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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ              

3) ศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของ

ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียรสนั (Pearson Correlation Coefficient) 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-

30 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การตัดสนิใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านเพศและสถานภาพส่งผลไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแต่ละด้านมีความสมัพันธก์บัการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในระดับปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1) study the demographic factors affecting 

consumers decision to buy imported cosmetics in Samut Prakan Province. 2) study the factors 

of marketing mix that affecting consumers decision to buy imported cosmetics in Samut 

Prakan Province. 3) study the decision to buy imported cosmetics of consumer in Samut 

Prakan Province. and 4) study the relationship between the marketing mix factors and the 

purchasing decision of imported cosmetics of consumers in Samut Prakan Province. The 

sample group used in this study was 400 people. The research instrument was a questionnaire. 

The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-

test, F-test (One-Way ANOVA) and Pearson Correlation Coefficient. 

 The results of the study showed that most of respondents were female, aged between 

21-30 years, single status, and private company employees, Bachelor’s degree, average 

monthly income 10,001-20,000 baht. The factors of marketing mix affecting consumers 

purchasing decision of imported cosmetics in Samut Prakan Province were a high level 

overall. The consumers decision to buy imported cosmetics Samut Prakan Province overall 

was at a high level. The results of the hypothesis testing revealed that demographic factors of 

age, occupation, education and average monthly income affecting the decision to buy 

imported cosmetic of consumers in Samut Prakan Province differences were statistically 

significant at .05 while gender and status did not differ. The overall marketing mix factors 

of each aspect correlated with consumers in Samut Prakan Province at a moderate level and 

in the same direction. 
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บทน า 

 ปัจจุบันกระแสของการรักษาสขุภาพและการดูแลความงาม ท าให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจใน

เร่ืองของการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกที่จะเป็น

ตัวสะท้อนให้เหน็ถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีในสายตาของผู้พบเหน็ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความม่ันใจ

และเป็นการเพ่ิมโอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ในเร่ืองต่างๆ ในชีวิต เช่น หน้าที่การงาน การมี

คู่ครอง เป็นต้น รวมไปถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้ น ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป ความทันสมัยของระบบการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยี        

ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูล การแลกเปล่ียนความคิดเหน็และการ

ซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Internet เป็นต้น การมอบโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาและการ



 

พัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศไทยท าให้มีผู้ประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงานมากขึ้ น

ส่งผลให้มีรายได้และมีก าลังซ้ือที่เพ่ิมขึ้ น การศึกษายังส่งผลให้ผู้บริโภคมีความรู้ มากขึ้ นกว่า

สมัยก่อนหันมาใส่ใจและให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าที่ต้องได้รับมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัยมากขึ้ น ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีของผู้บริโภคส่งผลท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามมีการ

เติบโตและมีการแข่งขันกนัอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยธุรกจิที่เกี่ยวกบัสขุภาพและความ

งามเป็นธุรกจิที่โดดเด่นมานานหลายปี 

การเกิดขึ้ นของช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าใหม่ๆ เช่น Sephora, Eve and Boy ที่มี

ภาพลักษณ์ของร้านเป็นร้านเคร่ืองส าอางมัลติแบรนด์ ที่รวมเคร่ืองส าอางจากแบรนด์ตะวันตก

จ านวนมากเข้ามาจ าหน่าย และยังมีเคร่ืองส าอางจากแบรนด์ตะวันออกอย่างญ่ีปุ่นและเกาหลีให้

เลือกด้วย เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหลากหลาย

มากขึ้น ในขณะร้านขายยาที่มีจ าหน่ายเคร่ืองส าอางมัลติแบรนด์ อย่างซรูฮูะ และมัทสโึมโตะ คิโยชิ 

จากประเทศญ่ีปุ่น ต่างมองเห็นโอกาสในประเทศไทย จากการที่คนไทยนิยมเข้ามาซ้ือสินค้า

เคร่ืองส าอางญ่ีปุ่นกลับประเทศเป็นจ านวนมาก จนเข้ามาเปิดสาขาที่ประเทศไทยหลากหลายสาขา 

เพ่ือแนะน าเคร่ืองส าอางญ่ีปุ่นให้คนไทยรู้จักมากขึ้น 

ในปัจจุบันผู้ประกอบการในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางด าเนินธุรกจิได้ยากมากขึ้น

เน่ืองจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงภายในตลาดที่เกิดขึ้ นทั้งภายในประเทศและการน าเข้าตรา

สินค้าใหม่ๆจากต่างประเทศ ประกอบกับความเข้มงวดของมาตรการการควบคุมการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าขององค์การอาหารและยาที่มีกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณา

ประโยชน์และสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑส่์งผลให้การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์

และการเข้าถึงผู้บริโภคท าได้ยากล าบากมากย่ิงขึ้ น ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและ

น ามาใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสนิใจในเร่ืองต่างๆ เช่น การสร้างและน าเสนอกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่ง การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าของ

ผู้บริโภค (Brand Loyalty) เป็นต้น เพ่ือการสร้างและรักษาฐานลูกค้า การสร้างผลก าไรในการ

ด าเนินธุรกจิที่เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมโอกาสในการประสบความส าเรจ็ของธุรกจิในระยะยาว 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของ

ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือที่จะทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน ามาปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น 

 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

 1.เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของ

ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 



 

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้า

ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

3.เพ่ือศึกษาการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรใน

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  

1) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาด 

 คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006: 172) ได้อธิบายถึงส่วน

ประสมการตลาดไว้ดังนี้  เมื่ อกิจการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขันแล้ว           

น่ันหมายความว่า กจิการพร้อมที่จะวางแผนในรายละเอยีดของส่วนประสมการตลาด ซ่ึงเป็นส่วน

ส าคัญส าหรับการตลาดยุคใหม่ ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได้ เป็นกิจการผสมผสานเคร่ืองเหล่าน้ี ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย  

ทุกสิ่งทุกอย่างที่กจิการใช้เพ่ือให้มีอทิธพิลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑข์องกจิการ ส่วนประสม

ทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้ จักกันว่าคือ Marketing หรือเรียกว่า 4 P’s         

อนัได้แก่ 

 1) ผลิตภัณฑ ์(product) หมายถึง การผสมผสานของสนิค้าและบริการที่กจิการเสนอต่อ

ตลาดเป้าหมาย 

 2) ราคา (price) หมายถงึ จ านวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ ์

 3) การจัดจ าหน่าย (place) หมายถึง กิจกรรมของกิจการที่ท  าให้ผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมาย 

 4) การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึงกิจกรรมเพ่ือสื่อสารถึงข้อดีของ

ผลิตภัณฑแ์ละชักชวนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซ้ือผลิต 

 2) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสนิใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, 145) ได้แบ่งขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying 

Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมีล าดับกระบวนการ            

5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสนิใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภคดังนี้  

  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)  

  2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 

  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 



 

 4. การตัดสนิใจซื้อ (Decision Marking) 

 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเร่ืองน้ี ผู้วิจัย

สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้  

 

ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกนั  

  2.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้า

ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกนั  

3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคใน

จังหวัดสมุทรปราการมีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนั 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร ์

1.เพศ 

2.อายุ 

3.การศึกษา 

4.อาชีพ 

5.ระดับรายได้ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

1. ด้านผลิตภณัฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

   

การตดัสินใจซ้ือเครือ่งส าอางน าเขา้

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ 

1.การรับรู้ความต้องการ 

2.การค้นหาข้อมูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การตัดสนิใจซ้ือ 

5.พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

 



 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าในจังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน จึงใช้วิธกีารค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตูร 

Cochran และก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่น 95% เท่ากบั 400 คน 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ

ระดับการศึกษา   เป็นค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัด

สมุทรปราการเป็นค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ

ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคใน

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ลักษณะของค าถามประกอบด้วยข้อความที่ส าคัญในแต่ละเร่ือง แต่ละค าถามมีค าตอบให้

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการก าหนดคะแนนการวัดช่วงมาตรา (Interval Scale) 

 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม นอกจากนี้ยังได้ท าการตรวจสอบความ

เที่ยว (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือม่ันที่

ค านวณได้มีค่า = 0.9896 ซ่ึงได้ค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสงู 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง

ในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเกบ็กลับคืนมาได้ทั้ง 

400 ฉบับ 

 การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ค่าทางสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าสถิติ Independent t-test ค่าสถิติF-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 



 

Variance: ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์

สถิติค่าสมัประสทิธสิหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจยั 

 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 มีอายุระหว่าง 21-

30 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 สถานภาพโสด 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 

125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

 2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภค

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ทีม่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครือ่งส าอางน าเขา้ 
�̅� S.D. 

ระดบั

ความส าคญั 
อนัดบั 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.02 0.82 มาก 2 

ด้านราคา 4.00 0.91 มาก 3 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.06 0.94 มาก 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.94 0.92 มาก 4 

รวม 4.01 0.90 มาก  

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅=4.01) โดยปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก

เป็นอนัดับแรกคือ ช่องทางการจ าหน่าย (x̅=4.06) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ ์(x̅=4.02) ด้าน

ราคา (x̅=4.00) และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅=3.94) ตามล าดับ 

 

 



 

 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัด

สมุทรปราการ 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล

การตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม 

 

การตดัสินใจซ้ือเครือ่งส าอางน าเขา้ �̅� S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
อนัดบั 

การรับรู้ความต้องการ 3.31 1.085 ปานกลาง 5 

การค้นหาข้อมูล 3.41 1.057 ปานกลาง 4 

การประเมินทางเลือก 3.93 0.880 มาก 1 

การตัดสนิใจซื้อ 3.75 0.945 มาก 2 

พฤติกรรมหลังซ้ือ 3.74 0.957 มาก 3 

รวม 3.63 0.985 มาก  

 

 จากตารางที่  2 พบว่า การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัด

สมุทรปราการในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่

มีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรกคือ การประเมินทางเลือก (x̅=3.93) รองลงมาคือ

การตัดสนิใจซ้ือ (x̅=3.75) พฤติกรรมหลังซ้ือ (x̅=3.74) การค้นหาข้อมูล (x̅=3.41) และการ

รับรู้ความต้องการ (x̅=3.31) ตามล าดับ 

 

 4.ผลการเปรียบเทยีบระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

  4.1 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีเพศ ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกนั มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 

ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั     

   4.2 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่างกนัมีปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 



 

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่

แตกต่างกนั 

  4.3 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ ต่างกันมีปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของ

ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้านช่องทางการจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

  4.4 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ ต่างกนัมีปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ใน

ภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัด

สมุทรปราการ ด้านราคา และ ด้านช่องทางการจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

  4.5 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมี

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัด

สมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้านราคา และ ด้านช่องทางการจ าหน่าย แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

  4.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภค

จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

 5.ผลการเปรียบเทยีบปัจจัยประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของ

ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 

  5.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกันมีระดับการ

ตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้า ไม่แตกต่างกนั 



 

  5.2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่างกันมีระดับการ

ตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 

  5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ 

ต่างกนัมีระดับการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้า ไม่แตกต่างกนั 

  5.4 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ต่างกนัมีระดับการ

ตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ 0.05 

  5.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ

การศึกษาต่างกนัมีระดับการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 

  5.6 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกบัการตัดสนิใจ

ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดับการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถติิที่ 0.05 

 6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม กับการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติค่า

สมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 

 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม แต่ละด้านมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ในระดับ

ปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดียวกนัโดยแต่ละปัจจัยมีระดับความสมัพันธ์ตามล าดับ ดังนี้ คือ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธใ์นระดับปานกลาง (r = 0.470, sig. = 0.000) และ

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั รองลงมา คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

(r = 0.450, sig. = 0.000) และเป็นไปในทศิทางเดียวกัน, ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์ใน

ระดับปานกลาง (r = 0.423, sig. = 0.000) และเป็นไปในทศิทางเดียวกนั, และปัจจัยด้านช่อง

ทางการจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.405, sig. = 0.000) และเป็นไปใน

ทศิทางเดียวกนั ตามล าดับ 

 

 

 



 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการให้

ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าเพ่ิมขึ้น ควรให้ความส าคัญกับการจัดส่วนประสม

ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยผลการศึกษาเร่ือง 

การตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ี 

1.การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

น าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัปัจจัยดังกล่าวในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมากเป็น

อนัดับแรกคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคาและด้านสดุท้าย

คือด้านส่งเสริมทางการตลาดตามล าดับ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ

มากกว่าด้านอื่นๆ โดยเน้นในเร่ืองของร้านจ าหน่ายที่มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสยีงดีท าให้ลูกค้า

มีความม่ันใจในคุณภาพของเคร่ืองส าอางที่ร้านน าเข้ามาจ าหน่าย โดยผู้บริโภคมิได้มุ่งเน้นไปที่

ด้านอื่นๆ สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ Kotler & Armstrong (2006) กล่าวว่าการจัดจ าหน่าย

เป็นกิจกรรมของกิจการที่ท  าให้ผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะใน

ด้านของช่ือเสยีงของกจิการ 

2.การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าใน

ภาพรวมผู้บริโภคให้ความส าคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่

ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากเป็นอนัดับแรกคือ การประเมินทางเลือก รองลงมาคือการตัดสนิใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ การค้นหาข้อมูล และการรับรู้ความต้องการ ตามล าดับ สามารถอภิปรายได้

ว่าที่ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือเพราะมาจากการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีการหา

ข้อมูลต่างๆ มีการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและราคาต ่ากว่าและค้นหาผลิตภัณฑท์ี่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองมากที่สดุ และค านึงถงึผลประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑน้ั์นๆ จึง

มีการตัดสนิใจเกดิขึ้น สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีของธงชัย สนัติวงษ์ (2554) กล่าวว่าการ

ตัดสินใจเป็นกระบวนการในการสร้างทางเลือกการด าเนินงานในหลายๆ ทาง แล้วพิจารณา

ตรวจสอบประเมินทางเลือกเหล่าน้ันเพ่ือเลือกทางที่ดีที่สดุ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศึกษา 

1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของ

ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  



 

1.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญและปรับปรุงพัฒนาการน าเข้า

เคร่ืองส าอางตามความนิยมและทศันะของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างย่ิงตรงสนิค้าที่เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลายและน่าเช่ือถือ และมีความหลากหลายมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการช่วยกระตุ้น

ยอดขายเพ่ิมขึ้นมีลูกค้ามากขึ้น 

1.1.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรปรับปรุงในด้านความหลากหลายของราคาให้เลือก

ซ้ือและราคาไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงบ่อย เพ่ือมิให้เกดิการสบัสนกบัลูกค้า 

1.1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับความ

สะดวกในการสั่งซ้ือสนิค้าโดยเพ่ิมความสะดวกในการสั่งซ้ือออนไลน์มากขึ้น และสถานที่จ าหน่ายมี

ผลิตภัณฑท์ี่หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการ 

1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัการจัดการส่งเสริม

การขายร่วมด้วย เช่นมีการมอบส่วนลดแก่สมาชิก หรือมีการสะสมแต้มเพ่ือแลกของรางวัล จะเป็น

การจูงใจในการซ้ือสนิค้าเพ่ิมมากขึ้นได้ 

1.2 การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาวิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้  

1.2.1 การรับรู้ความต้องการ ผู้ประกอบการควรน าเข้าเคร่ืองส าอางที่มีคุณภาพและตรง

ต่อความต้องการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเคร่ืองส าอางที่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้าของ

ลูกค้า เคร่ืองส าอางน าเข้าติดทนติดนาน กนัน า้กนัเหงื่อได้ดีกว่า 

1.2.2 การค้นหาข้อมูล ผู้ประกอบการควรค านึงถึงเร่ืองของ Media ต่างๆ เช่นให้

ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลจากตัวแทนจ าหน่ายและเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น Facebook, live สด ผ่าน 

Facebook บิวตี้บลอ็กเกอร์ 

1.2.3 การประเมินทางเลือก ผู้ประกอบการควรจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิดที่

ผู้ประกอบการน าเข้ามาเพ่ือให้ผู้บริโภคได้สบืค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือเป็นทางเลือกในการ

ตัดสนิใจสั่งซ้ือสนิค้า โดยผู้บริโภคค านึงถงึผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑน์ั้น 

1.2.4 การตัดสนิใจซ้ือ ผู้ประกอบการควรสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสนิค้าเพ่ือให้ผู้บริโภค

เกิดต้องการ ไม่เพียงแต่คุณภาพของสินค้าเท่านั้น ควรจูงใจให้มีการตัดสินใจซ้ืออย่างไม่ลังเล 

โดยเฉพาะเร่ืองของ Sale Promotion หรือ Discount ให้กบัลูกค้า 

1.2.5 พฤติกรรมหลังซ้ือ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัลูกค้าประจ า โดยสร้างให้

ลูกค้ามีความภักดีต่อสนิค้าและร้านค้าของผู้ประกอบการเพ่ือให้เกดิการแนะน าบุคคลอื่นให้เข้ามา

ซ้ือสนิค้าของทางร้านเป็นการเพ่ิมลูกค้ารายใหม่โดยการบอกต่อจากลูกค้าเดิม 

2.ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ (7Ps) เพ่ิมปัจจัยในด้านอื่นๆ 

อีก 3 ด้าน คือด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการเพ่ิมเติม 

เพ่ือมอบการบริการได้อย่างถูกต้องรวดเรว็และให้ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคเกิดความประทับใจ 



 

เพ่ือส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศเกาหลีร่วมด้วยเพ่ือที่จะได้ท าการ

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ในแต่ละด้าน และเห็นถึงความแตกต่างในการเลือกซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภคท าให้สามารถวิเคราะห์คู่แข่งขนัได้มากขึ้น 

2.งานวิจัยควรขยายขอบเขตให้มากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น จึง

ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภค

เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศได้มากขึ้น 
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