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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ คือ เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัย

การสื่อสารการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านโปรโมชั่น ด้านบริการ  

ด้านผู้ขาย ด้านร้านค้าออนไลน์ และด้านการสื่อสาร) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเครื่องประดับบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบการศึกษาในเชิงส ารวจ 

(Survey Study) ในลักษณะของการศึกษาแบบตัดช่วงเวลา (A Cross-Sectional Study) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดมีจ านวน 400 คน ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลคือเดือนมิถุนายน 2558 ส าหรับประชากร

เป้าหมายของการศึกษาคือ ผู้บริโภคผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 35 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเคยมีประสบการณ์การซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24 - 29 ปี มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท  ในด้านพฤติกรรม

การซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับ

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านร้านค้าในอินสตาแกรม (Instagram) มากเป็นอันดับแรก และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเครื่องประดับประเภทต่างหูมากที่สุด มีความถี่ในการซื้อเครื่องประดับบน
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 1-3 ครั้ง และมูลค่าเฉลี่ยของสินค้า

เครื่องประดับที่ซื้อในแต่ละครั้ง คือ 101-500 บาท และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภค

ผู้หญิงที่มีลักษณะทางประชากร (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้) ที่แตกต่างกัน จะมีปัจจัยการ

สื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน โดย

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม

ตัวอย่างมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผู้ขาย รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และอันดับที่สามคือ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ค าส าคัญ:พฤติกรรมผู้บริโภค, การสื่อสารการตลาด, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, 

เครื่องประดับ 

Abstract 
 The two purposes of this research are to explore Bangkok women’s decision-
making to purchase the accessories through social media and to examine the 
marketing communication factors (product, price, distribution, promotional campaign, 
service, vendor, online shop and communication) affecting Bangkok women’s 
decision-making to purchase the accessories through social media. This research 
employs the survey and cross-sectional approaches, while the questionnaire is used 
as a tool for data collection, which is conducted in June 2015. The target group 
includes 400 women of 18-35 year old living in Bangkok. They have an experience of 
purchasing the accessories through social media in the past 3 months. According to 
the research results, the samples are mostly at the age of 24-29 years holding the 
Bachelor degree. They work in the private sector and earn 20,001-30,000 Baht.  
With regard to their behaviours, most of them buy the accessories from the shops 
available in the Instragram and the item purchased most is the earrings. Besides,  
in the past 3 months, they purchase the accessories 1-3 times with an average value 
of 101-500 Baht per each purchase. The hypothesis testing also reveals that  
the different characteristics of population (age, educational level, career and income) 
will result in the difference of marketing communication factors affecting their 
decision-making to purchase the accessories through social media. In particular,  
the most influential factors are vendor, distribution and product, respectively. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและส าคัญต่อชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้น 

กลายเป็นการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ที่ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งในด้าน

การศึกษา การท างาน การติดต่อสื่อสาร และการพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงผู้ที่ท าธุรกิจการค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ต่างก็น าสื่ออินเทอร์เน็ต

มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ส่งผลถึงด้านการท าธุรกิจเช่นกัน ท าให้ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ จ าเป็นต้อง

มีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการพัฒนาในยุคดิจิทัล ซึ่งหลาย

องค์กรก็ได้น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการกลุ่มผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการ 

ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วรวมถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินธุรกิจด้วย ซึ่งเป็นที่มาของ

ธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องประดับก็ได้น าไปขายใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น และร้านค้าเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีจ านวนเพ่ิม

มากขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากเครื่องประดับกับผู้หญิงนั้นเป็นของคู่กันมาช้านาน ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใช้

เครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นแหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการประดับร่างกาย

เพ่ือความสวยงาม เสริมบุคลิกให้โดดเด่น และยังเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตน รสนิยม และฐานะทางสังคม

ของผู้ที่สวมใส่ อีกทั้งเครื่องประดับยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่มากขึ้น 

เพราะท าให้ดูดีมี เสน่ห์  ดังค ากล่าวที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” นอกจากนี้

เครื่องประดับบางประเภทยังช่วยรักษาโรค และเสริมเรื่องความเชื่อต่างๆ อีกด้วย   

จากความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือน าผล

ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผู้ที่สนใจได้ใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค

ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

 รูปแบบการศึกษา คือ ใช้การศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 

Study) ในลักษณะของการศึกษาแบบตัดช่วงเวลา (A Cross-Sectional Study) ที่ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยตนเอง  

ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริโภคผู้หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้

ที่เคยซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเก็บกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

- ร้านค้าออนไลน ์

- ประเภทเครื่องประดบั 

- ความถี่ในการซื้อ (ครั้ง)/3เดือน 

- มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท)/ครั้ง 

 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ (Product) 

- ราคา (Price) 

- สถานท่ีจัดจ าหน่าย (Place) 

- การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ด้านบริการ 

- ด้านคุณลักษณะของผู้ขาย 

- ด้านร้านค้าออนไลน ์

- ด้านการสื่อสาร 
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ทั้งหมดจ านวน 400 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพ่ืออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง  และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 

Statistics) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 

ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 โดยใช้วิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.6 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.8  เนื่องจาก คนกลุ่มนี้เป็นคนวัยท างานซึ่ง

ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเวลา  จึงนิยมหันมาซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน ซึ่งเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูงทั้งด้านทักษะความรู้

ความสามารถและภาพลักษณ์ท่ีต้องดูดีและน่าเชื่อถือ จึงต้องสวมใส่เครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ 

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนให้ดูดี สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของฟิลิป คอทเลอร์ 

(Philip Kotler อ้างถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2540, น. 105 ) ที่ได้กล่าวถึงสิ่งกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและ

ความต้องการของตน น ามาซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

ด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อ

เครื่องประดับประเภทต่างหู คิดเป็นจ านวนร้อยละ 54.0 และมีความถี่ในการซื้อเครื่องประดับบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา คือ 1 – 3 ครั้ง คิดเป็นจ านวนร้อยละ 

53.25  และมูลค่าเฉลี่ยที่ซื้อในแต่ละครั้งคือ 101 – 500 บาท คิดเป็นจ านวนร้อยละ 28.00 โดย

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการซื้อเป็นอันดับแรก คือ อินสตาแกรม (Instagram) 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.41 รองลงมาคือ เฟสบุ๊ค (Facebook) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.21 อันดับสามมีค่าเฉลี่ย

เท่ากันทั้ง 2 ประเภทคือ  เว็บไซต์ ( Website) และไลน์ (Line) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 โดยเฉพาะ

ร้านค้าที่มีผู้ขายเป็นดาราหรือผู้มีชื่อเสียง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของ Melvin T. 
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Copeland ที่กล่าวว่า ชื่อเสียงและภาพพจน์ (Reputation and Image) ของร้านค้าและผู้ขายจะลด

ความกลัวที่จะถูกหลอกลวงลงได้ และเป็นสิ่งจูงใจที่จะท าให้มีการอุปถัมภ์ร้านค้า ดังนั้น ร้านค้าที่มี

ผู้ขายเป็นดาราหรือผู้มีชื่อเสียง และร้านค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี จึงได้รับความนิยมมากกว่าร้านค้าบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ   

ด้านปัจจัยการสื่อสารการตลาด พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเกือบทุกด้านมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยคือ 3.65) 

โดยปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ ปัจจัยการสื่อสารการตลาดด้านผู้ขาย โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับ

มาก (เฉลี่ยเท่ากับ 3.98)  รองลงมาคือ  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับความเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) และอันดับที่สามคือ ปัจจัยการสื่อสาร

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) ซึ่งสาเหตุ

ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดด้านผู้ขายมากที่สุด เนื่องจาก ร้านค้าบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นร้านค้าที่ผู้บริโภค ไม่รู้จักผู้ขาย และไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสสินค้าจริง

ภายในร้าน ได้ ท าให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริทรัพย์ พันธุ์ช่างทอง 

(2555, น. 33) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในเฟสบุ๊คของสุภาพสตรี ซึ่งกล่าว

ว่า ส าหรับคนที่ไม่ซื้อสินค้าออนไลน์นั้น มีความเห็นว่า การซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง

ต่อการฉ้อโกงของผู้ขาย กล่าวคือ อาจไม่ได้รับสินค้าหลังจากช าระเงินแล้ว และอาจติดต่อผู้ขายไม่ได้  

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมมติฐานได้รับการยอมรับ กล่าวคือ ผู้บริโภคผู้หญิงที่มี

ลักษณะทางประชากร (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้) ที่แตกต่างกัน จะมีปัจจัยการสื่อสาร

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  โดยที่

ผู้บริโภคผู้หญิงที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ตามปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยการสื่อสารการตลาดมีผลต่อกลุ่ม

ตัวอย่างอายุระหว่าง 18 - 23 ปี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 30 - 35 ปี นอกจากนี้ และปัจจัย

การสื่อสารการตลาดมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพรับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา แก้วเทพ 

(2547) ที่กล่าวว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ  
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เนื่องจากแตล่ะช่วงชีวิตคนเรา จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้เวลาอยู่ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักร

ชีวิต  (Life Cycle) จึงมีผลต่อปริมาณรูปแบบเนื้อหาของปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่เปิดรับด้วย 

กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า จะมีการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านการสื่อสาร

การตลาดมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี  และอนุปริญญา/ปวส.  ซึ่ งสอดคล้อ งกับทฤษฎีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่ว่า คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ย่อมจะมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ 

รสนิยมและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูงก็จะมีความสนใจข่าวสาร

กว้าวขวาง แต่จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องมีหลักฐานหรือบุคคลสนับสนุนเพียงพอจึงจะเชื่ อ  

(มนชยา โพธิยพ, 2555) และผู้บริโภคผู้หญิงที่มีรายได้แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยการสื่อสาร

การตลาดมีผลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี

รายได้ 10,001 – 20,000 บาท, กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท, กลุ่มตัวอย่างที่มี

รายได้ 30,001 –  40,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท ตามล าดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐภัทร บทมาตร (2554) ที่กล่าวว่า “รายได้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อการ

บริโภครายได้เป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคนตลอดจนก าหนดความคิดของคนก ากับสิ่งต่างๆ 

และพฤติกรรมต่างๆ คนที่มีรายได้แตกต่างกัน จึงมีปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อแตกต่างกัน 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สมมติฐานได้รับการยอมรับ กล่าวคือ ผู้บริโภคผู้หญิงที่มี

ลักษณะทางประชากร (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้) ที่แตกต่างกัน จะมีปัจจัยการสื่อสาร

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ขาย

และผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด เพ่ือน าเสนอข้อมูล

ข่าวสารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเลือกเครื่องมือและเนื้อหาสารที่จะส่งไปยังผู้บริโภค

ให้เหมาะสม  และร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับ

ผู้บริโภค โดยผู้ขายจะต้องมีตัวตน สามารถพิสูจน์ได้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าอย่างละเอียด 
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เช่น หน้าตาของผู้ขาย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้งร้าน และร้านค้าควรมีช่องทางการติดต่อที่

หลากหลายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการควรจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี มีหลายหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกซื้อ และสินค้าควร

มีดีไซน์ มีเอกลักษณ์ และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและสะดุดตา  และร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ควรมีรีวิวของลูกค้าที่เคยบริโภคหรือใช้สินค้า เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจและความน่าสนใจให้กับร้านค้า   

จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคตดังต่อไปนี้ คือ  

1.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถ

อ้างอิงผลการศึกษาไปสู่ประชากรทั้งประเทศได้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรศึกษาประชากร

กลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่แม่นย าและสามารถอ้างอิงผลการศึกษาสู่

ประชากรทั้งประเทศได้ 

2.  ควรศึกษาเครื่องประดับประเภทอ่ืนๆด้วย เช่น เครื่องประดับอัญมณีแท้ สินค้าแบรนด์-

เนม กระเป๋า เป็นต้น เพ่ือจะได้ทราบและเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยการสื่อสาร

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับประเภทอ่ืนๆบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3.  ควรมีการน ารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสังเกตการณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะได้ข้อมูลในเชิงลึกไปปรับปรุง

และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 
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