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การรับรู้คุณค่าของลูกค้าต่อการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ 

Customer Perceived Value Towards Purchasing Cosmetics via Online Stores 

นิชนันท์ ฟองวรรณา*   นฤมล กิมภากรณ์* *  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของคุณค่าท่ีรับรู้ได้จากการซื้อเคร่ืองส าอาง 

ผ่านร้านคา้ออนไลนข์องกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน รวมท้ังศึกษาถึงความแตกตา่งขององค์ประกอบคุณค่าท่ีรับรู้ได้ จากการซื้อ

เคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลนข์องแตล่ะช่วงอายุในกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงวัยท างานตอนต้น (First Jobber) ท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี และวัยท างาน

ตอนกลาง (Middle Management) ท่ีมีอายุ 31-40 ปี  ท่ีท างานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ t-test 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามหญิงวัยท างานตอนต้นส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และญาติ พี่น้อง โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 

บาท ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อลิปสติกส์ โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์เพราะสะดวกในการซื้อสินค้า 

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามหญิงวัยท างานตอนกลางส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาศัยอยู่กับพ่อแม่  

และญาติ พี่น้อง โดยประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนระหว่าง  20,001 – 30,000 บาท   

ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อลิปสติกส์ โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์เพราะสะดวกและมีเคร่ืองส าอาง 

ให้เลอืกหลากหลายประเภท รวมไปถึงมกีารน าเสนอโปรโมช่ันในการขายสนิค้า 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนต้นการรับรู้คุณค่าต่อการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้า

ออนไลน์โดยรวมรับรู้ในระดับมาก โดยรับรู้คุณค่าในระดับมากเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่  คุณค่าด้านการใช้งาน 

รองลงมาคือ คุณค่าด้านเงื่อนไข คุณค่าด้านค่านิยมทางสังคม และคุณค่าด้านคุณค่าทางด้านความรู้ความคิด ในขณะท่ี

รับรู้คุณค่าในระดับปานกลาง ได้แก่ คุณค่าทางด้านอารมณ์  ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนกลางการรับรู้

คุณค่าต่อการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์โดยรวมรับรู้ในระดับมาก โดยรับรู้คุณค่าในระดับมากเรียงล าดับตาม

ค่าเฉลี่ย ได้แก่  คุณค่าด้านค่านิยมทางสังคม และคุณค่าด้านการใช้งาน ในขณะท่ีรับรู้คุณค่าในระดับปานกลาง ได้แก่ 

คุณค่าด้านเงื่อนไข และคุณค่าด้านคุณค่าทางด้านความรู้ความคิด และคุณค่าทางด้านอารมณ ์ 

โดยพบว่า มีปัจจัยท่ีท าให้เกิดการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนต้นท่ีมีอายุระหว่าง 20-30 ปี  

สูงกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นวัยท างานตอนกลางท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ได้แก่ ความสามารถซื้อเคร่ืองส าอางท่ี

ต้องการจากร้านค้าออนไลน์ได้ โดยในการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นจะท าให้ได้เรียนรู้แนวคิด นวัตกรรม

                                                           
 * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด  คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ใหม่ๆ ของช่องทางการขายท่ีแตกต่างจากเดิม พร้อมท้ังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อ  

ทุกคร้ัง ท้ังนี้ท าการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ เพราะจ าหน่ายเฉพาะเคร่ืองส าอางท่ีไม่สามารถหาซื้อได้ท่ัวไป 

และจะซื้อเฉพาะในช่วงโปรโมช่ันลดราคา เท่านัน้ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนกลาง รับรู้คุณค่าในด้านการ

ซื้อเครื่องส าอางผ่านร้านคา้ออนไลน ์ท าให้เป็นคนฉลาดเลอืก สูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนตน้  

ABSTRACT 

 This independent study aimed to review aspects of perceived value towards purchasing cosmetics via online 

stores among working aged female customers and to differentiate those aspects affecting working aged female 

customers in different age groups. Questionnaires were used as the tool to collect data from sample groups: a group 

of female first jobber whose ages were 21 -  30 years old and a group of female middle management whose ages 

were 31 - 40 years old. All samples must work or reside in Chiang Mai province. Data obtained were, then, analyzed 

by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean, as well as the inferential statistics i.e. t-test. 

The findings presented that for female respondents in the first jobber group, most of them graduated in 

Bachelor’ s degree and lived with their family:  father, mother, and relatives.  They worked as employee of private 

company and earned monthly income at an average amount of 10,001 -  20,000 Baht.  Most of them purchased 

lipsticks via online stores. Reason of purchasing cosmetics via online stores was to be convenient for them to do so. 

 For those female respondents in the middle management group, most of them graduated in Bachelor’s degree 

and lived with their family:  father, mother, and relatives.  They were business owner/ self- employed and earned 

monthly income at an average amount of 20,001-30,000 Baht.  Most of them purchased lipsticks via online stores. 

Reasons of purchasing cosmetics via online stores included to be convenient for them to do so, to have various products 

to choose, and to offer sales promotion.  

 The results suggested that the perceived value towards purchasing cosmetics via online stores of the female 

respondents in the first jobber group was rated at high level, especially in functional value, conditional value, social 

value, and cognitive value aspects respectively.  However, their perceived value in emotional value aspect was rated 

at moderate level. In the meanwhile, the perceived value towards purchasing cosmetics via online stores of the female 

respondents in the middle management group was rated at high level, especially in social value and functional value 

aspects, respectively. However their perceived value in conditional value, cognitive value, and emotional value aspects 

were rated at moderate level.  

 Elements heightening level of perceived value of the respondents in the first jobber group who were in the 

age of 20 -  30 years old to be higher than the perceived value level of the respondents in the middle management 

group who were in the age of 31 -  40 years old were presented as follows:  having capacity to purchase cosmetics 

via online stores, being introduced new concepts and new innovation of different product distribution channels via online 
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stores, and always searching product information prior to making purchasing decision. For the first jobber group, they 

purchased cosmetics via online stores because the online stores offered some products that were not distributed in 

general shops. In addition, they would purchase it only when cash discount promotion was launched.  In the meanwhile, 

the respondents in the middle management group had higher perceived value level on being smart- buyer towards 

purchasing cosmetics via online stores than those in the first jobber group. 

บทน า  

ปัจจุบัน ตลาดเคร่ืองส าอางหรือผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าการตลาดสูง และมีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว จากการท่ีผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์เครื่องส าอางมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบ

กับการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบ  

ในการแข่งขัน และเป็นช่องทางการเสนอขายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน และ  

การดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภคในปัจจุบัน ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกลุ่มวัยท างาน 

ข้อมูลจากการส ารวจของบริษัทยูก๊อฟ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดชั้นน าแห่งหนึ่งของโลก ได้ส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค

ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ 12,240 ราย ในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันท่ี 14 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม 2559 เกี่ยวกับ

พฤติกรรมความงามและเคร่ืองส าอาง สรุปได้ว่าผู้หญิงเอเชียส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองส าอางเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งผู้หญิงไทย 53% ใช้เคร่ืองส าอางทุกวัน (YouGov.com, 2017 : ออนไลน์) เนื่องจากบุคคล

เหลา่นีเ้ป็นต้องพบปะผู้คนและต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ออกมาดูดีอยู่เสมอ และนยิมซื้อเครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ โดย

ข้อมูลจากการส ารวจของบริษัทนีลสัน เจาะลึกพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานพบว่า มีการซื้อ

สินค้าผ่านทางรา้นค้าออนไลน์ถงึ 65% และจากจ านวนผู้ท่ีซือ้สนิค้าผ่านช่องทางรา้นค้าออนไลน์ 49% ซื้อสินค้าเพื่อสุภาพ

และความงาม (Brand Insight, 2017: ออนไลน์) สองปัจจัยนี้ท าให้ตลาดเคร่ืองส าอางมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี 4-6% ต่อปี 

ในปี 2559 มีมูลค่าตลาดรวม 81,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 2 แสนล้านบาท ในปี 2560  

(Online Positoning Magazine, 2017: ออนไลน์)     

 เนื่องจากความสามารถของเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกวา้ง ช่วยลดต้นทุนในการขายและ

การท าการตลาด และสร้างผลก าไรให้กับกิจการได้มากขึ้น จึงท าให้ร้านค้าออนไลน์ท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอางและสินค้า

ความงามเพิ่มจ านวนมากขึ้น จากผลการส ารวจอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่งในช่องทางออนไลน์ในปี 2559 

ธุรกิจท่ีขายสินค้าออนไลน์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้าออนไลน์ อันดับ 2 ได้แก่ การจ าหนา่ยอาหารแปรรูป

และเคร่ืองดื่ม และอันดับ 3 เป็นการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม และอุปกรณ์เสริมความงาม ซึ่งมีมูลค่า 

143,206.68 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์, 2559: ออนไลน์) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบอีก

ว่ามีการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยมีการให้บริการรูปแบบท้ังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น  

ท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าไปเลอืกซือ้เครื่องส าอางได้ง่าย แตข่ณะเดียวกันผู้บริโภคไมส่ามารถทดลองใช ้หรือการได้รับบริการ

เสริมจากผู้ขายโดยตรง ดังนัน้ผู้ประกอบการเครื่องส าอางจึงต้องให้ความส าคัญกับการส่งมอบคุณค่าผ่านร้านคา้ออนไลน์ 
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เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดรับรู้คุณค่าของสินค้าและบริการนั้นๆได้มากท่ีสุด และคุณค่าดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ของผู้บริโภคตอ่ร้านคา้ออนไลนท่ี์ขายผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้คุณค่า

ของลูกค้าต่อการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์จากการรับรู้ถึงคุณค่าท้ัง 5 องค์ประกอบ และมีความแตกต่างกัน

อย่างไรในกลุ่มผู้หญิงวัยท างานตอนตน้  และตอนกลาง  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาถึงการรับรู้คุณค่าของลูกค้าต่อการซื้อเคร่ืองส าอาง

ผ่านร้านค้าออนไลน์โดยใช้กรอบแนวความคิดการรับรู้คุณค่า (Perceived value) ของ (Sheth, Newman and Gross, 1991) 

และ(Sweeney and Soutar, 2001) ในบริบทเกี่ยวกับการซื้อเครื่องส าอางผ่านร้านค้าออนไลน ์ได้แก่ คุณค่าดา้นการใช้งาน 

(Functional value)  ค่านิยมทางสังคม (Social Value) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional value) คุณค่าทางด้านความรู้

ความคิด (Epistemic value) และคุณค่าเงื่อนไข (Conditional value)  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของชัยนันท์ เพ็ชร

อ าไพ (2552) ท่ีได้ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในธุรกิจ  

E-Marketplace ของประเทศไทย เสาวณีย์ ใจมูล (2554) การวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ในการซื้อเคร่ืองส าอางออนไลน์  พัชรินทร์ พูตระกูล (2556) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค

ระหว่างช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน์กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสตรีวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  รัศมาวรรณ ละมัยเกศ (2558)  

ท่ีศึกษาการรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ และสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าในเว็ บไซต์ท่ี

ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และของขวัญรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ( 2559)  

ท่ีศึกษาวิเคราะห์อทิธิพลของค่านิยมในการใช้เครื่องส าอางท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางแบรนด์เนมเกาหลขีอง

สตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

วิธีการศึกษา   

1.ขอบเขตการศกึษา เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้จะศกึษาถึงการรับรู้คุณค่าของลูกค้าต่อการซือ้เครื่องส าอางผ่าน

ร้านค้าออนไลน์โดยใช้กรอบแนวความคิดการรับรู้คุณค่า (Perceived value) ของ (Sheth, Newman and Gross, 1991)  

และ(Sweeney and Soutar, 2001) ในบริบทเกี่ยวกับการซื้อเครื่องส าอางผ่านร้านค้าออนไลน ์ได้แก่ คุณค่าดา้นการใช้งาน 

(Functional value)  ค่านิยมทางสังคม (Social Value) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional value) คุณค่าทางด้านความรู้

ความคิด (Epistemic value) และคุณค่าเงื่อนไข (Conditional value)  

2.ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาธุรกิจการ 

จัดจ าหนา่ยเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์และทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม ท าการทดสอบ

แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเข้าใจของค าถามจากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach) ซึ่งได้เท่ากับ 0.825 

คือ  ระดับความน่า เชื่ อถือของแบบสอบถามอยู่ ในระดับดี  (Good)  (George and Mallery, 2003)  ก่อน ท่ีจะท า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 200 ชุด กับ กลุ่มวัยท างานตอนต้น จ านวน 100 ชุด และวัยท างานตอนกลาง จ านวน 100 
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ชุด  ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และ

ค่าเฉลี่ย และสถิติเชงิอนุมานได้แก่ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มวัยท างาน 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามหญิงวัยท างานตอนต้นส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาศัยอยู่กับพ่อแม่  

และญาติ พี่น้อง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ

ลิปสติกส์ เหตุผลท่ีเลือกซือ้เครื่องส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์เพราะสะดวกในการซื้อสินค้า ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามหญิง

วัยท างานตอนกลางส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และญาติ พี่น้อง อาชีพเจ้าของกิจการ/ 

ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท  ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อลิปสติกส์ โดยเหตุผลท่ีเลือกซื้อ

เคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์เพราะสะดวกและมีเคร่ืองส าอางให้เลือกหลากหลายประเภท รวมไปถึงมีการน าเสนอ

โปรโมช่ันในการขายสนิค้า 

ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณค่าของกลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผู้หญิงวยัท างานต่อการซือ้เครื่องส าอางผ่านร้านคา้ออนไลน ์ 

คุณค่าด้านการใช้งาน (Functional Value) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้หญิงวัยท างานมีการรับรู้คุณค่าด้าน

การใช้งานโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยรับรู้คุณค่าในระดับมาก ได้แก่ สามารถเลอืกซื้อเคร่ืองส าอางจากร้านค้าออนไลน์

ได้หลากหลาย ระดับราคาและคุณภาพสินค้าตามความเหมาะสมการซื้อเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีความสะดวกและสบาย  

สามารถซื้อเคร่ืองส าอางท่ีต้องการจากร้านค้าออนไลน์ได้ และร้านค้าออนไลน์มีการน าเสนอขายเคร่ืองส าอางท่ีตรงกับ

ความตอ้งการมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในมติดิ้านคุณภาพของสนิค้าและบริการ และสามารถเปรียบเทียบ สินค้า ราคา และบริการ

ของร้านค้าออนไลน์ได้ง่าย  รวมถึงราคาของสินค้าท่ีจ าหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ถูกกว่าร้านค้าท่ัวไป  ซึ่งอยู่ในมิติด้าน

ความคุ้มค่าคุ้มราคา ในขณะท่ีรับรู้คุณค่าในระดับปานกลาง ได้แก่  สามารถเลือกซื้อเคร่ืองส าอางท่ีเป็นของแท้  

และเชื่อถอืได้ผ่านร้านคา้ออนไลนซ์ึ่งอยู่ในมติดิ้านคุณภาพของสนิค้าและบริการ  

ค่านิยมทางสังคม (Social Value) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน มกีารรับรู้คุณค่าดา้นค่านยิมทาง

สังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรับรู้คุณค่าในระดับมาก ได้แก่ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ เรียนรู้จาก 

การแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น  และตนเองเป็นคนทันสมัย เพราะ สามารถเลือกซื้อ

เคร่ืองส าอางท่ีเพิ่งเปิดตัวใหม่ ผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ทันที และการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ ท าให้เป็นคน

ฉลาดเลือก  

คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Value) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้หญิงวัยท างานมีการรับรู้คุณค่า

ทางด้านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรับรู้คุณค่าในระดับปานกลาง ได้แก่ รู้สึกดี ท่ีได้ซื้อเคร่ืองส าอางผ่าน

ร้านค้าออนไลน์ รู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ซื้อเคร่ืองส าอางร้านค้าออนไลน์ มากกว่าช่องทางการขายแบบปกติ   รู้สึกว่าการซื้อ

เคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์เป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  และรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อซื้อเครื่องส าอาง

ผ่านร้านคา้ออนไลน์ 
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คุณค่าทางด้านความรู้ความคิด (Epistemic Value) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน มีการรับรู้

คุณค่าทางด้านความรู้ความคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรับรู้คุณค่าในระดับมาก ได้แก่  การซื้อเคร่ืองส าอางผ่าน

ร้านค้าออนไลน์ เพราะอยากจะรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความนิยมในตัวสินค้า ของเคร่ืองส าอาง อย่างรวดเร็วกว่าคน

อื่นๆ และการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ ท าให้ได้เรียนรู้แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในการขายเคร่ืองส าอางท่ี

แตกต่างจากเดิม เช่น นวัตกรรมในการพัฒนา เคร่ืองส าอาง นวัตกรรมความปลอดภัย และบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองส าอาง 

เป็นต้น ซึ่งอยู่ในมิติด้านความรู้ (Knowledge)  การซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ ท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

จากการทดลองใช้บริการของร้านค้าออนไลน์ และการซื้อเคร่ืองส าอางออนไลน์ท าให้สามารถเลือกซื้อเคร่ืองส าอางได้

มากกว่า ซึ่งอยู่ในมิติด้านความแปลกใหม่ (Novelty)  การซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ ท าให้อยากจะเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเคร่ืองส าอางจากร้านค้าอยู่ตลอด ซึ่งอยู่ในมิติด้านความรู้ความอยากเห็น (Curiosity)  

การซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อทุกคร้ัง  

และการซื้อเครื่องส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ท่ีผ่านมาท าให้สามารถตัดสินใจเลอืกซื้อเคร่ืองส าอางประเภทเดียวกันท่ีเป็น

สินค้าใหม่หรือแบรนด์เคร่ืองส าอางอื่นได้ ซึ่งอยู่ในมิติด้านจินตนาการ (Fantasy) ในขณะท่ีรับรู้คุณค่าในระดับปานกลาง 

ได้แก่  สามารถเปิดรับการแจ้งเตอืนข้อมูลขา่วสาร เกี่ยวกับสนิค้าและบริการของร้านคา้ออนไลน์ผ่านทางชอ่งทางออนไลน์

อยู่ตลอด ซึ่งอยูใ่นมติดิ้านความรู้ความอยากเห็น (Curiosity) 

คุณค่าด้านเงื่อนไข (Conditional Value) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน มีการรับรู้คุณค่า 

ด้านเงื่อนไขโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรับรู้คุณค่าในระดับมากได้แก่  การซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์  

เพราะจ าหน่ายเฉพาะเครื่องส าอางท่ีไม่สามารถหาซือ้ได้ท่ัวไป จะซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์นี้ เฉพาะอยู่ในช่วง

โปรโมช่ันหรือลดราคา เท่านัน้ และจากกระแสนยิมการซือ้สนิค้าผ่านร้านคา้ออนไลน ์ท าให้เลอืกท่ีจะซือ้เครื่องส าอางผ่าน

ร้านคา้ออนไลนแ์ทนช่องทางอื่น  

อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาการรับรู้คุณค่าของลูกค้าต่อการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์จากมุมมองของผู้บริโภควัย

ท างานตอนตน้ และวัยท างานตอนกลางในจังหวัดเชยีงใหม่ ในคร้ังน้ีสามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

คุณค่าด้านการใช้งาน (Functional Value) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้คุณค่าด้านการใช้งานโดยรวมรับรู้อยู่ใน

ระดับมาก โดยรับรู้ว่าสามารถเลือกซือ้เครื่องส าอางท่ีตรงกับความต้องการได้จากรา้นร้านคา้ออนไลนไ์ด้ พร้อมท้ังมีความ

สะดวกและสบายในการเลอืกซือ้ ท้ังน้ีสามารถเลอืกซือ้เครื่องส าอางจากรา้นค้าออนไลนไ์ด้หลากหลาย ท้ังระดับราคาและ

คุณภาพของสินค้าตามความเหมาะสมโดยราคาของสินค้าท่ีจ าหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นจะถูกกว่าร้านค้าท่ัวไป  

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเปรียบเทียบ สินค้า ราคา และบริการของร้านคา้ออนไลนไ์ด้งา่ยสอดคล้องกับผลการศกึษา

ของชัยนันท์ เพ็ชรอ าไพ (2552) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ในด้านคุณภาพตราสินค้าอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

โดยรับรู้ในปัจจัยย่อยด้านความหลากหลายของประเภทสินค้าและบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงท่ีสุดเช่นกัน  

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนต้นและตอนกลาง มีการรับรู้คุณค่าด้านการใช้งานใน

ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกันในขณะท่ีปัจจัยย่อยท่ีแตกตา่งกันได้แก่ ด้านสามารถซือ้เครื่องส าอางท่ีต้องการจากรา้นค้าออนไลน์
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ได้  โดยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนตน้มกีารรับรู้ถึงคุณค่าในปัจจัยดา้นดังกล่าวมากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม

วัยท างานตอนกลาง ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนต้นอาจมีพฤติกรรมการซื้อและคุ้นเคยต่อ

การซื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า และยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนต้นให้เหตุผลท่ีเลือก

ซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์เพราะสะดวกในการซื้อสินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวณีย์ ใจมูล 

(2554)  โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลท่ีซื้อเคร่ืองส าอางออนไลน์เพราะราคาถูกกว่าการซื้อด้วยวธีิอ่ืน  

ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเป็นเพราะการศึกษาของเสาวณีย์ ใจมูล (2554) ซึ่งเก็บข้อมูลเมื่อปี 2554 ในช่วงนั้นตลาด

ออนไลนอ์าจยังไม่เตบิโตเท่ากับในปัจจุบัน 

ค่านิยมทางสังคม (Social Value)  ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานรับรู้คุณค่าด้านค่านิยมทางสังคมโดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยรับรู้ว่าตนเองเป็นคนทันสมัย เพราะสามารถเลอืกซื้อเคร่ืองส าอางท่ีเพิ่งเปิดตัวใหม่ ผ่านร้านค้าออนไลน์

ได้ทันที และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ เรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 

จนท าให้รู้สกึว่าตนเองเป็นคนฉลาดเลือก โดยสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของขวัญรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ(2559) พบวา่ สตรี

วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีค่านิยมทางสังคมต่อเคร่ืองส าอางแบรนด์เนมเกาหลีในระดับมาก เช่นกัน โดยมีความ

คิดเห็นว่าเครื่องส าอางแบรนดเ์กาหลีเป็นแบรนตามกระแสความนยิมทางสังคม  

คุณค่าทางด้านอารมณ์ (Emotional Value) ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานรับรู้คุณค่าทางด้านอารมณ์เป็น

การรับรู้อารมณ์ ความรู้สกึที่ได้มาจากสินค้าและบริการของร้านคา้ออนไลน์ ท่ีมีความสามารถชว่ยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ 

การยอมรับ การแบ่งปัน สัมพันธภาพท่ีดี และภาพลักษณ์ท่ีดีในกลุ่มทางสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานตอนต้นและ

ตอนกลางรับรู้คุณค่าทางด้านอารมณ์โดยรวมระดับปานกลาง โดยรู้สึกวา่การซื้อเครื่องส าอางผ่านร้านคา้ออนไลน์นั้นเป็น

สิ่งท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวติของตนเอง โดยจะรู้สึกพึงพอใจ รู้สึกดี และเพลิดเพลิน  เมื่อได้ซื้อเคร่ืองส าอาง

จากร้านค้าออนไลน์ มากกว่าช่องทางการขายแบบปกติ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชรินทร์ พูตระกูล (2556) 

พบว่า การรับรู้ทางด้านอารมณ์ของผู้บริโภคนัน้ในช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดยรับรู้ในปัจจัยย่อยด้านความเพลนิ

เพลินในการเลือกซื้อเสื้อผ้า มีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงท่ีสุด ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังนี้รับรู้ในปัจจัยย่อยด้านรู้สึกดี ท่ีได้ซื้อ

เคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเป็นเพราะเสื้อผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นสินค้าคนละประเภทกัน 

เนื่องจากสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางมีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองของคุณภาพ การหมดอายุ เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากมีผลต่อ

สุขภาพร่างกาย แต่ในขณะเสือ้ผ้าเป็นสนิค้าในเร่ืองของแฟช่ัน  

คุณค่าทางดา้นความรู้ความคดิ ( Epistemic Value) ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานรับรู้คุณค่าทางด้านความรู้

ความคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในมิติด้านความรู้ (Knowledge) นั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าการซื้อ

เคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ จะท าให้เกิดการรับรู้ ท่ีรวดเร็วกว่าคนอื่นๆท้ังในเร่ืองของข่าวสาร ความเคลื่อนไหว  

ความนิยมในตัวสินค้า ของเคร่ืองส าอาง ส าหรับในมิติด้านความแปลกใหม่ (Novelty) นั้นพบว่า การซื้อเคร่ืองส าอางผ่าน

ร้านค้าออนไลน์ จะท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทดลองใช้บริการของร้านค้าออนไลน์และสามารถเลือกซื้อ

เคร่ืองส าอางได้มากกว่าโดยในมิติด้านความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) นั้นพบว่า การซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้า

ออนไลน์นั้นมักจะท าให้อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม และการรับรู้ในมิติด้านจินตนาการ (Fantasy) นั้นพบว่า การซื้อ

เคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์ จ าเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อทุกคร้ังโดยจะ
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สามารถตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองส าอางประเภทเดียวกันท่ีเป็นสินค้าใหม่หรือแบรนด์เคร่ืองส าอางอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของพัชรินทร์ พูตระกูล (2556) พบว่า ในด้านการรับรู้คุณค่าทางด้านความรู้ความคิดในมิติของความรู้ 

(Knowledge) ความแปลกใหม่ (Novelty) และจินตนาการ (Fantasy) ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้อยู่ในระดับมากเชน่กัน  

แต่ไม่สอดคล้องในมิติด้านความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) พบว่า มีการรับรู้ในระดับมาก แต่การศึกษาคร้ังนี้มีการรับรู้

ด้านดังกล่าวระดับปานกลาง สาเหตุอาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความส าคัญและน่าสนใจส าหรับ

ผู้หญงิมากกว่าเคร่ืองส าอาง จึงท าให้ผู้หญงิมกีารตดิตามแฟชั่นใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

คุณค่าด้านเงื่อนไข (Conditional Value) ผู้ตอบแบบสอบถามวัยท างานรับรู้คุณค่าด้านเงื่อนไขโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยรับรู้ว่าการซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นเพราะไม่สามารถหาซื้อเคร่ืองส าอางได้จากร้านท่ัวไป 

และจากกระแสนิยมของการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ นั้นท าให้เลือกท่ีจะซื้อเคร่ืองส าอางผ่านร้านค้าออนไลน์แทน

ช่องทางอื่น โดยจะซื้อเฉพาะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นหรือลดราคา เท่านั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัศมาวรรณ  

ละมัยเกศ (2558) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในคุณค่าด้านเงื่อนไขโดยรวมมากเช่นกัน โดยรับรู้ว่าเว็บไซด์

ให้บริการรวมกลุ่มซือ้ออนไลน์มีการใช้งานง่ายกว่าการซื้อสินค้าโดยใช้โทรศัพท์สั่งสินค้าหรือการเลือกซื้อผ่านการไปซื้อท่ี

ร้านคา้ที่ให้บริการโดยตรง  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาในครัง้นี้ มขี้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการร้านคา้จ าหน่ายเครื่องส าอางออนไลน์ ดังตอ่ไปน้ี  

คุณค่าด้านการใช้งาน ส าหรับธุรกิจจ าหนา่ยเครื่องส าอางท่ีมีร้านคา้อยู่แล้วและมีความต้องการขยายตลาดโดย

การเพิ่มช่องทางตลาดแบบออนไลน์จะมีความได้เปรียบในการท าการตลาดแบบออนไลน์ในด้านความมีความน่าเชื่อถือ

มากกว่า ร้านค้าออนไลน์อย่างเดียว ในขณะร้านค้าออนไลน์อย่างเดียวนัน้ก็ควรท่ีจะสร้างแบรนด์ร้านค้าของตนให้มคีวาม

นา่เช่ือถือ นอกจากจะมีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์การรับประกันว่าเป็นสนิค้าของแท้ 100%  แลว้ทางผู้ประกอบการควร

มีวิธีแนะน าการตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของปลอมหรือไม ่จากเว็บไซด์ท่ีใช้ในการตรวจสอบเช่น  http://checkcosmetic.net/ 

เป็นต้น   

คุณค่าด้านค่านิยมทางสังคม ผู้ประกอบร้านคา้เคร่ืองส าอางออนไลนค์วรท่ีจะใชว้ิธีการสื่อสารเข้ามาชว่ยแสดง

ให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู้ว่า การซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเป็นทางเลือกท่ีดี และชาญฉลาด โดยอาจน าเสนอในแง่มุมของความ

คุ้มค่า ของสินค้า ท่ีได้มาเปรียบเทียบกับต้นทุนท่ีลูกค้าจะเสียไปท้ังในเร่ืองของค่าเสียเวลา ค่าความเสี่ยงต่างๆ 

ในการเดินทาง รวมถึงในแงมุ่มของราคาท่ีประหยัดมากกวา่ เมื่อเทียบกับการได้ซือ้ของแท้ในราคาประหยัด  

คุณค่าทางด้านอารมณ์ ในการสร้างคุณค่าทางด้านอารมณ์ให้เกิดขึน้นั้น จึงเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจท่ีมร้ีานค้า

อยู่แล้ว (Offline) ผู้ประกอบการอาจจัดเป็นแคมเปญ ให้ลูกค้าเข้ามากรอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของกิจการ และจะได้รับ

คูปอง ส่วนลดผ่านช่องทาง SMS email หรือ LINE โดยลูกค้าสามารถน าคูปองไปใชท่ี้หน้าร้านจริงได้ทันที  ในขณะท่ีร้านคา้

ออนไลน์อาจน าเอาเทคโนโลย ีเข้าช่วยในการให้ลูกค้าได้ทดลองผลิตภัณฑ์ผ่านชอ่งทางออนไลน์ โดยมีการสร้างหุน่ Model 

หุ่นจ าลองท่ีมีลักษณะคล้ายกับตัวลูกค้าและเลอืกทดลองกับผลิตภัณฑ์ เช่น สีลิปสติก ว่าเข้ากับรูปปาก หรือ สีผิวหรือไม่ 

ก่อนการตัดสินใจซือ้  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   218 

 

คุณค่าด้านความรู้ความคิด ผู้ประกอบการอาจเน้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  

โดยเนน้เนื้อหาที่นา่สนใจ และเป็นเนื้อหาใหมท่ี่ลูกค้าไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และติดตามข้อมูล

ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา อาทเิชน่ แตง่หนา้ยังไงให้มีแฟน  เลอืกสลีิปสตกิสีท่ีเหมาะกับรูปปาก  เป็นต้น   

คุณค่าด้านเงื่อนไข ผู้ประกอบการควรเน้นน าเสนอถึงช่องทางการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์

โดยอาจท าการโปรโมท ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ Facebook  IG หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายของตนให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

รวมถึงการน าเสนอผ่านตัวบุคคล เช่น เน็ตไอดอล ดารา หรือผู้มีชื่อเสียง  ท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์ หรืออาจท าการว่าจ้าง  

เป็นต้น เพื่อกระตุน้ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และตัดสนิใจใชช้อ่งทางออนไลน์แทนช่องทางอื่น 

นอกจากนี้ ยังมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มลูกค้าในวัยท างานตอนต้น (First Jobber Customer ) ผู้ประกอบการอาจมีการกระตุ้นให้เกิดการซือ้เพิม่

มากขึ้นโดยการมอบส่วนลดพิเศษให้แก่กลุ่มลูกค้า โดยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในบางช่วงเวลา เช่น นาทีทอง  

หรือภายในตลอด 1 วัน  การมอบคูปองส่วนลดพเิศษให้กับกลุ่มลูกค้าในการซื้อสินค้าชิ้นตอ่ไป ซื้อ 1 แถม 1 หรือลดราคา 

50% เป็นต้น  

กลุ่มลูกค้าผู้หญิงในวัยท างานตอนกลาง (Middle Management Customer) ผู้ประกอบการร้านค้า

เครื่องส าอางออนไลน์ควรสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าวัยท างานตอนกลางดังตอ่ไปน้ี  

ผู้ประกอบการควรใช้สโลแกน เพื่อสร้างการจดจ าและสื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับรู้ว่าร้านเคร่ืองส าอาง

ออนไลน์มีเคร่ืองส าอางทุกประเภทท่ีลูกค้าต้องการ เช่น มีทุกสิ่งให้เลือกสรร เป็นต้น และออกแบบเว็บไซต์โดยมี  

การแบ่งหมวดหมู่สินค้าให้ชัดเจน และหลากหลายหมวดหมู่ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภท ลิปสติกส์ ควรเลือก

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะน าเข้ามาจ าหน่ายออนไลน์นั้นควรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน าเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ เช่น บรรจุภัณฑ์ท่ี

แปลกใหม่ การทดสอบเร่ืองความปลอดภัย และท าการสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบมากยิ่งขึ้น ควรมีการให้

ข้อมูลเคร่ืองส าอางภายในเว็บไซต์ท่ีละเอียดชัดเจนท้ังรูปแบบ คุณสมบัติ ขนาด ราคา รวมถึงการมีช่องทางการสอบถาม

ข้อมูลท่ีง่ายท้ังท่ีเป็นช่องทางท่ีมีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว  ควรมีการโฆษณาให้ลูกค้ารับรู้ถึงการซื้อเคร่ืองส าอางทาง

ออนไลน์นั้นจะเป็นช่องทางท่ีท าให้ได้เคร่ืองส าอางท่ีไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามช่องทาง offline ท่ัวไปหรืออาจน าเสนอ

เว็บไซต์ให้เป็นสื่อกลางในการจัดหาเครื่องส าอางท่ีหายาก 
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