การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

การศึกษาปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลเชิ งบวกต่ อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสํ าอางออนไลน์
ของพนักงานองค์ กรในกรุ งเทพมหานคร

A STUDY OF FACTORS POSITIVELY AFFECTING COSMETICS ONLINE’S PURCHASE BEHAVIOR
OF ORGANIZATIONS’ EMPLOYEES IN BANGKOK AREA
ภัทราณี วีระภาคย์ การุณ1 และเพ็ญจิรา คันธวงศ์ 2
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (pattaranee.weer@bumail.net)
2
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (penjira.k@bu.ac.th)

--------------------------------บทคัดย่ อ

คณะผูว้ ิจยั ต้องการศึ กษาอิทธิ พลเชิ งบวกของปั จจัยด้านความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของผูผ้ ลิตเว็บไซต์
ปั จจัยด้านนวัตกรรมส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับความสะดวกในการซื้ อ ปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ใช้
สอย ปั จจัยด้านกิ จกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้า
หรื อบริ การ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์ของพนักงานองค์กรใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานองค์กรในกรุ งเทพมหานครจํานวนประมาณ
5.06 ล้านคน แล้วคณะผูว้ ิจยั ทําการคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคํานวณของ Cohen จากแบบสอบถาม
pilot test จํานวน 40 ชุด ด้วยโปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7 ได้ผลลัพธ์การคํานวณคือ 259 ชุด และคณะผูว้ จิ ยั ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) มี การเก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามจํานวน 259 ชุ ด
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุ คูณ ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยด้านนวัตกรรมส่ วนบุ คคล (β = 0.535) ปั จจัยด้านการรั บรู ้ ประโยชน์ใช้สอย (β = 0.371) ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ของสิ นค้าหรื อบริ การ (β = 0.245) สามารถอธิ บายอิ ทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอาง
ออนไลน์ได้ร้อยละ 54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01
คําสําคัญ: เครื่ องสําอาง, พฤติกรรมการซื้อ, กรุ งเทพมหานคร

ABSTRACT

The researchers attempted to study the positive influence of web-vendor security risks, personal
innovativeness, perceived ease of purchasing, perceived usefulness, product marketing activities, corporate image,
product or service image, and user image towards cosmetics online’s purchase behavior of organizations’ employees
in Bangkok area. The population of the study was organizations’ employees in Bangkok of around 5.06 million
people. The convenience sampling was implemented and the 259 survey questionnaire were collected during April
2017 and analyzed using multiple regression analysis. The researchers found that personal innovativeness (β = 0.535),
perceived usefulness (β = 0.371), and product or service image (β = 0.245) explain 54% of the positive influence
towards cosmetics online’s purchase behavior at .01 significant level.
Keywords: Cosmetics, Purchase Behavior, Bangkok
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1. บทนํา

ธุ รกิ จเครื่ องสําอางถือเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่ สําคัญ และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ การบริ โภคเครื่ องสําอางใน
ปั จจุบนั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะคนในยุคปั จจุบนั ทั้งเพศชาย หญิง และทุก ๆ ช่วงวัย ต่างให้ความสนใจและ
ใส่ ใจในด้านสุ ขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น มีความต้องการอยากให้ตวั เองดูดีข้ ึน ทํา
ให้ธุรกิจเครื่ องสําอางเกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับกับความต้องการที่มากขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุก ๆ ปี โดย 6
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าส่ งออกถึง 4.13 หมื่นล้านบาท ขยายตัวที่ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.
2557 ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมา ใส่ ใจเรื่ องการรักษาผิวหน้า ผิวพรรณ และภาพลักษณ์ที่ให้ดูดีมากขึ้น
ส่ งผลให้เครื่ องสําอางกลายเป็ นสิ่ งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน หากรวมทุกรายการที่อยูใ่ นกลุ่มเครื่ องสําอางไม่วา่ จะเป็ น
สบู่หรื อผลิตภัณฑ์รักษาผิวแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 น่ าจะมีมูลค่าส่ งออกเกิ น 1 แสนล้านบาท ดังนั้น เครื่ องสําอาง จึ ง
หมายถึง ทุกผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้บุคคลมีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น ลิปสติก แป้ งผัดหน้า ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ ยาสี ฟัน สบู่
แชมพูสระผม นํ้าหอม นํ้ายาบ้วนปาก ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องหอมที่ ใช้ในสปา ครี มบํารุ งผิว เป็ นต้น โดยมูลค่าส่ งออก
เครื่ องสําอางของไทยมีมูลค่าเกิ นปี ละแสนล้าน ส่ วนตลาดเครื่ องสําอางในประเทศปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่ารวมถึง 1.7
แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ (thansettakij.com, 2558)
ยิง่ ไปกว่านั้น ครี มหอยทาก “สเนล ไวท์” ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของตราสิ นค้าไทยของ บริ ษทั ดูเดย์ ครี ม จํากัด
ผูผ้ ลิตและจําหน่าย และส่ งออกผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวแบรนด์ "นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์" เปิ ดเผยว่า สิ นค้าของบริ ษทั ที่ขายดี
ในตลาดต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าคนจีนนั้น เกิดจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย และได้ซ้ื อนําไปทดลอง
ใช้แล้วติดใจ เพราะเหมาะกับสภาพผิว และคุณสมบัติในด้านการฟื้ นฟูที่แตกต่าง และเห็นผล ที่สาํ คัญสิ นค้าของบริ ษทั
มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ซึ่ งสิ นค้าครี มหอยทาก “สเนล ไวท์” ได้กา้ วขึ้นเป็ นสิ นค้าที่มียอดขาย 3 อันดับแรกใน
ตลาดเครื่ องสําอางในประเทศจีน (ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางนําเข้า 10 อันดับแรกของจีนในปี 2558 ตามลําดับได้แก่ (1.)
L’Oreal Paris (ฝรั่งเศส) (2.) Innisfree (เกาหลีใต้) (3.) SNAIL WHITE (ไทย) (4.) Olay (สหรัฐอเมริ กา) (5.) CLARINS
(ฝรั่งเศส) (6.) Shiseido (ญี่ปุ่น) (7.) Kanebo (ญี่ปุ่น) (8.) L’OCCITANE (ฝรั่งเศส) (9.) Clinique (สหรัฐอเมริ กา) และ
(10.) Biotherm (ฝรั่งเศส) ซึ่งมีมูลค่าค้าปลีกเครื่ องสําอางปี พ.ศ. 2558 มากถึง 2.04 แสนล้านหยวน (thansettakij.com,
2558) หรื อคิดเป็ นประมาณ 10.2 แสนล้านบาทไทย นอกจากนั้น บริ ษทั แฟชัน่ ควีน จํากัด ผูน้ าํ เข้าและทําตลาดเครื่ อง
ภายใต้ตราสิ นค้า เอสเซนส์ คีสมี ออโตเมติก บิวตี้ เป็ นต้น เปิ ดเผยว่า แม้วา่ เศรษฐกิจไม่ดีแต่ผูค้ นก็ยงั อยากดูดี ทําให้
ตลาดเครื่ องสําอางในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านบาท ถือว่ามีการเติบโตต่อเนื่ องปี ละ 10% เนื่ องจาก
กําลังซื้ อไม่ลดลง ในตลาดประเทศไทยผูบ้ ริ โภคจะใช้จ่ ายเงิ นซื้ อเครื่ องสําอางครั้งละไม่ต่ าํ กว่า 2,000 บาทต่อคน
(thairath.co.th, 2559)
สําหรับการซื้ อขายในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ก็มีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นเช่นกัน โดยสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พบว่าในปี พ.ศ.2558 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในไทย มีมูลค่ารวมกว่า 2.24 ล้าน
ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีผลมาจาก 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านเทคโนโลยีที่
มีการพัฒนาไปอย่างมาก มีรูปแบบการสื่ อสาร เทคโนโลยี ใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่ขาดสาย ปั จจัยด้านนโยบายของภาครัฐที่
พยายามขับ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล (Digital Economy) ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้
ผูป้ ระกอบการ ขยายตลาดอีคอมเมิร์ซสู่อาเซียนและตลาดโลก ผนวกกับปั จจัยด้านรู ปแบบการทําธุรกรรมทางการเงิน

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 530

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จให้มีความก้าวหน้า และเป็ นไปมาตรฐานสากล
(ETDA, 2016)
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2558 มีการคาดการณ์วา่ สิ นค้าที่จะมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าในตลาดอีคอมเมิร์ซสูง
ที่ สุด เป็ นอันดับ 1 ในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมการค้า ปลี ก และค้า ส่ ง ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร กลุ่ ม อาหารแปรรู ปและ
เครื่ องดื่ม ซึ่ งจะมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 143.36 ส่ วนอันดับที่ 2 คือ ห้างสรรพสิ นค้าออนไลน์ จะมีอตั ราการเติบโต
ร้อยละ 66.55 และสุ ดท้าย ได้แก่ กลุ่มเครื่ องสําอาง อาหารเสริ ม อุปกรณ์เสริ มความงาม และนํ้าหอม จะมีอตั ราการ
เติบโตสูง เป็ นอันดับที่ 3 โดยคิดเป็ นร้อยละ 29.53 (ETDA, 2015)
จะเห็นได้วา่ ธุรกิจการจําหน่ายเครื่ องสําอางผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นที่ มาของการศึ กษางานวิจัยชิ้ นนี้ เพื่อศึ กษาว่าปั จจัยใดที่ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่ องสําอางออนไลน์ของพนักงานองค์กร ในกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาช่องทางการ
จําหน่ายออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเพิ่มยอดขายให้กบั ธุรกิจ และเพื่อขยายความรู ้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ในส่ วนของวรรณกรรมปริ ทศั น์ Gutiérrez, Izquierdo, & Cabezudo ได้นําเสนอทฤษฎี เกี่ ยวกับความเสี่ ยง
ด้านความปลอดภัยของผูผ้ ลิตเว็บไซต์ (Web-Vendor Security Risks) ว่าการรับรู ้ความเสี่ ยงในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของผูข้ ายผ่านเว็บไซต์วา่ อาจจะมีความเสี่ ยงด้านข้อมูลบัตรเครดิต เจ้าของเว็บไซต์หลอกลวง ซื้ อออนไลน์อาจจะจ่าย
ผ่อนไม่ได้ เสี่ ยงที่จะเสี ยข้อมูลส่ วนตัว เสี่ ยงด้านรับประกันหลังการขาย เป็ นต้น (Gutiérrez, Izquierdo, & Cabezudo,
2010) ส่ วนทฤษฎี เกี่ ยวกับการรั บรู ้ นวัต กรรมส่ วนบุ คคล (personal innovativeness) มี รากฐานมาจากทฤษฎี การ
เผยแพร่ น วัต กรรม (Diffusion of Innovation Theory หรื อ DOI) ที่ ไ ด้เ สนอแนวความคิ ด กระบวนการยอมรั บ
นวัตกรรม จะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู ้ สนใจ ประเมินผล ทดลองปฏิบตั ิ และการยอมรับนําไปใช้
ซึ่ งหากองค์กรสามารถทําได้ครบทุกกระบวนการ ก็จะสามารถสร้างการยอมรับนวัตกรรมให้กบั ลูกค้าได้ (Rogers,
1979) ดังนั้น การรับรู ้นวัตกรรมส่ วนบุคคล จึงหมายถึง ความเสี่ ยงที่บุคคลพร้อมที่จะรับเพื่อจะได้ทดลองสิ่ งใหม่ ๆ
และสามารถจัดการเกี่ยวกับความรู ้สึกไม่แน่ นอนต่างๆ ของตนเองได้ (Thakur, Angriawan, & Summey, 2016) ด้าน
ทฤษฎีการรับรู ้ประโยชน์ใช้สอยในการซื้อ (Perceived Usefulness) และทฤษฎีความสะดวกในการซื้อ หรื อ ทฤษฎีการ
รั บ รู ้ ค วามง่ า ยในการซื้ อ (Perceived Ease of Purchasing) จะเกี่ ย วข้อ งกับ ทฤษฎี Technology Acceptance Model
(TAM) ที่วา่ การรับรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยในการซื้ อ และการรับรู ้ความง่ายในการซื้ อจะนํามาซึ่ งความตั้งใจซื้ อ
ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อในที่สุด (Chen, Gillenson, & Sherrell, 2002; Davis, 1989) ดังนั้นในที่น้ ี
ทฤษฎี การรั บรู ้เกี่ ยวกับประโยชน์ใช้สอยในการซื้ อ หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ถึงประโยชน์ของการซื้ อเครื่ องสําอาง
ออนไลน์ว่ามี ขอ้ ดี มากกว่าข้อเสี ย ประหยัดเวลา สะดวก ส่ วนความหมายของทฤษฎี การรั บรู ้ ความง่ ายในการซื้ อ
หมายถึง ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก ง่าย ซื้ อได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทกั ษะสู งในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
(Ashraf, Thongpapanl, & Spyropoulou, 2016; ปั ทมพร คัมภีระ, 2015)
ในส่ วนของทฤษฎี แนวคิดเกี่ ยวกับกิ จกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Product Marketing Activities) ศักดิ
พัฒน์ วงศ์ไกรศรี ได้พดู ถึงทฤษฎีกิจกรรมการตลาดผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อกลางแจ้ง ฯลฯ และยังมีสื่อซึ่ง
เป็ นการสื่ อสารสองทางกับผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบของการจัดกิ จกรรมการตลาดผ่านยุคดิ จิตอล เช่น การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์จาก Facebook หรื อ Line Application เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสการบอกต่อ
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(Word of Mouth : WOM) หรื อ ที่ เ รี ย กว่า "Buzz Marketing" (ศัก ดิ พ ฒ
ั น์ วงศ์ไ กรศรี , 2013) ส่ ว นทฤษฎี ก ารสร้ า ง
ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) คือ ความรู ้หรื อการรับรู ้ของสังคมและสาธารณะเกี่ยวกับองค์กรใดองค์กร
หนึ่ ง (Turban & Cable, 2003) โดยงานวิจยั นี้ จะคํานึ งถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในด้าน ขนาดขององค์กร ตราสิ นค้าที่
แข็งแกร่ ง มีชื่อเสี ยงดี มีนวัตกรรม (Wei, Chang, Lin, & Liang, 2016) อีกทั้งปั จจัยภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ
(Product or Service Image) หมายถึ ง ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ห รื อ มี ค วามรู ้ เ พี ย งพอเกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ จ ะบอกถึ ง
คุ ณลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ และภาพลักษณ์ ของสิ นค้าได้ (Djatmiko & Pradana, 2016) นอกจากนั้นทฤษฏี
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ (User Image) ได้เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภค (Self-Concept / Self-Image Theory) ใน 2
ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่แท้จริ ง (Actual Self) คือ ตัวตนที่เราเป็ นอยู่ และลักษณะที่อยากเป็ น (Ideal Self) คือ การที่เรา
ไม่ ไ ด้เ ป็ นแบบนั้น แต่ อ ยากจะเป็ นในแบบนั้น (Djatmiko & Pradana, 2016) และทฤษฎี พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ (Online Purchasing Behavior) มี ร ากฐานมาจาก TAM ในส่ ว นของ การซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ หมายถึ ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้อสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก และมีการประเมินผลส่วนบุคคลแล้วว่าได้ผล
ลัพธ์ตามที่คาดหวังในการทํารายการซื้อสิ นค้าออนไลน์ (Fortes & Rita, 2016; Pavlou & Fygenson, 2006; พัศภณ บวร
พุฒิคณ, 2016) ซึ่ งงานวิจยั ในอดีตพบว่า ปั จจัยการอ้างอิงจากดาราหรื อคนดังผ่านอินสตาแกรม ปั จจัยการตรวจสอบ
ของลู ก ค้า และ ปั จ จัย การประหยัด ต้น ทุ น และเวลา ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์บ ํา รุ ง ผิ ว หน้า ผ่ า นทาง
แอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูห้ ญิงในกรุ งเทพมหานคร (ยุธิดา สิ รไอยรา และ เพ็ญจิ รา คันธวงศ์,
2557) ดังนั้นสมมติฐานงานวิจยั นี้ คือ ปั จจัยด้านความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของผูผ้ ลิตเว็บไซต์ ปั จจัยด้านนวัตกรรม
ส่วนบุคคล ปั จจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับความสะดวกในการซื้อ ปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ใช้สอย ปั จจัยด้านกิจกรรม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ ปั จจัยด้าน
ภาพลัก ษณ์ ข องผู ้ใ ช้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งสํา อางออนไลน์ ข องพนัก งานองค์ก รใน
กรุ งเทพมหานคร
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของเหตุผลเชิ งบวก (Positive reasons) ของปั จจัยที่ มีต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอาง
ออนไลน์ของพนักงานองค์กรในกรุ งเทพมหานคร
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative approach) โดยการวิ จัย เชิ ง สํา รวจ (Survey
method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูล โดยประชากร คื อ พนักงานองค์กรใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสํานักงานสถิติแห่ งชาติระบุว่า จํานวนผูม้ ีงานทําที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรมมีจาํ นวนประมาณ
26.08 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2557) นักวิจยั ได้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสํารวจ ในเดือนเมษายน 2560
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ โดยใช้หลักการคํานวณของ (Cohen, 1962) จากแบบสอบถาม
pilot test จํานวน 40 ชุด ด้วยโปรแกรม G*Power เวอร์ ชน่ั 3.1.7 เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่สร้างจากสู ตรของ Cohen
และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยั หลายท่าน (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
ในการคํานวณได้กาํ หนดค่าเพาเวอร์ (1–β) เท่ากับ 0.92 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.08 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 8 ค่า
ขนาดของอิทธิ พล (Effect Size) เท่ากับ 0.0728002 (ซึ่ งคํานวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.06786) ผลที่ได้คือขนาด
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ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ ตอ้ งเก็บสําหรั บงานวิจยั ครั้งนี้ อย่างน้อยคือ จํานวน 259 ตัวอย่าง (Cohen , 1962; 1977)
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจยั นี้ คือ พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ซ้ือเครื่ องสําอางออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) มี การเก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามจํานวน 259 ชุ ด
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมัน่ และ
ความสอดคล้องกันในแต่ละตัวแปร ด้วยวิธีหาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ครอนแบคอัลฟ่ า ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.679 – 0.896 โดย
ค่าที่ ได้ใกล้เคียง 1 และไม่ต่ าํ กว่า 0.65 แสดงว่ามี ความเชื่ อมัน่ ผ่านเกณฑ์ (Nunnaly, 1978) จากนั้นได้นาํ ข้อมูลมา
วิเคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุคูณ
4. ผลการวิจยั
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 98.9) อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 57.9) มีการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 70.3) และมีอาชีพเป็ นพนักงานองค์กร (ร้อยละ 91.5) โดยมีรายได้ต่อเดือนรวม 50,001 บาทขึ้น
ไป (ร้ อ ยละ 37.8) ในการซื้ อ เครื่ อ งสํา อางออนไลน์ส่ ว นใหญ่ จะซื้ อ ผ่า นช่ อ งทางตลาดกลางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (EMarketplace) เ ช่ น www.tarad.com www.zalora.com www.lazada.co.th www.konvy.com www.central.co.th
www.sephora.co.th www.wemall.com หรื อ www.topvalue.com เป็ นต้น (ร้ อยละ 70.3) ประเภทเครื่ องสําอางที่ ซ้ื อ
ผ่านออนไลน์ ได้แก่ เครื่ องสําอางตกแต่งความงาม (Make Up) เช่น ครี มรองพื้น แป้ งพัฟ ลิปสติก อายแชโดว์ บรัช
ออน (ร้อยละ 86.1) และมีจาํ นวนเงินในการซื้ อเฉลี่ยต่อครั้ง อยูท่ ี่ 501 – 1,000 บาท (ร้อยละ 32.8) ผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปั จจัยด้านนวัตกรรมส่วนบุคคล (β = 0.535) (Sig = 0.000)
ปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ใช้สอย (β = 0.371) (Sig = 0.000) ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ (β =
0.245) (Sig = 0.001) สามารถอธิบายอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางออนไลน์ได้ร้อยละ 54 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และอีกร้อยละ 46 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้นาํ มาศึกษา มีความคลาดเคลื่อน
จากการพยากรณ์อยูท่ ี่ ±0.350
อย่างไรก็ตามแม้วา่ ผลลัพธ์ทางสถิติแสดงว่า ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร (Sig = 0.000) ที่ระดับนัยสําคัญที่
.01 แต่ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ -0.321 ซึ่งถือว่าเกิดตัวแปรกด (Suppressor Variables) หมายถึง
ตัวแปรทดสอบที่เข้ามาลดหรื อระงับความสัมพันธ์ที่มีอยูเ่ ดิมระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามให้นอ้ ยลงหรื อหมด
ลงไป ดังนั้น ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน (Pedhazur,
1997; เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ,์ 2553)
ส่ ว นปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ด้า นความเสี่ ย งด้า นความปลอดภัย ของผูผ้ ลิ ตเว็บไซต์ กิ จ กรรมการตลาดของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับความสะดวกในการซื้ อ และภาพลัก ษณ์ ของผูใ้ ช้ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสําอางออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01 ดังตารางที่ 1 และค่า Variance inflation factor (VIF) ไม่เกิน 10
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง หรื อไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซึ่งสามารถสร้างสมการ
ถดถอยได้ดงั นี้ Y (พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์) = -0.361 + 0.535 (ด้านนวัตกรรมส่ วนบุคคล) + 0.535
(ด้านการรับรู ้ประโยชน์ใช้สอย) + 0.535 (ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่า Modified Model
ตัวแปร
ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
ของผูผ้ ลิตเว็บไซต์
นวัตกรรมส่วนบุคคล
การรับรู ้เกี่ยวกับความสะดวก
ในการซื้อ
การรับรู ้ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาพลักษณ์ของสิ นค้า หรื อ
บริ การ
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้
R = 0.736

Standardized Coefficients
B
Std. Error

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

0.062

0.052

1.381

0.168

0.915

1.093

0.535**

0.058

10.288

0.000**

0.677

1.476

0.057

0.072

1.035

0.302

0.605

1.653

0.371**

0.089

6.112

0.000**

0.498

2.007

-0.11

0.067

-2.146

0.033

0.701

1.426

-0.321

0.062

-5.529

0.000**

0.543

1.843

0.245**

0.109

3.323

0.001**

0.337

2.971

-0.112
0.091
-1.721
0.086
0.433
R2 = 0.542 SEE = 0.59843 F = 21.467 Sig. = 0.000

2.311

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากสมมติ ฐ านงานวิจัย นี้ คื อ ปั จ จัย ด้า นความเสี่ ย งด้า นความปลอดภัย ของผูผ้ ลิ ต เว็บ ไซต์ ปั จ จัย ด้า น
นวัตกรรมส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับความสะดวกในการซื้ อ ปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ใช้สอย ปั จจัย
ด้านกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางออนไลน์ของพนักงานองค์กรใน
กรุ งเทพมหานครนั้น เมื่อเรี ยงลําดับตามความสําคัญแล้วพบว่า มีเพียงปั จจัยด้านนวัตกรรมส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการ
รับรู ้ประโยชน์ใช้สอย ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ ที่สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์ได้ร้อยละ 54 ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ในอดีตที่วา่ การรับรู ้นวัตกรรมส่ วน หมายถึง ความเสี่ ยงที่
บุคคลพร้อมที่จะรับเพื่อจะได้ทดลองสิ่ งใหม่ๆ และสามารถจัดการเกี่ยวกับความรู ้สึกไม่แน่นอนต่าง ๆ ของตนเองได้
(Thakur, Angriawan, & Summey, 2016) ทฤษฎีการรับรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยในการซื้อ หมายถึง ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึง
ประโยชน์ของการซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์วา่ มีขอ้ ดีมากกว่าข้อเสี ย ประหยัดเวลาสะดวก (Ashraf, Thongpapanl, &
Spyropoulou, 2016; Chen, Gillenson, & Sherrell, 2002; Davis, 1989; ปั ทมพร คัมภี ระ, 2015) และยังตรงกับปั จจัย
ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การหมายถึง ผูบ้ ริ โภครับรู ้หรื อมีความรู ้เพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่จะบอกถึง
คุณลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ และภาพลักษณ์ของสิ นค้าได้ (Djatmiko & Pradana, 2016) ผลงานวิจยั ยืนยันทฤษฎี
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ มีรากฐานมาจาก TAM หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้อสิ นค้าโดยไม่ตอ้ ง
ใช้ความพยายามมาก และมีการประเมินผลส่ วนบุคคลแล้วว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ คาดหวังในการทํารายการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ (Fortes & Rita, 2016; Pavlou & Fygenson, 2006; พัศภณ บวรพุฒิคณ, 2016) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
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ในอดีตที่พบว่า ปั จจัยการประหยัดต้นทุนและเวลา มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่
อินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูห้ ญิงในกรุ งเทพมหานคร (ยุธิดา สิ รไอยรา และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์, 2557)
ดังนั้นนักการตลาด และหรื อเจ้าของกิจการ ควรมุ่งเน้นในการพัฒนา เว็บไซต์ หรื อช่องทางออนไลน์ในการ
จําหน่ายเครื่ องสําอางในด้านนวัตกรรมส่ วนบุคคล ได้แก่ สร้างสรรค์เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นร้านค้าออนไลน์
ให้มีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา และผูบ้ ริ โภคได้ยนิ ชื่อเว็บไซต์ ให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับชื่อเว็บไซต์ หรื อ ให้ผบู ้ ริ โภคมี
การทดลองใช้อยู่สมํ่าเสมอ และเน้นกลยุทธ์ดา้ นการรับรู ้ประโยชน์ใช้สอย โดยให้ส่วนลดสําหรับการซื้ อออนไลน์
ชี้ให้เห็นข้อดีของการซื้ อออนไลน์มากกว่าการไปซื้ อที่ร้าน เน้นการประหยัดเวลา และ สะดวกในการไม่ตอ้ งเดินทาง
เป็ นต้น ส่วนกลยุทธ์ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ผูป้ ระกอบการหรื อนักการตลาดควรเน้นขายสิ นค้าราคาแพง
ที่มีคุณภาพดี มีความหลากหลาย และยิ่งเป็ นเครื่ องสําอางจากประเทศเกาหลีจะได้รับความนิยมซื้ อเป็ นพิเศษ สําหรับ
ประโยชน์เชิ งวิชาการงานวิจัยนี้ ได้ขยายทฤษฎี พ ฤติ ก รรมการซื้ อที่ มีร ากฐานมาจาก TAM ครอบคลุมไปถึ งด้าน
นวัต กรรมส่ ว นบุ ค คลและปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร งานวิจัย ในอนาคตผูว้ ิจัย สามารถศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ คาํ นึ งถึ งสภาพแวดล้อ มสี เขี ย ว (Green Purchase Behavior) โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเนื่ องจากเริ่ มมีความสนใจศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับการซื้ อโดยคํานึ งถึง
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้นหรื อไม่เพียงใด
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