
พฤติกรรมการซ้ือและความคิดเห็นเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

เครือ่งสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ ของสตรีวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

                                         สุพตัรา บุญพวง   

บทคดัย่อ 

   การค้นคว้าเฉพาะส่วนบุคคลน้ี วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศของสตรีวัยทาํงาน เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางต่างประเทศของสตรีวัยทาํงาน และเพ่ือ

เปรียบเทียบการให้ความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เคร่ืองสาํอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศของสตรีวัยทาํงานที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาจํานวน 205 ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคสตรีวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตาม

แหล่งชุมชน สถานที่ทํางาน ศูนย์การค้า เคาร์เตอร์เคร่ืองสําอาง และร้านเฉพาะตราย่ีห้อ

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ 

 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุที่ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มี

สถานภาพโสด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการซ้ือย่ีห้อเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจาก

ต่างประเทศที่นิยมมากที่สุดเป็นย่ีห้อ สกินฟู้ด (Skin Food) จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ให้ความเหน็เกี่ยวกบัผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากที่สุด

จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีช่วงเวลาในการซ้ือตามช่วงโปรโมช่ันของสินค้า  มีการรับรู้

ข่าวสารจากอินเตอร์เนต็  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ประเภทบาํรงุผวิพรรณ (Skin care) ด้วยตนเอง 

 ผลสรุปการวิเคราะห์สมมุติฐานพบว่าสตรีวัยทาํงานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลประกอบ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05 และสาํหรับปัจจัยการส่วน

ประสมทางการตลาด สตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯที่ มีคุณลักษณะประชากรต่างกัน ให้

ความสาํคัญต่อปัจจัยการตลาด  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05 

      คาํสาํคญั : พฤติกรรการซ้ือ,เคร่ืองสาํอางนาํเข้า,สตรีวัยทาํงาน    
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา         

      ปัจจุบันเคร่ืองสาํอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวันของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มสตรีวัยทาํงาน ซ่ึงพบว่าตลาดผลิตภัณฑเ์คร่ืองสาํอางมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของราคา

และคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ชัดเจน เพราะจะสงัเกตได้ว่า ธุรกจิเคร่ืองสาํอาง มีการจาํแนกออกเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะในกลุ่ม

เพศหญิง ซ่ึงนาํไปสู่สภาวะการแข่งขันเพ่ือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมสงูขึ้น

ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ การแข่งขันกันมากขึ้ น จึงทาํให้ตลาดเคร่ืองสาํอางเป็น

สิ่งจาํเป็นในชีวิตประจาํวันของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีวัยทาํงาน เน่ืองจากผู้หญิงส่วนใหญ่

ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกบัความสวยความงามกนัมากขึ้น เคร่ืองสาํอางที่นาํเข้าจากต่างประเทศ ใน

ปัจจุบันกเ็ข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้ น โดยกลุ่มประเทศต่างๆ ใช้กลยุทธ์ทางกระแส

สังคม วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนทาํให้วัยรุ่น วัยทาํงาน หรือแม้แต่เด็กนักเรียน นักศึกษา ให้

ความสาํคัญกบับุคคลที่ตนเองช่ืนชอบผู้ประกอบการจึงสร้างตราสนิค้าให้เป็นที่ยอมรับโดยอาศัย

การประชาสัมพันธ์โดยใช้นักร้องนักแสดงหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศเกาหลี ประเทศญ่ีปุ่นและกลุ่มตะวันตกอเมริกา ภาคพ้ืนยุโรป เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจึงมี

บทบาทที่สาํคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสงูเพ่ิมขึ้น 

 ตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาํอางในประเทศมีความหลากหลายและแข่งขันกันสูงมากขึ้น 

เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมายอดจําหน่าย

เคร่ืองสาํอางในประเทศ (เคร่ืองสาํอางที่ผลิตในประเทศและนาํเข้าจากต่างประเทศ) มีมูลค่ารวม

ประมาณ 33,000 ล้านบาท มีอตัราการขยายตัวร้อยละ 4-5 จาํแนกตามช่องทางการจัดจาํหน่าย

สามารถแบ่งเป็นจาํหน่ายตามช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ 11,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 

33 ของยอดจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและร้านค้าทั่วไปและขายตรงมีมูลค่า 22,000 ล้านบาท หรือ

ประมาณร้อยละ 67 ของยอดจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง ที่วางจําหน่ายภายในประเทศมีมูลค่าการ

นําเข้ามากที่สุดได้แก่ กลุ่มเคร่ืองสาํอางเสริมความงานใบหน้า และบาํรุงรักษาผิว ซ่ึงมีมูลค่า 

2,520.6 ล้านบาท ซ่ึงแผนดังภาพที่แสดงด้านล่างแบ่งเป็นมูลค่าการนาํเข้าผลิตภัณฑเ์คร่ืองสาํอาง

ไทยและแยกตามประเทศในปี 2553 (ศูนย์วิจัยกสกิรไทย,2553)   
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ภาพที่ 1 มูล

ภาพที่ 2 มูล

 ค่าเ

ทาํให้ผู้บริโภ

มาใส่ใจกบัก

ค่าการนาํเข้า

ค่าการนาํเข้า

เงินดอลล่าห์ส

ภคมีอาํนาจใน

ารดูแลความ

ผลิตภัณฑเ์ค ื

เคร่ืองสาํอาง

สหรัฐมีการอ่อ

นการจับจ่ายใ

สวยงามและส

คร่ืองสาํอางไท

งยากตามประ

อนค่าลง ส่งผ

ใช้สอยได้มาก

สขุภาพ รูปลั

ทย 

ะเทศ ปี 255

ผลทาํให้สนิค้

ก รวมทั้งพฤ

ักษณ์ภายนอ

3 

านาํเข้ามีราค

ติกรรมผู้บริโ

อกมากขึ้น ปร

 

คาถูกในสายต

โภคที่เปล่ียน

ระกอบกบัสนิ

 

ตาผู้นาํเข้า

แปลงหัน

นค้านาํเข้า
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จากต่างประเทศที่ เข้ามาตีตลาดระดับกลางและล่างมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้ น จึงทําให้

เคร่ืองสาํอางทุกประเภท เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงการดาํรงชีวิตประจาํวันทุกเพศทุกวัย 

 ในยุคโลกาภิวัตน์การเช่ือมโยงของการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองสาํอาง สื่อ

ต่างๆ ภาษา วัฒนธรรมจากต่างประเทศ สะดวกรวดเรว็ จึงทาํให้ผู้บริโภค ค้นคว้าข้อมูลในการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เคร่ืองสาํอางที่นาํเข้าจากต่างประเทศ ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ซ่ึงในกลุ่ม

สตรีวัยทาํงานมีกาํลังซ้ือที่พอเพียงกบัเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากสมัยน้ีในกลุ่ม

สตรีได้มีการให้ความสนใจเกี่ยวกับผิวพรรณและการแต่งหน้า หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการงาน

อาชีพที่ต้องใช้หน้าตารวมถงึอาจจะเป็นการตามเทรนตามแฟช่ัน ดังน้ันจึงทาํให้เกดิการบาํรงุรักษา

ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้ดูดีในสายตาผู้คนภายนอก ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกบั พฤติกรรมการซ้ือและความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเคร่ืองสาํอาง

นําเข้าจากต่างประเทศของสตรีวัยทาํงาน ในแง่ลักษณะประชากรศาสตร์ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได้ บุคลิกภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ ์ตราย่ีห้อ คุณภาพ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศมากน้อยเพียงใด 
 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศของสตรีวัย

ทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร 

  2. เพ่ือหาความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางต่างประเทศของสตรีวัยทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร 

  3. เ พ่ือ เปรียบเทียบการให้ความสําคัญต่อปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาด  

เคร่ืองสาํอางนําเข้าจากต่างประเทศของสตรีวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

 

3.  สมมุติฐานการวิจยั 

 สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 สตรีวัยทาํงานในเขตกรงุเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศไม่แตกต่าง 

 สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 สตรีวัยทาํงานในเขตกรงุเทพฯที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์

แตกต่างกนั ให้ความสาํคญัต่อปัจจัยการตลาด  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์ ราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
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4.  ขอบเขตการวิจยั 

             ขอบเขตประชากร คือ กลุ่มสตรีวัยทาํงาน ที่ใช้เคร่ืองสาํอางในชีวิตประจาํวัน ในเขต

กรงุเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผู้ที่เคยใช้ หรือใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ 

  ขอบเขต เน้ือหาศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ 

  ขอบเขตเวลา    ศึกษาในปี พ.ศ 2558 
 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

‐  อายุ 

‐ อาชีพ 

‐ ระดับการศึกษา 

‐ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

‐ สถานภาพ 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้า

จากต่างประเทศของสตรีวัยทาํงานใน

กรงุเทพฯ 

‐ ย่ีห้อที่ซ้ือ (What) 

‐ ช่วงเวลาที่ซ้ือ (When) 

‐ สถานที่ซ้ือ (Where) 

‐ เหตุผลที่ซ้ือ (Why) 

‐ ผู้ที่ซ้ือ (Who) 

‐ ผู้ที่แนะนาํ (Whom) 

‐ วิธกีารซ้ือ (How) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

‐ ผลิตภณัฑ ์

‐ ราคา 

‐ ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

‐ การส่งเสริมทางการตลาด 
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6.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

   1. เพ่ือทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

นาํเข้าจากต่างประเทศ ของเพศหญิงในวัยเร่ิมทาํงาน มีอาชีพและงานประจาํทาํ มีรายได้เฉล่ีย

ค่อนข้างสงู สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกจิหรือผู้ที่สนใจประกอบการตัดสนิใจนาํเข้าเคร่ืองสาํอาง 

 2.  เพ่ือให้ทราบถงึพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศของกลุ่มสตรี

วัยทาํงานเพ่ือผู้ประกอบธุรกจิเคร่ืองสาํอางนาํไปเป็นข้อมูลสนับสนุนขยายฐานผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม

สตรี นาํไปปรับเปล่ียนพัฒนาผลิตภัณฑ ์หรือผลิตเคร่ืองสาํอางสาํหรับกลุ่มสตรี  เพ่ือให้เหมาะสม

กบัความต้องการของกลุ่มสตรีมากย่ิงขึ้น 

  3.  เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนําเข้าจากต่างประเทศของกลุ่มเพศหญิงวัยทาํงานเพ่ือนําไปพัฒนากลยุทธ์ทาง

การตลาดให้ตรงกับความต้องการ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปริมาณของผู้บริโภคเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจาก

ต่างประเทศ 
 

7.  รูปแบบการวิจยั 

    การวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

8.  ประชากรและตวัอย่าง 

    การสาํรวจข้อมูลประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มสตรีวัยทาํงานในเขต

กรงุเทพฯ ที่ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากร และผู้วิจัยได้

กาํหนดขนาดสตรีวัยทาํงานในเขตกรงุเทพฯ จาํนวน 205 คน 
 

9.  สถานทีส่าํรวจ   

 สถานที่ทาํงาน ห้างสรรพสนิค้า เคาร์เตอร์เคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

 

10.  สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

  1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะ และการตัดสนิใจซ้ือ

โดยการเลือกตราสนิค้า โดยจะหาจากค่าจากค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของตัวแปร 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่กาํหนด

โดยใช้การทดสอบโดยหาค่า Chi-squares ซ่ึงตัวแปรระดับการวัด เป็น Nominal Scale ใช้ในการ

ทดสอบนัยสาํคัญในการเปรียบเทยีบสดัส่วนและOne-way ANOVA  ใช้วิเคราะห์เพ่ือหา

ความสมัพันธร์ะหว่าง 2 ตัวแปร 

373



สรุปผลการวิจยั 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มสตรีวัยทาํงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-

29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ

ของกลุ่มสตรีวัยทาํงานในเขตกรงุเทพฯ  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจาก

ต่างประเทศย่ีห้อ สกนิ ฟู้ด (Skin food) ช่วงเวลาที่ซ้ือคือ ช่วงเวลาที่มีโปรโมช่ันของสนิค้า ให้

ความสาํคัญกับการเลือกซ้ือตราย่ีห้อเคร่ืองสาํอางนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่

ตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ ม่ันใจในคุณภาพมากกว่าสนิค้าไทย ผู้มีส่วนร่วม

การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ ตัดสนิใจด้วยตนเอง ช่องทางการรับรู้ ข้อมูลใน

การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศจากอนิเตอร์เนต็ (Internet) และตัดสนิใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศประเภท บาํรงุผวิพรรณ (Skin Care) เป็นส่วนใหญ่ 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่ให้ความเหน็ด้วยอย่างย่ิงกบัด้านผลิตภัณฑ์

เป็นอันดับแรก กับสินค้าใช้วัตถุดิบและส่วนผลสมที่มีคุณภาพ และสินค้าได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากรัฐบาล ที่ได้ควบคุมเคร่ืองสาํอางนําเข้าหรือองค์กรมาตรฐานอื่นในระดับสากล 

รองลงมาคือด้านราคาให้ความเหน็ด้วยอย่างย่ิงกับ ตาราสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และ

สนิค้ามีป้ายราคาบอกชัดเจนและถูกต้อง ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายเหน็ด้วยอย่างย่ิงกับ ลูกค้า

สามารถสั่งซ้ือสนิค้าผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ในเวบ็ไซด์ของผู้ผลิตสนิค้าหรือเวบ็ไซด์ผู้แทนจาํหน่าย

สนิค้า และด้านการส่งเสริมทางตลาดเหน็ด้วยอย่างย่ิงกบั ร้านค้ามีส่วนลด ให้แก่ ลูกค้าสมาชิก 

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 สตรีวัยทาํงานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ต่างกันมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบด้วย อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

นาํเข้าจากต่างประเทศ ทุกด้าน การเลือกซ้ือย่ีห้อ ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ  การเลือกผู้จัดจาํหน่าย 

เหตุผลในการซ้ือ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ การเลือกซ้ือประเภทเคร่ืองสาํอาง อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่มีระดับ 0.05 
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  สมมติฐานที่ 2 สตรีวัยทาํงานในเขตกรุงเทพฯ ที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั 

ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยการตลาด  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการค้นคว้าพบว่า สตรีวัยทาํงานให้ความสาํคัญตราย่ีห้อ สกนิ ฟู้ด (Skin Food) มาก

ที่สุด ทั้งๆ ที่ให้ความสาํคัญทางด้านผู้จัดจาํหน่ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะ มีราคาที่

ค่อนข้างสูง สตรีวัยทาํงานให้ความสาํคัญกับช่วงเวลาในการซ้ือ ตามช่วงเวลาที่มีโปรโมช่ัน รับรู้

ข่าวสารส่วนใหญ่รับรู้ทางอินเตอร์เนต็ (Internet) เพราะมีความสะดวก และในยุคปัจจุบัน

อนิเตอร์เนต็มีการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยมีการเฉล่ียเพศหญิงใช้อนิเตอร์ 49.0 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ สตรีวัยทาํงานส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากต่างประเทศ ประเภทบาํรุง

ผวิพรรณ 

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

   1.  จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคสตรีวัยทาํงานให้ความสาํคัญกบัเคร่ืองสาํอางประเภท

บาํรงุผวิพรรณ (skin care) ที่มีคุณภาพ ควรมีการนาํเข้าหมวดบาํรงุผวิพรรณ มากกว่าหมวดอื่นๆ 

ให้คํานึงถึงเร่ืองคุณภาพ  และราคาถูก ทําให้ผู้ประกอบการนําไปพิจารณาเร่ืองการนําเข้า

เคร่ืองสาํอางจากประเทศสหรัฐอเมริกาสูงขึ้ น อีกทั้งหากจะผลิตเคร่ืองสาํอาง เพ่ือตอบสนองให้

กลุ่มผู้บริโภคสตรีวัยทาํงานกต้็องคาํนึงถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน

จากหน่วยงานรัฐบาล 

  2.  จากการวิจัยพบว่า สาํหรับผู้ประกอบการรายย่อยถอืเป็นทางเลือกหน่ึง ในการนาํเข้า

เคร่ืองสาํอางย่ีห้อ สกนิ ฟู้ด (skin food) จากสารณรัฐเกาหลีเป็นอนัดับ 1 ซ่ึงขึ้นอยู่กบั (Demand 

Supply) ถ้ามีข้อจาํกดัอื่นๆ เช่น สินค้าขาดตลาด ควรมีการนาํเข้าย่ีห้ออื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียง

และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เช่น ย่ีห้อ Etude เป็นต้น โดยอ้างองิจากผลการค้นคว้าพบว่าสตรีวัย

ทาํงานในเขตกรงุเทพฯตัดสนิใจซ้ือย่ีห้อดังกล่าวมากที่สดุ 

  3.  จากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่นาํเข้าเคร่ืองสาํอาง ควรมีบริการสั่งซ้ือสนิค้าผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซด์ของผู้ผลิตสินค้า หรือเว็บไซต์ผู้แทนจําหน่ายสินค้า เน่ืองจาก

ผู้บริโภคสตรีวัยทาํงานในเขตกรุงเทพฯ มีการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากอนิเตอร์เนต็ และสะดวกใน

การซ้ือสนิค้า และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยมีการจูงใจเพ่ือให้ผู้บริโภคได้หันเข้า

มาซ้ือของทางอินเตอร์เนต็เพ่ิมขึ้น เช่น ลดราคาหรือมีส่วนลดให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกเฉพาะ

ในเวบ็ไซต์ จัดโปรโมช่ันในการสั่งซ้ือสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ เป็นต้น 
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