บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในยุ ค โลกาภิ ว ตั น์ ที่ ก ระแสเกี่ ย วกับ การดู แ ลสุ ข ภาพอนามัย และความสวยงามเป็ นที่
แพร่ หลายในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานต่างให้ความสาคัญ
กับการดู แลตัวเองมากขึ้นทั้งในเรื่ องสุ ขภาพ ความงาม และผิวพรรณ เพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ของตนเอง เครื่ องสาอางจึงกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค สาหรับผูห้ ญิงการ
มีใบหน้าที่ สวยงามและดู ดีอยู่เสมอเมื่ อต้องพบปะกับผูค้ นในสังคมเป็ นสิ่ งที่ ช่วยเสริ มสร้ างความ
มัน่ ใจและช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผทู ้ ี่พบเห็น เครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สันจึงเป็ นสิ่ งที่
สามารถช่ วยเสริ มแต่งสี สันบนใบหน้าและช่ วยลดจุดบกพร่ องบนใบหน้าได้ (เลดี้ ทิปส์ , 2555) ใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการแต่งหน้าที่เร็ วขึ้นจากเดิมอายุ 18 ปี มาเป็ นเฉลี่ยอายุ 15 ปี ประกอบ
กับนวัตกรรมของเครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สั นที่ ม ากขึ้ น การเติ บโตของสั งคมเมื องและสื่ อ
สังคมออนไลน์ รวมถึ งการที่ ผูบ้ ริ โภคมี กาลังซื้ อที่ มากขึ้ น (อังค์วรา อรรถเจริ ญ พร, 2558) ท าให้
เครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สันเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ซ้ื อหาและดูเหมือนจะเป็ นปั จจัย
สาคัญอีกประการหนึ่ งที่ขาดไม่ได้ในการดารงชี วิต ทั้งนี้ ผหู ้ ญิงวัยทางานถือเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ที่ ส าคัญ กลุ่ ม หนึ่ งของตลาดเครื่ องส าอางประเภทตกแต่ งสี สั น เนื่ องจากผูห้ ญิ งวัยท างานมี ความ
ต้องการใช้เครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สันเพื่อความงดงามบนใบหน้า เสริ มสร้างบุคลิกภาพ และ
ความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง (ณัฐชา ประวลาปั ทม์กุล, 2555) รวมทั้งยังเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อ
สู ง จึงเป็ นสาเหตุ ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ทาให้ตลาดเครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สันมีการเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยสามารถสร้ า งยอดขายและผลก าไรมู ล ค่ า มหาศาลให้ ก ับ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
เครื่ องสาอางทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ
ภาพรวมมู ลค่าตลาดเครื่ องสาอางโลกในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 460 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าจะเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 675 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ ยร้ อยละ 6.4 ต่อปี ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง
และเวชสาอางโลก คือ การที่ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของทุกภูมิภาคในโลกเพิ่ม
สู งขึ้น การที่ผบู ้ ริ โภคมีรูปแบบการดารงชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสนใจกับการรักษาความ
งามขั้นสู งและการดูแลใส่ ใจสุ ขภาพและผิวพรรณ รวมถึงการที่ผผู ้ ลิตมีกลยุทธ์ในการผลิตสิ นค้าที่มี
ส่ วนผสมจากธรรมชาติและกลยุทธ์รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ในปี พ.ศ. 2557 ส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสาอาง
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โลกจาแนกตามลักษณะทางภูมิศาสาตร์ พบว่า ภูมิภาคที่มีส่วนแบ่งตลาดเครื่ องสาอางสู งเป็ นอันดับ
แรก คือ ภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมา คือ ภูมิภาคยุโรปตะวันตก คิดเป็ น
ร้อยละ 22 และภูมิภาคอเมริ กาเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 21 ตามลาดับ (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ดังแสดงในภาพที่ 1.1
ส่ วนแบ่ งตลำดเครื่ องสำอำงโลกจำแนกตำมลักษณะทำงภูมิศำสำตร์

ภำพที่ 1.1 ส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสาอางโลกจาแนกตามลักษณะทางภูมิศาสาตร์
ปรับปรุ งจำก: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559)
ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศที่มีตลาดเครื่ องสาอางเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีขนาดใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคอาเซี ยน เนื่ องจากจานวนผูบ้ ริ โภคในกลุ่มวัยทางานที่เพิ่มขึ้นถึ ง 300 ล้านคน รวมถึงการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (เออีซี) ส่ งผลให้ตลาดเครื่ องสาอางของไทยเป็ นตลาดที่ น่าสนใจ
สาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจเครื่ องสาอางทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อต้องการครอบครอง
ส่ วนแบ่งตลาด (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ข้อมูลจากกรมศุลกากรในไตรมาสแรก เดือนม.ค.-มี.ค. ปี พ.ศ.
2559 ระบุวา่ มูลค่าการนาเข้าสิ นค้าของประเทศไทย แยกตามหมวดสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย การนาเข้าสิ นค้า
ประเภทน้ าหอมและเครื่ องสาอางมี มู ลค่าสู งที่ สุ ดเป็ นอันดับ แรกจากทั้งหมด 14 รายการ คิ ดเป็ น
มูลค่ารวม 7,784,684,766 บาท (กรมศุลกากร, 2559) และประเทศที่ไทยนาเข้าเครื่ องสาอางมากที่สุด
สามอันดับแรก คือ ประเทศฝรั่งเศส คิดเป็ นมูลค่า 2,463 ล้านบาท รองลงมา คือ ประเทศสิ งคโปร์ คิด
เป็ นมู ล ค่ า 2,326 ล้านบาท และประเทศสหรั ฐอเมริ ก า คิ ดเป็ นมู ล ค่ า 1,772 ล้านบาท ตามล าดับ
(ส านั ก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ , 2559) นอกจากนี้ เทคโนโลยี ก าร
ติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัยทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงการบริ โภคเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
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ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว สอดคล้องกับผลสารวจร้านค้าออนไลน์ที่ขายสิ นค้าบ Facebook ในประเทศ
ไทย พบว่า สิ นค้ากลุ่ มที่สร้างรายได้ให้ผูข้ ายได้มากที่ สุดสามอันดับแรก คือ สิ นค้ากลุ่ มความงาม
และสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 44 รองลงมา คือ สิ นค้ากลุ่มแฟชัน่ เสื้ อผ้า และเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อย
ละ 34 และสิ นค้ากลุ่มสื่ อสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 8 ตามลาดับ จากผลสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สิ นค้ากลุ่มความงามและสุ ขภาพเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั้งประเทศ ในขณะเดียวกัน
ก็แสดงให้เห็ นถึ งสภาพการแข่งขันที่ รุนแรงของธุ รกิ จดังกล่าว (Sellsuki, 2014) ดังแสดงในภาพที่
1.2
7 อันดับหมวดสิ นค้ ำทีม่ ียอดขำยมำกทีส่ ุ ดบน Facebook ประเทศไทย

ภำพที่ 1.2 7 อันดับหมวดสิ นค้าที่มียอดขายมากที่สุดบน Facebook ประเทศไทย
ปรับปรุ งจำก: Sellsuki (2014)
ด้วยเหตุ ผ ลที่ กล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะท าการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิ งวัยทางานใน
เขตภาษี เจริ ญ เนื่ องจากตลาดเครื่ องส าอางของไทยเป็ นตลาดที่ มีก ารเติ บ โตอย่างรวดเร็ วที่ สุด ใน
ภูมิภาคอาเซี ยน และผูห้ ญิงวัยทางานเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพมากในตลาด ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะทา
ให้ท ราบถึ งปั จจัย ที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูห้ ญิ งวัยทางานมี พ ฤติ กรรมซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สั น ซึ่ งผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูป้ ระกอบการที่ ส นใจและ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่จะนาเข้าเครื่ องสาอางจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ยอดขายและผลกาไรต่อผูป้ ระกอบการในธุ รกิจดังกล่าว
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2. คำถำมกำรวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผู ห้ ญิ งวัย ท างานในเขตภาษี เจริ ญ ที่ ซ้ื อเครื่ อ งส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัย
ทางานในเขตภาษีเจริ ญมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญหรื อไม่
3. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญที่ซ้ื อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของ
ผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ
3. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องส าอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สั น
ผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญเมื่อมีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
4. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิ งวัยทางานในเขตภาษี เจริ ญ โดยมีกรอบแนวคิดใน
การทาวิจยั ซึ่ งได้มีการกาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงานวิจยั
และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1.3
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ตัวแปรต้ น (Independent Variable)

ตัวแปรตำม (Dependent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

H1

ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด

H2

พฤติกรรมกำรซื้อเครื่ องสำอำงนำเข้ ำ
จำกต่ ำงประเทศประเภทตกแต่ งสี สัน
1. ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ
2. ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ
3. เหตุผลสาคัญในการซื้ อสิ นค้า
4. ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
5. สถานที่ซ้ื อสิ นค้า
6. ช่วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า
7. ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า
8. ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า

ภำพที่ 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐำนที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่ง
สี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ
สมมติฐำนที่ 2: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญแตกต่างกัน
6. ขอบเขตในกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ ำ นเนื้ อ หำ ประกอบด้ว ย 1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล 2) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด และ 3) พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
2. ขอบเขตด้ ำนเวลำ การวิจยั นี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผูห้ ญิงวัย
ทางานในเขตภาษีเจริ ญที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่มีพฤติกรรมซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
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ประเภทตกแต่งสี สัน โดยเริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึ งเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560
3. ขอบเขตด้ ำนประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ
ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่มีพฤติกรรมซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
4. ขอบเขตด้ ำนผู้ ตอบแบบสอบถำม ในการวิจยั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูห้ ญิ งวัย
ทางานในเขตภาษีเจริ ญที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่มีพฤติกรรมซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สันจานวน 400 ราย
7. ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย 1) อายุ 2) ระดับการศึกษา 3) อาชีพ และ 4) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ว ย 1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ 2) ราคา 3) ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่าย และ 4) การส่ งเสริ มการตลาด
2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
2.1 พฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางน าเข้ า จากต่ า งประเทศประเภทตกแต่ ง สี สั น
ประกอบด้วย 1) ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ 2) ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ 3) เหตุผลสาคัญในการซื้ อสิ นค้า 4) ผูท้ ี่มี
อิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า 5) สถานที่ ซ้ื อสิ นค้า 6) ช่ วงเวลาที่ ซ้ื อสิ นค้า 7) ปริ มาณการซื้ อ
สิ นค้า และ 8) ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า
8. นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มากาหนดนิ ยามคาศัพท์ เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือในการ
ดาเนินงานวิจยั และเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง 1) อายุ 2) ระดับการศึกษา 3) อาชีพ และ 4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึ ง 1) ปั จจัย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ 2) ปั จ จัย ด้านราคา
3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ 4) ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ในงานวิจยั
นี้พิจารณาในด้านตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง มีหน่วยงานของรัฐบาลหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง สิ นค้า
มีคุณภาพและเชื่อถือได้ บรรจุภณั ฑ์สวยงามและทันสมัย และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
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ปัจจัยด้ ำนรำคำ หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑ์ ในงานวิจยั นี้ พิจารณาในด้านราคาเหมาะกับ
คุณภาพของสิ นค้า และราคาเหมาะกับปริ มาณของสิ นค้า
ปั จ จั ยด้ ำ นช่ องทำงกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย หมายถึ ง สถานที่ ที่ ผู บ้ ริ โภคหาซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใน
งานวิจยั นี้พิจารณาในด้านห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า ซู เปอร์ มาร์ เก็ต และเว็บไซต์
ปัจจัยด้ ำนกำรส่ งเสริมกำรตลำด หมายถึง การติดต่อสื่ อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เช่น การ
โฆษณาและการส่ งเสริ ม การขายรู ป แบบต่ างๆ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ในงานวิจยั นี้ พิ จารณาในด้านการ
โฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อโทรทัศน์ นิตยสาร และอินเตอร์ เน็ต การแจกตัวอย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้ การ
ลดราคาสิ นค้า การให้ของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามกาหนด การให้สิทธิ พิเศษแก่สมาชิ ก เช่ น การ
สะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ การจัดอบรมสอนแต่งหน้าฟรี และการขายเครื่ องสาอางเป็ นชุดทา
ให้มีราคาถูกกว่าการซื้ อสิ นค้าแยกเป็ นรายชิ้น
พฤติ ก รรมกำรซื้ อ เครื่ อ งส ำอำงน ำเข้ ำ จำกต่ ำ งประเทศประเภทตกแต่ งสี สั น หมายถึ ง
พฤติกรรมการซื้ อของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ ในงานวิจยั นี้พิจารณาในด้าน 1) ประเภทของ
สิ นค้าที่ซ้ื อ 2) ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ 3) เหตุผลสาคัญในการซื้ อสิ นค้า 4) ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า 5) สถานที่ซ้ื อสิ นค้า 6) ช่ วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า 7) ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และ 8) ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อสิ นค้า
ผู้หญิงวัยทำงำนในเขตภำษีเจริญ หมายถึง ผูห้ ญิงวัยทางานที่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ นเขตภาษี
เจริ ญที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี
เครื่ องสำอำงประเภทตกแต่ งสี สัน หมายถึง เครื่ องสาอางที่ใช้แต่งแต้มสี สันบนใบหน้า เช่ น
ครี มรองพื้น แป้ งฝุ่ น ลิปสติก บรัชออน อายแชโดว์ และอายไลน์เนอร์
เครื่ องสำอำงนำเข้ ำจำกต่ ำงประเทศประเภทตกแต่ งสี สัน หมายถึ ง เครื่ องสาอางที่ ใช้แต่ง
แต้ม สี สั น บนใบหน้า ที่ มี ต รายี่ห้ อ สิ น ค้าของผูผ้ ลิ ต ในต่ างประเทศ และได้น าเข้ามาจาหน่ ายใน
ประเทศไทยผ่านช่ องทางการจัดจาหน่ ายรู ปแบบต่างๆ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้า ซู เปอร์ มาร์ เก็ต
และอินเตอร์เน็ต
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ และการใช้ ข องผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นการที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้สอยส่ วนตัว ไม่ใช่เพื่อนาไปจัดจาหน่ ายต่อเพื่อหวังผลกาไรทาง
ธุ รกิจ
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9. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูห้ ญิ งวัยทางานที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
2. เป็ นประโยชน์ให้ผปู ้ ระกอบการได้จดั เตรี ยมสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
3. ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาและปรับ ปรุ งกลยุ ท ธ์ การท าการตลาดเครื่ องส าอางนาเข้าจากต่ างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สัน และก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อไปในอนาคต

