
 

พฤติกรรมการซ้ือ/ใชเ้ครือ่งสาํอางนาํเขา้จากประเทศญีปุ่่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ชมพูนุช หมืน่อินทร*์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้** 

 

บทคดัย่อ    

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตัดสินใจซ้ือ/ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น

ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกบัการบริโภค

เคร่ืองสาํอางแต่ละชนิด การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง และศึกษาความสมัพันธข์องอายุและระดับ

การศึกษากับการบริโภคคร่ืองสําอาง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือเพศหญิงที่ ใช้/เคยใช้

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ตัวอย่างจาํนวน 

400 คนจากการเปิดตารางของ Taro Yamane ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 

sampling) โดยกาํหนดค่าความคาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ระดับค่าความเช่ือม่ัน 0.95 ใช้สถิติการ

แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square) 

และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปู SPSS ในการประมวลผลข้อมูล 

 ผลการวิจัย (1)พบว่าส่วนใหญ่ตัวอย่างมีอายุไม่เกนิ 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน มีรายได้รวมไม่เกิน 15,000 บาท  และมี

สภาพผิวธรรมดา  การบริโภคเคร่ืองสาํอาง พบว่า เคร่ืองสาํอางที่ตัวอย่างใช้บ่อย ได้แก่ แป้งฝุ่ น

และลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส ครีมบาํรุงผิวชุ่มช้ืน ครีมบาํรุงผิวขาว ครีมกนัแดด ผลิตภัณฑท์าํ

ความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดผม ซ้ือ

เคร่ืองสาํอางน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน  คร้ังละ 501-1,000 บาท  โดยซ้ือจากห้างสรรพสนิค้า 

และจะไม่เปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่นเพราะกลัวแพ้ ตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าราคาของสินค้ามีราคา

เหมาะสม กระบวนการตัดสนิใจซ้ือ/ใช้ของตัวอย่าง ด้านการรับรู้ เหน็ด้วยมาก ว่าเคร่ืองสาํอางที่

จาํเป็นต่อชีวิต ด้านการค้นหาข้อมูลเห็นด้วยมาก ว่าก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะศึกษาข้อมูล

ของสนิค้าตัวน้ันเป็นอย่างดี ด้านการประเมินผลทางเลือกเหน็ด้วยมาก ว่าท่านจะตรวจสอบบรรจุ

ภัณฑข์องสนิค้าให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่างดีก่อนซ้ือทุกคร้ัง  ด้านการตัดสนิใจซ้ือเหน็ด้วย

มาก ว่าท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางโดยคาํนึงถึงราคาและคุณภาพ และด้านการประเมินหลังการซ้ือเหน็

ด้วยมาก ว่าเม่ือท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่าได้ผลดีกบัตัวท่าน แล้วท่านจะแนะนาํให้คนอื่น

ใช้ตาม  (2) อายุมีความสมัพันธก์บั  ครีมปรับสภาพผวิหนัง/ครีมรองพ้ืน ครีมปกปิดร้ิวรอยรอบ 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ดวงตา แป้งเค้กเติมระหว่างวัน อายชาโดว์ อายไลน์เนอร์ มาสคาร่า ดินสอเขียนคิ้ ว ดินสอเขียน

ขอบตา บรัชออน ดินสอเขียนขอบปาก ครีมบาํรุงให้ผิวชุ่มช้ืน ครีมบาํรุงให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์

มาสค์/พอก ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผวิกาย 

  ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผม ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธ์กับ ครีมปกปิดร้ิวรอยรอบดวงตา แป้งฝุ่ น อายชาโดว์ อายไลน์เนอร์ มาสคาร่า 

ดินสอเขียนขอบตา บรัชออน ดินสอเขียนขอบปาก ครีมลดร้ิวรอย/ยกกระชับ และผลิตภัณฑ์

มาสค์/พอก ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผวิหน้า และผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผม 

 

1. บทนาํ  

 ค่านิยมของคนไทยเกี่ยวกับความสวยงามมองจาก  การมีรูปร่างหน้าตาที่ดี ท่าทาง 

กริิยามารยาทที่ดี ผิวพรรณที่แลดูสะอาดเกล้ียงเกลา การที่ผู้หญิงมีหน้าตา เม่ือความสวยงามของ

ผู้หญิงสาวต้องอาศัยความจาํเป็นดังกล่าว การแสวงหาวิธกีารรักษา ดูแลตัวเองจึงเป็นนเร่ืองสาํคัญ

และการทาํให้ตนเองดูดีย่ิงขึ้นจึงกลายเป็นเร่ืองจาํเป็นสาํหรับผู้หญิง โดยสิ่งที่นาํมาใช้เพ่ือส่งเสริม

ความงามและบุคคลิกภาพของผู้ใช้ เรียกว่า เคร่ืองสาํอาง (เรณ ูโคตรจรัส, 2549) 

 แม้ว่าเคร่ืองสาํอางจะไม่จัดเป็นปัจจัยที่สาํคัญในการดาํรงชีวิตของมนุษย์ แต่กเ็ป็น

เคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่เสริมสร้างความสขุในชีวิตให้แก่ผู้หญิงตั้งแต่อดีตจนถึง ในปัจจุบันจะเหน็ได้

ชัดว่า เคร่ืองสาํอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวันของคนเป็นอย่างมาก ย่ิงในยุคโลกาภิวัฒน์

เช่นน้ี ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆกม็ากขึ้น การผลิตเคร่ืองสาํอางจึงได้ถูกพัฒนา

ให้ดีย่ิงขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจต่างมีการผลิตและพัฒนาเคร่ืองสาํอางเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสงัคมที่ต้องการใช้เคร่ืองสาํอางที่มีคุณภาพและประสทิธภาพมากยิ่งขึ้น อกีทั้งวัฒนธรรม และ

ค่านิยมที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลากมี็ส่วนทาํให้การเลือกใช้เคร่ืองสาํอางเปล่ียนแปลงไปด้วย

เช่นกนั แต่ไม่ว่าอย่างไรปัจจัยทางเศรษฐกจิเป็นหน่ึงปัจจัยที่ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความต้องการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางมากนัก เพราะเคร่ืองสาํอางเป็นสนิค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย (เรณ ูโคตรจรัส, 2549) 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั   

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่นของสตรี ในเขต

กรงุเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเ ข้าจากญ่ี ปุ่นของสตรี ในเขต

กรงุเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอายุกับการบริโภคคร่ืองสาํอางของผู้บริโภคสตรี ใน

เขตกรงุเทพมหานคร 
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3. สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  สมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการบริโภคเคร่ืองสาํอางแตกต่างกนั 

 2. สมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสงูสดุแตกต่างกนัมีการบริโภคเคร่ืองสาํอาง

แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนข์องการวิจยั   

 1.  เพ่ือทราบถึงการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากญ่ีปุ่นของสตรี ในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 2. เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจ

เกี่ยวกบัเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่นอยู่และผู้สนใจลงทุนในธุรกจิน้ี 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั   

  1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ สตรีที่เคยซ้ือ/ใช้เคร่ืองสาํอาง

นาํเข้าจากญ่ีปุ่น อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

       2. ขอบเขตด้านเวลา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือน

มกราคม 2558 ถงึเดือนมีนาคม 2558 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

  3. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกบัการบริโภค การ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ การศึกษากับ

การบริโภคเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่นของสตรี ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตด้านตัวแปร 

     4.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ชนิดของการบริโภคเคร่ืองสาํอาง

นาํเข้าจากญ่ีปุ่น 

    4.2  ตัวแปรอสิระ (Independent variables) ได้แก่ อายุและระดับการศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

6. วิธีดาํเนนิการวิจยั   

  ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  และเป็นผู้ที่เคยซ้ือ/ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่น ขนาดตัวอย่างเปิด

ตารางสาํเรจ็รูป Taro Yamane โดยประชากรเป็นอนิฟินิตี้(Infinity) กาํหนดค่าความคาดเคล่ือน

เท่ากบั 0.05 ระดับค่าความเช่ือม่ัน 0.95 ขนาดของตัวอย่างจาํนวนน้อยที่สดุที่ยอมรับได้ 400 

คน 
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  กระบวนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มเขตโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

random sampling)แล้วใช้วิธีการจับฉลากแบบ (Simple Random Sampling without 

Replacement) จากเขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้งหมด 50 เขต จากน้ันทาํการเลือกมา

เพียง 5 เขต  โดยเขตที่ได้จากการสุ่ม คือ เขตบางกะปิ ได้แก่ ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ, เขตปทุม

วัน ได้แก่ สยามเซ็นเตอร์, เขตบางนา ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลบางนา, เขตบางพลัด ได้แก่ ห้าง

เซน็ทรัลป่ินเกล้า, เขตบางแค ได้แก่ เดอะมอลล์บางแค ซ่ึงมีแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดที่ได้มา

จากการเปิดตารางขนาดตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane จากน้ันการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า  

(Quota  sampling ) เพ่ือนาํมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทาํวิจัยคร้ังน้ี โดยแบ่งการเกบ็ข้อมูลเป็น

สดัส่วนเท่าๆกนัแต่ละเขตที่ จาํนวนเขตละ 80 ชุด 

  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ(Survey Research) ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามการวิจัยในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลปัจจัยทางประชากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสภาพผวิ 

ส่วนที ่2 ข้อ มูลการบริโภคเค ร่ืองสําอาง เค ร่ืองสําอางนํา เ ข้ าจากญ่ี ปุ่นใน

กรงุเทพมหานคร 

ได้แก่ ประเภทเคร่ืองสาํอางที่ใช้ ความถี่ในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผู้ต่อคร้ัง แหล่ง

ที่ซ้ือเคร่ืองสาํอาง การเปล่ียนย่ีห้อเคร่ืองสาํอางพร้อมเหตุผล มุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่าง

ราคาและคุณภาพเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่น และข้อมูลการบริโภคเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่น

ในกรงุเทพมหานคร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ 

ส่วนที ่3  กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนําเข้าจากญ่ีปุ่น ประกอบไปด้วย

ข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสนิใจซ้ือ และการ

ประเมินหลังการซ้ือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างมี 3 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบริโภคเคร่ืองสาํอางเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่น  

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลของกระบวนการตัดสนิใจใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากญ่ีปุ่น 
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  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากเกบ็รวบรวมข้อมมูลแล้ว จะ

นาํข้อมูลมาลงรหัส(Coding) แล้วทาํการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปู SPSS 

ซ่ึงสามารถนาํมาใช้วิเคราะห์หาค่าทางสถติ ิ

  สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

 1.1 สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  1.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสภาพผิว โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) การ

หาค่าร้อยละ(Percentage)   

  1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชนิด/

ประเภทเคร่ืองสาํอางที่บริโภค ผู้บริโภคซ้ือเคร่ืองสาํอางเม่ือไหร่ สถานที่ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยใช้

ค่าความถี่(Frequency) การหาค่าร้อยละ(Percentage) และการตัดสินใจซ้ือ โดยวิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) ใช้สถิติทดสอบแบบ Chi-

Square ในการวิเคราะห์เชิงกลุ่มเพ่ือหาความสมัพันธข์องตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป โดยกาํหนดระดับ

นัยสาํคัญในการทดสอบเท่ากบั 0.05 ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้เพ่ือหาความสมัพันธ์ระหว่างอายุ ระดับ

การศึกษา กบัการบริโภคเคร่ืองสาํอางแต่ละชนิด 

 2. ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ บทความ เวปไซต์ รวมไปถงึงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

7. สรุปผลการวิจยั   

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

 อายุ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีอายุไม่

เกนิ 25 ปี รองลงมาคือ อายุ 26-35 ปี ,อายุ 36-45 ปี และอายุ 46 ปีขึ้นไปตามลาํดับ 

สถานภาพ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามคือสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส และ

สถานภาพหม้าย/แยกทาง ตามลาํดับ  

 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

และสูงกว่าปริญญาตรี ตามลาํดับ อาชีพ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ประกอบอาชีพ/

แม่บ้าน รองลงมาคือ อาชีพอิสระ, อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพพนักงานเอกชน และ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ ตามลาํดับ รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้รวมไม่เกนิ 15,000 บาท  รองลงมา

คือ รายได้รวม 15,001  -  25,000 บาท ต่อมา รายได้รวม 25,001  -  35,000 บาท และ

รายได้รวม 35,001  บาทขึ้นไป สภาพผิว ส่วนใหญ่มีสภาพผิวธรรมดา  รองลงมาคือ ผิวมัน ,ผิว

ผสม และลาํดับสดุท้ายคือ ผวิแห้ง ตามลาํดับ  

62



 

 ตอนที ่2  ขอ้มูลการบริโภคเครือ่งสําอาง 

 เครื่องสําอางสําหรบัตกแต่ง ชนิดเคร่ืองสาํอางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บ่อย ได้แก่ 

แป้งฝุ่ นและลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส, ใช้ปานกลาง ได้แก่ ครีมรองพ้ืน ครีมปกปิดร้ิวรอยรอบ

ดวงตา แป้งเค้ก ดินสอเขียนคิ้ ว และบรัชออน, ใช้น้อย ได้แก่ อายชาโดว์ อายไลเนอร์ มาสคาร่า 

ดินสอเขียนขอบตา และดินสอเขียนขอบปาก สรุปได้ว่าได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้เคร่ืองสาํอาง

สาํหรับตกแต่งเฉล่ีย ในระดับปานกลาง เคร่ืองสาํอางสาํหรับบาํรุงผิว ชนิดเคร่ืองสาํอางที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้บ่อย ได้แก่ ครีมบาํรุงผิวชุ่มช้ืน ครีมบาํรุงผิวขาว และครีมกันแดด, ใช้ผิวปาน

กลาง ได้แก่ ครีมลดร้ิวรอย/ยกกระชับและผลิตภัณฑ์มาร์ค/พอก สรุปผลได้ว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ใช้เคร่ืองสาํอางสาํหรับบาํรุงผิวเฉล่ีย ในระดับปานกลาง เคร่ืองสาํอางสาํหรับ

ชาํระ/ทาํความสะอาด ชนิดเคร่ืองสาํอางสาํหรับชาํระ/ทาํความสะอาดทุกชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑท์าํ

ความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดผม เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บ่อย สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เคร่ืองสาํอางสาํหรับ

ชาํระ/ทาํความสะอาดเฉล่ีย อยู่ในระดับใช้บ่อย ความถี่ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน  รองลงมาคือ ซ้ือ 

1 คร้ังต่อเดือน และซ้ือมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนเป็นลาํดับสดุท้าย ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง 

ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอางต่อคร้ัง 501-1,000 บาท  รองลงมาคือ ซ้ือไม่เกิน 

500 บาทต่อคร้ัง, ซ้ือ 1,001 – 1,500 บาทต่อคร้ัง และซ้ือ 1,500 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง ตามลาํดับ 

แหล่งที่ ซ้ือเคร่ืองสาํอาง ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองสาํอางจากห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ ซ้ือจาก

ตัวแทนจาํหน่าย ,ซ้ือจากอนิเตอร์เนต็, ซ้ือจากร้านค้าใกล้บ้าน, ซ้ือจากสถานเสริมความงาม และ

ซ้ือจากตลาดนัดทั่วไป ตามลาํดับ การตัดสนิใจเปล่ียน/ไม่เปล่ียนย่ีห้อและเหตุผล ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะไม่เปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่นมากกว่าการเปล่ียน เหตุผลเพราะกลัวแพ้มากที่สุด 

รองลงมาเพราะคุณภาพสนิค้าเดิมดีอยู่ และไม่เปล่ียน เพราะอื่นๆ น้อยที่สดุ ซ่ึงให้เหตุผล คือ ไม่

เคยใช้ ส่วนการเปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่นซ่ึงน้อยกว่า เหตุผลที่มากที่สุดคือเปล่ียนเพราะต้องการ

ทดลองสินค้าใหม่ รองลงมาคือเปล่ียนเพราะราคาสินค้าย่ีห้อใหม่ถูกกว่า และเปล่ียนเพราะ

คุณภาพสินค้าใกล้เคียงกัน ตามลําดับ มุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพสินค้ากับราคา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองในเชิงการเปรียบเทยีบระหว่างคุณภาพสนิค้ากบัราคา ส่วนใหญ่มอง

ว่าราคาของสินค้านําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีราคาเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้า 

รองลงมาคือ ราคาแพง เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้า และราคาถูก เม่ือเปรียบเทียบกับ

คุณภาพสนิค้า ตามลาํดับ  

 ตอนที ่3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือเครือ่งสําอาง  

 การรบัรู ้กระบวนการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการรับรู้ เหน็ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยมากทุก

หัวข้อ คือ รับรู้ ว่าเคร่ืองสําอางที่จําเป็นต่อชีวิต ,ซ้ือเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ ,ซ้ือ

เคร่ืองสาํอางตามความนิยมของสังคมปัจจุบัน ,การซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่านถูกจาํกัดด้วยรายได้ 
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และเคร่ืองสาํอางจากญ่ีปุ่นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความเหน็ด้วย

มากในด้านการรับรู้  การค้นหาข้อมูล กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วยมากในหัวข้อต่อไปน้ี คือ ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะหาข้อมูลจาก

อนิเตอร์เนต็, ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะหาข้อมูลจากโทรทศัน์, ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่าน

จะสอบถามข้อมูลจากเพ่ือนหรือครอบครัว และก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะศึกษาข้อมูลของ

สนิค้าตัวน้ันเป็นอย่างดี ส่วนที่เหน็ด้วยปานกลาง คือ ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะหาข้อมูลจาก

วิทยุและก่อนจะซ้ือเคร่ืองสําอางท่านจะหาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปได้ว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากในด้านการค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก กระบวนการ

ตัดสนิใจเกี่ยวกบัการประเมินผลทางเลือกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อ คือ 

เพ่ือนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่าน ,ท่านจะตรวจสอบวัน

เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสนิค้าอย่างดีก่อนซ้ือทุกคร้ัง  ,ท่านจะตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของ

สินค้าให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่างดีก่อนซ้ือทุกคร้ัง,ประเทศที่ผลิตสินค้ามีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่าน และท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้ จักโดยทั่วไป 

(Brand Name) สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากในด้านการประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อคือ ท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางโดยคาํนึงถึงราคาและคุณภาพ  และท่านซ้ือ

เคร่ืองสาํอางในช่วงที่มีการจัดโปรโมช่ัน สรุปไดว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากในด้าน

การตัดสนิใจซ้ือ การประเมินหลงัการขาย กระบวนการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการประเมินหลังการขาย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อ คือ เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่าได้ผลดี

กบัตัวท่าน แล้วท่านจะแนะนาํให้คนอื่นใช้ตาม, เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่าได้ผลดีกบัตัวท่าน 

ท่านจะซ้ือซํา้, เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วเกิดปัญหาท่านจะเลิกใช้ทันที และเมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอาง

แล้วเกดิปัญหาท่านจะห้ามไม่ให้คนอื่นใช้ตาม สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากใน

ด้านการประเมินหลังการซ้ือ  

 ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้เคร่ืองสาํอางแตกต่างกนั 

 เคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่ง 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซ้ือ/ใช้ครีมปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพ้ืน

แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซ้ือ/ใช้ครีมปกปิดร้ิวรอยรอบดวงตาแตกต่าง

กนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้แป้งฝุ่ นไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้แป้งเค้กเติมระหว่างวันแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้อายชาโดว์แตกต่างกนั 
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- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้อายไลน์เนอร์แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้มาสคาร่าแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้ดินสอเขยีนคิ้ วแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้ดินสอเขยีนขอบตาแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้บรัชออนแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอสแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ดินสอเขยีนขอบปากแตกต่างกนั 

 เคร่ืองสาํอางสาํหรับบาํรงุผวิ 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมบาํรงุให้ผวิชุ่มช้ืนไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมบาํรงุให้ผวิขาวแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมลดร้ิวรอย/ยกกระชับแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมกนัแดดไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑม์าสค์/พอกแตกต่างกนั 

 เคร่ืองสาํอางสาํหรับชาํระ/ทาํความสะอาด 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผวิกายแตกต่าง

กนั 

- ผู้บริโภคที่ มีอายุแตกต่างกันมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า

แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผมแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2, ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการซ้ือ/ใช้

เคร่ืองสาํอางแตกต่างกนั 

 เคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่ง 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้ครีมปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพ้ืนไม่

แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซ้ือ/ใช้ครีมปกปิดร้ิวรอยรอบดวงตาแตกต่าง

กนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้แป้งฝุ่ นแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้แป้งเค้กเติมระหว่างวันไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้อายชาโดว์แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้อายไลน์เนอร์แตกต่างกนั 

65



 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้มาสคาร่าแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการซ้ือ/ใช้ดินสอเขยีนคิ้ วไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการบซ้ือ/ใช้ดินสอเขยีนขอบตาแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้บรัชออนแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอสไม่แตกต่าง

กนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ดินสอเขยีนขอบปากแตกต่างกนั 

 เคร่ืองสาํอางสาํหรับบาํรงุผวิ 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมบาํรงุให้ผวิชุ่มช้ืนไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมบาํรงุให้ผวิขาวไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมลดร้ิวรอย/ยกกระชับแตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ครีมกนัแดดไม่แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑม์าสค์/พอกแตกต่างกนั 

เคร่ืองสาํอางสาํหรับชาํระ/ทาํความสะอาด 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดผิวกายไม่

แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่ มีอายุแตกต่างกันมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า

แตกต่างกนั 

- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการซ้ือ/ใช้ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผมแตกต่างกนั 

 

8. การอภิปรายผล 

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

ส่วนใหญ่อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีอายุ

ไม่เกนิ 25 ปี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศุภาสนีิ โชคงาม ,สมุนา ธรีกติติกุล (2554) และบุษ

ยา เวชชลานนท,์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์, ชาตริต ศิลเศวตสกุล (2555) ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศุภาสนีิ โชคงาม, สมุนา ธรีกติติกุล 

(2554)  เหตุผลที่สอดคล้องกัน อาจมาจากคนที่เป็นโสดจะมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าคนอื่น 

เพ่ือที่จะเสริมสร้างรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น น่าดึงดูด เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กบัตนเอง ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศุภาสนีิ โชคงาม, สมุนา ธรีกติติ

กุล (2554) และเบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556) ส่วนใหญ่มีรายได้รวมไม่เกนิ 15,000 บาท ซ่ึง
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สอดคล้องกบังานวิจัยของงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม, สุมนา ธีรกิตติกุล (2554)  และเบญจ

วรรณ ขนัทะวงศ์ (2556)  สภาพผวิของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสภาพผวิธรรมดา  

 ตอนที ่2  ขอ้มูลการบริโภคเครือ่งสําอาง 

เคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่ง ชนิดเคร่ืองสาํอางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บ่อย ได้แก่ 

แป้งฝุ่ นและลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส สรุป ค่าเฉล่ียของการใช้เคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่งของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง เคร่ืองสาํอางสาํหรับบาํรุงผิว ชนิดเคร่ืองสาํอางใช้บ่อย 

ได้แก่ ครีมบาํรงุผวิชุ่มช้ืน ครีมบาํรงุผวิขาว และครีมกนัแดด สรปุ ค่าเฉล่ียของการใช้เคร่ืองสาํอาง

สาํหรับบาํรุงผิว อยู่ในระดับปานกลาง เคร่ืองสาํอางสาํหรับชาํระ/ทาํความสะอาด ทุกชนิด ได้แก่ 

ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผวิกาย ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑท์าํความสะอาด

ผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บ่อย สรุป ค่าเฉล่ียของการใช้เคร่ืองสาํอางสาํหรับ

ชาํระ/ทาํความสะอาด อยู่ในระดับใช้บ่อย ความถี่ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้

เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ซ้ือน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือนสอดคล้องกบังานวิจัย

ของ สกุญัญา ดวงวุฒิกุล (2554) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางต่อคร้ัง 501-1,000 บาท  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัย 3 ช้ิน ได้แก่ งานวิจัยของสุ

กัญญา ดวงวุฒิกุล (2554) กิตติยา แสนเจริญ, ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร่เสาวภา มีถาวรกุล 

(2557) และบุษยา เวชชลานนท์ และคณะ (2555) แหล่งที่ซ้ือเคร่ืองสาํอาง ส่วนใหญ่ซ้ือ

เคร่ืองสาํอางจากห้างสรรพสนิค้า ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัย 3 ช้ิน ได้แก่ งานวิจัยของ สกุญัญา ดวง

วุฒิกุล (2554) ,เบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556)  และบุษยา เวชชลานนทแ์ละคณะ  (2555) 

จากข้อมูลแสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จากซ้ือเคร่ืองสาํอางจากห้างสรรพสนิค้า การตัดสนิใจ

เปล่ียน/ไม่เปล่ียนย่ีห้อและเหตุผล ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่เปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่น

มากกว่าการเปล่ียน เหตุผลเพราะกลัวแพ้มากที่สดุ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ สกุญัญา ดวงวุฒิ

กุล (2554) ส่วนการเปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่นซ่ึงน้อยกว่า เหตุผลที่มากที่สดุคือเปล่ียนเพราะต้องการ

ทดลองสนิค้าใหม่ มุมมองเชิงเปรียบเทยีบระหว่างคุณภาพสนิค้ากับราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมี

มุมมองในเชิงการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพสินค้ากับราคา ส่วนใหญ่มองว่าราคาของสินค้า

นาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีราคาเหมาะสม เม่ือเปรียบเทยีบกบัคุณภาพสนิค้า  

 ตอนที ่3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือเครือ่งสําอาง  

การรับรู้ กระบวนการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการรับรู้ เหน็ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยมากทุก

หัวข้อ คือ รับรู้ ว่าเคร่ืองสําอางที่จําเป็นต่อชีวิต ,ซ้ือเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ ,ซ้ือ

เคร่ืองสาํอางตามความนิยมของสังคมปัจจุบัน ,การซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่านถูกจาํกัดด้วยรายได้ 

และเคร่ืองสาํอางจากญ่ีปุ่นเป็นสนิค้าที่มีคุณภาพดี สรุปได้ว่า ในด้านการรับรู้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ความเหน็ด้วยมาก  
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การค้นหาข้อมูล กระบวนการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการค้นหาข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความเห็นด้วยมากในด้านการค้นหาข้อมูล โดยเห็นด้วยมากในหัวข้อต่อไปน้ี คือ ก่อนจะซ้ือ

เคร่ืองสาํอางท่านจะหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต็ สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ สุกัญญา 

ดวงวุฒิกุล (2554) , ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสําอางท่านจะหาข้อมูลจากโทรทัศน์, ก่อนจะซ้ือ

เคร่ืองสาํอางท่านจะสอบถามข้อมูลจากเพ่ือนหรือครอบครัว และก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะ

ศึกษาข้อมูลของสนิค้าตัวน้ันเป็นอย่างดี  

การประเมินผลทางเลือก กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลทางเลือก

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยมากทุกหัวข้อ คือ เพ่ือนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่าน ,ท่านจะตรวจสอบวันเดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสินค้า

อย่างดีก่อนซ้ือทุกคร้ัง  ,ท่านจะตรวจสอบบรรจุภัณฑข์องสนิค้าให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่าง

ดีก่อนซ้ือทุกคร้ัง,ประเทศที่ผลิตสนิค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่าน และท่านซ้ือ

เคร่ืองสาํอางที่มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้ จักโดยทั่วไป (Brand Name) สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเหน็ด้วยมากในด้านการประเมินผลทางเลือก  

การตัดสินใจซ้ือ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อคือ ท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางโดยคาํนึงถึงราคาและคุณภาพ สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ งานวิจัยของ สกุญัญา ดวงวุฒิกุล (2554)และเบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556) และ

ท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางในช่วงที่มีการจัดโปรโมช่ัน สอดคล้องกบังานวิจัยของ งานวิจัยของ สกุญัญา ดวง

วุฒิกุล (2554) สรปุได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากในด้านการตัดสนิใจซ้ือ  

การประเมินหลังการขาย กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินหลังการขาย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อ คือ เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่าได้ผลดี

กบัตัวท่าน แล้วท่านจะแนะนาํให้คนอื่นใช้ตาม, เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่าได้ผลดีกบัตัวท่าน 

ท่านจะซ้ือซํา้, เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วเกิดปัญหาท่านจะเลิกใช้ทันที และเมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอาง

แล้วเกดิปัญหาท่านจะห้ามไม่ให้คนอื่นใช้ตาม สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากใน

ด้านการประเมินหลังการซ้ือ  

 ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบริโภคเคร่ืองสาํอางแต่ละชนิด

แตกต่างกนั 

อายุของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเคร่ืองสําอางชนิดเหล่าน้ี กลุ่ม

เคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่ง ได้แก่ ครีมปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพ้ืน, ครีมปกปิดร้ิวรอยรอบ

ดวงตา, แป้งเค้กเติมระหว่างวัน, อายชาโดว์, อายไลน์เนอร์, มาสคาร่า, ดินสอเขียนคิ้ ว, ดินสอ

เขียนขอบตา, บรัชออน, ลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส และดินสอเขียนขอบปาก กลุ่ม

เคร่ืองสาํอางสาํหรับบาํรุงผิว ได้แก่ ครีมบาํรุงให้ผิวขาว, ครีมลดร้ิวรอย/ยกกระชับ, ผลิตภัณฑ์
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มาสค์/พอก และกลุ่มเคร่ืองสาํอางสาํหรับชาํระ/ทาํความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑท์าํความสะอาด

ผวิกาย, ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผวิหน้า และผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผม 

สมมติฐานที ่2 ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีการบริโภค

เครือ่งสําอางแต่ละชนดิแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษาของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเคร่ืองสาํอางชนิดเหล่าน้ี 

กลุ่มเคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่ง ได้แก่ ครีมปกปิดรอยคลํา้รอบดวงตา, แป้งฝุ่ น, อายชาโดว์, อาย

ไลน์เนอร์, มาสคาร่า, ดินสอเขียนขอบตา, บรัชออน, ดินสอเขียนขอบปาก กลุ่มเคร่ืองสาํอาง

สาํหรับบาํรุงผิว ได้แก่ ครีมลดร้ิวรอย/ยกกระชับ, ผลิตภัณฑ์มาส์ค/พอก และกลุ่มเคร่ืองสาํอาง

สาํหรับชาํระ/ทาํความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดผิวหน้า, ผลิตภัณฑท์าํความสะอาด

ผม 

 

8. ขอ้เสนอแนะ   

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

ส่วนใหญ่อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีอายุ

ไม่เกิน 25 ปี มีสถานภาพโสด เหตุผลที่สอดคล้องกนั อาจมาจากคนที่เป็นโสดจะมีเวลาให้กับ

ตัวเองมากกว่าคนอื่น เพ่ือที่จะเสริมสร้างรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น น่าดึงดูด เพ่ือเพ่ิมความ

ม่ันใจให้กบัตนเอง ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้

รวมไม่เกนิ 15,000 บาท ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน ผลการวิจัยออกมาแบบน้ีอาจเป็นเพราะ

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา สภาพผวิของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสภาพผิว

ธรรมดา ซ่ึงกลุ่มผู้ที่มีสภาพผิวธรรมดา  ผิวประเภทน้ีมักจะไม่ค่อยมีปัญหาผิวหน้า มีความเรียบ

เนียน และความยืดหยุ่นดี มีรูขุมขนละเอียด ผู้ประกอบการจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความ

ต้องการของการดูแลผิวประเภทน้ีเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันควรนาํเสนอผลิตภัณฑท์ี่เน้นส่วนผสมของ

มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มช้ืนและทาํให้ผิวขาว,ดูอ่อนกว่าวัย บาํรุงให้ดีย่ิงขึ้ น คือเน้นการ

บาํรงุไม่ได้เน้นแก้ปัญหา 

 ตอนที ่2  ขอ้มูลการบริโภคเครือ่งสําอาง 

จากผลของการสาํรวจจะได้ข้อมูลสาํหรับผู้ประกอบการที่จะหาผลิตภัณฑม์านาํเสนอ

ตามประเภทและชนิดที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ อีก

ทั้งหากผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑห์ลากหลายกจ็ะเป็นข้อมูลที่ให้ผู้ประกอบการให้ความสาํคัญแก่

ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง โดยเพ่ิมงบประมาณในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทน้ันมากขึ้น 

หรือผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทน้ันให้หลากหลายมากขึ้น เป็นต้น ความถี่ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ซ้ือน้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
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เดือน เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการทาํการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าในความถี่ต่อเดือน

มากขึ้น เช่น ปรับราคาลง ลดขนาดสนิค้าเพ่ือให้ง่ายในการตัดสนิใจซ้ือมากขึ้น ทาํโปรโมช่ันเพ่ือ

กระตุ้นการซ้ือ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางต่อคร้ัง 501-1,000 บาท   จากข้อมูลเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอางด้วยราคาที่เหมาะสม ไม่ตั้งราคาสงูหรือถูกจนเกนิไป แหล่งที่ซ้ือเคร่ืองสาํอาง ส่วน

ใหญ่ซ้ือเคร่ืองสาํอางจากห้างสรรพสนิค้า แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จากซ้ือเคร่ืองสาํอาง

จากห้างสรรพสินค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรที่จัดจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางที่ห้างสรรพสินค้า หาก

เดิมที่ไม่มีจาํหน่ายในห้างสรรพสนิค้ากค็วรที่จะหาช่องทางในการที่จะสามารถนาํเคร่ืองสาํอางของ

ตนไปจาํหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือหากที่จาํหน่ายอยู่แล้วกใ็ห้ความสาํคัญมากขึ้น เช่น มีการ

จัดร้านให้สวยงาม น่าดึงดูด เป็นจุดเด่น มีโปรโมช่ันใหม่ เป็นต้น การตัดสนิใจเปล่ียน/ไม่เปล่ียน

ย่ีห้อและเหตุผล ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่เปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่นมากกว่าการเปล่ียน 

เหตุผลเพราะกลัวแพ้มากที่สุด ส่วนการเปล่ียนไปใช้ย่ีห้ออื่นซ่ึงน้อยกว่า เหตุผลที่มากที่สุดคือ

เปล่ียนเพราะต้องการทดลองสินค้าใหม่ จากข้อมูลแสดงว่าผู้บริโภคมีความภักดีในตัวสินค้า

(Brand Royalty) ผู้ประกอบการจึงควรเน้นเร่ืองคุณภาพของสนิค้า และความปลอดภัย นาํเสนอ

เกี่ยวกบัการเป็นผลิตภัณฑท์ี่ไม่ก่อให้เกดิอาการแพ้ กรณีที่ผู้บริโภคจะเปล่ียนไปซ้ือย่ีห้ออื่นเพราะ

อยากทดลองสนิค้าใหม่  ผู้ประกอบการเองนอกจะรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดีด้วยคุณภาพแล้วยัง

ต้องมีการผลิตหรือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาจาํหน่ายแก่ผู้บริโภค มุมมองเชิงเปรียบเทยีบระหว่าง

คุณภาพสนิค้ากบัราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองในเชิงการเปรียบเทยีบระหว่างคุณภาพสนิค้า

กับราคา ส่วนใหญ่มองว่าราคาของสินค้านําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นมีราคาเหมาะสม เม่ือ

เปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้า จากข้อมูลแสดงว่าราคา ณ ปัจจุบัน ผู้บริโภคมองว่ามีความ

เหมาะสม 

 ตอนที ่3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือเครือ่งสําอาง  

การรับรู้ กระบวนการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการรับรู้ เหน็ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยมากทุก

หัวข้อ คือ รับรู้ ว่าเคร่ืองสําอางที่จําเป็นต่อชีวิต ,ซ้ือเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ ,ซ้ือ

เคร่ืองสาํอางตามความนิยมของสังคมปัจจุบัน ,การซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่านถูกจาํกัดด้วยรายได้ 

และเคร่ืองสาํอางจากญ่ีปุ่นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี จากข้อมูลแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ว่า

เคร่ืองสาํอางเป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตัวเอง และจะมีการซ้ือเคร่ืองสาํอางตาม

ความนิยมของสังคมดังน้ันผู้ประกอบควรคาํนึงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสงัคมทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือปรับปรุงหรือผลิตผลิตภัณฑ์ให้ทันตามกระแสสังคม การคน้หาขอ้มูล 

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วยมากในด้าน

การค้นหาข้อมูล โดยเหน็ด้วยมากในหัวข้อต่อไปน้ี คือ ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะหาข้อมูล

จากอนิเตอร์เนต็, ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะหาข้อมูลจากโทรทศัน์, ก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ท่านจะสอบถามข้อมูลจากเพ่ือนหรือครอบครัว และก่อนจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่านจะศึกษาข้อมูล
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ของสนิค้าตัวน้ันเป็นอย่างดี ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความสาํคัญในการจาํหน่ายผลิตภัณฑท์าง

อนิเตอร์เนต็และการผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ง่าย และเป็นข้อมูลที่น่าเช่ือถือ มีการ

อ้างอิง การประเมินผลทางเลือก กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลทางเลือกผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อ คือ เพ่ือนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของท่าน ,ท่านจะตรวจสอบวันเดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสนิค้าอย่างดีก่อนซ้ือ

ทุกคร้ัง  ,ท่านจะตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่างดีก่อนซ้ือทุก

คร้ัง,ประเทศที่ผลิตสนิค้ามีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของท่าน และท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางที่

มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (Brand Name) จากข้อมูลผู้ประกอบการควรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้เรียบร้อยสวยงาม และควบคุมไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุมาวางจาํหน่าย การตัดสินใจซ้ือ 

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อ

คือ ท่านซ้ือเคร่ืองสาํอางโดยคาํนึงถงึราคาและคุณภาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของ จากข้อมูลผู้บริโภค

ควรผลิตสนิค้าโดนเน้นเร่ืองคุณภาพจาํหน่ายในราคาที่เหมาะสม และมีการจัดโปรโมช่ันอยู่เสมอ

เพ่ือกระตุ้นยอดขาย การประเมินหลังการขาย กระบวนการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการประเมินหลังการ

ขายผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเหน็ด้วยมากทุกหัวข้อ คือ เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่า

ได้ผลดีกบัตัวท่าน แล้วท่านจะแนะนาํให้คนอื่นใช้ตาม, เมื่อท่านใช้เคร่ืองสาํอางแล้วแล้วพบว่าได้ผลดีกบั

ตัวท่าน ท่านจะซ้ือซํ้า, เมื่อท่านใช้เคร่ืองสําอางแล้วเกิดปัญหาท่านจะเลิกใช้ทันที และเมื่อท่านใช้

เคร่ืองสาํอางแล้วเกดิปัญหาท่านจะห้ามไม่ให้คนอื่นใช้ตาม ข้อมูลผู้ประกอบการควรให้ความสาํคัญใน

เร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละความปลอดภัยของผลิตภัณฑต่์อผู้บริโภค 

 ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบริโภคเคร่ืองสาํอางแต่ละชนิด

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการบริโภค

เคร่ืองสาํอางแต่ละชนิดแตกต่างกนั 

ดังน้ันในการผลิตหรือหาผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย ผู้ประกอบควรคาํนึงถึงอายุและ

ระดับการศึกษาที่มีสมัพันธก์นักบัชนิดเคร่ืองสาํอางที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือที่จะได้นาํเสนอสนิค้าได้

ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สดุ  

 

9. ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการอธิบายเชิงพรรณนา ถึงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการ

บริโภค และกระบวนการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความละเอยีดและ

สมบูรณข์องงานวิจัยขึ้น 
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2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างอายุ, ระดับการศึกษาสงูสดุและ

การบริโภคเคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นเท่าน้ัน ดังน้ันการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษา

ความสมัพันธข์องปัจจัยอื่นๆเพ่ิมเติม  

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

การทาํการวิจัยเร่ือง “การตัดสนิใจซ้ือ/ใช้เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้จากศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือนําผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเข้า

จากประเทศญ่ีปุ่นของผู้บริโภคสตรี  

งานวิจัยฉบับน้ีคงไม่สามารถสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ หากปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุน

จากบุคคลากรหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผศ.ดร.อดิลลา  พงศ์ย่ีหล้า ที่ได้ช่วยให้คาํปรึกษา 

แนะนาํ และแก้ไขข้อมูลในการทาํวิจัยให้เสรจ็สมบูรณ ์จึงขอขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ ที่น้ีด้วย 
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