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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) ศึกษาการ
บริหารจัดการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ
เครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ท าประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการ วิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2) การบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขาย
สินค้าออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารจัดการธุรกิจ ผู้ประกอบการ สินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอาง 

 
Abstract 

 This research was aimed to study the characteristics of cosmetics business 
entrepreneur through the social network, study the management of the cosmetics business 
through the social network, and study the success factors of the cosmetics business through 
social network. The respondents were the students of the Faculty of Management Sciences, 
Suan Sunandha Rajabhat University. A self-administered questionnaire was used in data 
collection. Totally, 150 questionnaires were returned. Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient was employed to examine the hypotheses. Findings showed that the characteristics 
to success in the business of online sales, and the business management of entrepreneurs to 
success in the online sales business were at the highest level. Findings also revealed 
entrepreneurial characteristics and business management were related to the success of online 
sales. 
 
Keywords: Entrepreneur, Business Management, Online Sales of Cosmetics 
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1. บทน า  
 1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ในโลกยุค Globalization ที่เทคโนโลยีก้าวล้ าไปไกลอย่างไร้ขีดจ ากัด ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าหากันท าให้ผู้คนในสังคม มีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา วิธีการ
ด ารงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาระส าคัญส าคัญที่แทบทุกประเทศในปัจจุบันล้วน
ต้องการสร้างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ จึงมีการพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากความจ าเป็นต่างๆ ในด้านการด ารงชีวิตของคนที่พึ่งพา
เทคโนโลยีมากขึ้นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญอย่างมาก และเติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด คือ เทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงติดต่อสื่อสารข้อมูลไปได้ทั่วโลก เทคโนโลยีมี การ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้เทคโนโลยีมีความส าคัญไม่น้อยในชีวิตประจ าวัน เพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สามารถสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็ว การเข้ามาของเทคโนโลยีมีเข้ามามากมาย และวันนี้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ว่าใครก็ใช้กันทุกเพศทุกวัย สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เพราะนอกจากจะใช้
ติดต่อสื่อสารแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้อีกมากมาย จึงกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราเป็นอย่างมากจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง , 
2560) สังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีความส าคัญไม่น้อย เพราะเป็นเสมือนสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียมีเดียที่หลากหลาย เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสังคม
ออนไลน์ที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีผู้ใช้มากมายทั้งนักเรียนนักศึกษา ดารา นักร้อง นักการเมืองหรือแม้กระทั่ง
บุคคลส าคัญระดับประเทศ 
 ในปัจจุบันเครื่องส าอางนับได้ว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทที่ส าคัญในการ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น  
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความส าคัญและมีความต้องการในสินค้าประเภทเครื่องส าอางมากขึ้น
มากกว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากการเปลี่ยนแปลงมาให้ความสนใจและใส่ใจกับตนเองมากขึ้น มีการดูแลความสวย
ความงาม สุขภาพและรูปลักษณ์ภายนอก รวมไปถึงวิถีชีวิตและรูปแบบการด ารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจน
เกิดค่านิยมเรื่องความสวยความงามในชีวิตประจ าวันซึ่งการบริโภคเครื่องส าอางของผู้บริโภคก็เปลี่ยนช่องทาง
การซื้อเป็นการเข้าถึงสินค้าในรูปแบบออนไลน์มากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งจากสถิติความนิยมในการซื้อสินค้าบิวตี้ในร้านค้า
ออนไลน์เมื่อปี 2561 โดยมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของ MarketingOOPS! (2562) ที่น าเสนอผลการศึกษาของ 
Ecommerce IQ เกี่ยวกับพฤติกรรการซื้อเครื่องส าอางค์และสินค้าบิวตี้ของคนไทย พบว่า 1 ใน 4 ของ 1,874 
คน ที่ตอบผลส ารวจพบว่าซื้อเพราะ “ลดราคา” มากที่สุด เหตุผลรองลงมาไม่แพ้กันคือ “มีบริการส่งฟรี”  
คิดเป็น 24% และมีสินค้าให้เลือกเยอะ คิดเป็น 19.1% 
 

 
 

ภาพที ่1 สถิติการซื้อเครื่องส าอาง 
ที่มา: MarketingOOPS! (2562) 
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 นอกจากนี้ ยังมีผลส ารวจของชนิดของสินค้าที่ซื้อในร้านค้าออนไลน์ ดังภาพ 
 

 
ภาพที ่2 ชนิดของสินค้าทีซ่ื้อในร้านค้าออนไลน์  

ที่มา: MarketingOOPS! (2562) 
 

 จากที่มาและความส าคัญเบื้องต้น รวมถึงโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ มีความสะดวกและ
สามารถด าเนินการขายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน และเป็นช่องทางการสร้างรายได้ส าหรับบุคคล
ทั่วไป รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน ดังนั้น การเปิดร้านค้าออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
ได้รับความนิยมและช่วยสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาได้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องส าอาง โดยศึกษาจากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันเกิดผู้ประกอบการหน้า
ใหม่ที่ทั้งศึกษา และท าธุรกิจขายเครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ด้วยว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการขายนั้นมี
ตัวแปรใดที่เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการธุรกิจกับ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 1.3  สมมติฐานในการวิจัย 
  1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผู้ประกอบการการขายสินค้า
ออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  2) การบริหารจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผู้ประกอบการการขายสินค้าออนไลน์
ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยมี
การด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ บัญชี จ านวน 5,544 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ บัญชี โดยกลุ่มตัวอย่างจะมาจากการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณค่าเท่ากับ .05 ท าการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power โดยก าหนดการค านวณหา
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างและหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน (Faul, Erdfelder, 
Buchner, & Lang, 2009) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ 67 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 150 
คน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และป้องกันหากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์  
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Questions) รวมทั้ งแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Questions) โดยแบ่ง
โครงสร้างค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 
มาตราส่วนประเมินค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ มีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 2) การหาคุณภาพเครื่องมือ ก่อนการรวบรวมข้อมูลมีการทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือ 
(Validity) โดยที่ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจมา
ท าการทดสอบ (Pre–Test) กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α -Coefficient) สูตรของ
ครอนบราค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับไว้ที่ 0.75 เมื่อท าการเก็บรวมรวม
ข้อมูลและท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ พบว่า แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีค่าความ
เชื่อมั่นระหว่าง 0 ≤ α = .783 ≤ 1 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นมากจากนั้นปรับปรุง
แบบสอบถามในเรื่องการใช้ภาษาและความเข้าใจง่ายในทุกประเด็น 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
  คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลีย่  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
  คะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง  
  คะแนนเฉลีย่  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
  คะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละ
กลุ่มที่ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ .001  
  
3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 3.1 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า จากการศึกษาในด้านของคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ �̅� S.D. ความหมาย 
มีความใฝ่เรยีนรู้หาข้อมูลอยู่เสมอ 3.99 .613 มาก 
มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า 4.57 .628 มากที่สุด 
มีทักษะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเปน็อย่างด ี 4.81 .413 มากที่สุด 
มีความกล้าเสีย่งต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 3.47 1.091 มาก 
มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 4.44 .524 มากที่สุด 
มีเพื่อนในสงัคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก 4.12 .694 มาก 
มีทักษะเกี่ยวกับการพูดคุยเป็นอย่างด ี 4.15 .730 มาก 

รวม 4.22 .670 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการในด้านทักษะอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 ส่วนคุณลักษณะด้านความกล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
โดยรวมคุณลักษณะของผู้ประกอบการของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.2 การบริหารจัดการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า จากการศึกษาด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการที่มี
ผลต่อความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอาง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
   นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การบรหิารจัดการธุรกิจ �̅� S.D. ความหมาย 
มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย 4.03 .759 มาก 
แบ่งเวลาการเรียนกับการท างานได้เป็นอยา่งดี 4.53 .631 มากที่สุด 
แบ่งเวลาตอบลูกค้าได้เป็นอย่างดี 4.45 .538 มากที่สุด 
มีเวลาส่งของได้ตลอด 4.13 .762 มาก 
มีผลตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี 4.31 .667 มากที่สุด 

รวม 4.29 .671 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า แสดงค่าเฉลี่ยของระดับการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องส าอางผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการบริหารจัดการในเรื่องแบ่งเวลาการเรียนกับการท างาน
ได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และการจัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย อยู่ ใน
ระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยรวมการบริหารจัดการธุรกิจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอาง ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงอนุมาน มีผลการวิเคราะห์ทางสถิติตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผู้ประกอบการ
การขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตารางที ่3  แสดงค่าความสมัพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับ

ความส าเร็จของผู้ประกอบการการขายสนิค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอาง 
 ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 

 r p 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ .475*** .000 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 3 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา อย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 สมมติฐานที่ 2 การบริหารจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผู้ประกอบการการขายสินค้า
ออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ตารางที ่4 แสดงค่าความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอาง 
 ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 r p 

การบริหารจัดการธุรกิจ .386*** .000 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 4 การบริหารจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของผู้ประกอบการการ
ขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
4.  อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย  
 4.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการการขายสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทเครื่องส าอางค์ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการการขายสินค้า
ออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมาก มีการบริหารจัดการธุรกิจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน ์
ได้แก่ คุณลักษณะของผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พบว่ามีความสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 4.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการจากผลการศึกษานั้นพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่เป็นนักศึกษา
นั้นจะประสบความส าเร็จนั้นต้องมีความรู้และประสบการณ์ จ าเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดโดยเฉพาะ
ความรู้ข้อมูลทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เขา
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วิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อน ามาช่วยให้ข้อคิดเห็น แก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้
งานส าเร็จเร็วขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงระบบเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และการมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส าคัญ อีกทั้งมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท างาน 
รู้จักใช้ความสามารถในการท างานสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อผู้บริโภคและผู้ร่วมงาน ให้สามารถเข้าใจการ
ท างานอย่างเต็มใจปฏิบัติงานตามที่วางไว้ สามารถโน้มน้าวใจแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง 
ให้คล้อยตามความคิดของตนเองโดยท าธุรกิจอย่างมุ่งมัน่และกล้าที่จะเสี่ยงเมือ่มองเห็นโอกาสและผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากับการท าธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนราเขต ยิ้มสุข (2552) เรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอด ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า บุคคลที่จะตัดสินใจประกอบ
ธุรกิจจะต้องมีความกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อความส าเร็จของกิจการ ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะท างานท้าทาย
ความสามารถที่จะท าให้ธุรกิจบรรลุผลส าเร็จ และอาทิตย์ วุฒิคะโร (2543) ที่สรุปจากการศึกษาข้อมูลของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการจัด “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (Entrepreneurship 
Development Programme, EDP) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมีต้องมีความ
กล้าเสี่ยง มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นและมีความสนใจการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม สอดคล้องกับผุสดี รุมาคม (2540) และวิชัย โถสุวรรณจินดา (2546) ที่กล่าวถึงคุณะลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่สบความส าเร็จได้นั้นเกิดจากความสามารถในการ ติดต่อสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการมีความสามารถด้านสติปัญญา ความคิด การ
ตัดสินใจ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านการบริหารจัดการธุรกิจผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จใน
การด าเนินความส าเร็จการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอางของนักศึกษา คือ รู้จักใช้ความสามารถใน
การวางแผนและวิเคราะห์ทุกขั้นตอน การท าธุรกิจสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการท าธุรกิจ สอดคล้องกับ 
พงศธร อภิสกุลวงศ์ (2552) พบว่า ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงลักษณะของสินค้า ต าแหน่งที่ตั้ง ตลอดจน
ความพร้อมของผู้ประกอบการ ศักยภาพของตนเอง และกระบวนการที่จะด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และสอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจที่ประกอบการอย่างแท้จริง รู้จักผลิตภัณฑ์ รู้จักลูกค้า และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์และสื่อในการ
บริหารจัดการให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจต้องศึกษาเรื่องดังกล่าวให้เข้าใจ เพื่อประกัน
ความส าเร็จในการประกอบการ 
 4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 3 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และบัญชี ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในศาสตร์/สาขาต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะและการ
บริหารจัดการธุรกิจของนักศึกษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 2) การวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้วิธีวิจัยแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) หรือการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อได้ผลวิจัยเชิงลึก 
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