมามากกว่า 40 ปี ได้แก่ เว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ทเ่ี ป็ น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา การแพทย์ ธุรกิจเป็ นต้น
โดยต่างใช้กระทู้และชุมชนออนไลน์ เป็ นสื่อกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้หลายๆ คน ทัง้ นี้ ในบาง
เว็บไซต์ผทู้ จ่ี ะเข้าถึงข้อมูล
ได้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยมีเงื่อนไขทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์เช่น Pantip
5) Social Media Optimization (SMO) ในยุคที่ Search Engine เป็ นทีน่ ิยม
จนได้รบั การกล่าวขาน ร้านค้าออนไลน์ต่างหัน มาให้ความสนใจในกลยุทธ์การเพิม่ จานวนคนให้
เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ร้านค้า โดยใช้ Search Engine เป็ นสื่อกลาง ที่เรียกว่า “Search Engine
Optimization (SEO)” มาถึงในยุคปจั จุบนั ทีส่ ่อื สังคม ออนไลน์มบี ทบาทมากขึน้ กลยุทธ์เพื่อใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการ ชักชวนผูค้ นเข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์จนเกิดการทาธุรกรรมซือ้ -ขาย
จึงเกิดขึน้ และเรียกกันว่า “Social Media Optimization (SMO)” ตัวอย่างของกลยุทธ์ SMO
เช่นการแทรกลิงค์เว็บไซต์
ของร้านค้าผ่านวิดโี อบน Youtube หรือ การ Tag ชื่อเพื่อนทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายลงบนรูปภาพ
6) การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Advertising) ปจั จุบนั ผูใ้ ช้หลาย
คนเข้าใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เสมือนเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีไ่ ม่สามารถขาดได้เมื่อเข้าสู่โลกไซ
เบอร์ดงั นัน้ การลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ สามารถผ่านสายตาผู้บริโภคได้ค่อนข้างมาก
โดยเงื่อนไขในการทาโฆษณาจะแตกต่างกันออกไป เช่น ผูล้ งโฆษณาบน Facebook สามารถ
กาหนดค่าโฆษณาได้ โดยความถีใ่ นการแสดงโฆษณาจะแปรผันตามงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้

2.2 แนวคิ ดทฤษฏีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
การยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้เป็ นสิง่ ซึ่งสาคัญยิง่ อีกทัง้ การศึกษาในด้านนี้มนี านกว่า
สองทศวรรษ ถึงแม้ว่าจะมีตวั แบบจานวนมากทีเ่ สนอเพื่ออธิบายและทานายการใช้ระบบ แต่ตวั
แบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็ นตัวแบบทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมมากทีส่ ุดในการศึกษาความตัง้ ใจใช้ระบบของผูใ้ ช้ (Chuttur, 2010)
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Davis (1989) ได้เสนอตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model: TAM) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกขณะศึกษาที่ MIT Sloan of
Management เขาได้เสนอว่าการใช้ระบบคือการตอบสนองที่สามารถอธิบายหรือทานายโดย
แรงจูงใจของผู้ใช้ซง่ึ เป็ นอิทธิพลทางตรงจากการกระทาภายนอกประกอบด้วยคุณลักษณะของ
ระบบที่เกิดขึน้ จริงและความสามารถของระบบ หลังจากนัน้ แบบแผนตามแนวความคิดตัวแบบ
การยอมรับเทคโนโลยีขา้ งต้น Davis (1989) ได้ทาการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกันและ
ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ Ajzen and Fishbeib (1975) ผูค้ ดิ ค้นทฤษฎีการกระทาเชิงเหตุผล ซึง่ จาก
การศึกษา Davis and David (2003) ได้เสนอตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีว่า แรงจูงใจของผูใ้ ช้
สามารถอธิบายได้ด้วยปจั จัย 3 ปจั จัย คือ ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรูว้ ่ามีประโยชน์ และ
ทัศนคติท่มี ตี ่อการใช้ระบบ โดยมีสมมติฐานว่าผูใ้ ช้เกี่ยวกับระบบมีอทิ ธิพลต่อการใช้ระบบของ
ผูใ้ ช้ซ่งึ จะบอกได้ว่าผู้ใช้จะใช้หรือจะปฏิเสธระบบ ตัวแปรที่นามาพิจารณาปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ
การใช้หรือปฏิเสธระบบของผูใ้ ช้คอื ความง่ายต่อการใช้งานและการรับรูว้ ่ามีปะโยชน์ ซึง่ การรับรู้
ง่ายต่อการใช้งาน มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อ การรับรูว้ ่ามีประโยชน์ ท้ายที่สุดแล้วทัง้ สองตัวแปรถูก
ตัง้ เป็นสมมติฐานซึง่ ผลกระทบโดยตรงกับลักษณะการออกแบบ ซึง่ แทนด้วยแผนภาพด้านล่าง
User Motivation
X1

Perceived
Usefulness

X2
X3

Perceived
Ease of Use

Attiude
Toward
Using

Actual
System
Use

ภาพที่ 2.2 ตัวแบบดัง้ เดิมของ TAM ทีเ่ สนอโดย Fred Davis
แหล่งที่มา: Davis, 1986, p. 24.
การศึกษาทดลองขัน้ ต่อมาของ Davis (1986) ได้ทาการปรับปรุงโมเดลโดยการเพิม่ ตัว
แปรอื่นๆ และแก้ไขความสัมพันธ์ จนในเวลาต่อมา TAM ถูกพัฒนาเป็ น โมเดลหลักในการ
อธิบายและทานายการใช้ระบบ จน TAM กลายเป็ นที่นิยมและได้รบั การอ้างถึงในงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ปจั จุบนั การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยียงั คงมีอย่างต่อเนื่อง การเข้าใจถึงลักษณะตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี จึงเป็ นสิง่ ที่
จาเป็นอย่างยิง่ ทีน่ กั วิจยั ต้องศึกษาและเรียนรูเ้ พื่อจะได้เข้าใจถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้
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ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ประโยชน์ และการรับรูถ้ ึ งความง่ายในการใช้งาน
ก่อนการศึกษา Davis (1989) ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ต่างๆ ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการทานายพฤติกรรมของผูใ้ ช้
งานวิจยั ของ Scultz and Slevin (1975, อ้างถึงใน Chuttur, 2010, p. 4) พบว่า การ
รับรูว้ ่ามีประโยชน์ให้การทานายทีเ่ ชื่อถือได้ โดยใช้ตวั แบบการตัดสินใจ (Decision Model)
ในเวลาต่อมา Robey (1979, อ้างถึงใน Chuttur, 2010, p. 4) ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ
Scultz and Slevin (1975, อ้างถึงใน Chuttur, 2010) และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ประโยชน์และการใช้ระบบ
งานวิจยั ของ Tornatzky and Klein (1982, อ้างถึงใน Chuttur, 2009, p. 4) โดยทัง้ คู่ได้
ท าการวิจ ัย เกี่ย วกับ การยอมรับ นวัต กรรมและค้น หาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ สมบัติกับ
นวัตกรรมกับการยอมรับนวัตกรรม พบว่าความซับซ้อนของนวัตกรรมเป็ นหนึ่งในสามปจั จัยซึ่ง
สอดคล้องกันอย่างมีนยั สาคัญท่ามกลางความหลากหลายของประเภทนวัตกรรม
งานวิจยั ของ Bandura (1982, อ้างถึงใน Chuttur, 2009, p. 4) ได้ศกึ ษาพิจารณาการ
รับรูว้ ่ามีประโยชน์ และการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานการทานายนวัตกรรม ได้เ สนอตัวอย่าง
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทานายคือ ทักษะส่วนบุคคล และการพิจารณาขัน้ ตอนสุดท้าย โดยที่
ทักษะส่วนบุคคลกับการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานซึ่งจะเป็ นการพิจารณาว่าจะดาเนินการ
อย่างไรเพื่อจัดการกับสถานการณ์ท่คี าดหวัง ในขณะที่การพิจารณาขัน้ สุดท้ายจะคล้ายกับการ
รับ รู้ป ระโยชน์ ท่ไี ด้ร บั ซึ่ง จะเป็ นการกาหนดขอบเขตพฤติก รรมเมื่อ ประสบความสาเร็จเพื่อ
ดาเนินการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
David (1989) ได้สรุปว่าคนส่วนใหญ่จะใช้หรือไม่ใช้ระบบขึน้ อยู่กบั ความเชื่อว่าระบบจะ
ช่วยให้งานของเขาดีขน้ึ กว่าเดิม เช่นเดียวกับความเชื่อเกี่ยวกับระบบมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
การใช้ระบบซึง่ David (1989) ได้ให้คานิยามอย่างเป็นทางการไว้ดงั นี้
การรับรูว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือระดับความเชื่อของแต่ละบุคคลว่า
การใช้ระบบจะเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การทางาน
การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือระดับที่ผใู้ ช้คาดหวังต่อ
ระบบซึง่ เป็ นเป้าหมายทีจ่ ะใช้ตอ้ งมีความง่ายและความเป็ นอิสระจากความมานะพยายาม
ต่อมา Davis (1993) ได้เสนอว่าการรับรูว้ ่ามีประโยชน์น่าจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการใช้
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในเวลาเดียวกันนี้เขาค้นพบว่าลักษณะของระบบน่ าจะมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติของผูใ้ ช้
ทีม่ ตี ่อการใช้ระบบ
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ภาพที่ 2.3 การขยายตัวของ TAM ซึง่ ได้เพิม่ ปจั จัยสาหรับการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
แหล่งที่มา: Venkatesh (2000, อ้างถึงใน Chuttur, 2010, p. 15).
จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปความสาคัญของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ได้ว่า
TAM เป็ นทฤษฎีทไ่ี ด้พฒ
ั นาขยายองค์ความรูม้ าจาก TRA ของ Ajzen and Fishbein (1975)
จุดประสงค์ของ TAM คือการทานาย หรืออธิบายพฤติกรรมของผูใ้ ช้ทุกคน ดังนัน้ TAM คือตัว
แบบที่มคี วามน่ าเชื่อถือสาหรับการทานายความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค และ
TAM ยังเป็ นแบบจาลองทีน่ าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึง
ทาการกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเลือก
เฉพาะตัวแปรทีเ่ หมาะสมกับประเภทสินค้าคือเครื่องสาอาง จานวน 3 ตัวแปร ดังนี้ (1) การรับรู้
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ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease OF Use) (2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั
(Perceived Usefulness) (3) การรับรูค้ วามสนุกสนาน (Perceived Enjoyment )
1) การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease OF Use)
ตัวแปรหลักที่สาคัญของ TAM เป็ นสิง่ ที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีนัน้ คาดหวังต่อ
เทคโนโลยีท่ีเ ป็ น เป้ า หมายที่จ ะใช้ว่ า ต้ อ งมีค วามง่ า ยและมีค วามเป็ น อิส ระจากความมานะ
พยายาม ซึง่ ไม่ใช่การที่ใช้งานอยู่บ่อยๆ แล้วจึงทาให้ใช้งานคล่อง แต่เป็ นเทคโนโลยีทส่ี ามารถ
ใช้งานได้งา่ ย เข้าใจง่าย และสะดวกไม่ซบั ซ้อน มีความเป็นไปได้มากทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากผู้
ใช้ได้อย่างง่ายดาย
Davis and David (2003) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า ระดับความเชื่อว่า การใช้
งานนัน้ ไม่ต้องการความพยายามในการใช้งาน นัน้ คือใช้งานง่าย ทัง้ นี้ Agarwal and Prasad
(1999) พบว่า การรับรูค้ วามย่างในการใช้งานนี้ นอกจากจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแล้ว ความตัง้ ใจที่จะใช้ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดย
ส่งผ่านพฤติกรรมยอมรับอีกด้วย
นอกจากนี้แล้ว Venkatesh and Davis (2000) ยังพบว่า การรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งานนี้ มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ดว้ ย จึงหมายความว่า การรับรูว้ ่ามีประโยชน์นนั ้ มี
อิทธิมาจากการรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้งานนัน่ เอง โดยทีก่ ารรับรูว้ ่ามีประโยชน์และการรับรูถ้ งึ
ความง่ายในการใช้งานจะเป็ นตัวทานายทัศนคติต่อการใช้งานนวัตกรรม ซึง่ อีกความหมายหนึ่ง
คือ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มตี ่อนวัตกรรม นอกจากนัน้ ทัศนคติและการรับรู้
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ยังเป็ นปจั จัยหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานหรือการ
ยอมรับนวัตกรรมนัน้ ๆ
ผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease
OF Use: PEOU) มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ค้นพบว่า การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้งานนี้ มี
ผู้ทาวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งอยู่ คือ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง (2555) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ เอเจนต์
อัจฉริยะเพื่อติดตามพฤติกรรม แปลผล และรายงานภาวะเสีย่ งการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ในวัย รุ่ น ตอนต้น ในกรุง เทพมหานคร โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) สร้า งตัว ชี้ว ัด การติด ตาม
พฤติก รรม แปลผล และรายงานผลภาวะเสี่ยงการติด เกมคอมพิว เตอร์อ อนไลน์ ผ่ า นกา รมี
ปฏิส ัม พัน ธ์ (Interaction) ระหว่ า งผู้เ ล่ น เกมกับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ใ นวัย รุ่น ตอนต้ น ใน
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาเอเจนต์อจั ฉริยะ สาหรับการติดตามพฤติกรรม แปลผล และ
รายงานผลภาวะเสีย่ งการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร และ
3) เพื่อสร้างแบบจาลองการยอมรับเอเจนต์อ ัจฉริยะ ในการติดตามพฤติกรรม แปลผล และ
รายงานผลภาวะเสีย่ งการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จาก
การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-14 ปี ในเขตกทม. จานวน 20 คน พบว่าตัวชี้วดั ที่สามารถ
แปลผลภาวะเสีย่ งการติดเกมคอมพิวเตอร์อ อนไลน์โดยเอเจนต์อจั ฉิรยะได้คอื รูปแบบการคลิก
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เมาส์ และการกดแป้นพิมพ์ระหว่างการเล่นเกม โดยให้ผลจากการสร้างแบบจาลองด้วยวิธแี บ็ก
พรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก (BNN) และวิธกี ารสร้างต้นไม้ตดั สินใจ (DT) ไม่แตกต่างกัน
ขณะทีก่ ารศึกษาแบบจาลองการยอมรับเอเจนต์อจั ฉริยะฯ จากผู้ปกครองของเด็กอายุ 12-14 ปี
ในเขตกทม.จานวน 537 คน โดยใช้โปรแกรม AMOS 18.0 พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสัดส่วนของไคร์สแควร์ ต่อค่าองศาอิสระเท่ากับ เท่ากับ 1.161
(P-value=0.116) มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.90 ซึง่ จากแบบจาลองการยอมรับเอเจนต์
อัจฉริยะ พบว่าการรับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน มีผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ถงึ ประโยชน์ (β
=0.467) ขณะที่ก ารรับ รู้ถึง ประโยชน์ และสัญ ญาณการกระท ามีผ ลในเชิง บวกต่ อ เจตคติ
(β=0.649, β =0.483) รวมถึงเจตคติและ ความเชื่อมันมี
่ ผลในเชิงบวกต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งาน( β
=0.481, β =0.420) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001
จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า เป็ นทัศนะที่มเี กี่ยวกับความง่ายในการใช้ส่อื
อุปกรณ์และนวัตกรรมสมัยใหม่ อันได้แก่ การใช้งานอุปกรณ์และนวัตกรรมสมัยใหม่เป็ นเรื่อง
ง่ายทีส่ ามารถเรียนรู้ ทาความเข้าใจได้เอง และเป็ นเรื่องง่ายทีจ่ ะสามารถใช้งานได้อย่างชานาญ
และการเข้าถึง แอพพลิเคชันผ่
่ านสื่ออุปกรณ์และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทัง้ การใช้ส่อื อุปกรณ์
และนวัตกรรมสมัยใหม่ มีขนั ้ ตอนไม่ยุ่งยาก ได้รบั โดยความง่ายในการใช้งาน เป็ นคุณสมบัติ
ภายในของตัวสื่อทีส่ าคัญประการหนึ่ง
2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Perceived Usefulness)
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เป็ นตัวแปรหลักที่สาคัญของ TAM ซึ่งหมายถึง
ระดับที่บุคคลเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพิม่ สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ทางานให้มากขึน้
Agarwal and Prasad (1999) กล่าวว่า ทฤษฏีการยอมรับเทคโนโลยีถอื ว่าการ
รับ รู้ เ ป็ น ป จั จัย ส าคัญ ที่บ่ ง ชี้ถึ ง การยอมรับ (Adoption) หรือ ความตัง้ ใจที่จ ะใช้ แ ละการใช้
เทคโนโลยี (Usage) อันเนื่องมาจากการรับรูว้ ่ามีประโยชน์ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับ และการรับรูป้ ระโยชน์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการใช้ โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ
Venkatesh and David (2000) ได้กล่าวว่า การที่บุคคลรับรูว้ ่าเทคโนโลยี
นามาใช้นัน้ ก่อ ให้เ กิดประโยชน์ และเสนอทางเลือ กที่มคี ุ ณค่ าสาหรับการปฏิบตั ิงานเดียวกัน
รวมทัง้ ถ้าใช้เ ทคโนโลยีใหม่น้ีจะทาให้งานได้ท่ี มคี ุณภาพดีข้นึ หรือ ทาให้งานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่ง
ส่งผลให้มรี ายได้หรือคุณภาพงานเพิม่ มากขึน้ ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก โดยมีระดับความเชื่อว่า
การใช้งานนัน้ ไม่ตอ้ งการความพยายามในการใช้งาน นัน้ คือใช้งานง่ายนันเอง
่
ผลงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ( Perceived
Usefulness: PU) มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ค้นพบว่า การรับรู้ถงึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั นี้ มีผู้ศึกษา
เกี่ยวข้องกับการรูถ้ งึ ประโยชน์ เช่น อัญญารัตน์ ใบแสง (2552) ทีไ่ ด้ทาการศึกษา ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ น
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แนวทางสาหรับผู้ใ ห้บริก ารโทรศัพท์เคลื่อ นที่ในการกาหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บ ริก ารให้ต อบสนองได้ต รงตามความต้ อ งการของผู้บ ริโภค โดยใช้ต ัว แบบการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Mode: TAM) เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั พบว่า ปจั จัย
ด้า นการรับ รู้ถึง ความง่า ยในการใช้ง าน การรับ ถึง ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร บั ทัศ นคติท่ีม ีต่ อ การใช้
เทคโนโลยี 3G ความเชื่อมันในเทคโนโลยี
่
3G ความชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนบุคคล และ
อิทธิพลทางสังคม เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G
จากการศึก ษาข้างต้น สรุปได้ว่ า การที่บุค คลรับรู้ว่าเทคโนโลยีนามาใช้นัน้
ก่อให้เกิดประโยชน์และเสนอทางเลือกที่มคี ุณค่าสาหรับการปฏิบตั งิ านเดียวกัน รวมทัง้ ถ้าใช้
เทคโนโลยีใหม่น้ีจะทาให้งานได้ทม่ี คี ุณภาพดีขน้ึ หรือทาให้งานเสร็จเร็วขึน้ ซึง่ ส่งผลให้มรี ายได้
หรือคุณภาพงานเพิม่ มากขึน้ ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก ทัง้ นี้ จะยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ได้หรือไม่ อาจจะต้องพิจารณาจากประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้งานนวัตกรรมหรือไม่อย่างไร
3) การรับรูค้ วามสนุกสนาน (Perceived Enjoyment )
Davis, Bagozzi, and Warshaw (1992) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรูค้ วามสนุ กสนาน
ในการใช้เทคโนโลยีสามารถรับรูไ้ ด้จาการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนัน้ ซึ่งระดับความ
สนุ ก เพลิด เพลิน ที่ส ามารถรับ รู้ ไ ด้ นั ้น ก็ ข้ึน อยู่ แ ต่ ล ะบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป Igbaria,
Schiffman, and Wieckowski (1994); Moon and Kim (2001) ได้กล่าวว่าไว้ว่า อันทีจ่ ริงแล้ว
แรงกระตุ้นที่ทาให้เกิดความสนุ กสนานเกิดจากการแสดงซึ่งกิจกรรมนัน้ ๆ ที่แสดงออกมาจาก
ข้างในของตัวเองซึง่ มีผลมาจาการที่ได้เข้าไปร่วมกับกิจกรรมนัน้ ๆ ทาให้เกิดทัศนคติต่อการใช้
บริการ (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2552)
จากแนวคิดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการนาเทคโนโลยีต่างๆ ปรับใช้ได้นัน้ จากแนวคิดการรับรู้ได้ถึงความ
เพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) ซึ่งเป็ นปจั จัยส่วนหนึ่งของทฤษฏีดงั กล่าวที่แตกแขนง
ออกมาโดยที่ความเพลิดเพลินนัน้ เป็ นปจั จัยภายในของผู้ใช้บริการที่เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยีนนั ้ ๆ เกิดขึน้ ซึง่ ต่างจากการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ (Perceived Useful) เพราะเป็ น
ปจั จัยภายนอกที่เป็ นตัว กระตุ้นให้เ กิด การยอมรับเทคโนโลยี ความเพลิด เพลิน (Perceived
Enjoyment) นัน้ จะมีนัยสาคัญเมื่อได้มกี ารถูกแนะนาหรือชักชวนให้ได้เข้าร่วมกับระบบของ
เทคโนโลยีนนั ้ ๆ (Davis et al.,1992; Igbaria et al.,1995; Teo, Lim, & Lai, 1999) ซึง่ Igbaria
et al. (1995) ได้กล่าวว่าความเพลิดเพลินนัน้ มีความสัมพันธ์ทางด้านบวกกับเวลาในการใช้
บริการแต่ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความถี่ทเ่ี ข้าใช้บริการ ในทางตรงกันข้าม Teo et al. (1999)
ได้กล่าวว่าความเพลิดเพลินนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการใช้บริการในแต่ละครัง้ และแต่ละวัน
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็นระบบสื่อสารทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากใน
ปจั จุบนั ซึ่งคนทุ กกลุ่มและทุก เพศสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย การเปิ ดรับเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อความเปลีย่ นแปลงที่เสมือนเหรียญที่มอี ยู่สอง

22
ด้านกล่าวคือ นอกจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่จะทาให้การติดต่อสื่อสารสามารถกระทา
ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสจากทุกแห่งทุกหนในทัวโลก
่
ไม่ว่าจะเป็ นห้องเล็กๆ ในพืน้ ทีห่ ่างไกลหรือ
ในทีป่ ระชุมกลางใจเมืองซึง่ ขณะเดียวกันนัน้ ก็สามารถทาให้ผคู้ นในสังคมข่าวสารเลือกวิถชี วี ติ ที่
แปลกแยกไปจากวิถชี วี ติ ในสังคมแบบเดิมๆ ได้มากยิง่ ขึ้น มีความเป็ นส่วนตัว โดดเดี่ยวมาก
ยิง่ ขึน้ หรือตลอดจนแตกแยกเป็ นกลุ่มเล็กๆ ที่มแี บบแผนในการดาเนินชีวติ ของตนเองเพื่อเป็ น
การตอบสนองความต้องการของตนเอง (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2552)
สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของรูปแบบที่มใี ห้เลือกใช้รวมไปถึงเครื่องมือ
ต่างๆทีป่ ระกอบขึน้ เป็ นเครือข่ายทางสังคมทีส่ ร้างความท้าทายและสนุ กสนานให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
ได้ และความทีม่ เี ว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการอยู่มากทีใ่ ห้เลือกและด้วยทีแ่ ต่ละชุมชนของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างก็อยากให้ได้รบั ความเป็ นที่นิยมจึงมีรูปแบบให้เลือกเพื่อตรงกับความต้องการของ
แต่ ละคนโดยที่แ ต่ล ะเว็บไซต์นัน้ ก็จะมีความเป็ นเอกลักษณ์ท่เี ป็ นเรื่องเฉพาะแตกต่ างกันไป
(เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2552) ซึ่งการที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ี
รูปแบบการใช้บริการที่หลากหลายนี่เองเป็ นสาเหตุท่ที าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเพลิดเพลินใน
การที่ใช้บริการและตอบสนองต่อความต้องการโดยจากการศึกษาในครัง้ นี้ทาการศึกษาเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นและเป็ นการศึกษาในเรื่องของ Facebook ซึ่งในตัวของเว็บไซต์ดงั กล่าวนี้กม็ คี วาม
หลากหลายในการบริการนอกเหนือจากการโต้ตอบผ่านกระดานข้อความ ยังสามารถแบ่งปนั
รูปภาพ เล่นเกม แสดงออกซึง่ อารมณ์หรือเหตุการณ์ทร่ี สู้ กึ ในขณะนัน้ เป็ นต้น ซึง่ ก็เป็ นการทีท่ า
ให้ผทู้ ใ่ี ช้บริการเกิดความเพลิดเพลินในการไปมีส่วนร่วมของเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งนี้กล่าว
โดยสรุปความเพลิดเพลิน (Enjoyment) นัน้ มีความหมายว่าการทีเ่ กิดความสนุ กสนานในการที่
เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนัน้ ๆ (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2552)
ผลงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้องกับ การรับรู้ค วามสนุ กสนาน พบว่า จากงานวิจยั ของ
Hung, Lin, and Chang (2006) พบว่าการรับรูไ้ ด้ของความเพลินเพลินในแต่ละคนในการใช้
บริการ Mobile-Learning เป็นตัวขับเคลื่อนของแรงจูงใจภายในและมีการตรวจพบว่ามีผลต่อการ
ยอมรับของผูใ้ ช้บริการเทคโนโลยีต่างๆอย่างมีนัยสาคัญซึง่ จะนาไปสู่ทศั นะคติและพฤติกรรมใน
การใช้บริการนัน่ เองจากงานวิจยั ของ Liao, Tsou, and Huang (2007) การรับรูไ้ ด้ถงึ ความ
เพลิดเพลินเป็ นปจั จัยภายนอกทีท่ าให้เกิดการใช้บริการเทคโนโลยี 3G กล่าวคือ ผูท้ ่ใี ช้บริการ
เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดังกล่าวจะมีความสนุ กสนาน ตื่นเต้น กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
แตกต่างไปจากอดีต ซึง่ ทาให้การรับรูไ้ ด้ถึงความเพลินเพลินเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญต่อการใช้บริการ
นอกจากนี้ จากงานวิจยั ของ Ming-Chi (2009) ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเป็ นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายเกมออนไลน์ พบว่า การรับรูไ้ ด้ถงึ ความเพลิดเพลินมีผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติ
และความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าร่วมเครือข่ายเกมออนไลน์ เพราะเนื่องจากว่าหากผูท้ เี ข้าไปใช้บริการเกิด
ความไม่ส นุ ก หรือ ไม่พ อใจก็จ ะไม่ไ ปเข้า ร่ว มกิจ กรรมดังกล่ า วนี้ ทัง้ นี้ จากงานวิจ ยั ของ
Thompson (2001) กล่าวว่า การรับรูไ้ ด้ถงึ ความเพลิดเพลินในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตนัน้
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พบว่ากิจกรรมที่มผี ลต่อความรู้สกึ เพลิดเพลิน ประกอบด้วย การดาวน์ โหลด การสืบค้นข้อมูล
และการส่งข้อความเท่านัน้

2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับปฏิ สมั พันธ์ทางสังคม
แนวคิดเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในโลกออนไลน์นนั ้ สามารถอธิบายได้ดว้ ยแนวคิด
เกี่ยวกับ Social Presence ดังที่ Gunawardena and Zittle (1997, อ้างถึงใน พรพรรณ ประจักษ์
เนตร, 2559) ให้คานิยามการแสดงตัวตนในสังคม (Social Presence) ว่าหมายถึง “การรับรูข้ อง
บุค คลต่ อ ระดับ ความเหมือ น “ตัว จริง ” ของผู้ท่ีป ฏิส ัม พัน ธ์ด้ว ยผ่ า นเครื่อ งมือ สื่อ สาร เมื่อ ผู้
ติดต่อสื่อสารรูส้ กึ ถึงความเป็ น “ตัวจริง” ของผูท้ ่กี าลังปฏิสมั พันธ์ นัน่ หมายถึง การแสดงตัวตน
ในสังคม (Social Presence) คานิยามดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นอกจากนี้ พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2559) ยังได้นาเสนอว่านักวิชาการและนักวิจยั
หลายท่านจึงปรับเปลีย่ นคานิยามของทฤษฎีจากเดิมทีใ่ ช้อธิบายการสื่อสารแบบคงทีไ่ ปสู่ทฤษฎี
การสื่ อ สารที่ส ามารถอธิบ ายการปฏิส ัม พัน ธ์ ข องผู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย่ า งเป็ น
พลวัต ดังเช่นคานิยามของ Tu and McIsaac (2002) ที่ระบุว่าการแสดงตัวตนในสังคม
หมายถึง “ระดับความรูส้ กึ การรับรู้ และการตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของผูอ้ ่นื ในการสื่อสารผ่าน
บริบทคอมพิวเตอร์” (Tu and Mclssac (2002)
2.3.1 ฟังก์ชนการท
ั่
างานของเทคโนโลยีสารเทศและการแสดงตัวตนในสังคม
Yamada and Goda (2012, อ้างถึงใน พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2559) ทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่ออธิบายการแสดงตัวตนในสังคม ผ่านฟงั ก์ชนการ
ั่
ทางานของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยแสดงออก (Expression)
2) ระยะรับรู้ (Perception) และ 3) ระยะทาความรูจ้ กั (Recognition)
1) ระยะแสดงออก (Expression) การเริม่ แสดงตัวตนในสังคมเปรียบเสมือนผู้
ซุ่มซ่อน (Lurker) ทีย่ งั ไม่แสดงความคิดเห็นและความรูส้ กึ เมื่อปฏิสมั พันธ์ในกลุ่ม ข้อมูลทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการแสดงออกทางสังคมของผู้ซุ่มซ่อน คือ เวลาล๊อกอินผ่านเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Mixi จะแสดงตัวตนและเวลาของผู้เยีย่ มชมโปรไฟร์ (Profile) ฟงั ก์ชนั ่
การทางานของ Mixi ทาให้ผใู้ ช้สามารถเห็นการแสดงออกทางสังคมของผูซ้ ุ่มซ่อน
2) ระยะรับรู้ (Perception) ผู้ใช้รบั รู้ว่าตนเองเป็ นสมาชิกของกลุ่ม ในระยะนี้
ความสามารถในการมองเห็นช่วยให้ผู้ใช้รบั รูค้ วามเหมือนกับสมาชิกกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การใช้
โปรแกรมตัวตนจาลองในโลกเสมือนจริง (Avatar) ช่วยให้ผใู้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสดงตัวตน
ในสัง คมได้ง่ายขึ้น เพราะโปรแกรมจาลองตัว ตนเสมือ นช่ว ยให้ผู้ใ ช้เ ทคโนโลยีแ บ่ง ปนั พื้นที่
เสมือ นจริงร่ว มกันและเห็นตัว ตนจาลองของกันและกัน ทาให้เ กิดการรับรู้ “การแสดงตัว ตน
ร่วมกัน”
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3) ระยะทาความรูจ้ กั (Recognition) ผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รูจ้ กั ผูใ้ ช้คนอื่น
ว่าเป็น “ผูแ้ สดงตัวตนในสังคม” การกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อใจและการเปิดโอกาสให้
แสดงตัวตนทางสังคมสามารถลดระยะห่างทางจิตใจระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน การแบ่งปนั ข้อความ
สามารถสร้างความเชื่อใจได้ ตัวอย่างเช่น การกดปุ่มถูกใจเมื่อชอบข้อความที่เพื่อนโพสท์ผ่าน
เฟซบุ๊คสามารถสร้างความเชื่อใจระหว่างผูใ้ ช้เฟซบุ๊ค และสร้างการแสดงตัวตนในสังคม
นอกจากนี้ พัก ต์พ ล มิตตกุ ล (2554) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ระดับความสัมพันธ์ของ
บุคคลและระดับการมีปฏิสมั พันธ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูข้ องบุคคล
ในโลกสังคมออนไลน์ โดยมีก ารนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการดาเนินธุ รกิจกันอย่าง
กว้างขวาง มีการแพร่กระจายไปในบุคคลทุกระดับ ทุกอาชีพ เนื่องจากการสื่อสารในปจั จุบนั
สามารถทาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีวธิ กี ารติดต่อสื่อสารกันได้หลายวิธ ี แต่ละวิธกี ็มขี ้อดี
ข้อเสียต่างกันไป การติดต่อสื่อสารกันในโลกสังคมออนไลน์ เป็ นอีกวิธหี นึ่งทีส่ ามารถทาได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการกระจายข้อมูลได้อย่างทัวถึ
่ ง จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีน่ ่ าสนใจใน
การที่องค์กรจะเลือกใช้ในการติดต่อกับลูกค้า ผู้สนับสนุ นทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานในองค์กร
เพื่อ กระจายข่ า วสารหรือ จัด เก็ บ ข้อ มู ล องค์ ค วามรู้ข ององค์ ก ร โดยท าการศึก ษาระดับ
ความสัม พัน ธ์ข องบุ ค คลและระดับ การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ท่ีจ ะมีค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการ
แลกเปลี่ยนความรูข้ องบุคคลในโลกออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง 393 คน ผลการวิจยั พบว่า ระดับ
ความสัมพันธ์ของบุคคลโดยรวม ผูใ้ ช้เครือข่ายออนไลน์จะมีพฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูก้ บั
กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสนิทสนมลึกซึ้งมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน จะพบว่า มี พฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนความรู้ประเภทข้อมูล ลับ ความรู้เ ฉพาะและความรู้พ้นื ฐานกับกลุ่ มบุคคลที่ม ี
ความสนิทสนมลึกซึ้งมากที่สุด แต่จะมีพฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูป้ ระเภทข่าวสารทัวไป
่
กับกลุ่มบุคคลระดับเพื่อนมากทีส่ ุด อีกทัง้ ระดับการมีปฏิสมั พันธ์ ผูใ้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะ
เข้าใช้เ ครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ 1 ครัง้ ต่ อ วันมากที่สุ ด และจะเข้าใช้เ ครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นระยะเวลา 46-60 นาทีต่อครัง้ มากทีส่ ุด
การแลกเปลี่ยนความรูบ้ นเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม พบว่า ผู้ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มพี ฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประเภทข่าวสารทัวไปบนเครื
่
อ ข่ายสังคมออนไลน์ อ ยู่ใ นระดับมาก ข้อ มูล ประเภทข้อ มูล ลับ
ความรูเ้ ฉพาะ และความรูท้ วไปอยู
ั่
ใ่ นระดับปานกลาง
ความสัม พัน ธ์ข องบุ ค คลในระดับ คนรู้จ ัก ทัว่ ไปและระดับ เพื่อ นมีค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูข้ องบุคคลในโลกสังคมออนไลน์ แต่ความสัมพันธ์ในระดับสนิท
สนมลึกซึ้ง จะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคคลในโลกสังคม
ออนไลน์ ระดับของการมีปฏิสมั พันธ์ คือ ความถีใ่ นการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน และ
ระยะเวลาในการเข้า ใช้เ ครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ต่ อ ครัง้ มีค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติก รรมการ
แลกเปลีย่ นความรูข้ องบุคคลในโลกสังคมออนไลน์
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ดังนัน้ ในงานวิจยั ในครัง้ นี้ก็ม ีการศึกษาแนวคิด ปฏิสมั พันธ์ท างสัง คม อีก 1 ตัว แ ปร
เนื่องจากเป็ นลักษณะสาคัญของสื่อสังคมออนไลน์ท่คี ้นพบจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แล้วพบว่าการมีปฏิสมั พันธ์ คือ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน หมายถึง การซือ้ เครื่องสาอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ง่าย รับทราบข้อมูลข่าวสารการซือ้ เครื่องสาอางผ่า นสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจ การเรียนรูก้ ารซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้
ง่าย และการที่ส ามารถหาข้อ มูลข่าวสารต่ างๆ ของการเลือกซื้อการซื้อ เครื่องสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อย่างต้องการ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั หมายถึง การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ของการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และการที่สามารถแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ของการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ได้ การรับรูค้ วามสนุ กสนาน หมายถึง การ
ทีร่ สู้ กึ สนุ กสนานเพลิดเพลินในการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการที่พบเนื้อหา
ข้อ มูล ต่ า งๆ ที่น่ า สนใจของการซื้อ เครื่อ งส าอางผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการแลกเปลีย่ นความรูข้ องบุคคลในโลกสังคมออนไลน์

2.4 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อ
ผูบ้ ริโภค (Consumer) คือผู้ทม่ี คี วามต้องการซือ้ (Needs) มีอานาจซื้อ (Purchasing
Power) ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using
Behavior) โดยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผูบ้ ริโภคเป็ นบุคคลทีม่ คี วามต้องการ การทีจ่ ะถือว่า
ใครเป็ นผู้บริโภคนัน้ บุค คลนัน้ ต้องมีความต้องการผลิต ภัณฑ์หรือบริการแต่ ถ้าบุคคลนัน้ ไม่ม ี
ความต้องการก็จะไม่ใช่ผู้บริโภคความต้องการนัน้ ต้องเป็ นนามธรรมเป็ นความต้องการพื้นฐาน
เบือ้ งต้นทีไ่ ม่ใช่กล่าวถึงสินค้าแต่กล่าวถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เกี่ยวกับตัวบุคคลสินค้าและบริการต่างๆ ก็
สามารถนาออกมาขายเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการขัน้ ปฐมภูมไิ ด้ อีก ทัง้ ผู้บริโภคเป็ นผู้ท่มี ี
อานาจซือ้ ผูบ้ ริโภคจะมีแค่เพียงความต้องการอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมีอานาจซือ้ ด้วยฉะนัน้ การ
วิเ คราะห์พ ฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคต้ อ งวิเ คราะห์ไ ปที่ต ัว เงิน ของผู้บ ริโ ภคด้ว ย โดยการเกิด
พฤติกรรมการซื้อ เพราะผู้บริโภคซื้อที่ไหนซื้อ เมื่อ ใดใครเป็ นคนซื้ อ ใช้มาตรการอะไรในการ
ตัด สิน ใจซื้อ มากกน้ อ ยแค่ ไ หน และหลัง จากนัน้ จะเกิด พฤติก รรมการใช้ เพราะผู้บ ริโ ภคมี
พฤติกรรมการใช้อย่างไรเช่นซือ้ กีค่ รัง้ ครัง้ ละเท่าไหร่ซอ้ื กับใคร เป็นต้น (ธงชัย สันติวงษ์ , 2554)
มีนกั วิชาการจานวนหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ โดย ธงชัย สันติวงษ์ (2554, น. 25)
ได้ใ ห้ค วามหมายของพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค “หมายถึง การกระท าของบุ ค คลใดบุค คลหนึ่ ง ซึ่ง
เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การจัด หาให้ ก ารได้ ม าการใช้ ส ิน ค้ า และบริก ารทัง้ นี้ ห มายรวมถึ ง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้วและมีส่วนในการกาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าวหรือ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของผูบ้ ริโภคที่เกี่ยวกับการซือ้ และ
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การใช้สนิ ค้า” สอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 18) ทีก่ ล่าวว่า พฤติกรรมผูซ้ อ้ื คือ
กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สนิ ค้าหรือ
บริก ารของบุ ค คล ซึ่ง จะมีค วามส าคัญ ต่ อ การซื้อ สิน ค้าและบริก ารทัง้ ในป จั จุบ ันและอนาคต
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากความหมายของนักวิชาการของต่างประเทศอย่าง Robert (1990,
p. 36) จะพบว่า พฤติกรรมผูซ้ อ้ื คือ กระบวนการบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัดสินใจว่าจะซือ้ สินค้า
หรือบริการอะไรหรือไม่ ถ้าซือ้ จะซื้อที่ไหน วิธกี ารซื้อและการใช้สนิ ค้าและบริการนัน้ จากตลาด
หรือองค์การธุรกิจนัน้
นอกจาก Robert (1990) จะได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ซ้อื ไว้แล้ว แต่
Schiffman and Kanuk (1997, p. 7) ก็ได้กล่าวเพิม่ เติมความหมายดังกล่าวอีกว่า พฤติกรรมผู้
ซื้อ คือ พฤติก รรมซึ่งบุค คลทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายใน
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการบริก ารโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้อ งการของเขา สอดคล้อ งกับสิ่งที่
อดุลย์ จาตุรงคกุลและคณะ (2552, น. 5) กล่าวไว้ นัน่ คือ เป็ นปฏิกริ ยิ าของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รบั และการใช้สนิ ค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ กระบวนการต่างๆ ของ
การตัดสินใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็ น ตัวกาหนดปฏิกริ ยิ าต่างๆ เหล่านัน้ โดย ดารงศักดิ ์ ชัยสนิท
(2555, น. 72) ก็ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน นัน่ คือ การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจในการซือ้ การใช้ และการประเมินผลการใช้สนิ ค้าหรือบริการของบุคคล
Engel, Kollat, and Blackwell (1968) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูซ้ อ้ื ว่า หมายถึง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซง่ึ สินค้า
และบริการ ทัง้ นี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการ
กาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าว Engel et al. (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูซ้ อ้ื ว่าเป็ น
การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รบั และการใช้สนิ ค้าและบริการ รวมไปถึง
กระบวนการตัดสินใจทีม่ อี ยูก่ ่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าว
Kotler (2010) กล่าวเกี่ยวกับ Marketing Management โดยได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การจัด หาให้ไ ด้ม าแล้ว ซึ่ง การใช้ส ิน ค้า และบริก าร ทัง้ นี้ ห มายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการซื้อและการใช้สนิ ค้า
ประกอบกับ การศึก ษาของ สุ กัญ ญา พยุง สิน (2557) ได้มกี ารน าเสนอเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้ซ้อื คือ กระบวนการที่ผู้ซ้อื ได้มกี ารตัดสินใจเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ผซู้ อ้ื เกิดการตระหนักรับรูว้ ่า สินค้าและบริการที่hตนเองได้ซอ้ื ไปนัน้ มีคุณภาพ และ
ตรงตามความต้องการของตนเอง ภายหลังจากการใช้งาน ส่วนการศึกษาของ สุพฤกษา ท่าสระ
(2551) ได้สรุปว่า พฤติกรรมผูซ้ ้อื เป็ นกระบวนการทีผ่ ู้ซอ้ื มีการตอบสนองต่อสินค้าและบริการ
ต่างๆ ทีไ่ ด้ซอ้ื ไปแล้ว หรือสินค้าและบริการทีย่ งั ไม่ได้ซอ้ื ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะต้องให้ความสาคัญ
กับการศึกษาถึงความต้องการทางด้านต่างๆ ของผู้ซ้อื ให้ครบถ้ว น ละเอียด เป็ นนาไปเป็ น
แนวทางเพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป เป็นต้น
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ดังนัน้ กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้ซ้อื (Consumer Behavior) หมายถึง การ
แสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สนิ ค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มผี ลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน
ออกไป พฤติกรรมผู้ซ้อื เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
ซึง่ ผูซ้ ้อื จะมีวเิ คราะห์ว่าตนเอง มีความต้องการสินค้าและบริการอย่างไร อะไรบ้าง แล้วนาไปสู่
การตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการนัน้ ๆ เป็นต้น ซึง่ ในการบริหารการตลาดตามแนวคิดพฤติกรรม
ผู้ซ้อื ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับผู้ซ้อื ให้มากที่สุดเนื่องจากผู้ซ้อื เป็ น
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการเพื่อซือ้ สินค้าและบริการและหากผูป้ ระกอบการสามารถบริหารจัดการบริษทั
หรือ องค์ก รของตนให้ตอบสนองต่ อความต้อ งการของผู้ซ้อื แล้ว ก็จะทาให้องค์กรหรือบริษัท
สามารถสร้า งความได้เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทาให้นักการตลาดเข้าใจปจั จัยภายในตัวมนุ ษย์
และสามารถนามาใช้ทานายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในเรือ่ งความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
การรับรูป้ ญั หา (Problem Recognition) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การซื้อ (Purchase) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior)
จึงสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไม่มคี วามแน่ นอนขึ้นอยู่กบั ปจั จัยหลายอย่าง
เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็ นต้น ทา
ให้พฤติกรรมการใช้บริการ การซื้อ และความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ออกไป
รูปแบบ S-R Theory นัน้ มีความสอดคล้องกับหลักการของ 6W1H มาใช้ควบคู่กนั
เพื่อกาหนดหรือสร้างเป็ นกลยุทธ์ท่เี หมาะสมต่อการบริหารสถานประกอบการหรือบริษทั ต่างๆ
ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสู ง สุ ด ในการขายสิน ค้า และบริก าร นั น้ ๆ และสามาร ถตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมผู้ซ้อื ได้ตรงกับความต้องการ และเกิดซื้อซ้าต่อไปในอนาคต สืบชาติ อันทะไชย
(2552) สรุปสิง่ ทีก่ ระตุน้ พฤติกรรมผูซ้ อ้ื มีดงั นี้
1) สิง่ กระตุ้นทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ซ้อื ในการซื้อสินค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ คือ ปจั จัยทางด้านสินค้าและบริการ ปจั จัยทางด้านราคา ปจั จัยทางด้านสถานที่ และ
ปจั จัยทางด้านการส่งเสริมกาตลาด เป็ นต้น
2) สิ่ง กระตุ้ น อื่น ๆ ได้ แ ก่ ป จั จัย ทางด้ า นการเมือ ง เศรษฐกิจ สัง คม และ
เทคโนโลยี จะมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมผู้ซ้อื ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่ างๆ ที่เป็ น
สินค้าแบบสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
3) ป จั จัย ทางด้า นลัก ษณะของผู้ซ้ือ เช่ น ป จั จัย ทางด้ า นสัง คม วัฒ นธรรม
บุคคล หรือปจั จัยทางด้านจิตวิทยา ก็จะส่ งทาให้ใ ห้เ กิด ผู้ซ้อื เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการต่างๆ ในรูปแบบของสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
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4) ปจั จัยทางด้านขัน้ ตอนของการตัดสินใจซือ้ เช่น ปญั หา การแสดงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือกต่อการซือ้ การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังซือ้ จะส่งผลทาให้ผซู้ อ้ื เกิด
การตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น
5) ปจั จัยทางด้า นการตอบสนอง โดยผู้ซ้ือ จะมองว่ า การซื้อ สิน ค้า ผ่ านสื่อ
ออนไลน์ จะต้องพิจารณาจากประเภทของสินค้าและบริการ ประเภทของตราสินค้า เวลาที่ซ้อื
และความเชื่อมันต่
่ อร้านค้าทีเ่ ลือกซือ้ เป็นต้น
นอกจากนี้ ปจั จัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผู้ซอ้ื ตามที่ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2555,
น. 38) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะ
ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อทีจ่ ะจัดสิง่ กระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม
เมื่อผู้ซ้อื ได้รบั สิง่ กระตุ้นทางการตลาดหรือสิง่ กระตุ้นอื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผู้
ซื้อ เปรีย บเสมือ นกล่ อ งด าที่ผู้ข ายไม่ส ามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ป ระกอบการคือ ค้น ว่ า
ลักษณะของผู้ซอ้ื และความรูส้ กึ นึกคิดได้รบั อิทธิพลสิง่ ใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซอ้ื ที่
เป็ นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาหรับนักการตลาดคือทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า
เพื่อที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่า งๆให้กระตุ้นและให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซอ้ื ทีเ่ ป็ นเป้าหมายได้ถูกต้อง ซึ่งลักษณะของผู้ซอ้ื ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยด้านวัฒนธรรม
ปจั จัยด้านสังคม ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยทางจิตวิทยา โดยสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
2.4.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูซ้ ื้อ มีกระบวนการดังนี้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2555)ได้นาเสนอกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคไว้ 3ขัน้ ตอนดังนี้
1) การตระหนักถึงปญั หาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)
ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2555) เป็ นการศึกษาถึง
ปญั หาทีผ่ ซู้ อ้ื ได้มกี ารพบปะ หรือพบเจอเมื่อมีการซือ้ สินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว เช่น
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูซ้ อ้ื ทีเ่ คยซือ้ สินค้าออนไลน์ หรือการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ พบว่า ผู้ให้บริการ
ร้านค้าออนไลน์ มีการจัดส่งของที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการให้สนิ ค้าและบริการที่ไม่มคี ุรภาพ โดยผู้ซ้อื
จะมองว่า ในการซือ้ สินค้าออนไลน์ จะต้องพิจารณาคุณภาพของสินค้าเป็ นหลัก และจะต้องดูว่า
ผูป้ ระกอบการสามารถจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ ได้ตรงตามกาหนดเวลาหรือไม่ เป็ นต้น อันจะ
ส่งผลทาให้ผซู้ อ้ื มีการตอบสนองต่อสินค้าและบริการนัน้ ๆ ต่อไป
2) การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อผูซ้ อ้ื ได้ตระหนักว่า สินค้า
ั หา หรือ ไม่ ต อบสนองความต้ อ งการ ผู้ ซ้ือ ก็ จ ะมี
และบริก ารที่ต นเองมีก ารใช้ อ ยู่ นั น้ มีป ญ
การศึกษาเพิม่ เติมว่า เพราะเหตุใดสินค้าและบริการทีต่ นเองใช้อยู่นัน้ ไม่สามารถแก้ไขปญั หา
หรือตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้เพียงพอ จึงทาให้ผซู้ อ้ื ศึกษาสินค้าประเภทใหม่ๆ
และมีการเปลี่ยนไปทดลองใช้สนิ ค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อให้ได้ตามสิง่ ที่ผู้ซอ้ื มุ่งหวัง หรือมีความ
ต้องการ เป็นต้น
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3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จะมีรายละเอียดต่างๆ
คือ
(1) คุณสมบัติ (Attributes) การประเมินทางเลือกจากคุณสมบัตขิ องสินค้า
และบริก ารต่ างๆ ซึ่งผู้ซ้อื จะมองว่า สินค้าและบริการนัน้ มีค วามต้อ งแตกต่ างกับสินค้าและ
บริการในตราสินค้าอื่นๆ หรือสินค้าต่างๆ อย่างไร เช่น สินค้าค้านี้ มีปริมาณราคาทีท่ ดั เทียมกัน
แต่มปี ริมาณของสินค้าที่มากกว่า ก็จะส่ งผลทาให้ผู้ซ้อื ตัดสินใจซื้อสินค้าที่มปี ริมาณมากกว่า
เป็นต้น
(2) ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) เป็ นการพิจารณาว่า
สินค้าและบริการต่างๆ ที่จะซื้อนัน้ มีความสาคัญมาก้อยเพียงใด มีความโดดเด่นของสินค้าๆ
อย่างไร
(3) ความเชื่อถือตราสินค้า (Brand Beliefs) เป็นการพิจารณาว่า สินค้าและ
บริการที่ผู้ซ้อื จะมีการเลือกซื้อนัน้ มีตราสินค้าทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ ได้บุคคลอื่นมีการยอมรับต่อ
ตราสินค้าต่างๆ อย่างไร เช่น ในการเลือกซือ้ เครือ่ งสาอาง ผูซ้ อ้ื ก็จะมองว่า เครื่องสาอาง จะต้อง
มีตราทีม่ ชี ่อื เสียง และมีตราสินค้าทีไ่ ด้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์การ
อาหารและยา ว่าปลอดภัยเมือ่ นาไปใช้งาน เป็นต้น
(4) ความพอใจ (Utility Function) เป็ นการประเมินว่า ในการซือ้ สินค้าและ
บริก ารต่ า งๆ นั น้ ผู้ป ระกอบการมีก ารน าเสนอสิน ค้า และบริก ารต่ า งๆ เช่ น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แล้วผูซ้ ้อื มีการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ไปแล้ว มีการใช้งานสินค้าและบริการ
ต่างๆ ไปแล้ว ผลที่ตอบรับจากการใช้งานหรือภายหลังจากการใช้งาน หากผู้ซ้อื พบว่า สินค้า
และบริการสามารถตอบสนองต่อความความต้องการของตนเองได้ ก็ทาให้ผู้ซ้อื เกิดความพึง
พอใจต่อการใช้บริการสินค้าและบริการนัน้ ๆ และส่งผลทาให้เกิดการซือ้ ซ้าต่อไปในอนาคต แต่
หากผู้ซอ้ื ได้มกี ารทดลองใช้สนิ ค้าและบริการต่างๆ ปรากฏว่าเกิดความไม่พอใจ ก็จะทาให้ผซู้ ้อื
จะพิจารณาว่า จะซือ้ สินค้าและบริการต่อไปหรือไม่ ซึง่ ก็จะขึน้ อยู่กบั แปรต่างๆ ในการตัดสินใจ
ซือ้ ต่อไป
(5) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) เป็ นกระบวนการทีผ่ ซู้ อ้ื
ได้มกี ารมองว่า ในการซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ นัน้ ผูซ้ อ้ื ได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ มี
มาตรฐาน เป็นอย่างไร และตรงกับความต้องการหรือไม่ และในกระบวนการประเมินหาก หากผู้
ซือ้ เกิดความพึงพอใจ ก็จะส่งผลทาให้เกิดการซือ้ สินค้าซ้าต่อไป แต่หากว่าไม่พอใจ ก็จะยุตกิ าร
ซือ้ สินค้า เป็นต้น

30
นอกจากนี้ Kotler (1983) ยังนาเสนอกระบวนการตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน

การตระหนัก
dk ถึงปญั หา

การหาข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสิ นใจ

พฤติกรรม
การซื้อ

ถึ

แหล่งที่มา: Kotler, 1983.
1) การตระหนักถึงปญั หาหรือความต้องการ (Problem Recognition) โดยผู้
ซือ้ รูส้ กึ ถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการรวมถึงความต้องการ ซึง่ ความต้องการอาจถูก
กระตุ้นจากสิง่ เร้าภายในหรือภายนอกนักการตลาดจึงจาเป็ นต้องระบุสถานะการณ์ท่กี ระตุ้น
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ มาให้ได้โดยการเก็บข้อมูลจากผูซ้ อ้ื นัน่ เอง
2) การหาข้อมูล (Information Search) เมือ่ ซือ้ ได้รบั การกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่
จะหาข้อมูลของสินค้านัน้ โดยหาจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกจากแหล่งต่อไปนี้
(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั
(2) แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย
(3) แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ส่อื สารมวลชน องค์การคุม้ ครองผู้ซอ้ื
(4) แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่ วยงานทีส่ ารวจคุณภาพ
หน่วยงานวิจยั ต่างๆ
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ขอ้ มูลต่างๆแล้ว
ผูซ้ อ้ื จะประมวลข้อมูลเกีย่ วกับตราสินค้า และทาการตัดสินใจมูลค่าของตราสินค้านัน้ ๆซึง่ ผู้ ซอ้ื จะ
มีเ กณฑ์ก ารประเมินผลทัง้ ในด้า นความเชื่อ ทัศ นคติและความสนใจที่จะซื้อ ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่ถู ก
ปลูกฝงั อยูใ่ นจิตใจของคนนัน้ ๆ อยูแ่ ล้วมาใช้ในการประเมิน
4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อทาการประเมินแล้ว ผู้ซ้อื ก็จะ
สามารถกาหนดความพอใจระหว่างสินค้าหรือบริการต่างๆที่เป็ นทางเลือกได้และตัดสินใจซื้อ
สินค้าทีไ่ ด้พจิ รณามาใช้ในทีส่ ุด
5) พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลังการซือ้ หรือทดลอง
ใช้สนิ ค้าแล้วผู้ซ้อื จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนัน้ หากเกิดความพอใจก็จะเกิด
ทัศนคติทด่ี ตี ่อสินค้าและบริการ ส่งผลให้มคี วามสนใจซือ้ ซ้าและอาจบอกต่อผูอ้ ่นื ในทางตรงกัน
ข้ามหากไม่พอใจก็จะไม่พอใจซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ อีก
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ดังนัน้ นักวิจยั เล็งเห็นว่าขัน้ ตอนทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซือ้ ทีส่ าคัญ
มี 3 ขัน้ ตอนได้แก่ ความตัง้ ใจซือ้ ความจงรักภักดี และการบอกต่อซึง่ จะทาการทบทวนวรรณกรรม
แต่ละปจั จัยดังต่อไปนี้
1) แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความตัง้ ใจซือ้
Engel, Blackwell, and Minird (1994); Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่า
การตัง้ ใจซือ้ (Purchase Intention) หมายถึง ระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินค้าก่อนการซื้อ
รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมีส่วนในการตัง้ ใจซื้อราคาและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
ด้วยการส่งเสริมการขาย (ลดแลกแจกแถม) ก็มสี ่วนในการซือ้ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์รวมถึง
สถานที่ทซ่ี ้อื และเงื่อนไขในการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคแต่ละจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาใน
การตัดสินใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องใช้ขอ้ มูล
มากใช้เวลาในการเปรียบเทียบนาน เช่น ผลิตภัณฑ์ทม่ี รี าคาแพงแต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ต่อ
การข้อมูล เช่น สินค้าสะดวกซื้อ (รัถยา สุขสวัสดิ ์, 2556) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้เลือ ก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากทางเลือกหลายๆ ทางแล้วผูบ้ ริโภคก็พร้อมทีจ่ ะซือ้ เป็ นการแลกเปลีย่ น
เงิน หรือ สัญ ญาที่จ ะจ่า ยเพื่อ ได้ม าซึ่งผลิต ภัณฑ์แ ละบริการตามที่ต้อ งการและต้อ งพิจารณา
ประกอบการตัดสินอีก 3 ประการ คือ สถานที่ซ้อื , เงื่อนไขในการซื้อ และความพร้อมที่จะ
จาหน่ายถ้า 3 อย่างนี้เป็นทีพ่ อใจตกลงกันได้การตัดสินซือ้ ก็เกิดขึน้ แต่หากมีสงิ่ ใดสิง่ หนึ่งไม่เป็ น
ทีพ่ อใจหรือไม่อาจจะรับได้ผู้บริโภคอาจจะไม่ซอ้ื แม้ว่าพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วก็ตาม
(เบญญาภา สุวรรณทอง, 2557)
ผูบ้ ริโภคพร้อมที่จะกระทาการตัดสินใจสาหรับทางเลือกที่ได้กาหนดไว้แล้วจก
ทางเลือกต่างๆ โดยทางเลือกทีเ่ ลือกกระทาถือว่าเป็ นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับการแก้ปญั หานั้น้
โดยจะเกิดการติด ใจจะกระท าการซื้อ สินค้า ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง ความตัง้ ใจซื้อ ไม่จาเป็ น ที่ต้อ ง
ก่อให้เกิดการซื้อเสมอไป เพราะยังมีปจั จัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่
รวมทัง้ สภาพความพร้อมที่นาไปสู่การตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ การตัดสินใจซื้อหรือไม่จะขึ้นอยู่กบั
ความตัง้ ใจซือ้ , สถานการณ์ในขณะตัดสินใจ, ระยะเวลาทีใ่ ช่ สาหรับตัดสินใจ (ภนิดา พลปถั พี,
2552) ในขัน้ ของการประเมินผูบ้ ริโภคจะจัดลาดับความชอบตราผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสร้างความ
ตัง้ ใจซือ้ ขึน้ โดยปกติผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจซื้อตราทีช่ อบมากที่สุด ดังนัน้ ความตัง้ ใจซือ้ ที่
คาดไม่ถึง การตัด สิน ใจซื้อ เป็ น การตัดสิน ใจเลือ กทางเลือ กใดทางเลือ กหนึ่ ง หลัง จากที่ไ ด้
ประเมินข้อมูลที่มอี ยู่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ท่คี ดิ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการหรือช่วย
แก้ปญั หาได้ดที ส่ี ุด
นอกจากนี้ Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990) กล่าวว่าความตัง้ ใจ
ซือ้ เป็ นการแสดงถึงการเลือกใช้สนิ ค้าและบริการนัน้ ๆ เป็ นตัวเลือกแรกและกล่าวว่าความตัง้ ใจ
ซือ้ เป็ นมิตหิ นึ่งทีแ่ สดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของลูกค้าโดยความจงรักภักดีประกอบด้วย 4 มิติ
ได้แก่ (นิตนา ฐานิตธนกร, 2558)
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1) ความตัง้ ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การทีผ่ ู้บริโภคเลือกใช้
สิน ค้า และบริก ารนั น้ ๆ เป็ น ตัว เลือ กแรก ซึ่ง สิ่ง นี้ ส ามารถสะท้อ นถึง พฤติก รรมการซื้อ ของ
ผูบ้ ริโภคได้
2) พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือ
การทีผ่ บู้ ริโภคพูดถึงแต่เรื่องทีด่ เี กี่ยวกับสินค้าและบริการรวมถึงแนะนาและกระตุ้นให้บุคคลอื่น
เกิดความสนใจและมาใช้สนิ ค้าและบริการนัน้ ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ความจงรักภักดีของ
ผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้
3) ความอ่อนไหวต่อปจั จัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่
ผูบ้ ริโภคไม่มปี ญั หาเมื่อมีการขึน้ ราคาสินค้าและบริการและผู้บริโภคย่อมจ่ายเงินที่สูงกว่าที่อ่นื
หากสินค้าและการบริการนัน้ สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้
4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การที่
ผูบ้ ริโภคร้องเรียนเมือ่ เกิดปญั หาอาจจะร้องเรียนกับผูใ้ ห้บริการ บอกต่อคนอื่น หรือส่งเรื่องไปยัง
หนังสือพิมพ์ ส่วนนี้เป็ นการวัดถึงการตอบสนองต่อปญั หาของผูบ้ ริโภค
2) แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความจงรักภักดี
ความจงรักภักดี หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะ
เกิดจากความเชื่อมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ ริโภค และเกิดการซือ้ ซ้าต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับสิง่ ที่ Greenberg and Baron (1996, อ้างถึงใน มาริสา ธีรตยาคีนันท์, 2555) ได้นาแนวคิด
ของ Allen and Meyer (1996 อ้างถึงใน มาริสา ธีรตยาคีนันท์, 2555) มาขยายความในแง่มุมที่
แตกต่างออกไป มีดงั นี้
(1) ความจงรักภักดีทางอารมณ์และความรูส้ กึ นัน่ คือ บุคคลปรารถนาทีจ่ ะ
ทางานอยูใ่ นองค์กรเพราะว่าพวกเขาเห็นด้วยกับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร แต่หากวันใดวัน
หนึ่งเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในองค์กร บุคคลอาจสงสัยในค่านิยมส่วนตัวของตนเองต่อองค์กรที่
ต้องทางานต่อไป และหากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ จริงๆ เขาอาจมีคาถามเกิดขึน้ ในใจว่า ทาไม
เขาถึงยังคงอยูต่ ่อไป และหากเขาเกิดความลังเลใจขึน้ แล้ว เขาก็อาจจะลาออกไปก็ได้
(2) ความจงรัก ภัก ดีท างความต่ อ เนื่ อ งหรือ การคงอยู่ นั น่ คือ บุ ค คล
ปรารถนาจะทางานต่อไปในองค์กร เนื่องจากเขาเหล่านัน้ มีความเชื่อว่าจะต้องสูญเสียอย่างมาก
หากต้องออกไป และผู้ทท่ี างานอยู่ในองค์กรเป็ นเวลานาน ก็เพราะเขาเข้าใจดีถงึ การสูญเสียใน
สิง่ ทีเ่ ขาได้ลงทุนต่อองค์กรมาในระยะเวลานาน (เช่น ได้วางแผนหลังเกษียณไว้แล้ว ได้มเี พื่อน
สนิทแล้ว) และเขาก็มคี วามจงรักภักดีทจ่ี ะอยู่ต่อไป เพราะเขาไม่เต็มใจทีจ่ ะเสีย่ งกับการสูญเสีย
สิง่ เหล่านี้
(3) ความจงรักภักดีทางหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทางสังคม อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลที่เห็นว่า เป็ นสิง่ ทีต่ ้องทาในการทีจ่ ะคงอยู่กบั องค์กรต่อไป เพราะแรง
กดดันจากคนรอบข้าง บุคคลทีม่ คี วามจงรักภักดีดา้ นนี้สูง มักจะตระหนักถึงความคิดของคนอื่น
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ๆ ต่อการลาออกไปของเขา และเขาก็จะไม่เต็มใจทีจ่ ะทาให้ผรู้ ่วมงานคนอื่น ๆ ผิดหวัง หรือรูส้ กึ
สงสารเขาเกี่ย วกับ การที่เ ขาจะลาออกไป และจากการที่ค วามจงรัก ภัก ดีม องได้ห ลายรูป
แบบอย่างทีไ่ ด้กล่าวมาในขัน้ ต้น
งานวิ จ ัย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจงรัก ภัก ดี เบญญาภา สุ ว รรณทอง (2557)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลความจงรักภักดีของบุคคลในภาคธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อความ
ภัก ดีของลูก ค้า พบว่า ปจั จัยความจงรัก ภัก ดีของบุ ค คล ทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองค์กร 2) ด้านความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ทางานเพื่อองค์กร และ 3) ด้านความต้องการในการปฏิบตั ิงานกับองค์กรต่อไปมีอิทธิพลต่อ
ปจั จัยความภักดีของลูกค้าทัง้ 4 ด้าน คือ (1) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ (2) ด้านความตัง้ ใจที่
จะซื้อ (3) ด้านความอ่ อ นไหวต่ อ ปจั จัยราคา และ (4) ด้านพฤติกรรมการร้อ งเรียน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับสิง่ ที่ รัถยา สุขสวัสดิ ์ (2556) ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
การวัดคุณภาพการบริการและความภักดีต่อบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ ามัน พบว่า
ระดับแนวโน้มด้านความภักดีต่อบริการของธุรกิจเสริมประเภทร้านกาแฟของสถานีบริการน้ ามัน
มีระดับแนวโน้ มความภัก ดีสูงทัง้ 4 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ ความ
อ่ อ นไหวต่ อ ปจั จัยราคา และด้านพฤติกรรมการร้อ งเรียน ซึ่ง จะส่ งผลต่ อ ความสัมพันธ์ของ
คุณภาพบริการและความภักดีต่อบริการ
ทัง้ นี้ ยังพบว่า ภนิดา พลปถั พี (2552) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความภักดีในตรา
สินค้าธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครราชสีมา โดยค้นพบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าธนาคารออมสิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิง่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ผู้ใช้บริการมีความภักดีในตรา
สินค้าธนาคารออมสิน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ด้านความตัง้ ใจที่จะซื้อ ผูใ้ ช้บริการมีความ
ภักดีในตราสินค้าธนาคารออมสินอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านความอ่อนไหวต่อราคา ผูใ้ ช้บริการมี
ความภัก ดีใ นตราสิน ค้า ธนาคารออมสิน อยู่ใ นระดับ เห็น ด้ว ย ด้า นพฤติก รรมการ้อ งเรีย น
ผู้ใ ช้บ ริก ารมีค วามภัก ดีใ นตราสิน ค้า ธนาคารออมสิน อยู่ใ นระดับ เห็น ด้ว ย เมื่อ ศึก ษาความ
แตกต่ างทาให้สรุปสมมติฐานได้ว่า ปจั จัยส่ วนบุ ค คลที่แ ตกต่ างกันมีค วามภัก ดีใ นตราสินค้า
ธนาคารแตกต่างกัน สอดคล้อ งกับสิง่ ที่ มาริส า ธีรตยาคีนันท์ (2555) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทย พบว่า 1)
การสื่อสารไวรัล มาร์เกตติ้งในสื่อสังคมเป็ นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อจานวนมาก และการสื่อสาร
แบบจ านวนมากต่ อ จ านวนมาก ต้ อ งการให้เ กิด การบอกต่ อ เพื่อ น าไปสู่ ก ารตัด สิน ใจซื้อ
เช่นเดียวกับการบอกต่อแบบปากต่อปาก 2) องค์ประกอบสารในไวรัล มาร์เกตติ้ง ถูกครอบด้วย
องค์ประกอบในการออกแบบ การสร้างบรรยากาศ และโครงเรื่องเป็ นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ
ใจความสาคัญของผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการนาเสนอ 3) เนื้อหาเป็ นการบอกประโยชน์การใช้งานและ
ความรูส้ กึ เพื่อเพิม่ คุณค่าตราสินค้า ซึง่ มักเป็ นไปในด้านบวกสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม
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และไม่เป็ นการยัดเยียดขายสินค้าจนเกินไป และเป็ นการขยายความต่อยอดจากโฆษณาถึง
คุณประโยชน์ ของสินค้า ซึ่งช่ว ยประหยัดงบประมาณการโฆษณาได้ 4) การแบ่ งปนั และการ
แสดงความคิด เห็น เป็ น ไปอย่า งอิส ระ และมีค วามตรงไปตรงมา เนื่ อ งจากเป็ น พื้น ที่อิส ระ
ปราศจากการควบคุม จึงสามารถแสดงความคิดเห็นเบือ้ งลึกทีอ่ ยู่ในใจได้ อย่างไรก็ตาม นักการ
ตลาดต้องพยากรณ์อุปนิสยั และศึกษาความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภค และกระแสสังคมใน
ขณะนัน้ เพื่อจะได้สร้างเนื้อหาที่โดนใจ และให้เกิดการบอกต่อ เป็ นไวรัล มาร์เก็ตติ้งที่ประสบ
ความสาเร็จ และเกิดทัศนคติด้านบวกต่อ ตราสินค้า แต่ก็ค วรหาวิธรี บั มือ กับการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงลบทีอ่ าจเกิดได้ทุกเมือ่ ด้วยเช่นกัน
3) แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการบอกต่อ
นิตนา ฐานิตธนกร (2558) ได้ให้ค วามหมายเกี่ยวกับ การบอกต่ อ หมายถึง
การติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง นับเป็ นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่อยู่ใ น
รูปแบบของการสื่อสารบอกต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
นอกจากนี้ ก ารสื่อ สารแบบปากต่ อ ปากคือ กระบวนการสื่อ สารแบบไม่ เ ป็ น
ทางการเหมาะสาหรับการสื่อสารเพื่อการตอกยา้ ข้อมูล โดยไม่เน้นเชิงการค้าพาณิชย์
ประเภทของการสื่อสารปากต่อปาก (Types of Word-of-mouth Communication)
Richins and Root-Shaffer (as cited in Assael, 1998, p. 606) ได้แบ่ง WOM
(Word-of-Mouth) ออกเป็น 3 รูปแบบคือ
1) ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภันฑ์ (Product News) ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่ร ลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
2) การให้คาแนะนา (Advice Giving) ได้แก่การให้ความคิดเห็นต่างๆ
เกีย่ วกับตัวผลิตภัณณฑ์
3) ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) ได้แก่ ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภคเองจากการทีไ่ ด้ใช้ผลิตภัณฑ์นนั ้ หรือเป็ นการ
ให้เหตุผลว่าทาไมเขาจึงซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั ้
การสื่อสารปากต่อปากด้านบวก
เมื่อลูกค้าพอใจในการบริการก็จะถ่ายทอดให้ผู้อ่นื เป็ นแหล่งอ้างอิงสาคัญมีผล
มากโดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการด้านการรักษาพยาบาล หรืองานบริการด้านวิชาชีพ เช่น
แพทย์ ทันตแพทย์ท่ปี รึกษาด้านการจัดการ สถาปนิก และบัญชีเป็ นต้นการสื่อสารด้วยวิธนี ้ีจะ
ช่วยให้องค์การสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เมือ่ นาไปเปรียบเทียบกับวิธกี ารสื่อสารแบบอื่น
การสื่อสารปากต่อปากด้านลบ
หากลูกค้าไม่พอใจงานบริการที่ได้รบั ก็อาจถ่ายทอดความรูส้ กึ ไม่พอใจนัน้ ไป
ยังลูก ค้าคนอื่น ด้ว ยเช่ นกัน ดังนัน้ นัก การตลาดบริก ารจึงควรเพิ่ม ระดับความระมัดระวังถึง
ผลกระทบของการสื่อสารแบบปากต่อปากในแง่ลบนี้เอาไว้ดว้ ย
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ปจั จัยทีท่ าให้เกิดการสื่อสารปากต่อปาก (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549).
1) บุคคลต้องการพูดในสิง่ ทีต่ นประสบหรือได้รมู้ า
2) บุคคลทีต่ อ้ งการแสดงเรือ่ งทีต่ นสนใจเป็นพิเศษ
3) บุคคลไม่ตอ้ งการให้คนใกล้ตวั ใช้ของไม่ดี
4) บุคคลต้องการลดความลังเลใจหลังการซือ้ จึงต้ องการข้อมูลทัง้ ด้าน
ดีและด้านร้ายของสินค้านัน้ ๆ
ดังนัน้ การสื่อสารแบบปากต่อปากจึงเป็ นเทคนิคทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ต
(eWOM: Electronic Word of Mouth) อย่างหนึ่งทีท่ าให้เกิดการเสริมสร้างการพบเห็นตราสินค้า
(Brand Awareness) หรือทาเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ทางการตลาด โดยสื่อสารในลักษณะนี้จะมี
การกระจายตัวอย่างรวดเร็ว มีพลัง และสามารถสร้างความน่ าเชื่อถือเนื่องจากมีการยืนยันจาก
เพื่อนๆ ของผู้รบั จากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือจากบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์กบั ผลิตภัณฑ์ โดยทาการส่ง
ต่ อ หรือ การบอกต่ อ ในลัก ษณะการแสดงความคิดเห็นหรือ ให้ข้อ มูล เกี่ย วกับ ผลิต ภัณฑ์ ใน
รูปแบบของการใช้อเี มลล์ การโพสข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น
ดังนัน้ ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มคี วาม
ครอบคลุมทัง้ การตัง้ ใจซือ้ ความจงรักภักดี และการบอกต่อ เพื่อนามาวิเคราะห์ และหากลยุทธ์
ทางการตลาดสาหรับการสร้างความภักดีให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่องปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.5.1 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับ “พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอาง”
สุพฤกษา ท่าสระ (2551) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
สมุนไพรของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้เครือ่ งสาอางสมุนไพรของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาระดับการตัดสินใจ
ซือ้ เครื่องสาอางสมุนไพรของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบระดับการ
ตัด สิน ใจซื้อ เครื่อ งส าอางสมุ น ไพร จ าแนกตามป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนในจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 4) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางสมุนไพร จาแนกตาม
พฤติกรรมการใช้เครือ่ งสาอางสมุนไพรของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ธtest F-test และ LSD ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่เคยใช้เครื่องสาอางสมุนไพร ซือ้
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เครื่อ งส าอางสมุ น ไพรจากร้า นค้ า ทัว่ ไป รู้จ ัก เครื่อ งส าอางสมุ น ไพรจากสื่อ โทรทัศ น์ ใช้
เครื่องสาอางสมุนไพรประเภทเจลล้างหน้ า เหตุผลที่ซ้อื เครื่องสาอางสมุนไพรเพราะต้องการ
ทดลองใช้ ซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรครัง้ ละไม่เกิน 200 บาท และซื้อเครื่องสาอางสมุนไพร 1
ครัง้ /เดือน 2) ประชาชนมีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก 3) ประชาชนทีม่ เี พศ อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางสมุนไพรด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีระดับการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางสมุนไพรด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05.4) ประชาชนทีม่ กี ารใช้เครื่องสาอางสมุนไพร และประเภทเครื่องสาอางสมุนไพรทีใ่ ช้
แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางสมุนไพรด้านราคาแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่
มีเหตุผลทีซ่ อ้ื เครือ่ งสาอางสมุนไพร และจานวนเงินในการซือ้ เครือ่ งสาอางสมุนไพรแตกต่างกันมี
ระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อาวุธ โสพิลา (2551) ได้ทาการศึกษา รูปแบบของโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ท่มี อี ิ ทธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบของโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นผู้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 381 คน ใช้วธิ กี ารเลือกโดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Sampling ) สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบตัวเลือกปลายเปิด
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert มีค่าความเชื่อมันของ
่
เครื่อ งมือ วิจ ยั เท่ า กับ .96 สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า
1) วัยรุน่ มีการซือ้ เครือ่ งสาอางเฉลีย่ 1-2 ครัง้ /เดือน มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาทต่อการซือ้ แต่
ละครัง้ ร้านค้าทีซ่ อ้ื เป็ นประจาคือห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ต วัยรุ่นจะคานึงถึงคุณภาพ
ของสินค้ามากที่สุดในการซือ้ และมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าสาหรับการซื้อเครื่องสาอางใน
แต่ละครัง้ เหตุผลหลักของการซือ้ คือ เพื่อให้สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ุดกับตนเอง วัยรุน่ ส่วนใหญ่ได้รบั คาแนะนา
จากเพื่อ น ในการซื้อ เครื่อ งส าอางยี่ห้อ ต่ างๆ 2) รูปแบบของโฆษณาด้า นรูปแบบการสร้า ง
ภาพลักษณ์ รูปแบบการรับรองโดยบุคคลหรือ พรีเซนเตอร์ และรูปแบบการใช้เนื้อเรื่องในการ
นาเสนอ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ 3 สามารถร่วมกัน
ทานายการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางของวัยรุน่ ได้รอ้ ยละ 36.90
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สมใจ สมรู ป (2551) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ป จั จัย ในการตัด สิ น ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องสาอางสมุนไพรของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ พบว่า 1) ปจั จัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
โดยรวมลายด้าน อยูใ่ นระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน โดยรวมมีดงั นี้ (1) ประชาชนที่มเี พศและการศึกษาต่างกัน มีระดับความสาคัญของการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางสมุนไพร โดยรวมรายด้านไม่แตกต่างกัน (2) ประชาชน
ที่ม ีอ ายุ รายได้ต่ อ เดือ น และอาชีพ ต่ า งกัน มีร ะดับ ความส าคัญ ของการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพรส่วนมาก
เพื่อความงามทีปราศจากสารเคมี ใช้แล้วได้ผลจริง การรับประกันผลว่าไม่พอใจยินดีคนื เงิน และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ผู้ซ้อื ได้ร่วมรณรงค์ท่จี ะอนุ รกั ษ์ไทย
ช่วยคนไทย ใช้สมุนไพรไทย ไม่มกี ารนาเสนอสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผูซ้ อ้ื เท่าทีค่ วร
สุ พ ฤกษา ท่ า สระ (2552) ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ พฤติก รรมและการตัด สิน ใจซื้อ
เครื่องสาอางสมุนไพรของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่
เคยใช้เ ครื่อ งส าอางสมุนไพร ซื้อ เครื่อ งสาอางสมุนไพรจากร้านค้าทัวไป
่ รู้จกั เครื่อ งส าอาง
สมุนไพรจากสื่อโทรทัศน์ ใช้เครือ่ งสาอางสมุนไพรประเภทเจลล้างหน้า เหตุผลทีซ่ อ้ื เครื่อ งสาอาง
สมุนไพรเพราะต้อ งการทดลองใช้ ซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรครัง้ ละไม่เ กิน 200 บาท และซื้อ
เครือ่ งสาอางสมุนไพร 1 ครัง้ /เดือน 2) ประชาชนมีระดับการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางสมุนไพรใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 3) ประชาชนที่มเี พศ อาชีพ และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และประชาชนทีม่ รี ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางสมุนไพรด้านราคาแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05.4 ประชาชนที่ม ีก ารใช้เ ครื่อ งส าอางสมุน ไพร และประเภท
เครื่องสาอางสมุนไพรที่ใช้แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรด้านราคา
แตกต่ างกัน ส่ วนประชาชนที่มเี หตุ ผ ลที่ซ้อื เครื่อ งสาอางสมุนไพร และจานวนเงินในการซื้อ
เครือ่ งสาอางสมุนไพรแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางสมุนไพรด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กอบแก้ว มะหะหมัด (2552) ทาการศึกษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมและปจั จัยในการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรที่เป็ นสินค้าหนึ่ งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภค
ส่ ว นใหญ่ ซ้ือ สบู่ และครีม อาบน้ า บ่ อ ยที่สุ ด โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีเ ลือ กซื้อ เพื่อ น าไปใช้เ อง
ตัดสินใจซื้อ ด้ว ยตนเอง โดยซื้อทุกเดือ น ครัง้ ละ 2-3 ชิ้น จากไฮเปอร์มาร์เ ก็ต ผู้บริโภครู้จกั
ผลิต ภัณ ฑ์จากบูธ แสดงสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิต ภัณฑ์ ตามสถานที่จดั งานต่างๆ เลือ กซื้อ
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เครื่องสาอางสมุนไพร ด้วยเหตุผล เพราะมันใจในคุ
่
ณภาพผลิตภัณฑ์ และซือ้ โดยพิจารณาตาม
สรรพคุณของเครื่องสาอางสมุนไพร ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อ กับ
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ด้านเพศ มีความสัมพันธ์กบั ประเภทผลิตภัณฑ์ทเ่ี ลือกซือ้ บ่อยทีส่ ุด
การตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ผู้มอี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซื้อ และสื่อที่ทาให้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์ ด้าน
อายุ วุฒกิ ารศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อที่เหมือนกัน คือ ประเภท
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ลือกซือ้ บ่อยทีส่ ุด ผู้มอี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ้ ความถี่ในการซือ้ ปริมาณการซื้อ
ต่ อ ครัง้ สถานที่ซ้ือ และข้อ มูล บนบรรจุภณ
ั ฑ์ท่พี ิจ ารณาก่ อ นตัด สินใจซื้อ โดยด้า นอายุ วุ ฒ ิ
การศึกษา ยังมีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจซื้อ ด้ว ยตนเอง ด้านวุฒกิ ารศึกษา อาชีพ ยังมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ สื่อ ที่ท าให้รู้จ กั เหตุ ผ ลที่เ ลือ กซื้อ และด้า นอาชีพ ยัง มีค วามสัม พัน ธ์กับ
วัตถุประสงค์ทเ่ี ลือกซือ้ และสุดท้ายด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ท่ี
เลือ กซื้อ การตัดสินใจซื้อด้ว ยตนเอง ปริมาณการซื้อ ต่ อครัง้ สถานที่ซ้อื และสื่อ ที่ทาให้รู้จกั
ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปจั จัยในการตัดสินใจซื้อ พบว่า โดยภาพรวม
ผู้บริโภคให้ความสาคัญ อยู่ในระดับมาก รายด้าน อยู่ใ นระดับมากทุกด้าน และรายข้อ อยู่ใ น
ระดับมากทุกข้อ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า ในภาพรวมนั ้น ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับ
ปจั จัย ในการตัด สิน ใจซื้อ ในด้า นผลิต ภัณ ฑ์ม ากที่สุ ด รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นช่ อ งทางการจัด
จาหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด นัน่ คือ สินค้าที่มคี ุณภาพ ได้มาตรฐาน
ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูง หรือ โปรโมชัน่ การส่งเสริมการตลาดดีหรือไม่ดอี ย่างไร ผูบ้ ริโภคก็จะยังคง
ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ ยู่ด ี ผลการเปรีย บเทีย บระดับ ความส าคัญ ของป จั จัย ในการตัด สินใจซื้อ กับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคพบว่าผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพต่างกันให้ความสาคัญกับปจั จัย
โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อแตกต่างกันยกเว้นผู้บริโภคที่มเี พศต่างกันเท่ านัน้ กล่าวคือ
ผูบ้ ริโภคเพศหญิงให้ความสาคัญในเรื่องความน่ าเชื่อถือในตราสินค้ามากกว่าเพศชาย ผูบ้ ริโภค
ทีม่ อี ายุต่างกันให้ความสาคัญกับปจั จัยต่างกัน 3 ด้าน รายข้อ 12 ข้อ ผูบ้ ริโภคทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษา
ต่างกันให้ความสาคัญกับปจั จัยต่างกัน 2 ด้าน รายข้อ 10 ข้อ ผู้บริโภคที่มกี บั อาชีพต่างกันให้
ความสาคัญกับปจั จัยต่างกัน 3 ด้าน รายข้อ 8 ข้อ ผู้บริโภคที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้
ความสาคัญกับปจั จัยต่างกัน 2 ด้าน รายข้อ 5 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่มสี ารเคมีเจือปน ด้านราคา ควรมีราคา
ทีเ่ หมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย คือ ควรเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายให้มาก
ขึน้ และด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดแสดงสินค้าเพิม่ มากขึน้
สุ ร ีพ ร มิล ิว งศ์ (2553) ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ ป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งส าอางสมุนไพร ของผู้บ ริโ ภคในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี พบว่ า 1)
พฤติกรรมการใช้เครื่องสาอางสมุนไพรของผู้บริโภคส่วนใหญ่ซอ้ื เพื่อใช้เอง (85%) ซื้อจากร้าน
ขายเครื่องสาอางสมุนไพร (43%) การซื้อพิจารณาจากการได้รบั คาแนะนาเกี่ยวกับสินค้าได้ดี
(41%) ผลิตภัณฑ์ท่ซี ้อื บ่อยที่สุด คือ สบู่ (33%) การตัดสินใจซื้อพิจารณาจากคุณภาพ (46%)
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ผู้บริโภคได้ข้อ มูล จากการโฆษณาทางโทรทัศ น์ (42%) การไปซื้อ กับเพื่อนมากที่สุ ด (50%)
ความถี่ ในการซื้อเดือนละ 1 ครัง้ (48%) การซือ้ จะนิยมซื้อในช่วงต้นเดือน (48%) และปริมาณ
ในการซื้อ แต่ล ะครัง้ จะซื้อให้พอใช้ (66%) 2) ปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์
เครือ่ งสาอางสมุนไพร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีเพียง 3 ปจั จัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์
(Beta=.29) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Beta= .22) และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Beta=.16)
และทัง้ 3 ปจั จัยร่วมกันทานายการตัดสินใจซือ้ ได้รอ้ ยละ 29
กฤษติญา มูลศรี (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
เครือ่ งสาอางชุมชน ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์สองประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางชุมชนของผู้บริโภคดานสถานที่ (2) เพื่อให้ได้รปู แบบช่องทางการ
จัดจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งส าอางชุ มชนในเชิงพาณิช ย์ ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษาได้แ ก่
ผู้บ ริโ ภคในเขตจัง หวัด เพชรบู ร ณ์ ท่ีม ีอ ายุต ัง้ แต่ 20-69 ปี ซึ่ง มีจ านวนทัง้ สิ้น 658,994 ราย
กาหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane ขนาดของความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ
0.05 ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ สิ้น 400 คน การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่า งใช้ว ิธ ีก าร Non Probability
Sampling และใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากการศึกษารวบรวม
ข้อ มูล เกี่ยวกับพฤติก รรมผู้บริโภคด้านสถานที่ใ นการซื้อ ผลิต ภัณฑ์เ ครื่อ งสาอางชุมชนของ
ผู้บ ริโ ภคในเขตจัง หวัด เพชรบู ร ณ์ สามารถแสดงสรุป ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่อ งส าอางชุ ม ชนโดยการจัด อัน ดับ ได้ด ัง นี้ อัน ดับที่ 1 ห้า งสรรพสินค้า อัน ดับ ที่ 2 ร้า น
ซุปเปอร์มาเก็ต อันดับที่ 3 ซือ้ ผ่านตัวแทนจาหน่ าย เช่น เพื่อนๆ ขาย อันดับที่ 4 บูธงานแสดง
สินค้า OTOP อันดับทื่ 5 ศูนย์จาหน่ ายสินค้า OTOP อันดับที่ 6 ร้านค้าปลีกของกลุ่มผลิต
เครือ่ งสาอางชุมชน อันดับที่ 7 ร้านสะดวกซือ้ อันดับที่ 8 บริษทั ขายตรง (แคททะลอก) อันดับที่
9 ร้านเสริมสวย อันดับที่ 10 ร้านขายยา อันดับที่ 11 ร้ายขายของชาใกล้บา้ น อันดับที่ 12 ตลาด
นัด อันดับที่ 13 ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งอันดับความต้อ งการเกี่ยวกับสถานที่ซ้อื ของผู้บริโภค มี
ความสอดคล้องกับวิธกี ารที่ต้องการซื้อคือ ผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางชุมชน
โดยวิธ ีซ้ือ ขายโดยตรงกับ ผู้จ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ มากเป็ นอันดับที่หนึ่ ง และอันดับรองลงไป
ผู้บริโภคต้อ งการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อ งสาอางชุมชนโดยวิธ ีการสังซื
่ ้อจากแคททะลอก สุดท้าย
ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางชุมชนโดยวิธกี ารสังซื
่ อ้ ทางอินเทอร์เน็ต
2.5.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับ “พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ ”
ณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ี
ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการบริโ ภคออนไลน์ กรณีศึก ษาเครื่อ งส าอางเกาหลีย่ีห้อ อีทู ด้ี เฮาท์
(ETUDE HOUSE) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์เครื่องสาอาง
เกาหลียห่ี อ้ อีทูด้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE)ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมผูซ้ ้อื และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องสาอางเกาหลียห่ี อ้ อีทูด้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE) ทางสื่อโฆษณาออนไลน์ โดยมี
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รูปแบบของการศึกษาวิจยั ในเชิงปริมาณ ซึ่งในเบื้องต้นผู้ศกึ ษาได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลจากการ
สืบค้น รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 99 คน
ด้วยการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าอิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
เครือ่ งสาอางเกาหลียห่ี อ้ อีทดู ้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE) ทาให้ผซู้ อ้ื ออนไลน์เกิดความสนใจในตัว
สินค้ามากขึน้ เป็นอย่างมากเพราะสื่อโฆษณาออนไลน์ มีภาพเคลื่อนไหวและภาพกราฟฟิคต่างๆ
มีส่วนช่วยให้ผซู้ อ้ื ออนไลน์จดจาตราสินค้าของเครื่องสาอางอีทูด้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE)เป็ น
อย่างมาก ทัง้ มีดา้ นเนื้อหาผูซ้ อ้ื มองว่าสามารถให้ขอ้ มูลสินค้าทีช่ ดั เจน ครบถ้วน และสื่อโฆษณา
ออนไลน์ของเครือ่ งสาอางอีทดู ้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE) ให้ขอ้ มูลทีร่ วดเร็วและอัพเดทอยู่เสมอ
สามารถทาได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ อีกทัง้ ยังง่ายต่อการค้นหาข้อมูลสินค้าและสามารถดูโฆษณาตาม
ความต้องการของผูซ้ อ้ื จึงทาให้แวดวงการโฆษณา และนักการตลาดหันมาให้ความสนใจ กับสื่อ
โฆษณาออนไลน์มากยิง่ ขึน้ และได้มวี วิ ฒ
ั นาการในตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์และมีการเติบโต
ขึน้ มา ส่งผลให้นกั โฆษณาและสื่อสารการตลาด สร้างภาพเคลื่อนไหวให้มรี ปู แบบในการนาเสนอ
มากมาย ทัง้ ลูกเล่นต่างๆ ในการสื่อสารแบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactivity) ต่อผูซ้ อ้ื ออนไลน์ จึงทา
ให้ผซู้ อ้ื ออนไลน์ได้รบั ความเพลิดเพลินจากสื่อโฆษณาออนไลน์เป็ นอย่างมาก และทาให้ผซู้ อ้ื ทีม ี
ทัศ นคติท่ีดีต่ อ ตราสินค้า และกลับ มาดูส่อื โฆษณาออนไลน์ ข องสินค้า ซ้า ข้อ ดีอีกอย่างของ
โฆษณาออนไลน์ของเครือ่ งสาอางอีทดู ้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE) คือ ผูซ้ อ้ื สามารถโพสข้อความ
หรือความคิดเห็นลงในเว็บเพจหรือเว็บไซต์และยังสามารถโต้ตอบ หรือสนทนากับเจ้าของเว็บ
เพจหรือเว็บไซต์ได้เพราะสื่อโฆษณาออนไลน์มกี ระดานโพสให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือถามตอบ ถามคาถามข้อสงสัยได้ ซึ่งถึงว่าเป็ นสื่อโฆษณาแบบสื่อสารสองทาง (Two-Way
Communication) ซึ่งจะเป็ นรูปแบบการโฆษณาที่ผู้รบั สื่อโฆษณาสามารถโต้ตอบกลับผ่านสื่อ
โฆษณาไปยังเจ้าของสินค้าหรือบริการ หรือเรียกว่าลักษณะการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่าน
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้การสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุน้สี ่อื โฆษณาออนไลน์ทาให้เกิดเพื่อนในสังคมออนไลน์เพราะการแสดงความคิดเห็นของ
เพื่อ นคนหนึ่ง จะส่ ง ผลหรือ มีอิท ธิพ ลต่ อ เพื่อ นคนอื่น ๆในสังคมออนไลน์ สามารถท าให้เ กิด
ความสัมพันธ์ต่อกลุ่มสังคมออนไลน์ และนัน่ ทาให้ทศั นคติของผูซ้ ้อื ต่อแบรนด์นัน้ ๆ ดีย ิ่ งขึน้ จึง
ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางอีทดู ้ี เฮาท์ (Etude House) ต่อไป
กาญจนา กลัดนุ่ ม (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ปจั จัยความพึงพอใจการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ออนไลน์ของผูท้ ่ใี ช้ บริการอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มี
จุดประสงค์เพื่อค้นหาปจั จัยที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
เว็บไซต์อ อนไลน์ และเพื่อ เป็ นแนวทางให้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ปรับแก้ไขหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้รา้ นค้าในเว็บไซต์ออนไลน์มคี วาม น่ าเชื่อถือและตรงตามความต้องการกับผูซ้ ้อื
สินค้า ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมตัวชี้วดั จากการศึกษา วรรณกรรมอ้างอิง ทฤษฎี และกระทู้ตามเว็บ
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บอร์ดตามร้านค้าออนไลน์ โดยทาการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 426 ตัวอย่าง
นามาวิเคราะห์ปจั จัย สามารถสกัดปจั จัยได้ 6 ปจั จัย จากนัน้ ทาการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
โดยทาการวิเคราะห์แบ่งตามผูท้ เ่ี คยซือ้ สินค้า ไม่เคยซือ้ สินค้า และทัง้ สองผูท้ เ่ี คยซือ้ สินค้าและ
ไม่เคยซือ้ สินค้า พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ร้านค้าในเว็บไซต์ออนไลน์นัน้ คือ
ปจั จัยการชาระเงินและปจั จัยด้านสินค้า ซึง่ แสดงให้เห็นว่าถ้า ต้องการเพิม่ ความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเว็บไซต์ออนไลน์ นัน้ ควรพิจารณาจากปจั จัยที่ ทาการวิเคราะห์ได้เป็ นหลัก
จากการวิจยั พบว่าค่าความผิดพลาดเชิงสัมพัทธ์ของสมการโครงสร้าง ของการพยากรณ์ ผูท้ เ่ี คย
ซือ้ สินค้า ไม่เคยซือ้ สินค้า และทัง้ สองผูท้ เ่ี คยซือ้ สินค้าและไม่เคยซือ้ สินค้า มีค่าเท่า กับ “7.43%”
“7.31%” “4.04%” ตามลาดับ
เรวดี เลวิจนั ทร์ (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
กรณีศกึ ษา The 8th Thailand มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตลาดรูปแบบใหม่ขน้ึ ทีเ่ รียกว่า
การตลาดอิเล็ก ทรอนิก ส์ อันเป็ นช่อ งทางในการทาธุ รกิจพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ท่กี ่ อ ให้เ กิด
นวัตกรรมใหม่ 3 ประการ ได้แก่ การเกิดตลาดใหม่ การเกิดกระบวนการทางานแบบใหม่ และ
การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ ธุรกิจขนาดย่อม (SME-small and Medium Business) เป็ นธุรกิจทีม่ ี
ข้อจากัดทัง้ ด้านกาลังบุคคลากรและเงินทุน พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จงึ เป็ นกลยุทธ์หนึ่งทีเ่ ข้ามามี
บทบาทสาคัญ โครงงานฉบับนี้ เป็ นการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วยภาษา
โปรแกรม ASP VBScript เพื่อรองรับการขยายช่องทางของธุรกิจขนาดย่อม ของร้าน The 8th
Thailand จากช่องทางแบบดัง้ เดิมไปสู่ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ให้สามารถให้บริการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ตลอด 24 ชัวโมง
่
ในทัวโลก
่
โดยระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ ครอบคลุมการ
ทางานทีจ่ าเป็นต่างๆ ของการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ทัง้ ในส่วนหน้าร้าน ได้แก่ แคตตาล็
อกสินค้า, ระบบตะกร้าช้อปปิ้งสินค้า, ระบบชาระเงิน, ระบบสมาชิก, ระบบติดตามการจัดสังซื
่ อ้
สินค้า, เมล์ฟอร์มติดต่อร้าน, เว็บบอร์ด และในส่วนบริหารจัดการหลังร้าน ประกอบด้วย ระบบ
จัดการฐานข้อมูลลูกค้า, ระบบจัดการรายการสังซื
่ ้อ, ระบบจัดการสต็อกสินค้า ทัง้ นี้ผู้จดั ทา
โครงงานเล็งเห็นว่า การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา The 8th
Thailand จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั การดาเนินธุรกิจของร้าน ให้ความสะดวกสาหรับผู้ใช้งาน
ระบบ อีก ทัง้ ง่า ยต่ อ การใช้งาน โดยที่ผู้ใ ช้ง านระบบไม่จาเป็ น ต้อ งอาศัย ความรู้เ ฉพาะด้า น
นอกจากนี้ระบบยังสามารถพัฒนาและดาเนินงานได้ด้วยงบประมาณที่จากัด และเป็ นการเพิม่
โอกาสทางธุรกิจได้อกี ทางหนึ่งด้วย
จารัส ดีมนั ่ (2554) ได้ทาการศึกษา เรื่องปจั จัยการตัดสินใจซือ้ หนังสือบนอินเทอร์เน็ต
ของผู้บริโภค มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึกษาปจั จัยการตัดสินใจซื้อ หนัง สือ บนอินเทอร์เน็ ตของ
ผูบ้ ริโภคและเปรียบเทียบปจั จัยดังกล่าว จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค
ใช้ว ิธ ีก ารวิจยั เชิง ส ารวจจากประชากรซึ่งเป็ นผู้บ ริโ ภคที่ซ้ือ หนังสือ บนอินเทอร์เ น็ ต โดยสุ่ ม
ตัวอย่างมา จานวน 222 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
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ขึน้ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.9478 วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่ม
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.70 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 32.43 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ
49.55 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.83 รายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 36.03
ปจั จัยการหาส่วนผสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสือบนอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริโภคอยู่
ในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
มีดา้ นเดียวคือ การจัดจาหน่ าย ส่วนปจั จัยด้านอื่นมีผลในระดับปานกลางเรียงตามลาดับคือด้าน
ราคา ด้านการส่ งเสริมการตลาด และด้านผลิต ภัณฑ์ และบริการ ตามลาดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีปจั จัยการ
ตัดสินใจซือ้ หนังสือบนอินเทอร์เน็ตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อารีรตั น์ สุรอมรรัตน์ (2555) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความเป็ นผูน้ าทางความคิดของบล็อกเกอร์
ด้านความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามของผูบ้ ริโภค มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะในฐานะผูน้ าทางความคิดของ
บล็อกเกอร์ดา้ นความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงาม 2)
เพื่ออธิบายคุณลักษณะในฐานะผู้นาความคิดของบล็อกเกอร์ด้านความงามที่ส่งผลต่อการรับรู้
ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามมากที่สุด โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจด้วย
แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผูห้ ญิงทีอ่ าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 16-32 ปี
จานวน 400 คนผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะในฐานะผู้นา
ความคิดของผู้เขียนบล็อกด้านความงามอยู่ในระดับมาก มีการรับรูผ้ ลิตภัณฑ์ดา้ นความงามใน
ระดับมาก ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ด้านความงามอยู่ในระดับเชิงบวกมาก และ มีการตัดสินใจซื้อ
อยูใ่ นระดับมาก อีกทัง้ ยังจะแนะนาให้เพื่อนหรือคนรูจ้ กั ซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามตามทีบ่ ล็อก
เกอร์เสนอในระดับมากเช่นกันผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดงั นี้ 1) คุณลักษณะในฐานะผูน้ า
ความคิดของผูเ้ ขียนบล็อกด้านความงามมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ และการตัดสินใจซือ้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .0.12 คุณลักษณะด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหา ส่งผลต่อการ
รับรู้ผลิต ภัณฑ์ด้านความงามมากที่สุ ด นอกจากนี้คุณลักษณะด้านความเชี่ยวชาญ ส่ งผลต่ อ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามมากทีส่ ุด และคุณลักษณะด้านความสามารถในการกระจาย
ข้อมูลหลายช่องทาง ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามมากทีส่ ุด
ดวงหทัย กอหลวง (2555) ได้ทาการศึกษา ความสาคัญของกระดานสนทนาออนไลน์
ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางของผู้บริโภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสาคัญของกระดานสนทนา ออนไลน์ ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ของผู้บริโภค โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ่ใี ช้งานกระดานสนทนาออนไลน์ด้ านความงามจาก
เว็บไซต์ต่างๆ จานวน 200 ตัวอย่าง ที่สุ่มมาด้วยวิธกี ารตามสะดวก และทาการเก็บข้อมูลโดย
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.surveygizmo.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการใน
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การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ แล้วเก็บข้อมูลผ่านทางกระดานสนทนาออนไลน์ดา้ นความงาม
จากเว็บไซต์ต่างๆ และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้สถิตคิ ่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ซึง่ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 92.50 มี
อายุ 21-25 ปี ร้อยละ 45.00 ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไป/พนั
่
กงานบริษทั เอกชนมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 46.00 โดยพักอาศัยอยู่ใ นเขตภาคกลาง คิดเป็ นร้อ ยละ 54.50 มีรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน 10,001-20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.00 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวันคิด
เป็ นร้อยละ 96.50โดยใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และใช้งานกระดาน
สนทนาออนไลน์ด้านความงามจาก www.pantip.com (กระดานสนทนาโต๊ะเครื่องแป้ง) มาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 85.50 ซึ่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกของกระดานสนทนา
ออนไลน์ดา้ นความงามตามเว็บไซต์ต่างๆ ทีใ่ ช้งานอยู คิดเป็นร้อยละ 55.00
ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบั รูถ้ งึ ความต้องการ
และทราบเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง คือ ต้องการบารุงรักษาผิว ก่อนจะเข้ามา
ค้นหาข้อมูลภายในกระดานสนทนาออนไลน์ดา้ นความงามเพื่อค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
ด้า นการค้นหาข้อ มูล พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ มื่อ มีค วามสนใจที่จ ะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง จะหาข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์ดา้ นความงามทีใ่ ช้งานอยู่เป็ น
ประจาโดยจะใช้วธิ คี ้นข้อมูลเฉพาะเรื่องหรือผลิตภัณฑ์ตรายีห่ ้อที่ต้องการในช่องค้นข้อมูลแล้ว
คลิก Search
ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับข้อมูล
คุณสมบัตติ ่างๆ ของผลิตภัณฑ์ภายในกระดานสนทนาออนไลน์ดา้ นความงามเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางโดยรวมมีค่าเฉลีย่ ในระดับมากโดยมีประเด็นย่อย ได้แก่ ได้
ข้อมูลคุณสมบัตขิ องผลิตภัณ ฑ์ท่ตี รงกับความต้องการ ได้ขอ้ มูลเปรียบเทียบระหว่างราคากับ
คุณภาพหรือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ ได้ขอ้ มูลสถานที่วางจาหน่ ายที่สามารถเดินทางไปซื้อได้
สะดวก และได้ขอ้ มูลการลดราคาของผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงั ให้ระดับ
ความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ได้ร บั จากกระดานสนทนาออนไลน์ ด้านความงามโดยรวมมี
ค่าเฉลีย่ ในระดับมาก โดยมีประเด็นย่อยได้แก่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นแพทย์/เภสัชกร รองลงมาคือ ผูใ้ ห้
ข้อมูลเป็ นผู้บริโภคทัวไปที
่
่มปี ระสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนัน้ จริง และ ผู้ใ ห้
ข้อมูลสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางได้มากกว่าคาอธิบายบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์
ด้านการตัดสินใจซือ้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้
2-7 วัน หลังจากได้ทาการสืบค้นข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์ดา้ นความงามส่วนสาเหตุท่ี
ไม่สามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางได้ในทันทีเพราะยังไม่มนใจในข้
ั่
อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
กระดานสนทนาออนไลน์ดา้ นความงาม จึงต้องการคิดให้รอบคอบ
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ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อพอใจผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางที่ซ้อื มา จะใช้ผลิตภัณฑ์ตวั นัน้ ต่อไป แต่เมื่อไม่พอใจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ ซ้อื
มา จะยกให้คนอื่น นอกจากนี้ แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามจะแชร์ข้อ มูล เกี่ยวกับกระทู้รวี วิ หรือ
แนะนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่สนใจให้กบั เพื่อนผ่านทาง Social Network เช่น Facebook
หรือ Google+ และผูต้ อบแบบสอบถามจะยังคงศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากกระดาน
สนทนาออนไลน์ดา้ นความงามในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจซือ้ อย่างแน่ นอน
ปนิยดา มุลาลินน์ (2555) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออนไลน์
ของชาวเกาหลี: กรณีศกึ ษาเว็บไซต์จมี าร์เก็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา มีช่วง
อายุระหว่าง 20-29 ปี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 500,000 วอน (น้อยกว่า 15,000 บาท) และมี
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด ส่วนปจั จัยหลักทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสาคัญในการซือ้
สินค้าออนไลน์คอื การซื้อสินค้ากับผู้ขายที่การันตีในคุณภาพสินค้าไม่พอใจคืนเงิน รวมถึงการ
บรรยายคุ ณ สมบัติส ินค้าอย่า งละเอียด อีก ทัง้ ยัง พอใจที่จะบริโ ภคสิน ค้ากับผู้ ขายที่ส ามารถ
เปลี่ยนคืนสินค้าได้ รวมถึงสามารถเลือกบริโภคสินค้าจากร้านค้าที่ให้ราคาดีท่สี ุด และต้องมี
สินค้าหลายหลาย สามารถเปรียบเทียบราคาได้ ส่วนปจั จัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญน้ อยที่สุด
คือโปรโมชันจากทางเว็
่
บไซต์ซ่งึ ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ ในการตรวจสอบสมมติ ฐาน พบว่า
ความแตกต่างของประชากรส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ เพศหญิงให้ความสาคัญ
กับคุณภาพสินค้าโดยต้องสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้มากกว่าเพศชาย และการซื้อสินค้าจาก
เว็บ ไซต์จ ีม าร์เ ก็ต จะได้ร าคาที่ส มเหตุ ส มผลกว่ า ร้า นค้า ที่ม ีห น้ า ร้า นทัว่ ไป นัน้ เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน ส่วนสมมติฐานที่ว่าลูกค้าที่เคยซื้อผ่านเว็บไซต์จมี าร์เก็ตจะให้ความสาคัญกับการ
ได้รบั ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกเว็บไซต์มากกว่าลูกค้า
ชุ ติ ม า นาคโต (2557) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเปิ ด รับ และการตั ด สิน ใจซื้ อ
เครื่องสาอางประเภทบารุงผิวขาวผ่านสื่อวิดโี อออนไลน์ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิ ดรับชมสื่อวิดโี อออนไลน์ จากโทรศัพท์ มือถือ/สมาร์ทโฟน
โดยรับชมในช่วงเวลา 06.01-09.00 น. มากทีส่ ุด และรับชมที่ทางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อความบันเทิง รับชมสื่อโฆษณา และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ในระดับมาก 2) กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางประเภทบารุง
ผิวขาวผ่านสื่อวิดโี อออนไลน์ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามต้องการ การประเมินทางเลือก ค้นหา
ข้อมูลเพิม่ เติม และการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า 3) เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การเปิดรับชมสื่อวิดโี อออนไลน์ และการศึกษา อาชีพ
มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเปิดรับชม และการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การรับรูค้ วาม
ต้องการ และการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางประเภทบารุ งผิวขาวผ่านสื่อ
วิดโี อออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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สิรพิ ล ตันติสนั ติสม (2557) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุ โลก พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีส่วนการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริโภค อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.24 เมื่อพิจาณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก ข้อมูลสินค้าออนไลน์มคี วามทันสมัย การเปรียบเทียบการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุ โลก
พบว่า ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุ โลกต่างกัน มี
การรับรูก้ ารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ไอริน ทร์ โชติอ ัค รอนั น ต์ (2558) ได้ท าการศึก ษา ป จั จัย ด้ า นการโฆษณาผ่ า นสื่อ
ออนไลน์ ต่อการซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุร ี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัย
ด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ต่อการซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุร ี โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 56.75 โยมีการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 66.25 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 41.75 มีรายได้ต่อเดือน 10,00120,000 บาท ร้อยละ 34.0 มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อออนไลน์ ถี่ 3-4 ครัง้ /
สัปดาห์ จานวน 153 คน สถานที่ซ้อื ผลิต ภัณฑ์เ ครื่อ งสาอาง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นห้างสรรพสินค้า
จานวน 351 คน ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในแต่ละครัง้ คือ 501-1,000 บาท
จานวน 109 คน แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่จากสื่อออนไลน์ท่มี กี ารสาธิตการใช้เครื่องสาอาง ร้อยละ
23.75 โดยมีความถีใ่ นการเข้าชมเว็บไซต์ หรือบล็อกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 2 ครัง้ /สัปดาห์ ร้อยละ 69.25 และระยะเวลาในการเข้าชม น้อยกว่า 1 ชัวโมง/ครั
่
ง้ ร้อย
ละ 74.50 โดยเข้าชมผ่านโทรศัพท์มอื ถือ จานวน 228 คน ในช่วงเวลา 18.01-00.00 น. ร้อยละ
70.00 เว็บไซต์หรือบล็อกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ค้นหาบ่อยที่สุดคือ
Facebook Fan Page ร้อยละ 24.47 เนื้อบนเว็บไซต์เครื่องสาอางที่มคี วามน่ าสนใจ คือ รีววิ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 312 คน เหตุผลในการเลือกซือ้ เครือ่ งสาอางผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางออนไลน์
มีรวี วิ เยอะ จานวน 277 คน ร้อยละ 69.25 ช่องทางการชาระค่าสินค้าออนไลน์ ชาระผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จานวน 308 คน ร้อยละ 77.00 ส่วนปจั จัยทางด้านการโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากมีค่าเฉลีย่ 3.43
หลังจากทาการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะประชากรศาสตร์เพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครื่องสาอางบารุงผิวต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 จากผลการศึกษาได้นาไปทดลองใช้ส่อื ออนไลน์ คือ เฟสบุ๊ค และ เว็บไซต์ โดยให้ดารารีววิ
การใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริโภครูจ้ กั สินค้าและซือ้ สินค้ามากขึน้
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2.5.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับ “พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ สินค้าชนิ ดอื่นๆ”
ณัฐศักดิ ์ วรวิทยานนท์ (2555) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของผูซ้ ้อื ทีม่ ตี ่อธุรกิจขาย
สินค้าและบริก ารผ่ านออนไลน์ มีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึกษาทัศ นคติของผู้ซ้อื ต่ อ การซื้อ สินค้า
ออนไลน์ โดยมีเครื่องมือเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในระบบออนไลน์เท่านัน้ และเป็ นผูก้ รอกคาตอบด้วยตนเอง
ผ่านออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 100 คน จะเป็ นผูท้ เ่ี คยซือ้ บริการธุรกิจขายสินค้าและ
บริก ารผ่ า นออนไลน์ อายุ ต ัง้ แต่ 18 ปี ข้ึน ไป และการวิเ คราะห์ข้อ มูล ผู้ว ิจ ัย ใช้ ค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) ในการวิเคราะห์และอธิบายตัวแปรทางด้านผูซ้ อ้ื ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
การศึก ษา สถานภาพสมรส และรายได้ รวมทัง้ ตัว แปรทางด้านพฤติก รรม และใช้ค่ า เฉลี่ย
(Mean) ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเ คราะห์และอธิบายตัวแปร
เกีย่ วกับทัศนคติของผูซ้ อ้ื ทีม่ ตี ่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์
สถิตทิ ใ่ี ช้สาหรับทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิตทิ ดสอบ (T-test) เพื่อทดสอบตัว
แปรสองกลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) แล้วแต่กรณี
สาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ ด้วยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) โดยกาหนดการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของผูซ้ อ้ื ทีม่ ตี ่อ ธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านข้อมูลส่วนตัว และด้านสินค้า มีทศั นคติอยู่ในระดับมาก และในส่วนของ ด้านช่องทางการ
ชาระเงิน และด้านการให้บริการ มีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับทัศนคติของผูซ้ อ้ื ทีม่ ตี ่อ
ธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ หลังการตัดสินใจซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
=4.05) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูลส่วนตัว ด้านสินค้า และด้านช่องทางการชาระเงิน
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และในส่วนของด้านการให้บริการ มีทศั นคติอยูใ่ นระดับปานกลาง
รวมถึงภาพรวม ทัศ นคติของผู้ซ้อื ที่มตี ่อ ธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ญาดา กาญจน์กนกกุล (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง แนวทางการทาแผนการตลาดทีเ่ หมาะสม
สาหรับร้านค้าออนไลน์ บนเฟซบุ๊ค ในกลุ่ มผู้ป ระกอบการรายย่อ ย กรณีศึก ษา ร้า นค้า ปลีก
เครื่อ งส าอาง มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึกษาการใช้อินเตอร์เ น็ ต มีการขยายตัว อย่างต่ อ เนื่อ งและ
แพร่หลายทัวโลก
่
ส่งผลทาให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่ างมากบนอินเตอร์เน็ต
ประกอบกับนโยบายดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึง่ รัฐบาลได้มกี ารสนับสนุ นและผลักดัน เพื่อ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมในประเทศ ดัง นัน้ งานค้น คว้า อิส ระชิ้น นี้ จ ึง น านโยบายเพื่อ
เศรษฐกิจ และสัง คมในส่ ว นของพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มาประยุก ต์ ใ นการท าธุ ร กิจ การ ค้า
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ออนไลน์ โดยสร้างร้านค้าเครื่องสาอางบนเฟซบุ๊ค แฟนเพจ เป็ นกรณศึกษา ในระยะเวลา 3
เดือน ทาการตลาดเกีย่ วกับการขายสินค้าเครื่องสาอางบนเฟซบุ๊คและเก็บผลข้อมูลการทาธุรกิจ
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ สารวจและศึกษาธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกันในกลุ่มร้านค้าเกี่ยวกับแฟชัน่
และความงาม ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือการทาการตลาดทีเ่ หมาะสมสาหรับร้านค้า
ออนไลน์บนเฟซบุ๊คทีจ่ ะทาให้สามารถเข้าแข่งขันได้ในตลาด ประกอบไปด้วย สิง่ ทีจ่ าเป็ นในการ
แข่งขัน และสิง่ ทีจ่ ะทาให้รา้ นค้าเหนือกว่าการแข่งขัน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจร้านค้าให้เติบโต
อย่างมันคงและยั
่
งยื
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อินเทอร์เน็ตจะลดระดับความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์ โดยผูบ้ ริโภคในประเทศทีแ่ ตกต่างกัน จะมี
ระดับการรับรู้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งจะส่งผลให้ความตัง้ ใจซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน
ด้วย แต่ในทางกลับกัน ความเสีย่ งด้านสังคม จะทาให้ความเสีย่ งทางการทาธุรกรรมเพิม่ สูงขึน้
และจะส่งผลให้ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
Zhu (2011) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ Mr. Risk! Please Trust Me: Trust Antecedents
that Increase Online Consumer Purchase Intention พบว่า ความเชื่อใจมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลดกับการรับรูค้ วามเสีย่ ง เมื่อผูบ้ ริโภคมีความไว้ใจต่อช่องทางหรือร้านค้าออนไลน์ลดลง ก็
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเรื่อง ปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการซือ้ ซึง่ เป็ นการวิชยั เชิงปริมาณโดยใช้การสารวจกลุ่ม
ประชากร ดังจะกล่าวต่อไป ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิ ดในกำรวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

การรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้งาน
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ี
ได้รบั

H1

การรับรูค้ วามสนุกสนาน

ปฏิสมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

H3

พฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งสาอางออนไลน์

H2

ภำพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

3.2 สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
1) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนาน
มีความสัมพันธ์กบั ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
(1) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
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(2) การรับรู้ถงึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
(3) การรับ รู้ค วามสนุ ก สนานมีค วามสัม พัน ธ์กับ ปฏิส ัม พัน ธ์บ นเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์
2) การรับรู้ค วามง่ า ยในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั
การรับรู้ค วาม
สนุกสนานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
(1) การรับ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง านมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์
(2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอาง
ออนไลน์
(3) การรับ รู้ค วามสนุ กสนานมีค วามสัม พันธ์กับ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งสาอาง
ออนไลน์
3) การปฏิส มั พันธ์บนเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ มคี วามสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์

3.3 นิ ยำมศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ กำร
1) เครื่องสาอาง หมายถึง เครื่องสาอางของตราสินค้า ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ปรังปรุงหรือ
ปรับ แต่ ง บนผิว หนัง หรือ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของร่ า งกาย โดยใช้ท า ถู นวด พ่ น หรือ โรย มี
จุด ประสงค์เ พื่อ ท าความสะอาด หรือ ส่ ง เสริม ให้เ กิด ความสวยงาม หรือ เพื่อ เปลี่ย นแปลง
รูปลักษณะของผูใ้ ช้ ให้เกิดความสวยงามเพิม่ มากยิง่ ขึน้
2) เครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง Facebook, Line, Instragram
3) พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) หมายถึง
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ในการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าเครื่องสาอางเช่นเฟสบุ๊ค
(Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ไลน์ (Line) เป็นต้น
4) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน หมายถึง การซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ง่าย รับทราบข้อมูลข่าวสารการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจ การเรียนรูก้ ารซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย และการทีส่ ามารถหา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการเลือกซือ้ การซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างต้องการ
5) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั หมายถึง การได้รบั ข้อมูลข่าวสารของการซือ้ เครื่องสาอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และการที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆของ
การซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ได้
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6) การรับรู้ค วามสนุ กสนาน หมายถึง การที่รู้สกึ สนุ กสนานเพลิดเพลินในการซื้อ
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการที่พบเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจของการซื้อ
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
7) การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่ได้ตดิ ต่อกับผู้ใช้งาน
เครือ ข่า ยสังคมออนไลน์ การที่ม คี วามรู้ส ึกเป็ นกัน เองในการซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ านสื่อ สังคม
ออนไลน์ การทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ และความอบอุ่นของระหว่างผูใ้ ช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือก
ซือ้ เครือ่ งสาอาง การทีส่ ามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและ
กันระหว่างผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซื้อเครื่องสาอาง การร่วมพบเจอปญั หาหรือ
ปญั หาคล้ายกันระหว่างผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซือ้ เครื่องสาอาง และการที่มกี าร
วิจารณ์ หรือติชม ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมากในการเลือกซือ้ สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
8) พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งสาอางออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ซ้อื ที่ซ้ือ
เครือ่ งสาอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

3.4 ประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง
การวิจยั ปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรม
การซื้อ ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาในรูปแบบของการสารวจข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการ
ต่างๆ ของประชากรทีเ่ ลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งผูท้ าการศึกษาจะมี
การกาหนดตามระเบียบวิธกี ารศึกษา ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประชาการที่กาเนิดและพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เฉพาะผู้มสี ญ
ั ชาติไทย และมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านและเป็ นผู้เคยซื้อเครื่องสาอางบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ ลือกซือ้ เครื่องสาอาง
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จานวน 400 คนโดยใช้สตู รของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) คือ
n=
เมือ่

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
e = ค่าเปอร์เซ็นของความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)
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n=
n=

399.64

ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ
ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา คือ จานวน 400 ชุด

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่ อ งจากงานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การศึก ษาในเชิง ปริม าณ ผู้ ว ิจ ัย จึง เลือ กใช้แ บบสอบ ถาม
(Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการสารวจและเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ด้วยกันคือ
ตอนที่ 1 คาถามเพื่อการคัดเลือก
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 4 การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์

3.6 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ในการทาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้มกี ารทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือโดยทาการทดสอบหาความเทีย่ งตรง
(Validity) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วจิ ยั ได้ถอดเนื้อหา จากบทความ แนวคิด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ของตัวแปรทัง้ หมด จากบทที่ 2 จากนัน้ จึงนามาเรียบเรียง
เพื่อ สร้างแบบสอบถาม โดยก่ อ นนา แบบสอบถามไปใช้ ผู้ว ิจยั ได้ใ ห้อ าจารย์ท่ปี รึกษา เป็ น
ผูต้ รวจความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม และปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เมื่อปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาตาม
คาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษาเรียบร้อ ยแล้ว ผู้วจิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปทาการทดลองแจก
(Pilot test) จานวน 30 ชุด ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดย
วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) โดยค่าความ
เชื่อมันต้
่ องไม่ต่ากว่า 0.7 โดยปรากฏผลการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ดังนี้
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1) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(1) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
= .853
(2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
= .870
(3) การรับรูค้ วามสนุกสนาน
= .896
2) การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
= .911
3) พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
(1) การซือ้
= .855
(2) ความจงรักภักดี
= .811
(3) การบอกต่อ
= .853
จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกด้านมีค่าความเชื่อมันไม่
่ ต่ ากว่า 0.7 แสดงว่า
แบบสอบถามดังกล่าวสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้

3.7 วิ ธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้ นี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ ซึ่ ง เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม จานวน 400 คน
2) การเก็บรวบรวมข้อ มูลจากข้อมูล ทุติยภูม ิ ซึ่ง เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ จากบทความวิชาการ ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ

3.8 วิ ธีกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ดังต่อไปนี้
สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูท้ าการศึกษาจะมีการกาหนดค่าการแปลผล
คือ ระดับความสาคัญ ประกอบด้วย
5 หมายถึง
ให้ความสาคัญมากทีส่ ุด
4 หมายถึง
ให้ความสาคัญมาก
3 หมายถึง
ให้ความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง
ให้ความสาคัญน้อย
1 หมายถึง
ให้ความสาคัญน้อยทีส่ ุด
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สาหรับเกณฑ์ในการแปล ผูว้ จิ ยั จะใช้ค่าเฉลีย่ เป็นการแปลค่า คือ
ค่าคะแนนเฉลีย่
ระดับความสาคัญ
4.21 – 5.00
มากทีส่ ุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยทีส่ ุด
3.8.1 เกณฑ์กำรอธิ บำยค่ำควำมสัมพันธ์
ใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กนั สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิตใิ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ครัง้ นี้ กาหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ เกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
(r) มีดงั นี้
± 0.81 ถึง ± 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
± 0.61 ถึง ± 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง
± 0.41 ถึง ± 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
± 0.21 ถึง ± 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่า
± 0.00 ถึง ± 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
สถิตทิ ่จี ะใช้ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้สถิตทิ ่เี หมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1) สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ หรือจาน
วนคน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานกับตัวแปรต่างๆ ในแบบสอบถาม
2) สถิตอิ นุ มาน (Inferential Statistics)เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระและตัว แปรตามในสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไวโดยใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
3.8.2 กำรทดสอบสมมติ ฐำน
1) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วาม
สนุกสนานมีความสัมพันธ์กบั ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
(1) การรับ รู้ค วามง่ า ยในการใช้ง านมีค วามสัม พัน ธ์กับ ปฏิส ัม พัน ธ์บ น
เครือข่ายสังคมออนไลน์
(2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
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(3) การรับรู้ค วามสนุ กสนานมีค วามสัมพันธ์กับ ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
2) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วาม
สนุกสนานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
(1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์
(2) การรับ รู้ถึง ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร ับ มีค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติก รรมการซื้อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์
(3) การรับ รู้ ค วามสนุ กสนานมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์
3) การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์

บทที 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการซือ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ
ประโยชน์ ท่ีไ ด้ ร ับ การรับ รู้ค วามสนุ ก สนาน ปฏิส ัม พัน ธ์บ นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ แ ละ
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรูค้ วามง่ายในการใช้
งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั การรับรู้ค วามสนุ กสนานกับปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสั งคม
ออนไลน์ 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนานกับพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอาง และ 4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางมี
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
4.2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
4.3 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4.4 การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
4.5 พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
4.6 ทดสอบสมมติฐาน

4.1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามการเคยใช้
การเคยใช้
เคย
รวม

จานวน
400
400

ร้อยละ
100.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
จานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามเครือข่าย
เครือข่าย
facebook
line
instagram
รวม

จานวน
150
195
55
400

ร้อยละ
37.5
48.8
13.8
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้เครื่องสาอางบนเครือข่าย line
จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 รองลงมา Facebook จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.5และ instagram จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8

4.2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
117
283
400

ร้อยละ
29.3
70.8
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จานวน 283 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.8 และเพศ ชาย จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
12-17 ปี
18-22 ปี
23-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
รวม

จานวน
17
37
271
62
13
400

ร้อยละ
4.3
9.3
67.8
15.5
3.3
100.0
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม อี ายุ 23-35 ปี จานวน 271 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.8 รองลงมา อายุ 36-45 ปี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 อายุ 18-22 ปี
จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 อายุ 12-17 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 และ อายุ
46-55 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
19
33
98
250
400

ร้อยละ
4.8
8.3
24.5
62.5
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 250 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 62.5 รองลงมา รายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือน 10,001-20,000
บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จานวน 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 และ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.8
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก
รวม

จานวน
16
228
156
400

ร้อยละ
4.0
57.0
39.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 รองลงมา ปริญญาโท/เอก จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.0 และ มัธยมศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม

จานวน
109
195
96
400

ร้อยละ
27.3
48.8
24.0
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส จานวน 195คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.8 รองลงมา โสด จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.3 และ หย่าร้าง/หม้าย
จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ
แม่บา้ น/เกษียณ
รวม

จานวน
82
128
111
73
6
400

ร้อยละ
20.5
32.0
27.8
18.3
1.5
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม อี าชีพพนักงานภาครัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 รองลงมา พนักงานเอกชน จานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.8 นักเรียน/นักศึกษา จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ แม่บา้ น/เกษียณ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
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4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
ด้านการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน

1. การซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในเป็ น
สิง่ ทีท่ าได้ง่าย
2. การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้
อย่างชัดเจน เข้าใจ
3. ฉันเรียนรูก้ ารซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ทาได้
ง่าย
4. ความสามารถหา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของการเลือกซือ้ การ
ซือ้ เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างต้องการ
รวม

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
กลาง
ที่ สดุ

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

320 52
22
6
0
(80.0) (13.0) (5.5) (1.5) (0.0)

4.72

0.64

มาก
ทีส่ ุด

330 50
17
3
0
(82.5) (12.5) (4.3) (0.8) (0.0)

4.77

0.56

มาก
ทีส่ ุด

302 83
15
0
0
(75.5) (20.8) (3.8) (0.0) (0.0)

4.72

0.53

มาก
ทีส่ ุด

284 100 16
0
0
(71.0) (25.0) (4.0) (0.0) (0.0)

4.67

0.55

มาก
ทีส่ ุด

4.72

0.57

มาก
ทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.9 พบว่ ากลุ่ มตัว อย่างมีพฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ า นสื่อ สังคม
ออนไลน์ ด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
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4.72 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง รับทราบข้อมูลข่าวสารการซื้อ
เครื่องสาอางผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 รองลงมา คิดว่าการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเป็นสิง่ ทีท่ าได้ง่ายและ
เรียนรูก้ ารซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.72 และสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการเลือกซื้อการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างต้องการ อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ที่
ได้รบั

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่ สดุ

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

5. การได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร
ของการซือ้
เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
6. การรับรูแ้ ละ
การแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ
ของการซือ้
เครือ่ งสาอางใน
ผ่านสังคม
ออนไลน์
รวม

287
92
19
2
0
(71.8) (23.0) (4.8) (0.5) (0.0)

4.66

0.59

มาก
ทีส่ ุด

296
85
19
0
0
(74.0) (21.3) (4.8) (0.0) (0.0)

4.69

0.56

มาก
ทีส่ ุด

4.68

0.58

มาก
ทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ านสื่อ สังคม
ออนไลน์ ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.68
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เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง การรับรูแ้ ละการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆของการซื้อเครื่องสาอางในผ่านสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 รองลงมา รับข้อมูลข่าวสารของการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับรูค้ วามสนุกสนาน
ด้านการรับรู้ความ
สนุกสนาน

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
กลาง
ที่ สดุ

7. ความรูส้ กึ
264 114
18
4
0
สนุกสนาน
(66.0) (28.5) (4.5) (1.0) (0.0)
เพลิดเพลินในการ
ซือ้ เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
8. การพบเนื้อหา
295
74
29
2
0
ข้อมูลต่างๆที่
(73.8) (18.5) (7.2) (0.5) (0.0)
น่าสนใจของการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
รวม

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

4.60

0.63

มาก
ทีส่ ุด

4.66

0.64

มาก
ทีส่ ุด

4.63

0.63

มาก
ทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ านสื่อ สังคม
ออนไลน์ ด้านการรับรูค้ วามสนุ กสนาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63
เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง พบเนื้อหาข้อมูลต่างๆทีน่ ่ าสนใจของ
การซื้อ เครื่อ งส าอางผ่ านสื่อ สังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
รองลงมา รูส้ กึ สนุ กสนานเพลิดเพลินในการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60
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4.4 การปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานการปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
การปฏิ สมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

12. การติดต่อกับ
ผูใ้ ช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์
13. ฉันมีความรูส้ กึ
เป็นกันเองในการ
ซือ้ เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
14. ปฏิสมั พันธ์
และความอบอุ่น
ของระหว่าง
ผูใ้ ช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการ
เลือกซือ้
เครือ่ งสาอาง
15. ความคิดเห็น
ต่างๆและ
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ซง่ึ กัน
และกันระหว่าง
ผูใ้ ช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการ
เลือกซือ้
เครือ่ งสาอาง

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
กลาง
ที่ สดุ

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

284
90
21
5
0
(71.0) (22.5) (5.3) (1.3) (0.0)

4.63

0.65

มาก
ทีส่ ุด

270 101
25
4
0
(67.5) (25.3) (6.3) (1.0) (0.0)

4.59

0.66

มาก
ทีส่ ุด

312
67
20
1
0
(78.0) (16.8) (5.0) (0.3) (0.0)

4.73

0.56

มาก
ทีส่ ุด

309
78
11
2
0
(77.3) (19.5) (2.8) (0.5) (0.0)

4.74

0.53

มาก
ทีส่ ุด
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
การปฏิ สมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
กลาง
ที่ สดุ

16. การเจอปญั หา 274 101
22
3
0
ทีม่ กั เจอบ่อยๆหรือ (68.5) (25.3) (5.5) (0.8) (0.0)
ทีต่ อ้ งเผชิญปญั หา
คล้ายกันระหว่าง
ผูใ้ ช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการ
เลือกซือ้
เครือ่ งสาอาง
17. การวิจารณ์
218 123
52
7
0
หรือติชม เป็น
(54.5) (30.8) (13.0) (1.8) (0.0)
ประโยชน์อย่างมาก
ในการเลือกซือ้
สินค้าผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์
รวม

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

4.62

0.63

มาก
ทีส่ ุด

4.38

0.78

มาก
ทีส่ ุด

4.62

0.64

มาก
ทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า
สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซ่งึ กันและกันระหว่างผูใ้ ช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ ในการเลือ กซื้อเครื่องสาอาง อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
รองลงมา มีปฏิสมั พันธ์ และความอบอุ่นของระหว่างผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซื้อ
เครื่องสาอาง อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.73 และ ได้ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63
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4.5 พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
ออนไลน์ ด้านการซือ้
ด้านการซื้อ

1. มีโอกาสเข้าใช้
งานการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
มากขึน้ ในอนาคต
4. การซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
เป็นประจา
สม่าเสมอ
6. ความชื่นชอบ
การซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
8. ความพึงพอใจ
ต่อการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
10.การตัดสินใจถูก
ทีซ่ อ้ื เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
รวม

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน
กลาง

196 165
31
(49.0) (41.3) (7.8)

น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
ที่ สดุ

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

8
0
(2.0) (0.0)

4.37

0.72

มาก
ทีส่ ุด

155 168
71
6
0
(38.8) (42.0) (17.8) (1.5) (0.0)

4.18

0.77

มาก
ทีส่ ุด

399 201 149
48
2
(99.8) (50.3) (37.3) (12.0) (0.5)

4.37

0.71

มาก
ทีส่ ุด

201 155
39
(50.2) (38.8) (9.8)

0
0
(0.0) (0.0)

4.38

0.71

มาก
ทีส่ ุด

266 127
7
(66.5) (31.8) (1.8)

0
0
(0.0) (0.0)

4.65

0.52

มาก
ทีส่ ุด

4.39

0.69

มาก
ทีส่ ุด
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ ด้าน
การซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.39 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับ
แรก คิดว่าติดสินใจถูกทีซ่ อ้ื เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.65 รองลงมา มีพงึ พอใจต่อการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับ มาก
ทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 และ มีโอกาสเข้าใช้งานการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
มากขึน้ ในอนาคต และ ชื่นชอบการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
ออนไลน์ ด้านความจงรักภักดี
ด้านความ
จงรักภักดี

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
ที่ สดุ

2. มีแนวโน้มทีจ่ ะ
188 160
42
10
0
ซือ้ เครือ่ งสาอาง
(47.0) (40.0) (10.5) (2.5) (0.0)
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
11. ความผูกพัน
324
64
11
1
0
กับการซือ้
(81.0) (16.0) (2.8) (0.3) (0.0)
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
12. ความไว้ใจการ 144 160
80
16
0
ซือ้ เครือ่ งสาอาง
(36.0) (40.0) (20.0) (4.0 (0.0)
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
รวม

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

4.32

0.76

มาก
ทีส่ ุด

4.78

0.50

มาก
ทีส่ ุด

4.08

0.85

มาก
ทีส่ ุด

4.39

0.70

มาก
ทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ ด้าน
ความจงรักภักดี โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ
สามลาดับแรก ผูกพันกับการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมา มีแนวโน้ มที่จะซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ านสื่อ สังคมออนไลน์ อยู่ใ น
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ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ มีโอกาสเข้าใช้งานการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากขึน้ ในอนาคต และ ไว้ใจการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ใน
ระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.08
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
ออนไลน์ ด้านการบอกต่อ
ด้านการบอกต่อ

3.การแนะนาผูอ้ ่นื
มาเลือกซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
13.การบอกกล่าว
ข้อดีของการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
ให้กบั คนรูจ้ กั
14.การแนะนาข้อดี
ของการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
ให้กบั คนรูจ้ กั
15.การซือ้
เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
ครัง้ ต่อไป
รวม

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย ค่าเฉลี่ย
ที่ สดุ

ส่วน
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

192 126
71
11
0
(48.0) (31.5) (17.8) (2.8) (0.0)

4.25

0.84

มาก
ทีส่ ุด

208 128
64
0
0
(52.0) (32.0) (16.0) (0.0) (0.0)

4.36

0.75

มาก
ทีส่ ุด

208 112
48
32
0
(52.0) (28.0) (12.0 (8.0) (0.0)

4.24

0.95

มาก
ทีส่ ุด

208
80
80
32
0
(52.0 (20.0) (20.0) (8.0) (0.0)

4.16

1.01

มาก
ทีส่ ุด

4.25

0.89

มาก
ทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ ด้าน
การบอกต่อ โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสาม
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ลาดับแรก มักบอกกล่าวข้อดีของการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้กบั คนรูจ้ กั อยู่ใน
ระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา แนะนาผูอ้ ่นื มาเลือกซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ แนะนาข้อดีของการซื้อ
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กบั คนรูจ้ กั อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24

4.6 การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1.1 การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การปฏิสมั พันธ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
กับการปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปร

การปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
0.52

p
0.00

จากตารางที่ 4.16 การรับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิสมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งหมายความว่า
หากรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมากก็จะมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากด้วยและความสัมพันธ์ดงั กล่างเป็นความสาพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1.2 การรับรูถ้ ึงประโยชน์ท่ไี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั การปฏิสมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั กับการปฏิสมั พันธ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปร
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

การปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
0.50

p
0.00
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จากตารางที่ 4.17 การรับรู้ถึง ประโยชน์ ท่ีได้รับ มีค วามสัม พัน ธ์กับ การปฏิสมั พัน ธ์บ น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งหมายความว่า
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มากก็จะมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากด้วยและ
ความสัมพันธ์ดงั กล่างเป็นความสาพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้ค วามสนุ กสนาน มีค วามสัมพันธ์กับ การปฏิสมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสนุกสนาน กับการปฏิสมั พันธ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตัวแปร

การปฏิ สมั พันธ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์

p

การรับรูค้ วามสนุกสนาน

0.55

0.00

จากตารางที่ 4.18 การรับ รู้ค วามสนุ ก สนานมีค วามสัม พัน ธ์ กับ การปฏิส ัม พัน ธ์บ น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึง่ หมายความว่า
การรับรูค้ วามสนุกสนานมากก็จะมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากด้วยและ
ความสัมพันธ์ดงั กล่างเป็นความสาพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 2.1 การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
กับพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตัวแปร
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้
งาน

พฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์
0.26

p
0.00

จากตารางที่ 4.19 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์ มนี ัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งหมายความว่า การรับรูถ้ ึง
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ความง่ายในการใช้งาน มากก็จะมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ มากด้วยและความสัมพันธ์

ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระดับต่า
สมมติฐานที่ 2.2 การรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั กับพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตัวแปร

พฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์

p

การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

0.23

0.00

จากตารางที่ 4.20 การรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์ มนี ัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งหมายความว่า การรับรู้
ถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มากก็จะมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ มากด้วยและความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระดับต่า
สมมติฐานที่ 2.3 การรับรู้ค วามสนุ กสนาน มีค วามสัม พันธ์กับ พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสนุกสนาน กับพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตัวแปร
การรับรูค้ วามสนุกสนาน

พฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์
0.34

p
0.00

จากตารางที่ 4.21 การรับ รู้ค วามสนุ ก สนานมีค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์ มนี ัยสาคัญที่ 0.05โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึง่ หมายความว่า การรับรู้
การรับรู้ถึง ความสนุ ก สนานมากก็จะมีพฤติกรรมการซื้อ เครื่องสาอางออนไลน์ มากด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็นความสัมพันธ์ระดับต่ า
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สมมติฐานที่ 3 การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์
ตัวแปร
การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์

พฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์
0.35

p
0.00

จากตารางที่ 4.22 การปฏิส ัม พัน ธ์บ นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ม ีค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์ มนี ัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่ง
หมายความว่ า การปฏิส ัม พัน ธ์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ มากก็ จ ะมี พ ฤติก รรมการซื้อ
เครือ่ งสาอางออนไลน์มากด้วยและความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็นความสัมพันธ์ระดับต่า

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการซื้อ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ไี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนาน ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรม
การซื้อเครื่องสาอาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนานกับปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั การ
รับรูค้ วามสนุกสนานกับพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอาง และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
มีผลการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิ จยั
5.1.1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์จานวน 400 คน (ร้อยละ 100.0) และมีใช้เครื่องสาอางบนเครือข่าย line
จานวน 195 คน (ร้อยละ 48.8)
5.1.2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
การศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศ หญิง จานวน 283 คน (ร้อยละ 70.8) มีอายุ 23-35 ปี จานวน 271 คน (ร้อยละ 67.8)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึน้ ไป จานวน 250 คน (ร้อยละ 62.5) มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีจานวน 228 คน (ร้อยละ 57.0) มีสถานภาพสมรส จานวน 195 คน (ร้อยละ 48.8)
และมีอาชีพพนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 128 คน (ร้อยละ 32.0)
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5.1.3 ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์
สามารถสรุปเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.72) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง รับทราบข้อมูลข่าวสารการซื้อ
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77) รองลงมา คิดว่าการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเป็ นสิง่ ที่ทาได้ง่าย
และเรียนรูก้ ารซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72) และสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการเลือกซือ้ การซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อย่างต้องการอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67)
ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.68)
เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง การรับรูแ้ ละการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆของการซื้อเครื่องสาอางในผ่านสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.69) รองลงมา รับข้อมูลข่าวสารของการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66)
ด้านการรับรูค้ วามสนุ กสนาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63)
เมือ่ จาแนกเป็นรายข้อสามลาดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง พบเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ทีน่ ่ าสนใจของ
การซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66)
รองลงมา รูส้ กึ สนุ กสนานเพลิดเพลินในการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60)
5.1.4 การปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
การศึกษาการปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่างๆและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกันระหว่างผูใ้ ช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ในการเลือกซื้อเครื่อ งส าอาง อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด (มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74) รองลงมา มี
ปฏิสมั พันธ์ และความอบอุ่นของระหว่างผูใ้ ช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซือ้ เครื่องสาอาง
อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.73) และ ได้ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63)
5.1.5 พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์
การศึกษาพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.39) เมื่อจาแนกเป็ นราย
ข้อสามลาดับแรก คิดว่าติดสินใจถูกทีซ่ ้อื เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มาก
ทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมา มีพงึ พอใจต่อการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38) และ มีโอกาสเข้าใช้งานการซือ้ เครื่องสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มากขึน้ ในอนาคต และ ชื่นชอบการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่
ในระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37)
ด้านความจงรักภักดี โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.39 เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อสามลาดับแรก ผูกพันกับการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ มาก
ทีส่ ุด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78) รองลงมา มีแนวโน้มทีจ่ ะซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32) และ มีโอกาสเข้าใช้งานการซือ้ เครื่องสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มากขึน้ ในอนาคต และ ไว้ใจการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ใน
ระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.08)
ด้านการบอกต่อ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25) เมื่อจาแนกเป็ น
รายข้อสามลาดับแรก มักบอกกล่าวข้อดีของการซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้กบั คน
รูจ้ กั อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา แนะนาผูอ้ ่นื มาเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25) และ แนะนาข้อดีของการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กบั คนรูจ้ กั อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24)
5.1.6 การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
5.1.6.1 สมมุตฐิ านที่ 1.1 พบว่า การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
กับ การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ที่ 0.5
5.1.6.2 สมมติฐานที่ 1.2 พบว่า การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนยั สัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ 0.5
5.1.6.3 สมมติฐานที่ 1.3 พบว่า การรับรู้ความสนุ กสนาน มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนยั สัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ 0.5
5.1.6.4 สมมติฐานที่ 2.1 พบว่า การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ อย่างมีนยั สัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ 0.5
5.1.6.5 สมมติฐานที่ 2.2 พบว่า การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ อย่างมีนยั สัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ 0.5
5.1.6.6 สมมติฐานที่ 2.3 พบว่า การรับรู้ความสนุ กสนาน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ อย่างมีนยั สัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ 0.5
5.1.6.7 สมมติฐานที่ 4 พบว่ า การปฏิส ัม พันธ์บ นเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ อย่างมีนัยสัมพันธ์โดยมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกที่ 0.5
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5.2 อภิ ปรายผล
จากการศึก ษาปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิส มั พันธ์บนเครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ ก ับ
พฤติกรรมการซือ้ สารมารถอภิปรายได้ ดังนี้
5.2.1 พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน อยู่ในระดับ มากที่สุด อาจเป็ นเพราะประชาชนมี
พฤติกรรมรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยูเ่ ป็นประจา เมือ่ สงสัย หรือต้องการหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมจะสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างต้องการ สอดคล้องกับหลักการของ Chuttur (2010) ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู้
ความสะดวกในการใช้นนั ้ เป็ นทีผ่ ใู้ ช้คาดหวังต่อระบบซึง่ เป็ นเป้าหมายทีจ่ ะใช้ต้องมีความง่ายและ
ความเป็ นอิสระจากความมานะพยายาม อาจจะมีการเตรียมความพร้อมในการใช้งานไว้อย่าง
ง่ายที่สุด จึงทาให้เกิดการตัดสินใจยอมรับการใช้งานได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อารีรตั น์ สุรอมรรัต น์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อ ง ความเป็ นผู้นาทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้าน
ความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามของผูบ้ ริโภค กล่าว
ว่า ปจั จุบนั ผูซ้ ้อื มีการรับรูข้ ่าวสารเครื่องสาอาง ได้ผ่านทางออนไลน์ ได้อย่างหลากหลาย เช่น
ผูน้ าความคิดของผูเ้ ขียนบล็อกด้านความงาม หรือเพื่อนแนะนา เมื่อรับรูข้ ่าวสารแล้วจะสามารถ
ตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านทางออนไลน์ได้งา่ ยขึน้
ด้านการรับรู้ถงึ ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั อยู่ในระดับ มากที่สุด อาจเป็ นเพราะประชาชนรับรู้
จากการแสดงความคิดเห็นต่างๆของการซือ้ เครื่องสาอางในผ่านสังคมออนไลน์ ได้ง่ายจึงทาให้
ตัดสินใจในการซื้อได้ทนั ที สอดคล้องกับหลักการของ Chuttur (2010) ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู้
ประโยชน์นนั ้ เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าการใช้ระบบจะเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การทางาน
อีกทัง้ ยังสอดคล้องตามที่ Davis (1993) กล่าวไว้เช่นกันว่า การรับรูว้ ่ามีประโยชน์น่าจะมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อการใช้งานทีเ่ กิดขึน้ จริง เพราะในเวลาเดียวกันนัน้ ผู้ใช้จะค้นพบว่าลักษณะของระบบ
นัน้ ๆ จะมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติของผูใ้ ช้ให้เกิดการยอมรับได้โดยง่าย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อารีรตั น์ สุรอมรรัต น์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อ ง ความเป็ นผู้นาทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้าน
ความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามของผูบ้ ริโภค กล่าวว่า
กลุ่มผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อเครื่องสาอางจากการรับรู้
และได้รบั การนานาจากผลิตภัณฑ์ด้านความงามตามทีบ่ ล็อกเกอร์เสนอ เนื่องจากเป็ นสื่อสังคม
ออนไลน์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ เครือ่ งสาอางในปจั จุบนั
ด้า นการรับ รู้ค วามสนุ ก สนาน อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด อาจเป็ น เพราะประชาชนรู้ส ึก
สนุ ก สนานเพลิดเพลิน ในการซื้อ เครื่อ งสาอางผ่ านสื่อ สัง คมออนไลน์ เนื่อ งจากสังซื
่ ้อ ได้ 24
ชัวโมง
่
และสะดวกในการซือ้ เป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับหลักการของ Davis et al. (1992) ได้
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กล่าวไว้ว่า ความเพลิดเพลินในการใช้เทคโนโลยีสามารถรับรูไ้ ด้จากการทีไ่ ด้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมนัน้ ซึ่งระดับความสนุ กเพลิดเพลินที่สามารถรับรูไ้ ด้นัน้ ก็ขน้ึ อยู่แต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กันออกไป ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่อง
อิท ธิพ ลของสื่อ โฆษณาออนไลน์ ท่ีส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการบริโ ภคออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา
เครื่องสาอางเกาหลียห่ี อ้ อีทูด้ี เฮาท์ (ETUDE HOUSE) กล่าวว่า ผูซ้ อ้ื ออนไลน์จะรูส้ กึ สะดวกใน
การซือ้ สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากได้ทราบข้อมูลทีร่ วดเร็วและอัพเดทอยู่เสมอสามารถทา
ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
อีก ทัง้ ยังง่ายต่ อการค้นหาข้อ มูล สินค้าและสามารถดูโฆษณาตามความ
ต้องการของผูซ้ อ้ื จึงทาให้ผซู้ อ้ื ออนไลน์ได้รบั ความเพลิดเพลินจากสื่อโฆษณาออนไลน์เป็นอย่างมาก
5.2.2 การปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถอภิ ปรายผลได้ดงั นี้
การปฏิส มั พันธ์บนเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด อาจเป็ น
เพราะในการซือ้ สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ทุกครัง้ จะสามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
ระหว่างผู้ใช้สนิ ค้าได้บนสื่อออนไลน์ ทาให้ประชาชนมีความรูส้ กึ อุ่นใจทุกครัง้ ในการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ ในการเลือกซือ้ เครื่องสาอางทุกครัง้ สอดคล้องตามหลักการของ Venkatesh et
al. (2003) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า อิทธิพลทางสังคมเป็ นระดับทีแ่ ต่ละบุคคลให้ความสาคัญในเรื่องนัน้ ๆ
ว่ามีบทบาทมากน้ อยเพียงไร โดยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการชักจูงใจ การคล้อยตาม
การยอมทาตาม และการเชื่อฟงั ในทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zhu (2011) ทาการศึกษา
เกี่ยวกับ Mr. Risk! Please Trust me: Trust Antecedents that Increase Online Consumer
Purchase Intention กล่าวว่า การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ ายทาให้ผซู้ อ้ื มีการรับรูค้ วาม
เสีย่ งต่อผูข้ ายลดลง
5.2.3 พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์
สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดงั นี้
5.2.3.1 ด้านการซือ้ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด อาจเป็ นเพราะประชาชนรูส้ กึ ชื่นชอบ
ในสินค้าจึงทาให้รพู้ งึ พอใจในสินค้า และรูส้ กึ ตัดสินใจถูกทีซ่ อ้ื เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สอดคล้องกับหลักการของ ธงชัย สันติวงษ์ (2554) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการซือ้ คือ สินค้า
และบริก ารต่างๆ ต้องตอบสนองความต้อ งการขัน้ ปฐมภูมไิ ด้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
San Martín, Camarero, and San José (2011) ทีท่ าการศึกษาเกี่ยวกับ Dual Effect of
Perceived Risk on Cross-National e-eommerce พบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อมันในการซื
่
้อ
สินค้ามากขึน้ ส่งผลให้ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์เพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย
5.2.3.2 ด้านความจงรักภักดี อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะประชาชนมี
ความสุ ขที่ไ ด้ซ้อื เครื่องส าอางผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่อ งจากได้ทดลองใช้แล้ว ได้ผ ลตามที่
คาดหวังไว้ จึงติดสินใจทีซ่ อ้ื เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไป สอดคล้องกับการวิจยั ของ
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Oliver (1999) กล่าวว่า ความจงรักภักดีคอื ข้อผูกมัดอย่างลึกซึง้ ทีจ่ ะซือ้ ซ้า หรือให้การอุปถัมภ์
สินค้าหรือบริการทีพ่ งึ พอใจอย่างสม่าเสมอในอนาคต และสอดคล้องกับ Tsai (2004) กล่าวว่า
ความจงรัก ภัก ดีค ือ ความสัม พัน ธ์ โ ดยตรงระหว่ า งทัศ นคติท่ีเ กี่ย วข้ อ งของแต่ ล ะบุ ค คล
(Individual’s Relative Attitude) และการอุปถัมภ์ซ้า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปนิยดา มุลา
ลิน น์ (2555) ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ พฤติกรรมการบริโภคสิน ค้า ออนไลน์ ของชาวเกาหลี :
กรณีศกึ ษาเว็บไซต์จมี าร์เก็ต กล่าวว่า ปจั จัยหลักที่ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าซ้าอาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริโภคได้ทาการทดลองใช้ และพบว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และทีส่ าคัญสามารถ
เปลีย่ นคืนได้หากไม่พอใจ ทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจมาซือ้ ซ้าในครัง้ ต่อไป
5.2.3.3 ด้านการบอกต่อ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด อาจเป็ นเพราะประชาชนได้ใช้
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วมีความรูส้ กึ ได้ผลกับตนเองจึงทามีการบอกต่อให้กบั คน
รูจ้ กั และแนะนาผูอ้ ่นื มาเลือกซือ้ เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับการวิจยั ของ
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ (2556) กล่าวว่า การบ่อต่อเป็นการแนะนาผลิตภัณฑ์ใดทีไ่ ด้รบั การตอบ
รับจากลูกค้าค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการตลาดของผลิตภัณฑ์นัน้ เป็ นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ดวงหทัย กอหลวง (2555) ทาการศึกษาเกีย่ วกับ ความสาคัญของกระดานสนทนา
ออนไลน์ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค กล่าวว่า ปจั จัย
หลักที่ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าซ้าอาจเป็ นเพราะผู้บริโภคได้ทาการทดลองใช้ และพบว่า การ
บอกต่อหรือเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์สามารถทาให้ผู้ใช้คนอื่นรูส้ กึ อยากใช้บ้าง และเมื่อใช้ดจี ะมี
การแนะนาและบอกต่อกันในสังคมออนไลน์ได้โดยง่าย
5.2.4 ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
5.2.4.1 การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ ึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั การ
รับรูค้ วามสนุ กสนาน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึง่ หมายความว่า รับรูถ้ ึงความง่ายในการ
ใช้งาน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั การรับรูค้ วามสนุ กสนานมากก็จะมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากด้วยเป็นความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่าทุกปจั จัยดังกล่าวเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิสมั พันธ์ในซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีส่ อดคล้องตามหลักการของ Oliver (1999) ทีก่ ล่าวว่า
การจะทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ในการซือ้ ได้ จะต้องมีการนาเสนออย่างเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลโดยตรงต่อ การซื้อของผู้บริโภค อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับการวิจยั ของ ไอรินทร์ โชติอคั ร
อนันต์ (2558) ได้ทาการศึกษา ปจั จัยด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ต่อการซื้อเครื่องสาอาง
ของผู้บริโ ภคในจัง หวัด ชลบุ ร ี ค้น พบว่ า ป จั จัย ด้า นการโฆษณาผ่ า นสื่อ ออนไลน์ ต่ อ การซื้อ
เครื่อ งสาอางของผู้บริโภคนัน้ จะต้อ งมี ค วามง่ายในการใช้งาน ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน เป็ นปจั จัยที่จะส่งผลโดยตรงต่ อความ
การมีปฏิสมั พันธ์ในการซือ้ ได้
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5.2.4.2 การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้งาน การรับรูถ้ ึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั การ
รับ รู้ค วามสนุ ก สนาน มีค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งส าอางออนไลน์ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งหมายความว่ารับรูถ้ งึ ความง่ายในการ
ใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั การรับรู้ค วามสนุ กสนานมากก็จะมี มพี ฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์มากด้วยเป็ นความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ต่ า ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่าผู้บริโภคที่ม ี
การตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้ว จะมีพฤติกรรมกลับมาซือ้ สินค้าใหม่ก็
ขึน้ อยู่กบั ความง่ายในการใช้งานของสังคมออนไลน์ โดยการนาเสนอดังกล่าวจะต้องสร้างความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิน อีกทัง้ พัฒนาประโยชน์ และคุณสมบัตขิ องสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สร้างการรับรูป้ ระโยชน์ และพัฒนาการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ของสินค้าและบริการ
สอดคล้องกับหลักการของ Chuttur (2010) Davis (1993) Davis et al. (1992); Venkatesh et
al. (2003) ที่ก ล่าวไว้ว่า ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ซ้าอย่างต่ อเนื่องของผู้บริโภคจะนาไปสู่
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางออนไลน์ในครัง้ ต่อไป สอดคล้องกับหลักการของ Oliver (1999)
กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อซ้าสินค้าหรือบริการที่พงึ พอใจอย่างสม่าเสมอในอนาคต จะนาไปสู่
ความจงรัก ภัก ดี อีก ทัง้ ยังมีค วามสอดคล้ อ งกัน กับ ปนิย ดา มุล าลินน์ (2555) ทาการศึกษา
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออนไลน์ ของชาวเกาหลี : กรณีศกึ ษาเว็บไซต์จมี าร์เก็ต
พบว่า พฤติกรรมการซือ้ ซ้าของผูบ้ ริโภคจะเกิดขึน้ ได้เมือ่ มีการทาให้เกิดความง่ายในการซือ้
5.2.4.3 การปฏิ ส ัม พั น ธ์ บ นเครือ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ม ีค วามสัม พัน ธ์ กั บ
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวกซึ่งหมายความว่าการปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากก็จะมีพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์มากด้วยเป็นความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า ทัง้ นี้เป็นเพราะว่าผูบ้ ริโภคทีม่ ี
การพูดคุยเกีย่ วกับเครือ่ งสาอางออนไลน์ จะส่งผลต่อการการซือ้ เครื่องสาอางออนไลน์ในอนาคต
ทีส่ อดคล้องตามหลักการของ Venkatesh et al. (2003); Kelman, H. C (1958); Friedkin and
Johnsen (1999); ทิพย์วลั ย์ สุทนิ (2551) ทีก่ ล่าวไว้ว่า อิทธิพลทางสังคของเทคโนโลยีส่งผลต่อ
การมีก ารปฏิส ัมพันธ์ ท่ที าให้ก าร คล้อ ยตาม หรือ มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ อีกทัง้ ยังมีค วาม
สอดคล้องกันกับ ดวงหทัย กอหลวง (2555) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความสาคัญของกระดาน
สนทนาออนไลน์ ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค พบว่า
กระดานสนทนา ออนไลน์ ด้านความงามมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เครื่องสาอางของ
ผูบ้ ริโภค

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรือ่ ง ปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาดังต่อไปนี้
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
5.3.1.1 จากการวิจยั พบว่า การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
กับการปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์ ดังนัน้
ควรการจัดทาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) ให้ใช้
ง่าย สะดวกในการใช้ เช่น อาจจะมีการ จัดระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ ปุ่มแสดงความคิดเห็น กล่อง
ข้อความ ตะกร้าใส่สนิ ค้า ให้รสู้ กึ ว่าเทคโนโลยีใดทีใ่ ช้งานง่ายและสะดวกไม่ซบั ซ้อน
5.3.1.2 จากการวิจยั พบว่าการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มีความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางออนไลน์ ดังนัน้ ควร
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการซือ้ สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่ามีประโยชน์ยงั ไง เช่น
การส่งของทีร่ วดเร็ว มีขอ้ มูลของสินค้าชัดเจน ไม่เสียเวลา ในการหาซือ้ หรือไปซือ้ เอง
5.3.1.3 จากการวิจยั พบว่า การรับรู้ความสนุ กสนาน มีค วามสัมพันธ์กับ การ
ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางออนไลน์ ดังนัน้ จัดทา
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เช่นสื่อ Facebook, Line,
Instragram, Youtube, line หรืออื่นๆ จึงให้มคี วามสนุ กสนานเพลิดเพลิน น่ าสนใจ ตัวอย่างเช่น
กิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล Like & Share ให้มคี วามน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
5.3.1.4 จากการวิจ ัย พบว่ า การปฏิส ัม พัน ธ์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางออนไลน์ ดังนัน้ ให้ผซู้ อ้ื รูส้ กึ เกิดความต้องซือ้ ก็
ต่อเมื่อตนมีความมันใจในการซื
่
้อเครื่องสาอางออนไลน์ก็ต่อได้ได้ลองร่วมสนทนามีปฏิสมั พันธ์
กับเพื่อนสังคมเดียวกัน เมือ่ เกิดความมันใจจะท
่
าให้ซอ้ื เครื่องสาอางออนไลน์ได้โยง่ายขึน้ ดังนัน้
สื่อสังคมออนไลน์นนั ้ จะต้องเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือ
5.3.2 ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
5.3.2.1 การวิจยั ครัง้ นี้ทาการศึกษาวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการยอมรับพฤติกรรมสื่อ
สังคมออนไลน์เพียง 4 ตัวแปรได้แก่ 1) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน 2) การรับรูถ้ งึ ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั 3) การรับรูค้ วามสนุ กสนานอย่างไรก็ตามแนวคิดการยอมรับของของ Davis (1986)
และนักทฤษฏีอ่นื ๆ ยังเสนอตัวแปรต่างๆทีอ่ าจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อได้ เช่น ความวิตก
กังวล และการใช้งาน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเพิม่ เติมตัวแปรอื่นๆ ด้วย
5.3.2.2 ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นการทดสอบตัวแปรรายคู่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ควรมีการใช้สถิตเิ พื่อการทดสอบ
ความสัมพันธ์ภาพรวมของตัวแปรดังกล่าวด้วยเช่นการใช้ Path Analysis เพื่อวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพลเพื่ออธิบายตัวแปรต่างๆ กับตัวแปรตาม
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กับพฤติ กรรมการซื้อ
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องปจั จัยด้านการยอมรับและปฏิสมั พันธ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการซือ้ ของ ปทั มา แย้มไพเราะ ตามหลักสูตร ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ของสถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์ผวู้ จิ ยั ขอ
ความกรุณาให้ท่านตอบข้อมูลในแบบสอบถามตามความเป็ นจริงของท่านให้มากที่สุด เพื่อทาให้
เกิดความถูกต้องในการนาเสนอเนื้อหาของงานวิจยั ในครัง้ นี้ และผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุกท่านทีส่ ละ
เวลาอันมีค่า เพื่อมาตอบข้อคาถามในแบบสอบถามฉบับนี้
ผูว้ จิ ยั ขอความกรุณา ทาเครื่องหมาย  ลงบนเครือ่ งหมาย  ตามความจริงของท่าน
ตอนที่ 1 คาถามเพื่อการคัดเลือก
1. ท่านเคยใช้เครือ่ งสาอางผ่านเครือข่ายสังคมหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
2. ท่านเคยใช้เครือ่ งสาอางบนเครือข่ายสังคมใดบ้าง เช่น facebook,line, etc
 facebook
 line
 instagram
 อื่นๆ.........................
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. 12-17 ปี
 2. 18-22 ปี
 3. 23-35 ปี
 4. 36-45 ปี
 5. 46-55 ปี
 6. 56-70 ปี
 7. มากกว่า 71 ปี
3. รายได้ของท่านต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 5,000 บาท
 2. 5.001-10,000 บาท
 3. 10,001 – 20,000 บาท
 4. 20,001 บาทขึน้ ไป

88
4. ระดับการศึกษา
 1. มัธยมศึกษา
 2. ปริญญาตรี
 3. ปริญญาโท/เอก
 4. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………
5. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส  3. หม้าย/หย่าร้าง
6. อาชีพ
 1. นักเรียน/นักศึกษา
 2. พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานเอกชน
 4. ธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ
 5. แม่บา้ น/เกษียณ
ตอนที่ 3 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

รายการ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
1. ฉันคิดว่าการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในเป็นสิง่ ทีท่ าได้งา่ ย
2. ฉันรับทราบข้อมูลข่าวสารการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจ
3. ฉันเรียนรูก้ ารซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้งา่ ย
4. ฉันสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆของการเลือกซือ้
การซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่าง
ต้องการ
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั
5. ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารของการซือ้ เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

มาก
ที่สดุ
5

ความคิ ดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ที่สดุ
4
3
2
1
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รายการ

มาก
ที่สดุ
5

ความคิ ดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ที่สดุ
4
3
2
1

มาก
ที่สดุ
5

ความคิ ดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ที่สดุ
4
3
2
1

6. ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆของการซือ้
เครือ่ งสาอางออนไลน์ได้
การรับรู้ความสนุกสนาน
7. ฉันรูส้ กึ สนุกสนานเพลิดเพลินในการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
8. ฉันพบเนื้อหาข้อมูลต่างๆทีน่ ่าสนใจของการซือ้
เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 4 การปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

รายการ
ปฏิ สมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. ฉันได้ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. ฉันมีความรูส้ กึ เป็นกันเองในการซือ้ เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3. ฉันมีปฏิสมั พันธ์ และความอบอุ่นของระหว่าง
ผูใ้ ช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซือ้
เครือ่ งสาอาง
4. ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกันระหว่าง
ผูใ้ ช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซือ้
เครือ่ งสาอาง
5. ฉันมักพบเจอปญั หาทีม่ กั เจอบ่อยๆหรือทีต่ อ้ ง
เผชิญปญั หาคล้ายกันระหว่างผูใ้ ช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ในการเลือกซือ้ เครื่องสาอาง
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รายการ

มาก
ที่สดุ
5

ความคิ ดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ที่สดุ
4
3
2
1

6. การวิจารณ์ หรือติชม เป็ นประโยชน์อย่างมากใน
การเลือกซือ้ สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางออนไลน์

พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์
การซื้อ
1.ฉันมีโอกาสเข้าใช้งานการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มากขึน้ ในอนาคต
2. ฉันซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็น
ประจาสม่าเสมอ
3. ฉันชื่นชอบการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
4. ฉันพึงพอใจต่อการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
5. ฉันคิดว่าติดสินใจถูกทีซ่ อ้ื เครือ่ งสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
ความจงรักภักดี
6.ฉันมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
7. ฉันผูกพันกับการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

มาก
ที่สดุ
5

ความคิ ดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สดุ
1
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พฤติ กรรมการซื้อเครื่องสาอางออนไลน์

มาก
ที่สดุ
5

ความคิ ดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สดุ
1

8.ฉันไว้ใจการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
การบอกต่อ
9.ฉันแนะนาผูอ้ ่นื มาเลือกซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
10.ฉันมักบอกกล่าวข้อดีของการซือ้ เครือ่ งสาอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กบั คนรูจ้ กั
11.ฉันแนะนาข้อดีของการซือ้ เครือ่ งสาอางผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ให้กบั คนรูจ้ กั
12.ฉันจะซือ้ เครือ่ งสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ครัง้ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั
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