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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ และเพือ่
เปรียบเทียบปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการ จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และประเภทธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) จากตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการออนไลน์ เฉพาะธุรกิจความงามและ
สุขภาพ จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา โดยใช้คา่ ร้อยละ การแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท�ำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
เทคนิค t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ด้านความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค รองลง
มาคือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านบริการหลังการขาย และด้านชือ่ เสียง ตามล�ำดับผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านความจงรักภักดี
ของผู้บริโภค ด้านความไว้วางใจ และด้านความพึงพอใจ และพบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีประเภท
ธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันในภาพรวม
และในรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียง และด้านความพึงพอใจ
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจความงามและธุรกิจสุขภาพ

Abstract
This study aims to investigate the key success factors for online business and to compare
the key success factors of online business of entrepreneurs classified by individual attributes and
types of business. A survey research was employed and the data were obtained from an online
survey of 400 beauty and wellness entrepreneurs. Statistics used to analyze the data were descriptive
statistics, including percentage, frequency distribution, mean, and standard deviation. The inferential
statistics were used to test the hypothesis, including t-Test and Analysis of Variance (ANOVA). This
study indicates that the most important key success factors for online business was Customers
Loyalty, followed by Satisfaction, Trust, After-sales Service, and Reputation, respectively. The results
of hypothesis testing found that online entrepreneurs, who have different gender have significance
difference in the opinion toward the key success factors for online business in overall and 3
aspects: Customers Loyalty, Trust, and Satisfaction. It is also found that online entrepreneurs in
different types of business have significance difference in the opinion toward the key success
factors for online business in overall and 2 aspects: Reputation and Satisfaction.
Keywords: Key Success Factors, Online Business, Beauty and Wellness Business
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อย่างไรก็ดี การคาดการณ์อตั ราการเติบโตของมูลค่าตลาด E-commerce ปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 พ
ลค่า E-commerce ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.8
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อย่างไรก็ดี การคาดการณ์อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาด E-commerce ปี 2559 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 พบว่ามูลค่า E-commerce ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.86 ดังภาพที่ 2 (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) จึงท�ำให้ผู้
ประกอบการสามารถเข้าสูธ่ รุ กิจออนไลน์ได้งา่ ย ส่งผลให้จำ� นวนร้านค้าออนไลน์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และ
ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะรักษาและขยายฐานลูกค้า
และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจออนไลน์ที่มีจ�ำนวนมากในปัจจุบันได้
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ทีม่ า: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จากเหตุ ผ ลที่ก ล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัย มีค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ใน
จากเหตุ
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ของตนเองให้
แ
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ง
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ง
เพื
่
อ
สามารถ
ออนไลน์ เนื่ อ งจากเล็ง เห็น ว่า ธุร กิจออนไลน์ ในปั จจุบนั มีก ารเติบ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง จึง น่ า จะเป็ น โอกาสที่ดีสาหรับ
เข้ามาแข่งขันในตลาดที่ก�ำลังเติบโตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการจะต้องศึกษาปัจจัยแห่ง
ผูป้ ระกอบการที
จ่ ะพั
นาและต่อยอดธุรรกิกิจจขายสิ
ของตนเองให้
งแกร่านทางสั
ง เพื่องสามารถเข้
งขั้นนในตลาดทีก่ าลังเติบโตนี้ได้
ความส�
ำเร็ฒจในการประกอบธุ
นค้าและบริแกข็ารผ่
คมออนไลน์ามาแข่
ให้มากขึ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูป้ ระกอบการจะต้องศึกษาปั จจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการ
ตถุประสงค์ให้ในการศึ
ผ่านทางสังวัคมออนไลน์
มากขึน้ กษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์
ในการศึกจจัษา
จ�ำแนกตามปั
ยส่วนบุคคล
ยบเที
ยบปัจาเร็
จัยจแห่
งความส�ำเร็จในการประกอบธุ
1. เพื่อศึก3.ษาปัเพืจ่อจัเปรี
ยแห่
งความส
ในการประกอบธุ
รกิจออนไลน์ รกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการ
จ�
ำ
แนกตามประเภทธุ
ร
กิ
จ
2. เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการ จาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเปรีพาณิ
ยบเที
จจัยแห่
ชย์อยิเบปั
ล็กทรอนิ
กส์งความสาเร็จ ในการประกอบธุรกิจ ออนไลน์ ของผู้ประกอบการ จาแนกตาม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ถือเป็นการซือ้ และขายสินค้าหรือบริการทีก่ อ่ ให้เกิดรูปแบบ
ประเภทธุรกิจ
ของการท�ำธุรกิจและธุรกรรม โดยอาศัยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการซือ้ ขายปกติทตี่ อ้ งมีหน้าร้าน ทัง้ นี้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทกี่ ล่าวถึงได้หมายรวมถึงเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อุปกรณ์
แนวคิ ดและวรรณกรรมที
่ยวข้่นอๆง (ภานุวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2550 อ้างถึงใน วิทวัส เค้าคุณากร, 2553, น.21)
พกพาแบบไร้สาย่เกีและอื
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ถือเป็ นการซือ้ และขายสินค้าหรือบริการทีก่ ่อให้เกิดรูปแบบของการ
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ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจความงามและสุขภาพ
เรื่องของความสวยความงามเป็นกิจวัตรที่หลายต่อหลายคนไม่สามารถจะเลี่ยงได้ เชื่อว่าใครๆ
ก็อยากสวยและดูดีเสมอตลอดเวลา จึงท�ำให้ตอนนี้เทรนด์ความงามและการดูแลสุขภาพของคนไทยมา
แรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials) และกลุ่มผู้สูงอายุ (Older) ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่คาดว่าจะมีบทบาทมากในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามในระยะ
ข้างหน้า น�ำมาซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ที่จะผลิตหรือจัดหาสินค้ากลุ่มดังกล่าวมาสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ อย่างไรก็ดี ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
กลุม่ เป้าหมาย การแข่งขันของตลาดทีม่ แี นวโน้มรุนแรงขึน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการทีจ่ ะต้องเร่ง
ปรับตัวและพัฒนาสินค้า หรือน�ำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ดีและรวดเร็วที่สุด และ
จะต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
ความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์
จากความส�ำเร็จเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการต่างไขว่คว้า เพราะหากประสบความส�ำเร็จจะได้รบั
การยอมรับเป็นวงกว้าง อีกทัง้ จะน�ำพามาซึง่ เกียรติยศทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงไปอีกเนิน่ นาน ธุรกิจจะมัง่ คงได้ตอ้ ง
มาจากรากฐานทีม่ นั่ คงทีผ่ ปู้ ระกอบการเป็นผูส้ ร้างขึน้ ชุลพี ร มาสเนตร (2555, น.40) กล่าวถึงความส�ำเร็จของ
กิจการไว้วา่ เป็นการบรรลุเป้าหมายอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยอยูใ่ นลักษณะของผลก�ำไร กิจการ
มีการผลิตสินค้า มีการพัฒนาสินค้า สามารถท�ำการตลาด จ�ำหน่ายสินค้าได้ ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
สินค้า และกิจการได้รับการยอมรับ ในขณะที่ เจนวิทย์ คูหากาญจน์ (2546, น.26-29 อ้างถึงใน ชุลีพร
มาสเนตร, 2555) ได้กล่าวถึง หลักแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประกอบความส�ำเร็จไว้ 3 ประการ ซึ่งมี
ความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวในอนาคต คือ
1. ก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนของตัวเอง ภายใต้ความสอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากร
ที่มีอยู่แล้วเดินตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ค้นหากลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
3. สามารถใช้กลยุทธ์ที่ก�ำหนดขึ้นได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ (2555, น.7-8) ยังได้กล่าวไว้ว่า ความส�ำเร็จของธุรกิจออนไลน์
ประกอบด้วยปัจจัยหลายปัจจัย ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ก�ำหนดขอบเขตของความส�ำเร็จไว้ บางสมมติฐาน
มีเพียงรายรับมากกว่ารายจ่าย สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ บางสมมติฐานต้องใช้รายได้เข้ามาอ้างอิง
ว่ามียอดรายได้เพิ่มขึ้นกี่เท่าตัว โดยบางสมมติฐานก็ไม่ได้ดูในรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า หรือ
บางสมมติฐานวัดจาก ROI หรือ ROA ซึ่งเป็นหลักการคิดตามหลักการบริหารการเงิน
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

วิ ธีการดาเนิ
การวิ จยั ดการวิจัย ปรากฎดังภาพที่ 3
1. นกรอบแนวคิ
1. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั ปรากฎดังภาพที่ 3
ตัวแปรอิ สระ
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- สถานภาพสมรส
- อายุ
- รายได้โดยเฉลีย่ ต่อเดือนจากทาธุรกิจ
- ระดับการศึกษา ออนไลน์
- อาชีพประจา
- ประสบการณ์ในการทาธุรกิจออนไลน์
ตัวแปรอิ สระ
ประเภทธุรกิจ
- เครื่องสาอาง
- อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผม - อาหารเสริมลดน้าหนัก
- ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้า

ตัวแปรตาม
ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็จ ในการประกอบ
ธุรกิจ (ตามแนวคิดของ ภานุ วฒ
ั น์ รัตนดิษฐ์, 2555)
- ด้านความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค
- ด้านชื่อเสียง
- ด้านความไว้วางใจ
- ด้านความพึงพอใจ
- ด้านบริการหลังการขาย

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย
2. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู ้ประกอบการออนไลน์ เฉพาะธุรกิจเครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และธุรกิจอาหารเสริมลดน�้ำหนัก
ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการออนไลน์ตามธุรกิจข้างต้นเท่านัน้ แบ่งเป็นธุรกิจละ 80 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบกวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร
ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ และท�ำการทดสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) และทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability Test)
โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.72-0.86 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA)
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบการออนไลน์ต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จใน
การประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาของธุรกิจความงามและสุขภาพ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและการอภิปราย
ผลดังนี้
1. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์
X¯
S.D.
ระดับความส�ำคัญ
ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค
4.84
0.46
มากที่สุด
ด้านชื่อเสียง
4.43
0.50
มากที่สุด
ด้านความไว้วางใจ
4.47
0.49
มากที่สุด
ด้านความพึงพอใจ
4.49
0.47
มากที่สุด
ด้านบริการหลังการขาย
4.45
0.52
มากที่สุด
รวม
4.54
0.49
มากที่สุด
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จใน
การประกอบธุรกิจ โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้
1) ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์เห็นว่าการที่
จะประสบความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ได้ ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าประจ�ำที่กลับมาซื้อซ�้ำเสมอ และ
การที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าหรือบริการ อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจที่สม�่ำเสมอ
จนกระทั่งอาจมีการซื้อตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความสามารถของ
บริษัทในการดึงดูดและรักษาลูกค้าเดิมไว้ โดยวัดได้จากความถี่และจ�ำนวนสินค้าที่ซ้ือซ�้ำอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา (Otim & Grover, 2006, p.6 อ้างถึงใน ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์, 2557) ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ออนไลน์จงึ ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านนีม้ ากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พือ่ ดึงดูดใจให้ผบู้ ริโภคมีความจงรักภักดีตอ่ ธุรกิจ
ไปนานๆ
2) ด้านความพึงพอใจ จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการออนไลน์เห็นว่ารูปภาพและคุณสมบัติ
ของสินค้าที่มีความถูกต้องตามความเป็นจริง และเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลและโทรศัพท์พกพาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จะท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าและ/หรือใช้บริการมากทีส่ ดุ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรภัทร ธูปพนม (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์อเี บย์ และพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์อเี บย์มากทีส่ ดุ ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและ
การออกแบบเว็บไซต์ที่ดึงดูดความสนใจ อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนั้นไม่มีวันสิ้นสุด
มีการเปลีย่ นแปลงได้แสมอ ตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็นความรูส้ กึ ระดับ
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลหรือประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ กับ
ความคาดหวังของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ สินค้าและบริการนัน้ ซึง่ สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบดังนี้ 1) ความพึงพอใจอัน
เนื่องมาจากความคาดหวัง 2) ความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความปรารถนา 3) ความพึงพอใจอันเนื่องมา
จากความยุตธิ รรม และ 4) ความพึงพอใจอันเนือ่ งมาจากความหวังจากประสบการณ์พนื้ ฐาน (ณัฐพล ปะมี,
2558) อีกทัง้ ความรูส้ กึ ทางบวกของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าและบริการนัน้ ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะ
ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
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3) ด้านความไว้วางใจ จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการออนไลน์เห็นว่าเว็บไซต์ทมี่ กี ารรักษา
ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวให้กับลูกค้า และเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงด้านที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และพบว่า ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และด้านการบอกต่อส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยลักษณะธุรกิจ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านการบอกต่อส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ส่วน
ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านขนาด ชื่อเสียงการสื่อสารความปลอดภัยในการท�ำธุรกรรม และ
คุณภาพข้อมูล ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจเนื่องมาจากความไว้วางใจเป็น
ความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายสินค้าสร้างขึ้นในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภค
จะได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภค และผู้ขายสินค้าหรือบริการใน
ระยะยาว เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคในกลุม่ ธุรกิจออนไลน์สว่ นใหญ่จะตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการก่อนได้รบั สินค้า
หรือบริการจริง และเมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับนั้น เกินความคาดหวังที่ได้
ตั้งไว้ ก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของความน่าเชื่อถือในผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Crosby, Evans &
Cowles, 1990 อ้างถึงใน ปพน เลิศชาคร, 2559, น.19) ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภค
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์อีกอย่างหนึ่ง เพราะความไว้วางใจจาก
ผูบ้ ริโภคจะสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ในระยะยาว และอาจน�ำไปสูค่ วามภักดีตอ่ ผูป้ ระกอบการและธุรกิจอีกด้วย
4) ด้านบริการหลังการขาย จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์เห็นว่าการมีประกัน
สินค้าให้กับลูกค้า และเว็บไซต์ของธุรกิจที่มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทราบ
ความเคลื่อนไหวของบริษัท กิจกรรมของบริษัท และรู้จักสินค้าใหม่ๆ ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยให้
ประสบความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับกรุงไทย แอกซ่า อคาเดมี่ (2558) ที่ให้
ความส�ำคัญกับบริการหลังการขายเช่นกัน กล่าวคือ การขายเป็นเพียงด่านแรกที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่การบริการหลังการขายจะเป็นด่านส�ำคัญที่เน้นย�้ำความมั่นใจให้กับลูกค้า
ว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนในการซื้อสินค้าครั้งนั้น ดังนั้น ในการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแต่ขายเพื่อให้ได้
มาซึง่ เงินจากผูบ้ ริโภคเท่านัน้ การให้บริการทีด่ ตี งั้ แต่ผบู้ ริโภคสอบถามข้อสงสัยในสินค้าก่อนสัง่ ซือ้ ไปจนถึง
การติดตามเอาใจใส่ผบู้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้าหรือใช้บริการไปแล้ว โดยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจและจริงใจ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจกับการบริการ
5) ด้านชือ่ เสียง จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการออนไลน์เห็นว่าเว็บไซต์ของธุรกิจเป็นทีร่ จู้ กั
กันอย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของธุรกิจเป็นรูจ้ กั ในสังคมทัว่ ไป มีผลต่อความส�ำเร็จใน
การประกอบธุรกิจ อาจเนือ่ งมาจากการรับรูต้ อ่ ชือ่ เสียงของเว็บไซต์เป็นสิง่ ส�ำคัญมากส�ำหรับผูบ้ ริโภคทีจ่ ะ
ท�ำการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้ากับ
เว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์มาก่อนมักจะต้องการข้อมูลทีท่ ำ� ให้ตนสามารถเชือ่ ถือเว็บไซต์นนั้ ๆ ได้ (Barber,
1983 อ้างถึงใน ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์, 2558, น.20) ดังนั้น ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้
เลยว่า การมีชื่อเสียงที่ดีย่อมมาซึ่งความได้เปรียบ เพราะธุรกิจที่มีชื่อเสียงนั้นจะท�ำให้ผู้บริโภคมอบความ
ไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และจะน�ำมาซึ่งความสามารถในการท�ำก�ำไรระยะยาวและสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจนั้นอีกด้วย

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 149

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผู้ประกอบการออนไลน์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันโดยใช้ค่าสถิติ t-test น�ำเสนอในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการออนไลน์จ�ำแนกตาม เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ผลการ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการ
(n = 73)
(n = 327) t-test Sig.
ทดสอบ
ประกอบธุรกิจออนไลน์
สมมติ
ฐาน
X¯ S.D. X¯ S.D.
ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค 4.35 .56 4.52 .43 -2.414 .018
แตกต่าง
ด้านชื่อเสียง
4.41 .48 4.44 .51 -0.507 .612 ไม่แตกต่าง
ด้านความไว้วางใจ
4.33 .56 4.51 .47 -2.870 .004
แตกต่าง
ด้านความพึงพอใจ
4.38 .57 4.51 .44 -2.056 .040
แตกต่าง
ด้านบริการหลังการขาย
4.36 .54 4.47 .51 -1.646 .101 ไม่แตกต่าง
ภาพรวม
4.36 .46 4.49 .36 -2.143 .035
แตกต่าง
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการณ์ออนไลน์ทเี่ ป็นเพศหญิง ให้ความส�ำคัญ
กับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค ด้านความไว้วางใจ และด้านความพึงพอใจ
รวมทัง้ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในภาพรวม มากกว่าผูป้ ระกอบการเพศชาย อาจเนือ่ งมาจากสินค้าทีเ่ พศหญิง
ซือ้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุม่ ธุรกิจความงาม และอาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก เพราะฉะนัน้ จึงมีความจ�ำเป็น
ที่ตอ้ งอาศัยความไว้วางใจและความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างมาก หากผูป้ ระกอบการ
ออนไลน์สามารถสร้างความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้า และการท�ำธุรกิจออนไลน์ที่รวดเร็วและปลอดภัย
ให้กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้ผบู้ ริโภคเกินความคาดหวังทีต่ งั้ ไว้ จะน�ำไปสูก่ ารกลับมาซือ้ ซ�ำ 
้
ปากต่อปากในทางทีด่ ี รวมถึงความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคในทีส่ ดุ สอดคล้องกับศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538
อ้างถึงใน ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี, 2559, น.10) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่ส�ำคัญเช่นกัน
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตัวแปรด้านเพศ จากการทีผ่ หู้ ญิงต้องออกท�ำงานนอกบ้านมากขึน้
ด้วยสาเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ผหู้ ญิงรักสวยรักงาม ดูแลหุน่ ดูแลสุขภาพกว่าเมือ่ ก่อน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการออก
ไปท�ำงาน พบปะเจ้านาย เพือ่ นร่วมงาน หรือลูกค้า ในการแต่งหน้าแต่งตัวให้ดดู ตี ลอดเวลา จึงอาจส่งผลให้
สตรีเป็นกลุม่ เป้าหมายทีค่ วรพิจารณา เนือ่ งจากสตรีจะเป็นผูต้ ดั สินใจในการซือ้ และมีอำ� นาจการซือ้ มากกว่า
3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ผูป้ ระกอบการออนไลน์ทมี่ ปี ระเภทธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis
of Variance (ANOVA) น�ำเสนอในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการออนไลน์จ�ำแนกตาม ประเภทธุรกิจ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ประเภทธุรกิจ
X¯ S.D.
F
Sig.
ผลการ
ในการประกอบธุรกิจ
ทดสอบ
ออนไลน์
สมมติฐาน
1. ด้านความจงรักภักดี
เครื่องส�ำอาง
4.47 .55
ของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4.45 .43
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4.58 .35 1.917 .107 ไม่แตกต่าง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4.40 .48
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก 4.53 .45
2. ด้านชื่อเสียง
เครื่องส�ำอาง
4.38 .46
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4.45 .55
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4.54 .42 2.760 .028 แตกต่าง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4.30 .47
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก 4.49 .55
3. ด้านความไว้วางใจ
เครื่องส�ำอาง
4.50 .54
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4.43 .46
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4.52 .44 1.585 .178 ไม่แตกต่าง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4.38 .55
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก 4.55 .44
4. ด้านความพึงพอใจ
เครื่องส�ำอาง
4.51 .53
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4.39 .45
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4.58 .41 2.893 .022 แตกต่าง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4.39 .51
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก 4.55 .41
5. ด้านบริการหลัง
เครื่องส�ำอาง
4.46 .53
การขาย
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4.38 .51
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4.53 .51 1.489 .205 ไม่แตกต่าง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4.37 .52
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก 4.49 .52
ภาพรวม
เครื่องส�ำอาง
4.46 .45
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4.42 .35
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4.55 .33 3.007 .018 แตกต่าง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4.37 .41
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก 4.52 .36
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ยังพบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 2 ด้าน
คือ ด้านชื่อเสียง และด้านความพึงพอใจ โดยผู้ประกอบการออนไลน์ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ให้
ความส�ำคัญกับด้านชือ่ เสียง และด้านความพึงพอใจมากกว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านอืน่ ๆ และผูป้ ระกอบ
การออนไลน์ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
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ในภาพรวมมากกว่าประเภทธุรกิจอืน่ ๆ อาจเนือ่ งมาจากปัจจุบนั ต้องพบเจอกับมลภาวะทางอากาศหรือฝุน่
ละออง และมลภาวะทางน�ำ 
้ ซึง่ ล้วนเป็นปัจจัยทีม่ สี ว่ นในท�ำลายผิวหน้าทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็นการท�ำลายของ
ชัน้ คอลลาเจนและชัน้ ไขมัน ซึง่ เป็นชัน้ เกราะก�ำบังหลักในการปกป้องผิวของร่างกาย อาจจะท�ำให้เกิดการน�ำ
มาซึ่งสาเหตุหลักของความหมองคล�้ำ ริ้วรอย สิว การอุดตัน และยังรวมถึงอาการแพ้และอักเสบของผิว
หน้าอีกด้วย เพราะฉะนัน้ การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงผิวหน้าจึงมีความส�ำคัญมาก พวกแบรนด์ตา่ งๆ
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากทีจ่ ะต้องผลิตสินค้าทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการให้กบั ผูบ้ ริโภคเพือ่ สร้างความพึงพอใจขัน้ สุดตามทีผ่ บู้ ริโภคได้ตงั้ ความหวังไว้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรท ธรรมวิทยาภูมิ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริการสถานีบริการน�ำ้ มันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่าปัจจัยด้านคุณค่าของสินค้า
หรือบริการที่ลูกค้าได้รับส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจคือ
ความรู้สึกที่เป็นการยอมรับ ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการและ
การรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ (ภานุเดช รัตน-ดิษฐ์, 2558) รวมถึงชื่อเสียงที่ดีและการเป็น
ที่รู้จักทั้งสังคมออนไลน์และสังคมทั่วไปของธุรกิจจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความรวดเร็วในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการวิจยั ท�ำให้ทราบถึง ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการออนไลน์ตอ่ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ เพือ่ ไว้เป็นข้อมูลให้ผปู้ ระกอบการได้นำ� ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน แก้ไขปัญหา
และปรับปรุงด�ำเนินธุรกิจ ให้สามารถอยู่รอดและประสบความส�ำเร็จแบบยั่งยืน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้า สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพเป็นผูป้ ระกอบการออนไลน์
ให้ประสบความส�ำเร็จ เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผู้
วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการออนไลน์ตามปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ โดย
เรียงตามระดับความส�ำคัญที่ค้นพบจากงานวิจัย ดังนี้
1.1 ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ควรให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพและการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจที่สม�่ำเสมอ จน
กระทั่งลูกค้ามีการกลับมาซื้อสินค้าซ�้ำอีก
1.2 ด้านความพึงพอใจ ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้า
ไม่ควรใช้รูปภาพและการเขียนค�ำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าที่เกินความเป็นจริง จนอาจท�ำให้ผู้บริโภค
เกิดการเข้าใจผิดในคุณสมบัติของสินค้า และควรให้ความส�ำคัญคุณภาพของสินค้าให้มาก เพื่อที่จะตอบ
สนองความคาดหวังและความต้องการได้ตรงกับที่ลูกค้าพึงพอใจ รวมถึงควรออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถ
แสดงผลได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์พกพา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการให้กับผู้บริโภค
1.3 ด้านความไว้วางใจ ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ควรให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย
ในข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นใจ เชื่อมั่นต่อเว็บไซต์ ผู้บริโภคจะได้แวะเวียนกลับ
มาซื้อซ�้ำ และอาจแนะน�ำบอกเล่าให้ผู้อื่นได้ทราบอีกด้วย
1.4 ด้านบริการหลังการขาย ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ควรให้ความส�ำคัญกับการให้บริการ
ทีด่ เี ยีย่ มแก่ผบู้ ริโภคทัง้ ก่อนและหลังซือ้ สินค้าหรือบริการ เพือ่ ช่วยสร้างความประทับใจ เพราะความประทับ
นั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้บริโภคเก่าใหม่ให้เข้ามาเรื่อยๆ
1.5 ด้านชื่อเสียง ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
ควรให้ความส�ำคัญกับการรับรู้ของผู้บริโภคในด้านบวกเสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมการโปรโมทสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เช่น ความถี่ในการโปรโมทสินค้าต่อวัน ช่วงเวลาในการโปรโมทสินค้า
เป็นต้น เนื่องจากการโปรโมทสินค้าก็เปรียบเสมือนการเปิดร้านเชิญชวนให้ผู้บริโภคได้เห็นและรู้ว่าสินค้า
ของเราคืออะไร ซึ่งยิ่งโปรโมทบ่อยโอกาสที่กลุ่มผู้บริโภคจะเห็นสินค้ายิ่งมีมากขึ้น โอกาสในการสั่งซื้อ
สินค้าหรือบริการอาจเพิ่มตามไปด้วย
2) ในการศึก ษาครั้งต่อ ไปควรศึก ษาเพิ่ม เติ ม ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการประเภทธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากประเภทธุรกิจความงามและสุขภาพ เพือ่ ต้องการความคิดเห็นในมุมมองทีห่ ลากหลายจากผู้
ประกอบการณ์ธรุ กิจออนไลน์ประเภทอืน่ ๆ เช่น ธุรกิจเสือ้ ผ้า ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ เป็นต้น จะได้เปรียบเทียบกัน
ว่าในกลุม่ ธุรกิจอืน่ ทีน่ อกเหนือจากธุรกิจความงามและสุขภาพแล้ว มีความคิดเห็นทีเ่ หมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไรบ้างต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
3) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการออฟไลน์ เพื่อดู
แนวโน้มความสนใจที่เปลี่ยนมาขายสินค้าแบบออนไลน์
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