บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ โดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอสรุ ป
ผลการวิจยั อภิปรายผลตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และการทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 201
คน (ร้ อยละ 50.3) มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 254 คน (ร้ อยละ 63.5) มี อาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 182 คน (ร้อยละ 45.5) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท
จานวน 158 คน (ร้อยละ39.5)
1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ พฤติกรรม
การซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สัน ของผู้หญิงวัยทางานในเขตภาษี
เจริญ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.95 ซึ่ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์เป็ นปั จจัยที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.10 รองลงมา คือ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.04 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.80 ตามลาดับ และเมื่อแยกวิเคราะห์เป็ นรายด้าน ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญ กับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ อยู่ในระดับ มาก ด้วยค่ าเฉลี่ ยรวม
เท่ากับ 4.10 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยสิ นค้ามีคุณภาพและ
เชื่ อถือได้เป็ นข้อที่ มีความส าคัญมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ ตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยง
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ลาดับที่สาม คือ มีหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันที่มีชื่อเสี ยงรับรองคุณภาพของ
สิ นค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ลาดับที่สี่ คือ บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามและทันสมัย ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.97 และ
ลาดับสุ ดท้าย คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นราคา พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ
4.04 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยราคาเหมาะกับคุณภาพของ
สิ นค้าเป็ นข้อที่มีความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ราคาเหมาะกับปริ มาณของ
สิ นค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับ
มาก ด้วยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดย
สามารถหาซื้ อสิ น ค้า ได้ในห้ า งสรรพสิ น ค้า ร้ านค้า หรื อ ซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต ทัว่ ไปได้ง่ ายเป็ นข้อ ที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมา คือ สามารถหาซื้ อสิ นค้าได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.80 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยการ
ลดราคาสิ นค้า เป็ นข้อที่มีความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือ การมีพนักงานขาย
ณ จุดขายที่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ลาดับที่สาม คือ การให้ของแถม
เมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามกาหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ลาดับที่สี่ คือ การโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ นิตยสาร และอินเตอร์ เน็ตอยูส่ ม่าเสมอ และการแจกตัวอย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้ ทั้งสองข้อ
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 เท่ากัน ลาดับที่ ห้า คื อ การให้สิทธิ พิเศษแก่สมาชิ ก เช่ น การสะสมแต้มเพื่อ
แลกของสมนาคุณ การจัดอบรมสอนแต่งหน้าฟรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และลาดับสุ ดท้าย คือ การขาย
เป็ นชุดเครื่ องสาอางทาให้มีราคาถูกกว่าการซื้ อสิ นค้าแยกเป็ นรายชิ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
1.3 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ ง
สี สันของผู้หญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริญ
ด้านประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ พบว่า ประเภทของสิ นค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อ
มากที่สุ ดสามลาดับ แรก ได้แก่ ครี ม รองพื้ น จานวน 87 คน (ร้ อยละ 21.8) รองลงมา คือ ลิ ปสติ ก
จานวน 84 คน (ร้อยละ 21.0) และลาดับที่สาม คือ แป้ งอัดแข็ง จานวน 51 คน (ร้อยละ 12.8) ส่ วน
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ประเภทของสิ นค้าที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อน้อยที่สุด คือ ดินสอเขียนขอบตา จานวน 2
คน (ร้อยละ 0.5)
ด้านตราสิ นค้าที่ซ้ื อ พบว่า ตราสิ นค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อมากที่สุดสามลาดับ
แรก ได้แก่ ตราสิ นค้า 002 จานวน 74 คน (ร้อยละ 18.5) รองลงมา คือ ตราสิ นค้า 004 จานวน 59 คน
(ร้อยละ 14.8) และลาดับที่สาม คือ ตราสิ นค้า 003 จานวน 48 คน (ร้อยละ 12.0) ส่ วนตราสิ นค้าที่
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อน้อยที่สุด คือ ตราสิ นค้า 016 จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.3)
ด้านเหตุผลสาคัญในการซื้ อสิ นค้า พบว่า เหตุผลสาคัญที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้
ในการซื้ อสิ นค้ามากที่สุ ดสามลาดับแรก ได้แก่ ความชอบส่ วนตัวจานวน 243 คน (ร้ อยละ 60.8)
รองลงมา คื อ เครื่ องส าอางนาเข้าจากต่างประเทศมี คุ ณภาพดี ก ว่าเครื่ องส าอางที่ ผลิ ตในประเทศ
จานวน 90 คน (ร้อยละ 22.5) และลาดับที่สาม คือ ตามกระแสนิยม จานวน 38 คน (ร้อยละ 9.5) ส่ วน
เหตุผลสาคัญที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าน้อยที่สุด คือ ใช้เพื่อภาพลักษณ์ทาง
สังคมของตนเอง อยากให้ผอู ้ ื่นยอมรับ จานวน 8 คน (ร้อยละ 2.0)
ด้านผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า พบว่า ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มากที่สุดสามลาดับแรก ได้แก่ ตัวเอง จานวน 207 คน (ร้อยละ
51.8) รองลงมา คือ เพื่อน จานวน 54 คน (ร้อยละ 13.5) และลาดับที่สาม คือ พนักงานขาย และเน็ต
ไอดอล/บิวตี้ บล็อกเกอร์ จานวน 42 คนเท่ากัน (ร้อยละ 10.5) ส่ วนผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่นอ้ ยที่สุดคือ ครอบครัว จานวน 14 คน (ร้อยละ 3.5)
ด้านสถานที่ซ้ื อสิ นค้า พบว่า สถานที่ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้ามากที่สุดสาม
ลาดับแรก ได้แก่ เคาน์เตอร์ แผนกเครื่ องสาอางในห้ างสรรพสิ นค้าจานวน 176 คน (ร้อยละ 44.0)
รองลงมา คือ ร้านขายยาและเครื่ องสาอาง จานวน 86 คน (ร้อยละ 21.5) และลาดับที่สาม คือ ร้าน
ขายเครื่ องสาอางเฉพาะยี่ห้อตามห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (Stand alone shop) จานวน 50 คน (ร้อยละ
12.5) ส่ วนสถานที่ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าน้อยที่สุด คือ ร้านหิ้วเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศจานวน 13 คน (ร้อยละ 3.3)
ด้านช่วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า พบว่า ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้ามากที่สุด
สามลาดับแรก ได้แก่ ซื้ อเมื่อจาเป็ น จานวน 205 คน (ร้อยละ 51.3) รองลงมา คือ ซื้ อทุกเดือน จานวน
69 คน (ร้ อยละ 17.3) และล าดับ ที่ ส าม คื อ ซื้ อช่ วงเวลาที่ มี โปรโมชั่นของสิ น ค้า จานวน 67 คน
(ร้อยละ 16.8) ส่ วนช่วงเวลาที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าน้อยที่สุด คือ ซื้ อช่วงเวลาที่มี
สิ นค้าใหม่วางจาหน่าย จานวน 9 คน (ร้อยละ 2.3)
ด้านปริ มาณการซื้ อสิ นค้า พบว่า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มากที่สุดสามลาดับแรก ได้แก่ ซื้ อปริ มาณ 1-2 ชิ้ นขึ้นไป จานวน 253 คน (ร้อยละ 63.3) รองลงมา
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คือ ซื้ อปริ มาณ 3 ชิ้ นขึ้ นไป จานวน 75 คน (ร้อยละ 18.8) และลาดับที่สาม คือ ซื้ อตามโปรโมชั่น
สิ นค้าในขณะนั้น จานวน 45 คน (ร้อยละ 11.3) ส่ วนปริ มาณการซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่นอ้ ยที่สุดคือ ซื้ อเป็ นชุดเครื่ องสาอาง จานวน 24 คน (ร้อยละ 6.0)
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มากที่สุดสามลาดับแรก ได้แก่ 1,000 - 2,000 บาท จานวน 171 คน (ร้อยละ 42.8) รองลงมา คือ
ต่ากว่า 1,000 บาท จานวน 110 คน (ร้อยละ 27.5) และลาดับที่สาม คือ 2,001 - 3,000 บาท จานวน 73
คน (ร้ อยละ 18.3) ส่ วนค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ น้อยที่ สุดคือ
3,000 บาทขึ้นไป จานวน 46 คน (ร้อยละ 11.5)
1.4 ผลการวิเคราะห์ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ มีรายละเอียด ดังนี้
อายุมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทของสิ น ค้า ที่ ซ้ื อ ตราสิ น ค้าที่ ซ้ื อ สถานที่ ซ้ื อ สิ น ค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษามี ความสัมพันธ์ กบั ตราสิ นค้าที่ ซ้ื อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทของสิ น ค้าที่ ซ้ื อ ตราสิ น ค้าที่ ซ้ื อ ผู ท้ ี่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ ช่ วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อ
สิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์
ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่ อ งส าอางน าเข้าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สั น ของผูห้ ญิ งวัย ท างานในเขตภาษี เจริ ญ
แตกต่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ ในด้านผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า, สถานที่ซ้ื อสิ นค้า, ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ ในด้านผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สถานที่ซ้ื อสิ นค้า และปริ มาณการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัด จาหน่ ายมี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญในด้าน
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สถานที่ซ้ื อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญในด้าน
ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ และสถานที่ซ้ื อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อภิปรายผล
2.1 ผลการวิจัยเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูห้ ญิงวัยทางานที่มีพฤติกรรมซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มผูห้ ญิงวัยทางานให้ความสาคัญในเรื่ องของความสวยความงาม เครื่ องสาอางจึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ นในชี วิตประจาวัน และเนื่ องจากกลุ่ ม วัยท างานมี ก าลังซื้ อมากพอที่ จะซื้ อเครื่ องส าอาง
ประเภทตกแต่ ง สี สั น ที่ น าเข้า จากต่ า งประเทศ จึ งท าให้ สิ น ค้า ดัง กล่ าวได้รั บ ความนิ ย มในกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค
2.2 ผลการวิจั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สันของผู้หญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ
ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นปั จจัย ที่ มี ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะคานึงถึงคุณภาพ
ของสิ นค้าและความน่ าเชื่ อถื อเป็ นสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พตั รา บุญพวง (2558) ที่
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี ความสาคัญมากที่สุดต่อพฤติกรรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของผูบ้ ริ โภค และชมพูนุช หมื่นอินทร์ และอดิ ลล่า พงศ์ยี่หล้า
(2558) ที่ พ บว่า ในแง่ ของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้
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ความสาคัญกับคุ ณภาพของสิ นค้ามี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางของประเทศญี่ปุ่นซึ่ งเป็ น
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศมากที่สุด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาในแง่ของราคาเหมาะกับคุ ณภาพของสิ นค้าเป็ น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผูซ้ ้ื อจะค านึ งถึ งความเหมาะสมของราคาเที ยบกับ คุ ณ ค่ าของสิ นค้า ดังที่ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และ
อมรศักดิ์ บุญเรื อง (2546) กล่าวว่า ราคาเป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นก่อนจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของสิ นค้าและราคา ถ้ามูลค่าของสิ นค้าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภค
จะตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของศึ ก ษา กั ง สนานนท์ และบุ ญ ญารั ต น์
สัมพันธ์วฒั นชัย (2559-2560) ที่พบว่า ในแง่ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่ องสาอางมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศมากที่สุด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในแง่ของสามารถหาซื้ อสิ นค้า
ได้ใ นห้ างสรรพสิ น ค้า ร้ า นค้า หรื อ ซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต ทั่ว ไปได้ง่ า ยมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะคานึ งถึงแหล่งขายสิ นค้าซึ่ ง
จะต้อ งมี ค วามสะดวกในการหาซื้ อสิ นค้ า และเชื่ อ ถื อ ได้ โดยห้ า งสรรพสิ นค้า ร้ า นค้า หรื อ
ซู เปอร์ มาร์ เก็ตเป็ นแหล่งขายสิ นค้าที่มีอยูจ่ านวนมากและน่ าเชื่ อถื อ ดังที่ ภาวินี กาญจนาภา (2554)
กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าจากแหล่งใดนั้นอาจมีเหตุผลมาจากความสะดวกในการหาซื้ อสิ นค้า
หรื อความไว้วางใจในแหล่ งขายสิ นค้านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของอัศราพรรณ ภูจาปา และ
เยาวภา ปฐมศิ ริ กุ ล (2558) ที่ พ บว่ า ผู ้บ ริ โภคจะเลื อ กซื้ อเครื่ องส าอางจากร้ า นที่ มี ส าขาใน
ห้างสรรพสิ นค้า เนื่องจากหาซื้ อได้ง่ายและเครื่ องสาอางที่จาหน่ายมีคุณภาพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดในแง่ของการลดราคาสิ นค้ามีผล
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุ ด ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะ
คานึ งถึ งการลดราคาสิ นค้าซึ่ งท าให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าน้อยลง หรื อทาให้ผูซ้ ้ื อสามารถซื้ อ
สิ นค้าได้ในปริ มาณที่มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พตั รา บุญพวง (2558) ที่พบว่า การที่
ร้านค้ามีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศมาก
ที่สุด
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2.3 ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สัน
ของผู้หญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริญ
ด้านประเภทของสิ น ค้าที่ ซ้ื อ พบว่า ครี ม รองพื้ นเป็ นสิ นค้าที่ ผูซ้ ้ื อซื้ อมากที่ สุ ด เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องสาอางแต่งหน้าเป็ นประจาเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเอง จึงมี
ความจาเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์รองพื้น
ด้านตราสิ นค้าที่ ซ้ื อ พบว่า ตราสิ นค้า 002 เป็ นตราสิ นค้าที่ผูซ้ ้ื อซื้ อมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้อง
กับข้อมูลจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (2559) กล่าวว่า ประเทศที่ไทย
น าเข้ า เครื่ อ งส าอางมากเป็ นอัน ดั บ ที่ ส ามในช่ ว งเดื อ นม.ค.-มี .ค. ปี พ.ศ. 2559 คื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ด้านเหตุผลสาคัญในการซื้ อสิ นค้า พบว่า ความชอบส่ วนตัวเป็ นเหตุผลที่ผซู ้ ้ื อใช้ในการซื้ อ
สิ นค้ามากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี และอิทธิ กร ขาเดช (2555) ที่พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ซ้ื อเครื่ องส าอางของประเทศเกาหลี ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องส าอางจากต่างประเทศด้วย
เหตุผลจากความชอบส่ วนตัว
ด้านผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า พบว่า ผูซ้ ้ื อจะท าการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วย
ตัวเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุษา แสงแจ่ม (2557) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางที่ใช้สาหรับใบหน้าด้วยตัวเอง
ด้ า นสถานที่ ซ้ื อสิ นค้ า พบว่ า ผู ้ซ้ื อซื้ อสิ นค้ า จากเคาน์ เตอร์ แ ผนกเครื่ องส าอางใน
ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเนตรนพิศ ประทุม (2554) ที่พบว่า เคาน์เตอร์
เครื่ องสาอางในห้างสรรพสิ นค้าเป็ นสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้ามากที่สุด
ด้านช่ วงเวลาที่ ซ้ื อสิ นค้า พบว่า ผูซ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าเมื่ อจาเป็ น ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
นัน ท์น ลิ น จัน ทร์ จรั ส วัฒ นา และนิ ตยา เจรี ย งประเสริ ฐ (2558) ที่ พ บว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ซ้ื อ
เครื่ องสาอางเมื่อจาเป็ นเนื่องจากเครื่ องสาอางที่เคยใช้เป็ นประจาหมด
ด้านปริ มาณการซื้ อสิ นค้า พบว่า ผูซ้ ้ื อซื้ อสิ นค้า 1-2 ชิ้นขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เนตรนพิศ ประทุม (2554) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศอยู่ที่
1-2 ชิ้นต่อครั้ง
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า พบว่า ผูซ้ ้ื อมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า 1,000 - 2,000 บาทต่อ
ครั้ ง ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของอุ ษ า แสงแจ่ ม (2557) ที่ พ บว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มี ค่ าใช้จ่า ย
1,001-2,000 บาทต่อครั้ง
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2.4 ผลการวิจัยความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้ าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้วิธีการทดสอบ Chi-Square สามารถแยกอภิปราย
ผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
อายุมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทของสิ น ค้า ที่ ซ้ื อ ตราสิ น ค้าที่ ซ้ื อ สถานที่ ซ้ื อ สิ น ค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่ องจากอายุที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ สถานที่ซ้ื อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกัน
ของผูซ้ ้ื อ เช่ น ผูห้ ญิ งวัยทางานในช่ วงวัยกลางคนอาจมีความต้องการใช้ครี มปกปิ ดริ้ วรอยมากกว่า
ผูห้ ญิงวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี นอกจากนี้ เมื่อผูซ้ ้ื อมีอายุมากขึ้นและมีกาลังซื้ อสู งขึ้น ผูซ้ ้ื อ
กลุ่ ม นี้ จะให้ ค วามส าคัญ กับ ภาพลัก ษณ์ ข องตนเองมากขึ้ น ท าให้ ผู ้ซ้ื อสามารถซื้ อ ตราสิ นค้า
เครื่ องสาอางที่ทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุ ณค่าผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ ทางสังคม
ของตนเอง ดังที่ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า นักการตลาดใช้อายุเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์
ส่ วนของตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
ของผูบ้ ริ โภค
ระดับการศึกษามี ความสัมพันธ์ กบั ตราสิ นค้าที่ ซ้ื อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อตราสิ นค้าที่ซ้ื อ
และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกันของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งผูซ้ ้ื อที่มีการศึกษาในระดับสู งมักมีหลักเกณฑ์ใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและมีกาลังซื้ อมากกว่าผูซ้ ้ื อที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่า ดังที่ศิริวรรณ
เสรี รัตน์และคนอื่นๆ (2541) กล่าวว่า ผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับที่ สูงกว่ามักเลื อกซื้ อสิ นค้าที่คุณภาพ
ดี กว่าผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับที่ ต่ า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ธี รนาฎ โกมณเฑี ยร และณักษ์ กุลิส ร์
(2555-2556) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากเกาหลีที่ต่างกัน
อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทของสิ น ค้าที่ ซ้ื อ ตราสิ น ค้าที่ ซ้ื อ ผู ท้ ี่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และค่ า ใช้จ่ายในการซื้ อ สิ น ค้า อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ทั้ง นี้
เนื่ องจากอาชี พ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประเภทของสิ นค้าที่ ซ้ื อ ตราสิ นค้าที่ ซ้ื อ ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกันของผูซ้ ้ื อ อาชี พถื อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ เนื่องจากอาชีพถือเป็ นวิถีชีวติ ของผูซ้ ้ื อ เช่น ถ้าผูซ้ ้ื อมีอาชีพที่มีหน้ามี
ตาในสังคม ผูซ้ ้ื อมักจะเลื อกซื้ อสิ นค้าและตราสิ นค้าที่ สะท้อนภาพลักษณ์ ที่ดีของตนเองและเป็ นที่
ยอมรับในสังคม ซึ่ งหมายความว่า ผูซ้ ้ื อยินดี ที่จะจ่ายเงิ นซื้ อสิ นค้าเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของตนเอง ดัง ที่ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่ าวว่า การเลื อ กซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคอาจมี
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เหตุ ผลที่ แท้จริ งจากอาชี พ รสนิ ย ม หรื อ ค่ านิ ย ม ซึ่ งปั จ จัย เหล่ านี้ เป็ นรู ป แบบการด ารงชี วิ ตของ
ผูบ้ ริ โภค และนักการตลาดส่ วนใหญ่ถือว่ารายได้น้ นั อาจมีความเกี่ยวกับอายุและอาชีพร่ วมกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ ช่ วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อ
สิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมีผลต่อตราสิ นค้าที่ซ้ื อ ช่ วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกันของผูซ้ ้ื อ เช่น ผูซ้ ้ื อที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทย่อมมีกาลังซื้ อ
สู ง กว่า ผู ซ้ ้ื อ ที่ มี รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ซึ่ งหมายความว่า ผู ซ้ ้ื อที่ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนสู ง มี
แนวโน้มที่จะซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางที่มีราคาสู งได้มากกว่าผูซ้ ้ื อที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า รวมถึง
ความสามารถในการซื้ อสิ นค้าที่มากกว่าในแง่ของความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า ดังที่ปณิ ศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า รายได้แสดงถึงอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งผูท้ ี่มีรายได้สูงมักเลือกใช้สินค้าที่มีชื่อเสี ยง ผูท้ ี่มีรายได้ต่ามักเลือกใช้สินค้าที่ ให้ความคุ ม้ ค่า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนันท์นลิน จันทร์ จรัสวัฒนา และนิ ตยา เจรี ยงประเสริ ฐ (2558) ที่ พบว่า
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี ผ ลต่ อปริ ม าณการซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่
ต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 15,000 บาทจะซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อเดื อนไม่
เกิ น 500 บาท และต่อชิ้ นไม่เกิน 300 บาท ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาทจะ
ซื้ อสิ นค้าต่อเดือน 501-1,000 บาท และต่อชิ้นไม่เกิน 301-600 บาท ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท จะซื้ อสิ นค้าต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท และต่อชิ้นมากกว่า 900 บาท
2.5 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ พฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอาง
นาเข้ าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สันของผู้หญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริญ
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 โดยใช้ วิ ธี ก ารทดสอบ One Way ANOWA (F-test)
สามารถแยกอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ ในด้านผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สถานที่ซ้ื อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าด้วยตัวเอง โดยคานึงถึงคุณภาพและความน่าเชื่ อถือของสิ นค้า ซึ่ งถึงแม้วา่ ผูซ้ ้ื อจะมีกาลังซื้ อแต่
ผูซ้ ้ื อ ยังต้องค านึ ง ถึ งความคุ ้ม ค่ าที่ ไ ด้รับ เช่ น ความสะดวกสบายในการหาซื้ อสิ น ค้า และความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้ากับปริ มาณสิ นค้าที่ จะได้รับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จิ รประภา สุ ขสวัส ดิ์ (2553) ที่ พ บว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ มี ผลต่อการ
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ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี ในด้านประเภทของผลิ ตภัณ ฑ์ ความถี่ ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ ในด้านผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สถานที่ซ้ื อสิ นค้า และปริ มาณการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเอง โดยคานึงถึงราคา
เหมาะกับคุณภาพของสิ นค้า โดยความสามารถในการซื้ อมักขึ้นอยูก่ บั รายได้ของผูซ้ ้ื อซึ่ งจะมีผลต่อ
ปริ ม าณการซื้ อสิ น ค้า สอดคล้องกับ งานวิจยั ของเนตรนพิ ศ ประทุ ม (2554) ที่ พ บว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศในด้าน
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ และปริ มาณการซื้ อต่อครั้ง
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัด จาหน่ ายมี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญในด้าน
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สถานที่ซ้ื อสิ นค้า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อจะ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเอง โดยคานึงถึงแหล่งขายสิ นค้าที่ให้ความสะดวกสบายและความคุม้ ค่าใน
การซื้ อสิ นค้า เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หรื อซู เปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นแหล่งขายสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อ
โดยทัว่ ไปให้ความไว้วางใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เนตรนพิ ศ ประทุ ม (2554) และศึกษา
กังสนานนท์ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒั นชัย (2559-2560) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศในด้านการ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ปริ มาณการซื้ อต่อครั้ง และสถานที่ซ้ื อสิ นค้า
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญในด้าน
ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ และสถานที่ซ้ื อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจาก
เมื่อผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อมักจะคานึ งถึ งการส่ งเสริ มการตลาดของผูจ้ าหน่ าย เช่ น การลด
ราคาสิ นค้า การให้ของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามกาหนด หรื อการให้สิทธิ พิเศษต่างๆ แก่สมาชิ ก ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ส่งผลในการตัดสิ นใจซื้ อ และถ้าหากผูซ้ ้ื อเกิดความประทับใจในตัวของสิ นค้าอาจส่ งผลให้
เกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ าจากแหล่งขายสิ นค้าที่เคยซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกล้ากมล สุ ริยนั ต์
(2554) ที่พบว่า การส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การให้คูปองส่ วนลด การให้ของแถม
ของรางวัล การแจกตัวอย่างสิ นค้า การประชาสัมพันธ์สินค้าทางอินเตอร์ เน็ต และการออกงานแสดง
สิ นค้า ทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า ต่างๆ มากขึ้น ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อและนาไปสู่ ความภักดี ต่อ
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ตราสิ นค้า และชัยฤทธิ์ ทองรอด (2557) ที่ พ บว่า การส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การ
โฆษณา การส่ ง เสริ ม การขาย การจัด กิ จ กรรมทางการตลาดด้ า นการตลาดทางตรง และการ
ประชาสัมพันธ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภค
3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอะแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูป้ ระกอบการเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันสามารถทราบ
ว่าใครคือกลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย เนื่ องจากผลจากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผูห้ ญิงวัยทางานที่มีพฤติกรรม
การซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี มี
ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน/ลู กจ้าง และมี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
15,000-20,000 บาท ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสาคัญในเรื่ องของความสวยความงามเพื่อเป็ น
การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของตนเอง ส่ งผลให้เกิ ดความมัน่ ใจในการทางาน และเนื่ องจากเป็ นวัยที่
ทางานแล้วจึงมี กาลังซื้ อมากพอที่ จะซื้ อสิ นค้านาเข้า ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญกับกลุ่ ม
ลูกค้าดังกล่าว ซึ่ งเมื่อผูป้ ระกอบการทราบกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแล้วจะทาให้สามารถกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดที่เหมาะสมมากที่สุด อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับกลุ่มลูกค้าใน
วัยอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มยอดขาย เช่น ผูป้ ระกอบการควรเสนอขายสิ นค้าที่เหมาะสมกับช่วงวัย
หรื อรายได้ของผูซ้ ้ื อมากขึ้น เช่ น ผูซ้ ้ื อที่มีอายุอยู่ในช่ วง 15-20 ปี อาจมี กาลังซื้ อไม่สูงมากนักแต่มี
ความต้องการซื้ อเครื่ องส าอางนาเข้า หรื อผูซ้ ้ื อที่ มี อายุอยู่ในช่ วง 51-60 ปี อาจมีเหตุผลในการใช้
เครื่ องสาอางเพื่อให้แลดูอ่อนวัย จึงทาให้ประเภทสิ นค้าที่ใช้แตกต่างจากกลุ่มผูซ้ ้ื อวัยอื่น เป็ นต้น
2. ด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคน้อยที่สุด ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด เนื่ องจากผูท้ ี่ซ้ื อเครื่ องสาอางประเภท
ตกแต่งสี สันที่นาเข้าจากต่างประเทศมักมีความมัน่ ใจเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าเนื่องจากตราสิ นค้าที่
มีชื่อเสี ยง ราคาสิ นค้าเหมาะกับคุ ณภาพ และความสะดวกสบายในการหาซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขาย
สิ นค้าที่ มีอยู่ทวั่ ไป ด้วยเหตุน้ ี ผูป้ ระกอบการจึ งควรกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดเพื่ อ กระตุ ้น ให้ เกิ ด การซื้ อ เช่ น การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้าผ่านสื่ อ ต่ างๆ อย่า ง
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สม่าเสมอเพื่อให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในกลุ่มผูบ้ ริ โภค และการส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อกระตุน้ ให้ผูซ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าถี่ มากขึ้นและซื้ อสิ นค้าในปริ มาณที่มากขึ้น เช่ น การลดราคาสิ นค้าใน
ช่วงเวลาที่ผหู ้ ญิงให้ความสาคัญ เช่น ช่วงกลางปี และสิ้ นปี วันวาเลนไทน์ และวันปี ใหม่ การให้ของ
แถมเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามกาหนดเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผซู ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณที่มากขึ้น การแจก
สิ นค้าตัวอย่างเพื่ อให้ผูซ้ ้ื อทดลองใช้ ซึ่ งสิ น ค้าบางประเภทผูซ้ ้ื ออาจมองว่าไม่ จาเป็ นต้องใช้เป็ น
ประจา เช่น ดินสอเขียนขอบปาก เนื่องจากใช้ลิปสติกหรื อลิปกลอสอยูแ่ ล้ว ซึ่ งถ้าผูซ้ ้ื อได้ทดลองใช้
สิ นค้าดังกล่ าวและเกิ ดความชอบในตัวของสิ นค้าจนทาให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อก็จะเป็ นการเพิ่ ม
โอกาสในการขายสิ นค้าประเภทอื่นได้มากขึ้น การขายเป็ นชุ ดเครื่ องสาอางทาให้มีราคาถู กกว่าซื้ อ
สิ นค้าแยกเป็ นรายชิ้น ซึ่ งผลจากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า สิ นค้าประเภทอายแชโดว์และดินสอเขียนขอบ
ตาเป็ นสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อซื้ อน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภทอื่น ดังนั้นผูป้ ระกอบการอาจเสนอ
ขายสิ นค้าเป็ นชุ ดเครื่ องสาอางที่ใช้สาหรับบริ เวณดวงตา เช่น การจัดชุ ดเครื่ องสาอางที่ประกอบด้วย
ดินสอเขียนคิ้ว อายแชโดว์ และดินสอเขียนขอบตา ซึ่ งถ้าซื้ อเป็ นชุ ดเครื่ องสาอางจะมีราคาถูกกว่าซื้ อ
สิ นค้าแยกเป็ นรายชิ้ น ซึ่ งถ้าผูซ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อก็จะเป็ นการช่ วยเพิ่มยอดขายในสิ นค้าประเภทที่ผูซ้ ้ื อ
อาจไม่ได้ซ้ื อมากนัก เป็ นต้น
3.2 ข้ อเสนอะแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอาง
นาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ ซึ่ งพิจารณาจากตัว
แปรด้านปั จจัยส่ วนบุคลและด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ตัวแปรอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล ปั จจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศหรื อของโลก
ปั จจัยทางด้านสั งคม ทัศนคติ และค่ านิ ยมในการใช้เครื่ องส าอางนาเข้าจากต่ างประเทศประเภท
ตกแต่งสี สัน เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สันในการรู ้และเข้าใจถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภคที่รอบด้านมากขึ้น
2. เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการศึ ก ษากลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นผูห้ ญิ งวัยท างานในเขตภาษี
เจริ ญเท่านั้น งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่นๆ ร่ วม
ด้วย เช่ น ในพื้นที่เขตปริ มณฑลหรื อในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และใช้เทคนิ คการวิจยั เชิงคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์แบบสนทนาแบบเชิงลึก (In-depth interviews) ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันในการจัดเตรี ยมสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
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3. เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาเครื่ องส าอางประเภทตกแต่ งสี สั น ที่ นาเข้าจาก
ต่างประเทศเท่านั้น งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภท
อื่นๆ เป็ นรายเฉพาะ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับผิว ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับ ผม ผลิตภัณฑ์ประเภท
น้ าหอม และเวชส าอางซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ได้รับ ความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุ บ นั เพื่ อให้ได้
ข้อมูลรายประเภทผลิ ตภัณฑ์เชิ งลึ กมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จเครื่ องส าอาง
นาเข้าจากต่ างประเทศในด้านการเพิ่ มสายผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ จาหน่ าย เป็ นการเพิ่ ม โอกาสในการสร้ าง
ยอดขายและผลกาไรในการประกอบธุ รกิจ
4. งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการค้นหาตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ เพื่อทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถ
พยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
ได้ใ นอนาคต ด้วยการวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) หรื อ
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

