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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางน าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
3) ศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ในการวิจัยได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One-Way ANOVA) และค่ า สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แบบ
เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 2130 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่ อเดือน ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนด้ านเพศและสถานภาพส่งผลไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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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, ttest, 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.
Keywords: Consumers decision, imported cosmetics, Marketing Mix

บทนา
ปัจจุบันกระแสของการรักษาสุขภาพและการดูแลความงาม ทาให้ ผ้ ูบริโภคหันมาใส่ใจใน
เรื่องของการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกที่จะเป็ น
ตัวสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีในสายตาของผู้พบเห็น ช่ วยส่งเสริมให้ เกิดความมั่นใจ
และเป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในเรื่องต่างๆ ในชีวิต เช่ น หน้ าที่การงาน การมี
คู่ครอง เป็ นต้ น รวมไปถึงการได้ รับ การยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับไลฟ์ สไตล์ของ
ผู้บริโภคในปั จจุ บันที่เปลี่ยนแปลงไป ความทันสมัยของระบบการติดต่ อสื่อสารและเทคโนโลยี
ทาให้ ผ้ ูบริโภคเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายขึ้น เช่น การค้ นหาข้ อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
ซื้ อสิน ค้ า ผ่ านช่ องทาง Internet เป็ นต้ น การมอบโอกาสในการเข้ าถึงระบบการศึกษาและการ

พัฒนาทางด้ านการศึกษาของประเทศไทยทาให้ มีผ้ ูประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงานมากขึ้น
ส่ งผลให้ มีรายได้ แ ละมีกาลั งซื้ อที่เพิ่ มขึ้น การศึกษายังส่ งผลให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคมีค วามรู้มากขึ้น กว่ า
สมัยก่อนหันมาใส่ใจและให้ ความสาคัญ กับคุณภาพของสินค้ าที่ต้องได้ รับมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ปั จจัยต่ างๆ เหล่ านี้ของผู้บริโภคส่งผลทาให้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามมีการ
เติบโตและมีการแข่งขันกันอย่างมากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา โดยธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความ
งามเป็ นธุรกิจที่โดดเด่นมานานหลายปี
การเกิด ขึ้ น ของช่ องทางการจั ด จาหน่ า ยสินค้ า ใหม่ ๆ เช่ น Sephora, Eve and Boy ที่มี
ภาพลักษณ์ของร้ านเป็ นร้ านเครื่องสาอางมัลติแบรนด์ ที่รวมเครื่องสาอางจากแบรนด์ตะวันตก
จานวนมากเข้ ามาจาหน่าย และยังมีเครื่องสาอางจากแบรนด์ตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีให้
เลือกด้ วย เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ูบริโภคมีทางเลือกและความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้ าหลากหลาย
มากขึ้น ในขณะร้ านขายยาที่มีจาหน่ายเครื่องสาอางมัลติแบรนด์ อย่างซูรฮู ะ และมัทสึโมโตะ คิโยชิ
จากประเทศญี่ ปุ่ น ต่ า งมองเห็น โอกาสในประเทศไทย จากการที่ค นไทยนิ ยมเข้ า มาซื้ อสิน ค้ า
เครื่องสาอางญี่ปุ่นกลับประเทศเป็ นจานวนมาก จนเข้ ามาเปิ ดสาขาที่ประเทศไทยหลากหลายสาขา
เพื่อแนะนาเครื่องสาอางญี่ปุ่นให้ คนไทยรู้จักมากขึ้น
ในปัจจุบันผู้ประกอบการในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางดาเนินธุรกิจได้ ยากมากขึ้น
เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงภายในตลาดที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและการนาเข้ าตรา
สินค้ าใหม่ ๆจากต่ างประเทศ ประกอบกับความเข้ มงวดของมาตรการการควบคุ มการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าขององค์การอาหารและยาที่มีกฎระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณา
ประโยชน์และสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ การสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจในตัวผลิตภั ณฑ์
และการเข้ าถึงผู้บริโภคทาได้ ยากลาบากมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจาเป็ นที่จะต้ องทราบถึงความ
ต้ องการที่แท้ จริงของผู้บริโภค เพื่อที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างถูกต้ องและ
นามาใช้ ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้ างและนาเสนอกลยุทธ์ ทาง
การตลาดเพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่ง การสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ าของ
ผู้บริโภค (Brand Loyalty) เป็ นต้ น เพื่อการสร้ างและรักษาฐานลูกค้ า การสร้ างผลกาไรในการ
ดาเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จของธุรกิจในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะทราบว่ ามีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค โดยข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษานามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้บริโภคได้ มากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า
ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
3.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
คอตเลอร์ และอาร์ ม สตรอง (Kotler & Armstrong, 2006: 172) ได้ อ ธิบายถึงส่ วน
ประสมการตลาดไว้ ดั ง นี้ เมื่ อ กิ จ การตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ การแข่ ง ขั น แล้ ว
นั่นหมายความว่า กิจการพร้ อมที่จะวางแผนในรายละเอียดของส่วนประสมการตลาด ซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญสาหรับการตลาดยุคใหม่ ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ เป็ นกิจการผสมผสานเครื่องเหล่ านี้ ให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการ และสร้ างความพึงพอใจให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้ วย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่กจิ การใช้ เพื่อให้ มีอทิ ธิพลโน้ มน้ าวความต้ องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสม
ทางการตลาดแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ดั ง ที่ร้ ูจั ก กัน ว่ า คื อ Marketing หรื อ เรี ย กว่ า 4 P’s
อันได้ แก่
1) ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง การผสมผสานของสินค้ าและบริการที่กจิ การเสนอต่อ
ตลาดเป้ าหมาย
2) ราคา (price) หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้ าต้ องจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
3) การจัด จาหน่ าย (place) หมายถึง กิจ กรรมของกิจ การที่ทาให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ไปสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคเป้ าหมาย
4) การส่ ง เสริ ม การตลาด (promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สื่ อ สารถึ ง ข้ อ ดี ข อง
ผลิตภัณฑ์และชักชวนให้ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายซื้อผลิต
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552, 145) ได้ แ บ่ ง ขั้ น ตอนการตั ด สิน ใจ (Buying
Decision Process) เป็ นล าดั บ ขั้ น ตอนในการตั ด สิน ใจของผู้ บ ริ โ ภคโดยมี ล าดั บ กระบวนการ
5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภคดังนี้
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้ องการ (Problem or Need Recognition)
2. การเสาะแสวงหาข้ อมูล (Search for Information)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)

4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับ การวิจัยในเรื่ องนี้ ผู้ วิจัย
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.การศึกษา
4.อาชีพ
5.ระดับรายได้
ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด

การตัดสินใจซื้ อเครือ่ งสาอางนาเข้า
ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
1.การรับรู้ความต้ องการ
2.การค้ นหาข้ อมูล
3.การประเมินทางเลือก
4.การตัดสินใจซื้อ
5.พฤติกรรมหลังการซื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั
1.ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
2.ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจานวนแน่นอน จึงใช้ วิธกี ารคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู ร
Cochran และกาหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 400 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระดับการศึกษา เป็ นคาถามให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ส่วนที่ 2 เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัด
สมุทรปราการเป็ นคาถามให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 2 ส่ว นนี้มีลักษณะเป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ลักษณะของคาถามประกอบด้ วยข้ อความที่สาคัญในแต่ละเรื่อง แต่ละคาถามมีคาตอบให้
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการกาหนดคะแนนการวัดช่วงมาตรา (Interval Scale)
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้ แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้ อคาถาม นอกจากนี้ยังได้ ทาการตรวจสอบความ
เที่ ย ว (Reliability) ของแบบสอบถามก่ อ นน าไปใช้ จริ ง จ านวน 30 ชุ ด แล้ วน ามาหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัม พั น ธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่
คานวณได้ มีค่า = 0.9896 ซึ่งได้ ค่าใกล้ เคียง 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ วยตนเอง
ในแต่ละพื้นที่ท่เี ป็ นแหล่งชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเก็บกลับคืนมาได้ ท้งั
400 ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้ ค่าทางสถิติ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติ Independent t-test ค่าสถิติF-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of

Variance: ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์
สถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient)

ผลการวิจยั
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 336 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.00 มีอายุระหว่าง 2130 ปี จานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.00 สถานภาพโสด 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.00 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน
125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25
2.ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภค
จังหวัดสมุทรปราการ
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้ อเครือ่ งสาอางนาเข้า
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
รวม

𝐱̅

S.D.

4.02
4.00
4.06
3.94
4.01

0.82
0.91
0.94
0.92
0.90

ระดับ
อันดับ
ความสาคัญ
มาก
2
มาก
3
มาก
1
มาก
4
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญต่อปั จจัยด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅=4.01) โดยปัจจัยย่อยที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญอยู่ในระดับมาก
เป็ นอันดับแรกคือ ช่องทางการจาหน่าย (x̅=4.06) รองลงมาคือด้ านผลิตภัณฑ์ (x̅=4.02) ด้ าน
ราคา (x̅=4.00) และด้ านการส่งเสริมการตลาด (x̅=3.94) ตามลาดับ

3.ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางน าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล
การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม
การตัดสินใจซื้ อเครือ่ งสาอางนาเข้า
การรับรู้ความต้ องการ
การค้ นหาข้ อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังซื้อ
รวม

𝐱̅

S.D.

3.31 1.085
3.41 1.057
3.93 0.880
3.75 0.945
3.74 0.957
3.63 0.985

ระดับ
อันดับ
ความสาคัญ
ปานกลาง
5
ปานกลาง
4
มาก
1
มาก
2
มาก
3
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า การตั ด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางน าเข้ าของผู้ บริ โ ภคจั ง หวั ด
สมุทรปราการในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.63) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าข้ อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ การประเมินทางเลือก (x̅=3.93) รองลงมาคือ
การตัดสินใจซื้อ (x̅=3.75) พฤติกรรมหลังซื้อ (x̅=3.74) การค้ นหาข้ อมูล (x̅=3.41) และการ
รับรู้ความต้ องการ (x̅=3.31) ตามลาดับ
4.ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์กบั ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
4.1 เพศ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี เ พศ ต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้ าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิต เมื่อพิจารณา
รายด้ าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้ านราคาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่0ี .05
ส่วนในด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4.2 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่
แตกต่ างกันอย่ างมี นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ

ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านราคาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนในด้ านอื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน
4.3 สถานภาพ พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ ต่ างกันมีปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
ในภาพรวม ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพต่ างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่ องสาอางนาเข้ าของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้ านช่องทางการจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ี
0.05 ส่วนในด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4.4 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่ องสาอางนาเข้ าของผู้บริ โภคจังหวัดสมุทรปราการ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางน าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ด้ านราคา และ ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ี
0.05 ส่วนในด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4.5 ระดับการศึกษา พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ต่ างกันมี
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่ องสาอางนาเข้ าของผู้ บริ โภคจังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ด้ านราคา และ ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนในด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4.6 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ างกันมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภค
จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
น าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละด้ า นราคา แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนในด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
5.ผลการเปรียบเทียบปั จจัยประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า ไม่แตกต่างกัน

5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05
5.3 การเปรี ย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่ า งสถานภาพกับ การตั ด สิน ใจซื้ อ
เครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ
ต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า ไม่แตกต่างกัน
5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05
5.5 การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจซื้อ
เครื่ อ งส าอางน าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
5.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ี 0.05
6. การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม กับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ การวิเคราะห์สถิติค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวม แต่ ล ะด้ า นมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ในระดับ
ปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยแต่ละปัจจัยมีระดับความสัมพันธ์ตามลาดับ ดังนี้คื อ
ปัจจัยด้ านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.470, sig. = 0.000) และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รองลงมา คือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
(r = 0.450, sig. = 0.000) และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน , ปั จจัยด้ านราคา มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.423, sig. = 0.000) และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน , และปัจจัยด้ านช่อง
ทางการจาหน่าย มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.405, sig. = 0.000) และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตามลาดับ

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้ า นการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลเชิ งบวกต่ อการตัดสินใจซื้อ
เครื่ อ งส าอางน าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจัง หวั ด สมุ ท รปราการ ดั ง นั้ น หากผู้ ป ระกอบการต้ อ งการให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าเพิ่มขึ้น ควรให้ ความสาคัญกับการจัดส่วนประสม
ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยผลการศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1.การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
นาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับปัจจัยดังกล่าวในภาพ
รวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าด้ านที่มีความสาคัญอยู่ ในระดับมากเป็ น
อันดับแรกคือ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาและด้ านสุดท้าย
คือด้ านส่งเสริมทางการตลาดตามลาดับ ในด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญ
มากกว่าด้ านอื่นๆ โดยเน้ นในเรื่องของร้ านจาหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือและมีช่ือเสียงดีทาให้ ลูกค้ า
มีความมั่นใจในคุณภาพของเครื่องสาอางที่ร้านนาเข้ ามาจาหน่ าย โดยผู้บริโภคมิได้ มุ่งเน้ นไปที่
ด้ านอื่นๆ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler & Armstrong (2006) กล่าวว่าการจัดจาหน่าย
เป็ นกิจกรรมของกิจการที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมายอย่างแท้ จริง โดยเฉพาะใน
ด้ านของชื่อเสียงของกิจการ
2.การตั ด สิน ใจซื้ อเครื่ อ งส าอางน าเข้ า ของผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว่ า ใน
ภาพรวมผู้บริโภคให้ ความสาคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่
ผู้บริโภคให้ ความสาคัญมากเป็ นอันดับแรกคือ การประเมินทางเลือก รองลงมาคือการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ การค้ นหาข้ อมูล และการรับรู้ความต้ องการ ตามลาดับ สามารถอภิปรายได้
ว่าที่ผ้ ูบริโภคตัดสินใจซื้อเพราะมาจากการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีการหา
ข้ อมูลต่างๆ มีการค้ นหาผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพสูงและราคาต่ากว่าและค้ นหาผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของตนเองมากที่สดุ และคานึงถึงผลประโยชน์ท่ไี ด้ จากผลิตภัณฑ์น้นั ๆ จึง
มีการตัดสินใจเกิดขึ้น สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีของธงชัย สันติวงษ์ (2554) กล่าวว่าการ
ตั ด สิน ใจเป็ นกระบวนการในการสร้ า งทางเลื อกการด าเนินงานในหลายๆ ทาง แล้ วพิ จารณา
ตรวจสอบประเมินทางเลือกเหล่านั้นเพื่อเลือกทางที่ดีท่สี ดุ เพื่อดาเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษา
1.1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญและปรับปรุงพัฒนาการนาเข้ า
เครื่องสาอางตามความนิยมและทัศนะของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงสินค้ าที่เป็ นที่ร้ จู ักอย่าง
แพร่หลายและน่าเชื่อถือ และมีความหลากหลายมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเป็ นการช่วยกระตุ้น
ยอดขายเพิ่มขึ้นมีลูกค้ ามากขึ้น
1.1.2 ด้ านราคา ผู้ประกอบการควรปรับปรุงในด้ านความหลากหลายของราคาให้ เลือก
ซื้อและราคาไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อมิให้ เกิดการสับสนกับลูกค้ า
1.1.3 ด้ า นช่ องทางการจัด จ าหน่ า ย ผู้ ป ระกอบการควรมีการปรั บ ปรุงเกี่ยวกับ ความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินค้ าโดยเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อออนไลน์มากขึ้น และสถานที่จาหน่ายมี
ผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายและเพียงพอต่อความต้ องการ
1.1.4 ด้ านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับการจัดการส่งเสริม
การขายร่วมด้ วย เช่นมีการมอบส่วนลดแก่สมาชิก หรือมีการสะสมแต้ มเพื่อแลกของรางวัล จะเป็ น
การจูงใจในการซื้อสินค้ าเพิ่มมากขึ้นได้
1.2 การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาวิจัยมี
ข้ อเสนอแนะดังนี้
1.2.1 การรับรู้ความต้ องการ ผู้ประกอบการควรนาเข้ าเครื่องสาอางที่มีคุณภาพและตรง
ต่อความต้ องการอย่างแท้ จริง โดยเฉพาะเครื่องสาอางที่สามารถแก้ ไขจุดบกพร่องบนใบหน้ าของ
ลูกค้ า เครื่องสาอางนาเข้ าติดทนติดนาน กันนา้ กันเหงื่อได้ ดีกว่า
1.2.2 การค้ น หาข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการควรค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งของ Media ต่ า งๆ เช่ น ให้
ผู้ บริ โภคค้ นหาข้ อมูลจากตัวแทนจาหน่ ายและเว็บไซต์ออนไลน์ เช่ น Facebook, live สด ผ่ าน
Facebook บิวตี้บล็อกเกอร์
1.2.3 การประเมินทางเลือก ผู้ ประกอบการควรจัดหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าทุกชนิดที่
ผู้ประกอบการนาเข้ ามาเพื่อให้ ผ้ ูบริโภคได้ สบื ค้ นหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อเป็ นทางเลือกในการ
ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้ า โดยผู้บริโภคคานึงถึงผลประโยชน์ท่ไี ด้ จากการใช้ ผลิตภัณฑ์น้นั
1.2.4 การตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการควรสร้ างแรงจูงใจในการซื้อสินค้ าเพื่อให้ ผ้ ูบริโภค
เกิดต้ องการ ไม่ เพียงแต่ คุณภาพของสินค้ าเท่านั้น ควรจู งใจให้ มีการตัดสินใจซื้ออย่ างไม่ ลังเล
โดยเฉพาะเรื่องของ Sale Promotion หรือ Discount ให้ กบั ลูกค้ า
1.2.5 พฤติกรรมหลังซื้อ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับลูกค้ าประจา โดยสร้ างให้
ลูกค้ ามีความภักดีต่อสินค้ าและร้ านค้ าของผู้ประกอบการเพื่อให้ เกิดการแนะนาบุคคลอื่นให้ เข้ ามา
ซื้อสินค้ าของทางร้ านเป็ นการเพิ่มลูกค้ ารายใหม่โดยการบอกต่อจากลูกค้ าเดิม
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาตัวแปรด้ านส่วนประสมทางตลาดบริการ (7Ps) เพิ่มปัจจัยในด้ านอื่นๆ
อีก 3 ด้ าน คือด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการให้ บริการเพิ่มเติม
เพื่อมอบการบริการได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็วและให้ ผ้ ูใช้ บริการหรือผู้บ ริโภคเกิดความประทับใจ

เพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศเกาหลีร่วมด้ วยเพื่อที่จะได้ ทาการ
เปรี ย บเทีย บและวิ เคราะห์ ใ นแต่ ละด้ า น และเห็น ถึง ความแตกต่ า งในการเลื อ กซื้ อ สินค้ า ของ
ผู้บริโภคทาให้ สามารถวิเคราะห์คู่แข่งขันได้ มากขึ้น
2.งานวิจัยควรขยายขอบเขตให้ มากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น จึง
ควรเพิ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ก ระจายครอบคลุ ม ทั่ว ประเทศเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค
เครื่องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศได้ มากขึ้น
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