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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาการตัดสินใจซื้อ/ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่น
ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ข้ อมูลเกี่ยวกับการบริโภค
เครื่องสําอางแต่ละชนิด การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง และศึกษาความสัมพันธ์ของอายุและระดับ
การศึ ก ษากั บ การบริ โ ภคครื่ อ งสํา อาง ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ เพศหญิ ง ที่ ใ ช้ /เคยใช้
เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้ ตัวอย่างจํานวน
400 คนจากการเปิ ดตารางของ Taro Yamane ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) โดยกําหนดค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ระดับค่าความเชื่อมั่น 0.95 ใช้ สถิติการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square)
และใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป SPSS ในการประมวลผลข้ อมูล
ผลการวิจัย (1)พบว่าส่วนใหญ่ตัวอย่างมีอายุไม่เกิน 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่ได้ ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน มีรายได้ รวมไม่ เกิน 15,000 บาท และมี
สภาพผิวธรรมดา การบริโภคเครื่องสําอาง พบว่า เครื่องสําอางที่ตัวอย่างใช้ บ่อย ได้ แก่ แป้ งฝุ่ น
และลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส ครีมบํารุงผิวชุ่มชื้น ครีมบํารุงผิวขาว ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดผิวกาย ผลิ ตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า และผลิ ตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผม ซื้ อ
เครื่องสําอางน้ อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 501-1,000 บาท โดยซื้อจากห้ างสรรพสินค้ า
และจะไม่ เปลี่ ยนไปใช้ ย่ีห้ออื่นเพราะกลั วแพ้ ตัวอย่ า งส่ วนใหญ่ มองว่ า ราคาของสิน ค้ า มีร าคา
เหมาะสม กระบวนการตัดสินใจซื้อ/ใช้ ของตัวอย่าง ด้ านการรับรู้เห็นด้ วยมาก ว่าเครื่องสําอางที่
จําเป็ นต่ อชีวิต ด้ านการค้ นหาข้ อมูลเห็นด้ วยมาก ว่ าก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะศึกษาข้ อมูล
ของสินค้ าตัวนั้นเป็ นอย่างดี ด้ านการประเมินผลทางเลือกเห็นด้ วยมาก ว่าท่านจะตรวจสอบบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่างดีก่อนซื้อทุกครั้ง ด้ านการตัดสินใจซื้อเห็นด้ วย
มาก ว่าท่านซื้อเครื่องสําอางโดยคํานึงถึงราคาและคุณภาพ และด้ านการประเมินหลังการซื้อเห็น
ด้ วยมาก ว่าเมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่าได้ ผลดีกบั ตัวท่าน แล้ วท่านจะแนะนําให้ คนอื่น
ใช้ ตาม (2) อายุมีความสัมพันธ์กบั ครีมปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพื้น ครีมปกปิ ดริ้วรอยรอบ
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ดวงตา แป้ งเค้ กเติมระหว่างวัน อายชาโดว์ อายไลน์เนอร์ มาสคาร่ า ดินสอเขียนคิ้ว ดินสอเขียน
ขอบตา บรัชออน ดินสอเขียนขอบปาก ครีมบํารุงให้ ผิวชุ่มชื้น ครี มบํารุงให้ ผิวขาว ผลิตภัณฑ์
มาส์ค/พอก ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวกาย
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผม ระดับการศึกษามี
ความสัมพั นธ์กับ ครี มปกปิ ดริ้ วรอยรอบดวงตา แป้ งฝุ่ น อายชาโดว์ อายไลน์เนอร์ มาสคาร่ า
ดินสอเขียนขอบตา บรั ชออน ดินสอเขียนขอบปาก ครี มลดริ้ วรอย/ยกกระชับ และผลิตภัณฑ์
มาส์ค/พอก ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผม

1. บทนํา
ค่ านิยมของคนไทยเกี่ยวกับความสวยงามมองจาก การมีรูปร่ างหน้ าตาที่ดี ท่าทาง
กิริยามารยาทที่ดี ผิวพรรณที่แลดูสะอาดเกลี้ยงเกลา การที่ผ้ ูหญิงมีหน้ าตา เมื่อความสวยงามของ
ผู้หญิงสาวต้ องอาศัยความจําเป็ นดังกล่าว การแสวงหาวิธกี ารรักษา ดูแลตัวเองจึงเป็ นนเรื่องสําคัญ
และการทําให้ ตนเองดูดีย่ิงขึ้นจึงกลายเป็ นเรื่องจําเป็ นสําหรับผู้หญิง โดยสิ่งที่นาํ มาใช้ เพื่อส่งเสริม
ความงามและบุคคลิกภาพของผู้ใช้ เรียกว่า เครื่องสําอาง (เรณู โคตรจรัส, 2549)
แม้ ว่าเครื่องสําอางจะไม่ จัดเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ แต่ กเ็ ป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่เสริมสร้ างความสุขในชีวิตให้ แก่ผ้ ูหญิงตั้งแต่อดีตจนถึง ในปัจจุบันจะเห็นได้
ชัดว่า เครื่องสําอางเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเป็ นอย่ างมาก ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์
เช่นนี้ ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีด้านต่างๆก็มากขึ้น การผลิตเครื่องสําอางจึงได้ ถูกพัฒนา
ให้ ดีย่ิงขึ้นตามไปด้ วย ธุรกิจต่างมีการผลิตและพัฒนาเครื่องสําอางเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของสังคมที่ต้องการใช้ เครื่องสําอางที่มีคุณภาพและประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งวัฒนธรรม และ
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็มีส่วนทําให้ การเลือกใช้ เครื่องสําอางเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
เช่นกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็ นหนึ่งปัจจัยที่ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความต้ องการ
เลือกซื้อเครื่องสําอางมากนัก เพราะเครื่องสําอางเป็ นสินค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคได้ ทุกเพศทุกวัย (เรณู โคตรจรัส, 2549)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่นของสตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อเครื่ องสํ า อางนํ า เข้ าจากญี่ ปุ่ นของสตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอายุกับการบริโภคครื่องสําอางของผู้บริโภคสตรี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
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3. สมมติฐานของการวิจยั
1. สมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบริโภคเครื่องสําอางแตกต่างกัน
2. สมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการบริโภคเครื่องสําอาง
แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ทราบถึ ง การตั ด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งสํา อางนํา เข้ า จากญี่ ปุ่ นของสตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุ ทธ์ทางการตลาดของผู้ ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจ
เกี่ยวกับเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่นอยู่และผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนี้

5. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ สตรีท่เี คยซื้อ/ใช้ เครื่องสําอาง
นําเข้ าจากญี่ปุ่น อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้ านเวลา ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือน
มกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นการศึกษาข้ อมูลทั่วไป ข้ อมูลเกี่ยวกับการบริโภค การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านอายุ การศึกษากับ
การบริโภคเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่นของสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้ านตัวแปร
4.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ ชนิดของการบริโภคเครื่องสําอาง
นําเข้ าจากญี่ปุ่น
4.2 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้ แก่ อายุและระดับการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

6. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และเป็ นผู้ท่เี คยซื้อ/ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่น ขนาดตัวอย่างเปิ ด
ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยประชากรเป็ นอินฟิ นิต้ ี(Infinity) กําหนดค่าความคาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.05 ระดับค่าความเชื่อมั่น 0.95 ขนาดของตัวอย่างจํานวนน้ อยที่สดุ ที่ยอมรับได้ 400
คน
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กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลครั้งนี้ ใช้ วิธีการสุ่มเขตโดยการสุ่มตัวอย่ างแบบง่ าย (Simple
random sampling)แล้ วใช้ วิธีการจับฉลากแบบ (Simple Random Sampling without
Replacement) จากเขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีท้งั หมด 50 เขต จากนั้นทําการเลือกมา
เพียง 5 เขต โดยเขตที่ได้ จากการสุ่ม คือ เขตบางกะปิ ได้ แก่ ห้ างเดอะมอลล์บางกะปิ , เขตปทุม
วัน ได้ แ ก่ สยามเซ็น เตอร์ , เขตบางนา ได้ แ ก่ ห้ า งเซ็น ทรั ล บางนา, เขตบางพลั ด ได้ แ ก่ ห้ า ง
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า, เขตบางแค ได้ แก่ เดอะมอลล์บางแค ซึ่งมีแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดที่ได้ มา
จากการเปิ ดตารางขนาดตัวอย่ างตามสูตร Taro Yamane จากนั้นการเลือกตัวอย่ างแบบโควต้ า
(Quota sampling ) เพื่อนํามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งการเก็บข้ อมูลเป็ น
สัดส่วนเท่าๆกันแต่ละเขตที่ จํานวนเขตละ 80 ชุด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) ใช้ เครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลปั จจัยทางประชากรที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และสภาพผิว
ส่วนที่ 2 ข้ อมู ล การบริ โ ภคเครื่ องสํ า อางเครื่ องสํ า อางนํ า เข้ าจากญี่ ปุ่ นใน
กรุงเทพมหานคร
ได้ แก่ ประเภทเครื่องสําอางที่ใช้ ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้ จ่ายในการซื้อผู้ต่อครั้ง แหล่ง
ที่ซ้ ือเครื่องสําอาง การเปลี่ยนยี่ห้อเครื่องสําอางพร้ อมเหตุผล มุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่ าง
ราคาและคุณภาพเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่น และข้ อมูลการบริโภคเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่น
ในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้ อเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่น ประกอบไปด้ วย
ข้ อมูล 5 ด้ าน ได้ แก่ การรับรู้ การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการ
ประเมินหลังการซื้อ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างมี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการบริโภคเครื่องสําอางเครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่น
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลของกระบวนการตัดสินใจใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากญี่ปุ่น
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การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากเก็บรวบรวมข้ อมมูลแล้ ว จะ
นําข้ อมูลมาลงรหัส(Coding) แล้ วทําการประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป SPSS
ซึ่งสามารถนํามาใช้ วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย
1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และสภาพผิว โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) การ
หาค่าร้ อยละ(Percentage)
1.1.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การบริ โ ภคของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ชนิ ด /
ประเภทเครื่องสําอางที่บริโภค ผู้บริโภคซื้อเครื่องสําอางเมื่อไหร่ สถานที่ซ้ ือเครื่องสําอาง โดยใช้
ค่าความถี่(Frequency) การหาค่าร้ อยละ(Percentage) และการตัดสินใจซื้อ โดยวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) ใช้ สถิติทดสอบแบบ ChiSquare ในการวิเคราะห์เชิงกลุ่มเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญในการทดสอบเท่ากับ 0.05 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับ
การศึกษา กับการบริโภคเครื่องสําอางแต่ละชนิด
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ บทความ เวปไซต์ รวมไปถึงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง

7. สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
อายุ ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบแบบสอบถามที่ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นมีอายุไม่
เกิน 25 ปี รองลงมาคือ อายุ 26-35 ปี ,อายุ 36-45 ปี และอายุ 46 ปี ขึ้นไปตามลําดับ
สถานภาพ ส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามคือสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส และ
สถานภาพหม้ าย/แยกทาง ตามลําดับ
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ตํ่ากว่ าปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี ตามลําดับ อาชีพ ส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามไม่ได้ ประกอบอาชีพ/
แม่ บ้าน รองลงมาคือ อาชีพอิสระ, อาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพพนักงานเอกชน และ
ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ รวมไม่เกิน 15,000 บาท รองลงมา
คือ รายได้ รวม 15,001 - 25,000 บาท ต่อมา รายได้ รวม 25,001 - 35,000 บาท และ
รายได้ รวม 35,001 บาทขึ้นไป สภาพผิว ส่วนใหญ่มีสภาพผิวธรรมดา รองลงมาคือ ผิวมัน ,ผิว
ผสม และลําดับสุดท้ ายคือ ผิวแห้ ง ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการบริโภคเครือ่ งสําอาง
เครื่องสําอางสําหรับตกแต่ง ชนิดเครื่องสําอางที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามใช้ บ่อย ได้ แก่
แป้ งฝุ่ นและลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส, ใช้ ปานกลาง ได้ แก่ ครีมรองพื้น ครีมปกปิ ดริ้วรอยรอบ
ดวงตา แป้ งเค้ ก ดินสอเขียนคิ้ว และบรัชออน, ใช้ น้อย ได้ แก่ อายชาโดว์ อายไลเนอร์ มาสคาร่ า
ดินสอเขียนขอบตา และดินสอเขียนขอบปาก สรุปได้ ว่าได้ ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ เครื่องสําอาง
สําหรับตกแต่งเฉลี่ย ในระดับปานกลาง เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว ชนิดเครื่องสําอางที่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามใช้ บ่อย ได้ แก่ ครีมบํารุงผิวชุ่มชื้น ครีมบํารุงผิวขาว และครีมกันแดด, ใช้ ผิวปาน
กลาง ได้ แก่ ครี ม ลดริ้ วรอย/ยกกระชั บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าร์ ค /พอก สรุ ป ผลได้ ว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้ เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิวเฉลี่ย ในระดับปานกลาง เครื่องสําอางสําหรั บ
ชําระ/ทําความสะอาด ชนิดเครื่องสําอางสําหรับชําระ/ทําความสะอาดทุกชนิด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผม เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ผี ้ ูตอบแบบสอบถามใช้ บ่อย สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เครื่องสําอางสําหรับ
ชําระ/ทําความสะอาดเฉลี่ย อยู่ ในระดับใช้ บ่อย ความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง ส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นน้ อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือ ซื้อ
1 ครั้งต่อเดือน และซื้อมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนเป็ นลําดับสุดท้ าย ค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่องสําอาง
ส่วนใหญ่ มีค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่องสําอางต่อครั้ง 501-1,000 บาท รองลงมาคือ ซื้อไม่เกิน
500 บาทต่อครั้ง, ซื้อ 1,001 – 1,500 บาทต่อครั้ง และซื้อ 1,500 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ตามลําดับ
แหล่ งที่ซ้ ื อเครื่ องสํา อาง ส่ ว นใหญ่ ซ้ ื อเครื่ องสํา อางจากห้ างสรรพสิน ค้ า รองลงมาคื อ ซื้ อจาก
ตัวแทนจําหน่าย ,ซื้อจากอินเตอร์เน็ต, ซื้อจากร้ านค้ าใกล้ บ้าน, ซื้อจากสถานเสริมความงาม และ
ซื้อจากตลาดนัดทั่วไป ตามลําดับ การตัดสินใจเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนยี่ห้อและเหตุผล ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามจะไม่ เ ปลี่ ย นไปใช้ ย่ี ห้ อ อื่น มากกว่ า การเปลี่ ย น เหตุ ผ ลเพราะกลั ว แพ้ ม ากที่สุด
รองลงมาเพราะคุณภาพสินค้ าเดิมดีอยู่ และไม่เปลี่ยน เพราะอื่นๆ น้ อยที่สดุ ซึ่งให้ เหตุผล คือ ไม่
เคยใช้ ส่วนการเปลี่ ยนไปใช้ ย่ีห้ออื่นซึ่ งน้ อยกว่ า เหตุ ผลที่มากที่สุด คือเปลี่ยนเพราะต้ องการ
ทดลองสิน ค้ า ใหม่ รองลงมาคือ เปลี่ ยนเพราะราคาสิน ค้ า ยี่ห้ อใหม่ ถูก กว่ า และเปลี่ ยนเพราะ
คุณภาพสินค้ าใกล้ เคียงกัน ตามลําดับ มุมมองเชิงเปรี ยบเทียบระหว่ างคุณภาพสินค้ ากับราคา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองในเชิงการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพสินค้ ากับราคา ส่วนใหญ่มอง
ว่ าราคาของสินค้ านําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นมีราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้ า
รองลงมาคือ ราคาแพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุ ณภาพสินค้ า และราคาถูก เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คุณภาพสินค้ า ตามลําดับ
ตอนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้ อเครือ่ งสําอาง
การรับรู ้ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรู้เห็นผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยมากทุก
หั ว ข้ อ คื อ รั บ รู้ ว่ า เครื่ อ งสํา อางที่จํา เป็ นต่ อ ชี วิ ต ,ซื้ อเครื่ อ งสํา อางเพื่ อ เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ ,ซื้ อ
เครื่องสําอางตามความนิยมของสังคมปั จจุบัน ,การซื้อเครื่องสําอางของท่านถูกจํากัดด้ วยรายได้
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และเครื่องสําอางจากญี่ปุ่นเป็ นสินค้ าที่มีคุณภาพดี สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความเห็นด้ วย
มากในด้ า นการรั บ รู้ การค้ น หาข้ อมู ล กระบวนการตั ด สิน ใจเกี่ยวกับ การค้ น หาข้ อมู ล ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็น ด้ วยมากในหั วข้ อต่ อไปนี้ คือ ก่ อนจะซื้ อเครื่ องสํา อางท่านจะหาข้ อมู ลจาก
อินเตอร์เน็ต, ก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะหาข้ อมูลจากโทรทัศน์, ก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่าน
จะสอบถามข้ อมูลจากเพื่อนหรือครอบครัว และก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะศึกษาข้ อมูลของ
สินค้ าตัวนั้นเป็ นอย่างดี ส่วนที่เห็นด้ วยปานกลาง คือ ก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะหาข้ อมูลจาก
วิ ท ยุ แ ละก่ อ นจะซื้ อเครื่ อ งสํา อางท่ า นจะหาข้ อ มู ล จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากในด้ านการค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก กระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลทางเลือกผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อ คือ
เพื่อนและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของท่าน ,ท่านจะตรวจสอบวัน
เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสินค้ าอย่างดีก่อนซื้อทุกครั้ง ,ท่านจะตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของ
สิน ค้ า ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี แ ละสวยงามอย่ า งดี ก่ อ นซื้ อทุ ก ครั้ ง ,ประเทศที่ผ ลิ ต สิน ค้ า มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิน ใจซื้ อเครื่ อ งสํา อางของท่ า น และท่ า นซื้ อเครื่ อ งสํา อางที่มี ช่ื อ เสีย งเป็ นที่ร้ ูจั ก โดยทั่ว ไป
(Brand Name) สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากในด้ านการประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้ อ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อคือ ท่านซื้อเครื่องสําอางโดยคํานึงถึงราคาและคุณภาพ และท่านซื้อ
เครื่องสําอางในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่น สรุปไดว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากในด้ าน
การตัดสินใจซื้อ การประเมินหลังการขาย กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินหลังการขาย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อ คือ เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่าได้ ผลดี
กับตัวท่าน แล้ วท่านจะแนะนําให้ คนอื่นใช้ ตาม, เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่าได้ ผลดีกบั ตัวท่าน
ท่านจะซื้อซํา้ , เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วเกิดปั ญหาท่านจะเลิกใช้ ทันที และเมื่อท่านใช้ เครื่องสําอาง
แล้ วเกิดปัญหาท่านจะห้ ามไม่ให้ คนอื่นใช้ ตาม สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากใน

ด้ านการประเมินหลังการซื้อ
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ เครื่องสําอางแตกต่างกัน
เครื่องสําอางสําหรับตกแต่ง
- ผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่ างกัน มีการซื้อ/ใช้ ครี มปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพื้ น
แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ ครีมปกปิ ดริ้วรอยรอบดวงตาแตกต่ าง
กัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ แป้ งฝุ่ นไม่แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ แป้ งเค้ กเติมระหว่างวันแตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ อายชาโดว์แตกต่างกัน
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-

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ อายไลน์เนอร์แตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ มาสคาร่าแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ ดินสอเขียนคิ้วแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ ดินสอเขียนขอบตาแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ บรัชออนแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอสแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ดินสอเขียนขอบปากแตกต่างกัน

เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมบํารุงให้ ผวิ ชุ่มชื้นไม่แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมบํารุงให้ ผวิ ขาวแตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมลดริ้วรอย/ยกกระชับแตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมกันแดดไม่แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์มาส์ค/พอกแตกต่างกัน
เครื่องสําอางสําหรับชําระ/ทําความสะอาด
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวกายแตกต่าง
กัน
- ผู้ บ ริ โ ภคที่มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารซื้ อ/ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ํา ความสะอาดผิ ว หน้ า
แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผมแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2,
เครื่องสําอางแตกต่างกัน

ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่ างกัน มีการซื้อ/ใช้

เครื่องสําอางสําหรับตกแต่ง
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ ครีมปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพื้นไม่
แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ ครีมปกปิ ดริ้วรอยรอบดวงตาแตกต่าง
กัน
-

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ แป้ งฝุ่ นแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ แป้ งเค้ กเติมระหว่างวันไม่แตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ อายชาโดว์แตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ อายไลน์เนอร์แตกต่างกัน
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-

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ มาสคาร่าแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการซื้อ/ใช้ ดินสอเขียนคิ้วไม่แตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบซื้อ/ใช้ ดินสอเขียนขอบตาแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ บรัชออนแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอสไม่แตกต่าง

กัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ดินสอเขียนขอบปากแตกต่างกัน
เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมบํารุงให้ ผวิ ชุ่มชื้นไม่แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมบํารุงให้ ผวิ ขาวไม่แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมลดริ้วรอย/ยกกระชับแตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ครีมกันแดดไม่แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์มาส์ค/พอกแตกต่างกัน
เครื่องสําอางสําหรับชําระ/ทําความสะอาด
- ผู้ บ ริ โ ภคที่มีอ ายุ แ ตกต่ า งกัน มีก ารซื้ อ/ใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ทาํ ความสะอาดผิว กายไม่
แตกต่างกัน
- ผู้ บ ริ โ ภคที่มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารซื้ อ/ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ํา ความสะอาดผิ ว หน้ า
แตกต่างกัน
- ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผมแตกต่างกัน

8. การอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนใหญ่อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม ,สุมนา ธีรกิตติกุล (2554) และบุษ
ยา เวชชลานนท์, ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิ ติปราโมทย์, ชาตริต ศิลเศวตสกุล (2555) ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามมีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม, สุมนา ธีรกิตติกุล
(2554) เหตุผลที่สอดคล้ องกัน อาจมาจากคนที่เป็ นโสดจะมีเวลาให้ กับตัวเองมากกว่ าคนอื่น
เพื่อที่จะเสริมสร้ างรูปลักษณ์ท่สี วยงาม โดดเด่น น่าดึงดูด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ กบั ตนเอง ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม, สุมนา ธีรกิตติ
กุล (2554) และเบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556) ส่วนใหญ่มีรายได้ รวมไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่ง
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สอดคล้ องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม, สุมนา ธีรกิตติกุล (2554) และเบญจ
วรรณ ขันทะวงศ์ (2556) สภาพผิวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสภาพผิวธรรมดา
ตอนที่ 2 ข้อมูลการบริโภคเครือ่ งสําอาง
เครื่องสําอางสําหรับตกแต่ง ชนิดเครื่องสําอางที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามใช้ บ่อย ได้ แก่
แป้ งฝุ่ นและลิปสติก/ลิปปาล์ม/ลิปกลอส สรุป ค่าเฉลี่ยของการใช้ เครื่องสําอางสําหรับตกแต่งของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว ชนิดเครื่องสําอางใช้ บ่อย
ได้ แก่ ครีมบํารุงผิวชุ่มชื้น ครีมบํารุงผิวขาว และครีมกันแดด สรุป ค่าเฉลี่ยของการใช้ เครื่องสําอาง
สําหรับบํารุงผิว อยู่ในระดับปานกลาง เครื่องสําอางสําหรับชําระ/ทําความสะอาด ทุกชนิด ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
ผม เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีผ้ ูตอบแบบสอบถามใช้ บ่อย สรุป ค่ าเฉลี่ยของการใช้ เครื่องสําอางสําหรั บ
ชําระ/ทําความสะอาด อยู่ในระดับใช้ บ่อย ความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ซ้ ือน้ อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ สุกญ
ั ญา ดวงวุฒิกุล (2554) ค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่องสําอาง ส่วนใหญ่มีค่าใช้ จ่ายในการซื้อ
เครื่องสําอางต่อครั้ง 501-1,000 บาท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย 3 ชิ้น ได้ แก่ งานวิจัยของสุ
กัญ ญา ดวงวุฒิ กุล (2554) กิต ติยา แสนเจริ ญ , ฉั ตรชั ย ลอยฤทธิวุฒิ ไ กร่ เสาวภา มี ถาวรกุ ล
(2557) และบุษยา เวชชลานนท์ และคณะ (2555) แหล่ งที่ซ้ ือเครื่องสําอาง ส่วนใหญ่ ซ้ ือ
ั ญา ดวง
เครื่องสําอางจากห้ างสรรพสินค้ า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย 3 ชิ้น ได้ แก่ งานวิจัยของ สุกญ
วุฒิกุล (2554) ,เบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556) และบุษยา เวชชลานนท์และคณะ (2555)
จากข้ อมูลแสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จากซื้อเครื่องสําอางจากห้ างสรรพสินค้ า การตัดสินใจ
เปลี่ ย น/ไม่ เ ปลี่ ยนยี่ห้อ และเหตุผ ล ส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ต อบแบบสอบถามจะไม่ เ ปลี่ ย นไปใช้ ย่ี ห้ออื่น
ั ญา ดวงวุฒิ
มากกว่าการเปลี่ยน เหตุผลเพราะกลัวแพ้ มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุกญ
กุล (2554) ส่วนการเปลี่ยนไปใช้ ย่ีห้ออื่นซึ่งน้ อยกว่า เหตุผลที่มากที่สดุ คือเปลี่ยนเพราะต้ องการ
ทดลองสินค้ าใหม่ มุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพสินค้ ากับราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมี
มุมมองในเชิงการเปรียบเทียบระหว่ างคุ ณภาพสินค้ ากับราคา ส่วนใหญ่ มองว่ าราคาของสินค้ า
นําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นมีราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้ า
ตอนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้ อเครือ่ งสําอาง
การรับรู้ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรู้เห็นผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยมากทุก
หั ว ข้ อ คื อ รั บ รู้ ว่ า เครื่ อ งสํา อางที่จํา เป็ นต่ อ ชี วิ ต ,ซื้ อเครื่ อ งสํา อางเพื่ อ เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ ,ซื้ อ
เครื่องสําอางตามความนิยมของสังคมปั จจุบัน ,การซื้อเครื่องสําอางของท่านถูกจํากัดด้ วยรายได้
และเครื่องสําอางจากญี่ปุ่นเป็ นสินค้ าที่มีคุณภาพดี สรุปได้ ว่า ในด้ านการรับรู้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ความเห็นด้ วยมาก
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การค้ นหาข้ อมูล กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้ นหาข้ อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นด้ วยมากในด้ านการค้ นหาข้ อมูล โดยเห็นด้ วยมากในหัวข้ อต่ อไปนี้ คือ ก่อนจะซื้อ
เครื่องสําอางท่านจะหาข้ อมูลจากอินเตอร์เน็ต สอดคล้ องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ สุกัญญา
ดวงวุ ฒิ กุ ล (2554) , ก่ อ นจะซื้ อเครื่ อ งสํา อางท่ า นจะหาข้ อ มู ล จากโทรทั ศ น์ , ก่ อ นจะซื้ อ
เครื่องสําอางท่านจะสอบถามข้ อมูลจากเพื่อนหรือครอบครัว และก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะ
ศึกษาข้ อมูลของสินค้ าตัวนั้นเป็ นอย่างดี
การประเมินผลทางเลือก กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลทางเลือก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหั วข้ อ คือ เพื่อนและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของท่าน ,ท่านจะตรวจสอบวันเดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสินค้ า
อย่างดีก่อนซื้อทุกครั้ง ,ท่านจะตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่าง
ดีก่อนซื้อทุกครั้ง,ประเทศที่ผลิตสินค้ ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของท่าน และท่านซื้อ
เครื่องสําอางที่มีช่ือเสียงเป็ นที่ร้ ูจักโดยทั่วไป (Brand Name) สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นด้ วยมากในด้ านการประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อคือ ท่านซื้อเครื่องสําอางโดยคํานึงถึงราคาและคุณภาพ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ งานวิจัยของ สุกญ
ั ญา ดวงวุฒิกุล (2554)และเบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556) และ
ท่านซื้อเครื่องสําอางในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ สุกญ
ั ญา ดวง
วุฒิกุล (2554) สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากในด้ านการตัดสินใจซื้อ
การประเมินหลั งการขาย กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินหลังการขาย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อ คือ เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่าได้ ผลดี
กับตัวท่าน แล้ วท่านจะแนะนําให้ คนอื่นใช้ ตาม, เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่าได้ ผลดีกบั ตัวท่าน
ท่านจะซื้อซํา้ , เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วเกิดปั ญหาท่านจะเลิกใช้ ทันที และเมื่อท่านใช้ เครื่องสําอาง
แล้ วเกิดปัญหาท่านจะห้ ามไม่ให้ คนอื่นใช้ ตาม สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากใน

ด้ านการประเมินหลังการซื้อ
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบริโภคเครื่องสําอางแต่ละชนิด
แตกต่างกัน
อายุ ข องผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคเครื่ อ งสํา อางชนิ ด เหล่ า นี้ กลุ่ ม
เครื่องสําอางสําหรับตกแต่ง ได้ แก่ ครีมปรับสภาพผิวหนัง/ครีมรองพื้น, ครีมปกปิ ดริ้วรอยรอบ
ดวงตา, แป้ งเค้ กเติมระหว่างวัน, อายชาโดว์, อายไลน์เนอร์, มาสคาร่ า, ดินสอเขียนคิ้ว, ดินสอ
เขี ย นขอบตา, บรั ช ออน, ลิ ป สติ ก /ลิ ป ปาล์ ม /ลิ ป กลอส และดิ น สอเขี ย นขอบปาก กลุ่ ม
เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว ได้ แก่ ครีมบํารุงให้ ผิวขาว, ครีมลดริ้วรอย/ยกกระชับ, ผลิตภัณฑ์
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มาส์ค/พอก และกลุ่มเครื่องสําอางสําหรับชําระ/ทําความสะอาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
ผิวกาย, ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผม
สมมติฐานที่ 2 ผู บ้ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด แตกต่ า งกัน มี ก ารบริ โ ภค
เครือ่ งสําอางแต่ละชนิดแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องสําอางชนิดเหล่านี้
กลุ่มเครื่องสําอางสําหรับตกแต่ง ได้ แก่ ครีมปกปิ ดรอยคลํา้ รอบดวงตา, แป้ งฝุ่ น, อายชาโดว์, อาย
ไลน์เนอร์ , มาสคาร่ า, ดินสอเขียนขอบตา, บรัชออน, ดินสอเขียนขอบปาก กลุ่มเครื่องสําอาง
สําหรับบํารุงผิว ได้ แก่ ครีมลดริ้วรอย/ยกกระชับ, ผลิตภัณฑ์มาส์ค/พอก และกลุ่มเครื่องสําอาง
สําหรับชําระ/ทําความสะอาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้ า, ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
ผม

8. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนใหญ่อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี มีสถานภาพโสด เหตุผลที่สอดคล้ องกัน อาจมาจากคนที่เป็ นโสดจะมีเวลาให้ กับ
ตัวเองมากกว่ าคนอื่น เพื่อที่จะเสริมสร้ างรูปลักษณ์ท่สี วยงาม โดดเด่ น น่ าดึงดูด เพื่อเพิ่มความ
มั่นใจให้ กบั ตนเอง ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้
รวมไม่เกิน 15,000 บาท ไม่ได้ ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน ผลการวิจัยออกมาแบบนี้อาจเป็ นเพราะ
ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษา สภาพผิวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสภาพผิว
ธรรมดา ซึ่งกลุ่มผู้ท่มี ีสภาพผิวธรรมดา ผิวประเภทนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหาผิวหน้ า มีความเรียบ
เนียน และความยืดหยุ่นดี มีรูขุมขนละเอียด ผู้ประกอบการจะต้ องหาผลิตภัณฑ์ท่ตี รงตามความ
ต้ องการของการดูแลผิวประเภทนี้เป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่เี น้ นส่วนผสมของ
มอยส์เจอร์ไรเซอร์ท่ีให้ ความชุ่มชื้นและทําให้ ผิวขาว,ดูอ่อนกว่ าวัย บํารุงให้ ดีย่ิงขึ้น คือเน้ นการ
บํารุงไม่ได้ เน้ นแก้ ปัญหา
ตอนที่ 2 ข้อมูลการบริโภคเครือ่ งสําอาง
จากผลของการสํารวจจะได้ ข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการที่จะหาผลิตภัณฑ์มานําเสนอ
ตามประเภทและชนิดที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าส่วนใหญ่ อีก
ทั้งหากผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายก็จะเป็ นข้ อมูลที่ให้ ผ้ ูประกอบการให้ ความสําคัญแก่
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีความต้ องการสูง โดยเพิ่มงบประมาณในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นมากขึ้น
หรือผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นให้ หลากหลายมากขึ้น เป็ นต้ น ความถี่ในการซื้อเครื่องสําอาง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ซ้ ือน้ อยกว่า 1 ครั้งต่ อ
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เดือน เป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูประกอบการทําการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริโภคซื้อสินค้ าในความถี่ต่อเดือน
มากขึ้น เช่น ปรับราคาลง ลดขนาดสินค้ าเพื่อให้ ง่ายในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ทําโปรโมชั่นเพื่อ
ค่ าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่ องสําอาง ส่วนใหญ่ มีค่าใช้ จ่ายในการซื้ อ
กระตุ้นการซื้ อ เป็ นต้ น
เครื่องสําอางต่อครั้ง 501-1,000 บาท จากข้ อมูลเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการจําหน่าย
เครื่องสําอางด้ วยราคาที่เหมาะสม ไม่ต้ังราคาสูงหรือถูกจนเกินไป แหล่งที่ซ้ ือเครื่องสําอาง ส่วน
ใหญ่ซ้ ือเครื่องสําอางจากห้ างสรรพสินค้ า แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จากซื้อเครื่องสําอาง
จากห้ างสรรพสินค้ า ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จัดจําหน่ ายเครื่องสําอางที่ห้างสรรพสินค้ า หาก
เดิมที่ไม่มีจาํ หน่ายในห้ างสรรพสินค้ าก็ควรที่จะหาช่องทางในการที่จะสามารถนําเครื่องสําอางของ
ตนไปจําหน่ ายในห้ างสรรพสินค้ า หรือหากที่จาํ หน่ายอยู่แล้ วก็ให้ ความสําคัญมากขึ้น เช่ น มีการ
จัดร้ านให้ สวยงาม น่าดึงดูด เป็ นจุดเด่น มีโปรโมชั่นใหม่ เป็ นต้ น การตัดสินใจเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน
ยี่ห้อและเหตุผล ส่วนใหญ่ ผ้ ู ตอบแบบสอบถามจะไม่ เปลี่ยนไปใช้ ย่ีห้ออื่นมากกว่ าการเปลี่ยน
เหตุผลเพราะกลัวแพ้ มากที่สุด ส่วนการเปลี่ยนไปใช้ ย่ีห้ออื่นซึ่งน้ อยกว่ า เหตุผลที่มากที่สุดคือ
เปลี่ ยนเพราะต้ องการทดลองสินค้ าใหม่ จากข้ อมูลแสดงว่ า ผู้ บ ริ โภคมี ความภักดี ในตัวสินค้ า
(Brand Royalty) ผู้ประกอบการจึงควรเน้ นเรื่องคุณภาพของสินค้ า และความปลอดภัย นําเสนอ
เกี่ยวกับการเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ก่อให้ เกิดอาการแพ้ กรณีท่ผี ้ ูบริโภคจะเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นเพราะ
อยากทดลองสินค้ าใหม่ ผู้ประกอบการเองนอกจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมให้ ดีด้วยคุณภาพแล้ วยัง
ต้ องมีการผลิตหรือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาจําหน่ายแก่ผ้ ูบริโภค มุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
คุณภาพสินค้ ากับราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองในเชิงการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพสินค้ า
กั บ ราคา ส่ ว นใหญ่ ม องว่ า ราคาของสิ น ค้ านํ า เข้ า จากประเทศญี่ ปุ่ นมี ร าคาเหมาะสม เมื่ อ
เปรี ย บเทีย บกับ คุ ณ ภาพสิน ค้ า จากข้ อ มู ล แสดงว่ า ราคา ณ ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคมองว่ า มี ค วาม
เหมาะสม
ตอนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้ อเครือ่ งสําอาง
การรับรู้ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรู้เห็นผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยมากทุก
หั ว ข้ อ คื อ รั บ รู้ ว่ า เครื่ อ งสํา อางที่จํา เป็ นต่ อ ชี วิ ต ,ซื้ อเครื่ อ งสํา อางเพื่ อ เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ ,ซื้ อ
เครื่องสําอางตามความนิยมของสังคมปั จจุบัน ,การซื้อเครื่องสําอางของท่านถูกจํากัดด้ วยรายได้
และเครื่องสําอางจากญี่ปุ่นเป็ นสินค้ าที่มีคุณภาพดี จากข้ อมูลแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
เครื่องสําอางเป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อเสริมสร้ างบุคลิกภาพให้ แก่ตัวเอง และจะมีการซื้อเครื่องสําอางตาม
ความนิยมของสังคมดังนั้นผู้ประกอบควรคํานึงถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในและ
ต่ างประเทศ เพื่อปรั บปรุงหรื อผลิตผลิตภัณฑ์ให้ ทันตามกระแสสังคม
การค้นหาข้อมู ล
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้ นหาข้ อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยมากในด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล โดยเห็นด้ วยมากในหัวข้ อต่อไปนี้ คือ ก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะหาข้ อมูล
จากอินเตอร์เน็ต, ก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะหาข้ อมูลจากโทรทัศน์, ก่อนจะซื้อเครื่องสําอาง
ท่านจะสอบถามข้ อมูลจากเพื่อนหรือครอบครัว และก่อนจะซื้อเครื่องสําอางท่านจะศึกษาข้ อมูล
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ของสินค้ าตัวนั้นเป็ นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ ความสําคัญในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง
อินเตอร์เน็ตและการผู้บริโภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าได้ ง่าย และเป็ นข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการ
อ้ างอิง การประเมินผลทางเลือก กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลทางเลือกผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อ คือ เพื่อนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางของท่าน ,ท่านจะตรวจสอบวันเดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสินค้ าอย่างดีก่อนซื้อ
ทุกครั้ง ,ท่านจะตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและสวยงามอย่างดีก่อนซื้อทุก
ครั้ง,ประเทศที่ผลิตสินค้ ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของท่าน และท่านซื้อเครื่องสําอางที่
มีช่ือเสียงเป็ นที่ร้ จู ักโดยทั่วไป (Brand Name) จากข้ อมูลผู้ประกอบการควรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ เรียบร้ อยสวยงาม และควบคุมไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ท่หี มดอายุมาวางจําหน่ าย การตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อ
คือ ท่านซื้อเครื่องสําอางโดยคํานึงถึงราคาและคุณภาพ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จากข้ อมูลผู้บริโภค
ควรผลิตสินค้ าโดนเน้ นเรื่องคุณภาพจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม และมีการจัดโปรโมชั่นอยู่เสมอ
เพื่อกระตุ้นยอดขาย การประเมินหลังการขาย กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินหลังการ
ขายผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้ วยมากทุกหัวข้ อ คือ เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่า
ได้ ผลดีกบั ตัวท่าน แล้ วท่านจะแนะนําให้ คนอื่นใช้ ตาม, เมื่อท่านใช้ เครื่องสําอางแล้ วแล้ วพบว่าได้ ผลดีกบั
ตั ว ท่ า น ท่ า นจะซื้ อซํ้า , เมื่ อ ท่ า นใช้ เ ครื่ อ งสํา อางแล้ ว เกิด ปั ญ หาท่ า นจะเลิ ก ใช้ ทัน ที และเมื่ อ ท่ า นใช้
เครื่องสําอางแล้ วเกิดปัญหาท่านจะห้ ามไม่ให้ คนอื่นใช้ ตาม ข้ อมูลผู้ประกอบการควรให้ ความสําคัญใน

เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบริโภคเครื่องสําอางแต่ละชนิด
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
ผู้ บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่ างกัน มีการบริ โภค
เครื่องสําอางแต่ละชนิดแตกต่างกัน
ดังนั้ นในการผลิตหรื อหาผลิตภัณฑ์เพื่ อจําหน่ าย ผู้ประกอบควรคํานึงถึงอายุ และ
ระดับการศึกษาที่มีสมั พันธ์กนั กับชนิดเครื่องสําอางที่กล่าวมาข้ างต้ น เพื่อที่จะได้ นาํ เสนอสินค้ าได้
ตรงตามความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ

9. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ น การอธิบ ายเชิ ง พรรณนา ถึง ข้ อ มู ล ทั่ว ไป ข้ อ มู ล การ
บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาข้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความละเอียดและ
สมบูรณ์ของงานวิจัยขึ้น
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2. ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ, ระดับการศึกษาสูงสุดและ
การบริโภคเครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม

10. กิตติกรรมประกาศ
การทําการวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจซื้อ/ใช้ เครื่องสําอางนําเข้ าจากประเทศญี่ปุ่นของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้ บริ โภค เพื่ อนําผลที่ได้ จากการศึกษาใช้ เป็ น
แนวทางในการแก้ ไขและปรับปรุงสินค้ าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้ า
จากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคสตรี
งานวิจัยฉบับนี้คงไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุน
จากบุคคลากรหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร.อดิลลา พงศ์ย่ีหล้ า ที่ได้ ช่วยให้ คาํ ปรึกษา
แนะนํา และแก้ ไขข้ อมูลในการทําวิจัยให้ เสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ ีด้วย
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