พฤติกรรมการซื้ อและความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
เครือ่ งสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ ของสตรีวยั ทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร
สุพตั รา บุญพวง
บทคัดย่อ
การค้ นคว้ าเฉพาะส่ ว นบุ ค คลนี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่ างประเทศของสตรีวัยทํางาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางต่างประเทศของสตรีวัยทํางาน และเพื่อ
เปรี ยบเทียบการให้ ความสํา คัญของปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาด เครื่ องสํา อางนํา เข้ า จาก
ต่ า งประเทศของสตรี วั ย ทํา งานที่มี คุ ณ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกัน ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ น
การศึ ก ษาจํา นวน 205 ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ โ ภคสตรี วั ยทํา งานในเขตกรุง เทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตาม
แหล่ ง ชุ ม ชน สถานที่ท ํา งาน ศู น ย์ ก ารค้ า เคาร์ เ ตอร์ เ ครื่ อ งสํา อาง และร้ านเฉพาะตรายี่ ห้ อ
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่ าตัวอย่ างส่วนใหญ่ มีช่วงอายุท่ี 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มี อ าชี พ เป็ นพนั ก งานบริ ษั ท เอกชน มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001-30,000 บาท มี
สถานภาพโสด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการซื้อยี่ห้อเครื่องสําอางนําเข้ าจาก
ต่างประเทศที่นิยมมากที่สุดเป็ นยี่ห้อ สกินฟู้ ด (Skin Food) จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับผู้ผลิตเครื่องสําอางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากที่สุด
จากประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยมีช่วงเวลาในการซื้ อตามช่ ว งโปรโมชั่ น ของสิน ค้ า มีการรั บ รู้
ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
ประเภทบํารุงผิวพรรณ (Skin care) ด้ วยตนเอง
ผลสรุปการวิเคราะห์สมมุติฐานพบว่ าสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วน
บุ ค คลประกอบ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และสําหรับปัจจัยการส่วน
ประสมทางการตลาด สตรี วั ย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพฯที่มี คุ ณ ลั ก ษณะประชากรต่ า งกั น ให้
ความสําคัญต่อปัจจัยการตลาด ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรการซื้อ,เครื่องสําอางนําเข้ า,สตรีวัยทํางาน
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปัจจุบันเครื่องสําอางเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มสตรีวัยทํางาน ซึ่งพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคา
และคุ ณภาพที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคและเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่ าง
ชัดเจน เพราะจะสังเกตได้ ว่า ธุรกิจเครื่องสําอาง มีการจําแนกออกเป็ นหมวดหมู่โดยเฉพาะในกลุ่ม
เพศหญิง ซึ่งนําไปสู่สภาวะการแข่งขันเพื่อเป็ นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ การแข่ งขันกันมากขึ้น จึงทําให้ ตลาดเครื่องสําอางเป็ น
สิ่งจําเป็ นในชีวิตประจําวันของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีวัยทํางาน เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่
ได้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับความสวยความงามกันมากขึ้น เครื่องสําอางที่นาํ เข้ าจากต่างประเทศ ใน
ปั จจุ บันก็เข้ ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น โดยกลุ่มประเทศต่ างๆ ใช้ กลยุ ทธ์ทางกระแส
สัง คม วั ฒ นธรรมเข้ า มามี ส่ ว นทํา ให้ วั ย รุ่ น วั ย ทํา งาน หรื อ แม้ แ ต่ เ ด็ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ให้
ความสําคัญกับบุคคลที่ตนเองชื่นชอบผู้ประกอบการจึงสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ยอมรับโดยอาศัย
การประชาสัมพั นธ์โดยใช้ นักร้ องนักแสดงหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ไม่ ว่าจะเป็ น
ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มตะวันตกอเมริกา ภาคพื้นยุโรป เครื่องสําอางนําเข้ าจึงมี
บทบาทที่สาํ คัญและมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวสูงเพิ่มขึ้น
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในประเทศมีความหลากหลายและแข่งขันกันสูงมากขึ้น
เพื่ อแย่ งชิงส่วนแบ่ งทางการตลาดที่มีมูลค่ ามหาศาลในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่ านมายอดจําหน่ า ย
เครื่องสําอางในประเทศ (เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศและนําเข้ าจากต่างประเทศ) มีมูลค่ารวม
ประมาณ 33,000 ล้ านบาท มีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 4-5 จําแนกตามช่องทางการจัดจําหน่าย
สามารถแบ่งเป็ นจําหน่ายตามช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ 11,000 ล้ านบาท หรือประมาณร้ อยละ
33 ของยอดจําหน่ ายเครื่องสําอางและร้ านค้ าทั่วไปและขายตรงมีมูลค่า 22,000 ล้ านบาท หรือ
ประมาณร้ อยละ 67 ของยอดจําหน่ ายเครื่องสําอาง ที่วางจําหน่ ายภายในประเทศมีมูลค่ าการ
นําเข้ ามากที่สุดได้ แก่ กลุ่มเครื่ องสําอางเสริ มความงานใบหน้ า และบํารุงรั กษาผิว ซึ่งมีมูลค่ า
2,520.6 ล้ านบาท ซึ่งแผนดังภาพที่แสดงด้ านล่างแบ่งเป็ นมูลค่าการนําเข้ าผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
ไทยและแยกตามประเทศในปี 2553 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2553)
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ภาพที่ 1 มูลค่าการนําเข้ าผลิตภัณฑ์เคครื่ื องสําอางไททย

ภาพที่ 2 มูลค่าการนําเข้ าเครื่องสําอางงยากตามประะเทศ ปี 2553
เ นดอลล่าห์สหรั
ส ฐมีการอ่ออนค่าลง ส่งผลทํ
ผ าให้ สนิ ค้านําเข้ ามีราคคาถูกในสายตตาผู้นาํ เข้ า
ค่าเงิ
ทําให้ ผ้ ูบริโภคมี
ภ อาํ นาจในนการจับจ่ายใใช้ สอยได้ มากก รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโโภคที่เปลี่ยนแปลงหัน
มาใส่ใจกับการดูแลความสวยงามและสสุขภาพ รูปลัักษณ์ภายนออกมากขึ้น ปรระกอบกับสินค้
น านําเข้ า
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จากต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาตี ต ลาดระดั บ กลางและล่ า งมี แ นวโน้ มขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ทํา ให้
เครื่องสําอางทุกประเภท เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งการดํารงชีวิตประจําวันทุกเพศทุกวัย
ในยุคโลกาภิวัตน์การเชื่อมโยงของการศึกษา ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอาง สื่อ
ต่างๆ ภาษา วัฒนธรรมจากต่ างประเทศ สะดวกรวดเร็ว จึงทําให้ ผ้ ูบริโภค ค้ นคว้ าข้ อมูลในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอางที่นาํ เข้ าจากต่างประเทศ ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่ม
สตรีวัยทํางานมีกาํ ลังซื้อที่พอเพียงกับเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ เนื่องจากสมัยนี้ในกลุ่ม
สตรีได้ มีการให้ ความสนใจเกี่ยวกับผิวพรรณและการแต่งหน้ า หรืออาจจะเกี่ยวข้ องกับการงาน
อาชีพที่ต้องใช้ หน้ าตารวมถึงอาจจะเป็ นการตามเทรนตามแฟชั่น ดังนั้นจึงทําให้ เกิดการบํารุงรักษา
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ ดูดีในสายตาผู้คนภายนอก ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องสําอาง
นํา เข้ า จากต่ า งประเทศของสตรี วั ย ทํา งาน ในแง่ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ อายุ อาชี พ ระดั บ
การศึกษา รายได้ บุคลิกภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ คุณภาพ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศมากน้ อยเพียงใด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่ างประเทศของสตรีวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางต่างประเทศของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อเปรี ย บเที ย บการให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่ างประเทศของสตรี วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

3. สมมุติฐานการวิจยั
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 สตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ต่ างกันมีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้ าจาก
ต่างประเทศไม่แตกต่าง
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 สตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปัจจัยการตลาด ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน
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4. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตประชากร คือ กลุ่มสตรีวัยทํางาน ที่ใช้ เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นผู้ท่เี คยใช้ หรือใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ
ขอบเขต
เนื้ อหาศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ
ขอบเขตเวลา ศึกษาในปี พ.ศ 2558

5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้ า
จากต่างประเทศของสตรีวัยทํางานใน
กรุงเทพฯ
‐ ยี่ห้อที่ซ้ ือ (What)

ลักษณะประชากรศาสตร์

‐ ช่วงเวลาที่ซ้ ือ (When)

อายุ

‐ สถานที่ซ้ ือ (Where)

‐ อาชีพ

‐ เหตุผลที่ซ้ ือ (Why)

‐ ระดับการศึกษา

‐ ผู้ท่ซี ้ ือ (Who)

‐ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน

‐ ผู้ท่แี นะนํา (Whom)

‐

‐ วิธกี ารซื้อ (How)

‐ สถานภาพ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
‐ ผลิตภัณฑ์
‐ ราคา
‐ ช่องทางการจัดจําหน่าย
‐ การส่งเสริมทางการตลาด
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด
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6. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่อทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง
นําเข้ าจากต่ างประเทศ ของเพศหญิงในวัยเริ่มทํางาน มีอาชีพและงานประจําทํา มีรายได้ เฉลี่ย
ค่อนข้ างสูง สามารถตอบสนองความต้ องการบริโภคเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ท่สี นใจประกอบการตัดสินใจนําเข้ าเครื่องสําอาง
2. เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศของกลุ่มสตรี
วัยทํางานเพื่อผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางนําไปเป็ นข้ อมูลสนับสนุนขยายฐานผู้บริโภคที่เป็ นกลุ่ม
สตรี นําไปปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตเครื่องสําอางสําหรับกลุ่มสตรี เพื่อให้ เหมาะสม
กับความต้ องการของกลุ่มสตรีมากยิ่งขึ้น
3. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสํา อางนําเข้ า จากต่ างประเทศของกลุ่ มเพศหญิงวัยทํางานเพื่ อนําไปพั ฒนากลยุ ทธ์ท าง
การตลาดให้ ตรงกับความต้ องการ ซึ่งเป็ นการเพิ่มปริมาณของผู้บริโภคเครื่องสําอางนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ

7. รูปแบบการวิจยั
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

8. ประชากรและตัวอย่าง
การสํารวจข้ อมูลประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มสตรีวัยทํางานในเขต
กรุงเทพฯ ที่ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากร และผู้วิจัยได้
กําหนดขนาดสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 205 คน

9. สถานทีส่ าํ รวจ
สถานที่ทาํ งาน ห้ างสรรพสินค้ า เคาร์เตอร์เครื่องสําอาง เป็ นต้ น

10. สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะ และการตัดสินใจซื้อ
โดยการเลือกตราสินค้ า โดยจะหาจากค่าจากค่าความถี่ (f) ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของตัวแปร
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กาํ หนด
โดยใช้ การทดสอบโดยหาค่า Chi-squares ซึ่งตัวแปรระดับการวัด เป็ น Nominal Scale ใช้ ในการ
ทดสอบนัยสําคัญในการเปรียบเทียบสัดส่วนและOne-way ANOVA
ใช้ วิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร
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สรุปผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มสตรีวัยทํางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 2029 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,00120,000 บาท และมีสถานภาพโสด
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ
ของกลุ่มสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ
ผลการศึกษาพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจาก
ต่างประเทศยี่ห้อ สกิน ฟู้ ด (Skin food) ช่วงเวลาที่ซ้ ือคือ ช่วงเวลาที่มีโปรโมชั่นของสินค้ า ให้
ความสําคัญ กับการเลื อกซื้ อตรายี่ห้อเครื่ องสําอางนําเข้ าจากประเทศสหรั ฐอเมริ กา เหตุผลที่
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ มั่นใจในคุณภาพมากกว่าสินค้ าไทย ผู้มีส่วนร่วม
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ ตัดสินใจด้ วยตนเอง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลใน
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศจากอินเตอร์เน็ต (Internet) และตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศประเภท บํารุงผิวพรรณ (Skin Care) เป็ นส่วนใหญ่
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่ให้ ความเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับด้ านผลิตภัณฑ์
เป็ นอัน ดั บ แรก กั บ สิน ค้ า ใช้ วั ต ถุ ดิ บ และส่ ว นผลสมที่มี คุ ณ ภาพ และสิน ค้ า ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานจากรั ฐบาล ที่ได้ ควบคุมเครื่ องสําอางนําเข้ าหรื อองค์กรมาตรฐานอื่นในระดับสากล
รองลงมาคือด้ านราคาให้ ความเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับ ตาราสินค้ าเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า และ
สินค้ ามีป้ายราคาบอกชัดเจนและถูกต้ อง ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ ายเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับ ลูกค้ า
สามารถสั่งซื้อสินค้ าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซด์ของผู้ผลิตสินค้ าหรือเว็บไซด์ผ้ ูแทนจําหน่าย
สินค้ า และด้ านการส่งเสริมทางตลาดเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับ ร้ านค้ ามีส่วนลด ให้ แก่ ลูกค้ าสมาชิก
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 สตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ต่ า งกั น มี ค วามแตกต่ า งกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง
นําเข้ าจากต่างประเทศ ทุกด้ าน การเลือกซื้อยี่ห้อ ช่วงเวลาในการเลือกซื้อ การเลือกผู้จัดจําหน่าย
เหตุ ผ ลในการซื้ อ ผู้ มีส่ว นร่ วมในการตัด สิน ใจซื้ อ การเลื อกซื้ อประเภทเครื่ อ งสํา อาง อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่มี ีระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 สตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยการตลาด ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย และ
การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการค้ นคว้ าพบว่า สตรีวัยทํางานให้ ความสําคัญตรายี่ห้อ สกิน ฟู้ ด (Skin Food) มาก
ที่สุด ทั้งๆ ที่ให้ ความสําคัญทางด้ านผู้จัดจําหน่ ายจากประเทศสหรั ฐอเมริกา เพราะ มีราคาที่
ค่ อนข้ างสูง สตรีวัยทํางานให้ ความสําคัญกับช่ วงเวลาในการซื้อ ตามช่ วงเวลาที่มีโปรโมชั่น รับรู้
ข่ าวสารส่วนใหญ่ รับรู้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เพราะมีความสะดวก และในยุ คปั จจุ บัน
อินเตอร์เน็ตมีการเข้ าถึงผู้บริโภคได้ มากขึ้น โดยมีการเฉลี่ยเพศหญิงใช้ อนิ เตอร์ 49.0 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ สตรีวัยทํางานส่วนใหญ่ มีการเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากต่างประเทศ ประเภทบํารุง
ผิวพรรณ

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
1. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคสตรีวัยทํางานให้ ความสําคัญกับเครื่องสําอางประเภท
บํารุงผิวพรรณ (skin care) ที่มีคุณภาพ ควรมีการนําเข้ าหมวดบํารุงผิวพรรณ มากกว่าหมวดอื่นๆ
ให้ คํา นึ ง ถึ ง เรื่ อ งคุ ณ ภาพ และราคาถู ก ทํา ให้ ผ้ ู ป ระกอบการนํา ไปพิ จ ารณาเรื่ อ งการนํา เข้ า
เครื่องสําอางจากประเทศสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น อีกทั้งหากจะผลิตเครื่องสําอาง เพื่อตอบสนองให้
กลุ่มผู้บริโภคสตรีวัยทํางานก็ต้องคํานึงถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการผลิตที่ได้ รับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานรัฐบาล
2. จากการวิจัยพบว่า สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยถือเป็ นทางเลือกหนึ่ง ในการนําเข้ า
เครื่องสําอางยี่ห้อ สกิน ฟู้ ด (skin food) จากสารณรัฐเกาหลีเป็ นอันดับ 1 ซึ่งขึ้นอยู่กบั (Demand
Supply) ถ้ ามีข้อจํากัดอื่นๆ เช่น สินค้ าขาดตลาด ควรมีการนําเข้ ายี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพใกล้ เคียง
และเป็ นที่ร้ จู ักของผู้บริโภค เช่น ยี่ห้อ Etude เป็ นต้ น โดยอ้ างอิงจากผลการค้ นคว้ าพบว่าสตรีวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพฯตัดสินใจซื้อยี่ห้อดังกล่าวมากที่สดุ
3. จากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่นาํ เข้ าเครื่องสําอาง ควรมีบริการสั่งซื้อสินค้ าผ่าน
ระบบอิน เตอร์ เ น็ต ในเว็บ ไซด์ ข องผู้ ผ ลิ ต สิน ค้ า หรื อ เว็บ ไซต์ ผ้ ู แ ทนจํา หน่ า ยสิน ค้ า เนื่ อ งจาก
ผู้บริโภคสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯ มีการค้ นหาข้ อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต และสะดวกใน
การซื้อสินค้ า และสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ ง่ายขึ้น โดยมีการจูงใจเพื่อให้ ผ้ ูบริโภคได้ หันเข้ า
มาซื้อของทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น เช่ น ลดราคาหรือมีส่วนลดให้ แก่ผ้ ูบริโภคที่เป็ นสมาชิกเฉพาะ
ในเว็บไซต์ จัดโปรโมชั่นในการสั่งซื้อสินค้ าทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น
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