
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน                   
ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 

                         พัชอร  พรหมรักษา* 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิลลา พงศย่ีหลา** 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีสงผล ตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลนของลูกคา ในเขตจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือ

ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ บํารุงผิวหนา

ออนไลนของลูกคา ในเขตจังหวัดนนทบุรี การวิจัยนี้ใชวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากร คือ บุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ใน

เขตจังหวัดนนทบุรี ใชขนาดตัวอยาง จํานวน 200 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คา 

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ Chi-Square 

ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได 10,001-20,000 บาท และสถานภาพ 

โสด ระดับความสําคัญเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา อยูในระดับ

มาก และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ และพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑบํารุง ผิวหนาออนไลน สวนใหญผลิตภัณฑท่ีซื้อประเภทครีมบํารุงผิวหนา (กลางวัน 

กลางคืน) ซื้อสินคา จํานวน 1 คร้ัง/เดือน ซื้อสินคาเพราะอยากมีผิวหนาขาว ซื้อผานทาง 

FACEBOOK  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ ภาพโฆษณารีวิว ของตราย่ีหอ เหตุผลใน

การซื้อเพราะเห็นผลจริงจากผูเคยใช และมูลคาการซื้อตอคร้ัง 501-1,000 บาท  

 

 

 

 

___________________________ 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

 

161



ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 1) เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานชองทางการซ้ือ เหตุผลในการซื้อ 

อายุ มีความสัมพันธกับ ดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ มูลคาการซื้อตอคร้ัง การศึกษา มี

ความสัมพันธกับดานเหตุผลในการซื้อ นอกจากนั้นไมมีความสัมพันธกัน สวนอาชีพ รายได และ

สถานภาพ  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานใดเลย 2) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการ

สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ใน

เขตจังหวัดนนทบุรี  ในดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ นอกจากนั้นไมมีความสัมพันธกัน สวนปจจัย

สวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมดานใดเลย   

 

1. บทนํา 
ในสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมวาภาวะเศรษฐกิจจะรุงเรืองหรือตกต่ําเพียงใด              

ก็ตาม ยอดจําหนายสินคาสําหรับผูหญิงไดรับผลกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด โดยเฉพาะตลาด

เคร่ืองสําอางท่ีมีแนวโนมวาเปนท่ีนิยมไมเส่ือมคลาย เพราะสภาวะส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเปน 

เคร่ืองสําอางเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีรักสวยรักงาม  

พฤติกรรมคนไทยจะซ้ือสินคาทางออนไลนมากข้ึน (Online Shopping Behavior 

Shift) ปจจุบันมีคนไทยใชอินเทอรเน็ตมากกวา 25 ลานคน และตอนนี้ มีสินคาผูประกอบการ

ไทยที่ขายในโลกออนไลนมากกวา 10 ลานรายการแลว มีแนวโนมเติบโตข้ึนตอเนื่อง ทําใหการ

คนหาซื้อสินคาทางออนไลนเปนเร่ืองงาย และสะดวกสําหรับทุกคนในประเทศ (หนังสือพิมพ

ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน ปท่ี 34 ฉบับท่ี 2,946 วันท่ี 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ

บํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

บํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 
1) ปจจัยดานประชากรศาสตร สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
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2) ปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ บํารุง

ผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 

4.  ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
1) เปนแนวทาง ในการปรับใชกับการจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนเอง 

2) เปนแนวทาง ในการกําหนดกลยุทธรักษาลูกคาเดิม 

3) เปนแนวทาง ในการขยายฐานลูกคาใหม 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 
1) ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนท่ี 

    ทําการศึกษาเฉพาะประชากรท่ีซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัด

นนทบุรี 

2) ขอบเขตดานเนื้อหา 

    ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลนในเขต

จังหวัดนนทบุรี โดยจะศึกษาถึงขอมูลสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด และพฤติกรรมการ

เลือกซื้อของผูบริโภค 

    ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาและเก็บขอมูลในชวงเดือน มิถุนายน ถึง 

กรกฎาคม พ.ศ.2557 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การเลือกกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  และเจาหนาท่ีพัสดุของ   

จํานวน  200 คน ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโรยามาเน (Taro Yamane) 

(พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 285) และทําการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงาย 

สรางแบบสอบถาม โดยตั้ งคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย

แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยทางดานประชากรศาสตรหรือขอมูลท่ัวไป

สําหรับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยทางดานสวนประสมการตลาด ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 12 ขอ

ยอยจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม

วิธีการของลิเคอรท (Linker’s Rating Scale) 
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สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 7 ขอยอย 

 

7.  ผลการศึกษา 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิด

เปนรอยละ 76.5 มีอายุ 20-30 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 59.0 ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 76.5 อาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 114 คน คิดเปน

รอยละ 57.0 รายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 65.0 สถานภาพ 

โสด จํานวน  192 คน คิดเปนรอยละ 96.0  

2. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด  

จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยสวนประสมการตลาด โดยรวม มีความสําคัญในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ซึ่ง 3 ขอมี

ความสําคัญในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาด ความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งในแต

ละดานมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ โดยรวม มีความสําคัญในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

บรรจุภัณฑโดดเดนสวยงาม มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ และตรา

ย่ีหอมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ตามลาํดบั 

ดานราคา โดยรวม มีความสําคัญในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  เง่ือนไข

การชําระเงิน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ และราคา

เหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ ตามลําดบั 

ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวม มีความสําคัญในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ขอ พบวารานคาออนไลนมีความสวยงาม เขาใจงาย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ความสะดวกใน

การสั่งซื้อของรานคาออนไลน และความนาเช่ือถือของรานคาออนไลน ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการขายและการตลาด โดยรวม มีความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวา การจัดรายการพิเศษ มอบสวนลดพิเศษ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา 

การจัดรายการพิเศษ แจกของตัวอยางใหทดลองใช และการจัดรายการพิเศษ โดยมีของแถม 

ตามลําดับ 
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3. ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ผลิตภัณฑท่ีซื้อประเภทครีมบํารุง

ผิวหนา (กลางวัน กลางคืน) จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 98.5 ซื้อสินคา จํานวน 1 คร้ัง/

เดือน จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 91.0 ซื้อสินคาเพราะอยากมีผิวหนาขาว จํานวน 200 คน 

คิดเปนรอยละ 100.0 ซื้อผานทาง FACEBOOK  จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 84.5 บุคคลท่ี

มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ คือ ภาพโฆษณารีวิว ของตราย่ีหอ จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 

81.5 เหตุผลในการซ้ือเพราะเห็นผลจริงจากผูเคยใช จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 84.0 และ 

มูลคาการซื้อตอคร้ัง 501-1,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 84.5  

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน                    

ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานชองทางการซื้อ เหตุผลในการซื้อ แตดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ มูลคาการซื้อตอคร้ัง ไมสัมพันธกัน 

อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน                    

ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ มูลคาการซื้อตอคร้ัง แตดานจํานวนความถ่ี

ในการซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และเหตุผลในการซื้อ ไมสัมพันธกัน 

การศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานเหตุผลในการซื้อ แตดานจํานวนความถ่ีในการซ้ือ ชอง

ทางการซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และมูลคาการซื้อตอคร้ัง ไมสัมพันธกัน 

อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน 

ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ ชองทางการซื้อ ชองทางการซื้อ เหตุผลใน

การซื้อ และมูลคาการซื้อตอคร้ัง 

รายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ ชองทางการซื้อ ชองทางการซื้อ 

เหตุผลในการซื้อ และมูลคาการซื้อตอคร้ัง 

สถานภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ ชองทางการซื้อ ชองทางการซื้อ 

เหตุผลในการซื้อ และมูลคาการซื้อตอคร้ัง 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ บํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวนความถ่ีในการซื้อ 

ชองทางการซื้อ ชองทางการซื้อ เหตุผลในการซื้อ และมูลคาการซื้อตอคร้ัง 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจาํนวนความถ่ีในการซื้อ ชอง

ทางการซื้อ ชองทางการซื้อ เหตุผลในการซื้อ และมูลคาการซื้อตอคร้ัง 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจาํหนาย ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบาํรุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวน

ความถ่ีในการซื้อ ชองทางการซื้อ ชองทางการซื้อ เหตุผลในการซื้อ และมูลคาการซือ้ตอคร้ัง 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบาํรุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานจํานวน

ความถ่ีในการซื้อ แตดาน ชองทางการซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ เหตผุลในการซื้อ 

และมูลคาการซ้ือตอคร้ัง ไมสัมพันธกัน 

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ออนไลน  ในเขตจังหวัด นนทบุรี  สามารถอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

จากผลการศึกษาพบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดานชองทางการซื้อ เหตุผลในการซื้อ ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก เพศหญิงใหความสําคัญดูแลรักษาผิวมากกวาเพศชาย นอกจากนั้นไมมีความสัมพันธ

กัน สวนอาชีพ รายได และสถานภาพ  ไมมีความสัมพันธกันท้ังนี้เนื่องจาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม และ สุมนา ธีรกิตติกุล (2553:บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขา จากประเทศเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร พบวา 

อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล บัว

ระบัดทอง (2548:บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัด สินใจซื้ อ เค ร่ืองสําอางบํ า รุงผิ วหน าในสถานท่ี มีตรา ย่ีหอไทยของผูบ ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได และสถานภาพ มีอิทธิพลกับการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางบํารุงผิวหนา 
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2. ปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ บํารุง

ผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (การ

จัดรายการพิเศษ การมอบสวนลดพิเศษ) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ

บํารุงผิวหนาออนไลน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก ผูบริโภคตองการซื้อ

ผลิตภัณฑและไดรับสวนลดพิเศษ นอกจากนั้นไมมีความสัมพันธกัน  สวนปจจัยสวนประสม

การตลาด ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกัน ซึ่ง เสรี 

วงษมณฑา (2542:11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนการมีสินคาท่ีตอบสนองความ

ตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะ

เห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือความ

สะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม และ สุมนา ธีรกิตติกุล (2553:บทคัดยอ) ไดวิจัย

เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเขา จากประเทศเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด และปจจัยดานบุคคล/พนักงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี 

 

9.  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสําคัญผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา สําหรับกลางวัน
กลางคืน เปนจํานวนมาก ดังนั้นผูประกอบการควรจัดเตรียมผลิตภัณฑไวใหเพียงพอ เพ่ือไมให

ขาด  

2. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับบรรจุภณัฑท่ีโดดเดนสวยงาม ดังนั้น

ผูประกอบการควรเนนบรรจุภัณฑ เพื่อดึงดูดผูบริโภคใหซื้อผลิตภัณฑของตนเอง 

3. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานทาง 
FACEBOOK ดังนั้นผูประกอบการควรออกแบบรานคาออนไลนใหสวยงาม เขาใจงาย  

4. จากการศึกษาพบวามูลคาการซื้อของผูบริโภค อยูท่ี 500-1,000 บาท ตอคร้ัง 

และความถี่ในการซื้อ ซื้อ 1 คร้ังตอเดือน ดังนั้นผูประกอบการควรไมควรตั้งราคาสูงมาก 

5. จากการศึกษาพบวาผูบริโภค ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากภาพโฆษณาของตราย่ีหอ

นั้นๆ  
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ดังนั้น ผูประกอบการควรจัดทําภาพของบุคคลท่ีกอนใชผลิตภัณฑ และหลังการใช

ผลิตภัณฑลงโฆษณาในรานคาออนไลน  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมจากการศึกษาเดิม เชน การศึกษาในเร่ือง

ของทัศนคติ และคานิยม ของผูเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาออนไลน  

2. ทําการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุง

ผิวหนาออนไลน  กับผูท่ีซื้อตามรานคาวามีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันอยางไรเพ่ือนํามาเปนขอมูล

เพ่ิมเติมสําหรับผูประกอบการ 
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 ของนักศึกษาหญิงใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 

2553   
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อรอนงค สกุลอมรบดี  และ กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ. ปจจัยดานประชากรศาสตร และสวน  

 ประสมทางการตลาด ท่ี มี อิทธิผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองสําอางของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยใน 

 จังหวัดปทุมธานี, มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี,2553   

 

 

สารสนเทศจากสื่ออีเล็กทรอนิกส 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 

http://www.nectec.or.th 

หนังสทอพิมพฐานเศรษฐกิจ ออนไลน ปท่ี 34 ฉบับท่ี 2,946 วันท่ี 8-10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

http://www.thanonline.com/ 
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