บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่ างประเทศประเภทตกแต่งสี สั นของผูห้ ญิ งวัยท างานในเขตภาษี เจริ ญ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการดาเนินงานวิจยั
โดยนาเสนอตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. ภาพรวมของตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
5. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
7. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สัน
8. สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ภาพรวมของตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทย
ตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทยเป็ นตลาดที่มี การเติบโตอย่างต่อเนื่ องทุกปี โดยเมื่อสิ้ นปี
พ.ศ. 2557 มู ล ค่ าตลาดเครื่ องส าอางในประเทศอยู่ที่ ป ระมาณ 1.2 แสนล้านบาท เติ บ โตสู งอย่าง
ต่อเนื่ องเฉลี่ยร้อยละ 7-10 ต่อปี ซึ่ งถือว่าเป็ นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ของประเทศ (อังค์วรา อรรถเจริ ญพร, 2558) ทั้งนี้ ส าเหตุ ส าคัญที่ ท าให้ตลาดเครื่ องสาอาง
เติบโตอย่างรวดเร็ วมาจากกระแสที่ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองมากขึ้น
ทั้งในด้านสุ ข ภาพ ความงาม และผิวพรรณ เพื่ อเสริ มสร้ างบุ คลิ กภาพที่ดีของตนเอง (กรุ งศรี กูรู,
2558) ประกอบกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัยอย่างสื่ อสังคมออนไลน์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
การรับรู ้ และลอกเลียนแบบในเรื่ องของการดู แลใส่ ใจสุ ขภาพและความงามอย่างแพร่ หลาย (กรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า, 2559)
ข้อมู ลจากผลวิจยั ทางธุ รกิ จ โดยศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ระบุว่า ธุ รกิ จเครื่ องสาอางและครี มบารุ งผิวถู กจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 ธุ รกิ จเด่นในปี 2559
โดยอยูใ่ นอันดับที่สาม ด้วยคะแนนรวม 90.6 รองจากอันดับที่หนึ่ ง คือ ธุ รกิจความงามและสุ ขภาพ
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ซึ่ งมี ค ะแนนรวม 93.1 และอัน ดับ ที่ ส อง คื อ ธุ ร กิ จ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ที่
ประยุกต์ใช้ 4G และ Digital Economy) ซึ่ งมีคะแนนรวม 91.3 (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุ รกิจ, 2558) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ซึ่ งธุ รกิจทั้งสามอันดับดังกล่าวแสดงให้
เห็ นถึ งความเชื่ อมโยงที่ ทาให้ธุรกิ จเกี่ ยวข้องกับความสวยงาม สุ ขภาพ และเครื่ องสาอางขยายตัว
อย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิวตั น์
ตารางที่ 2.1 10 อันดับธุ รกิจเด่นปี 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ธุรกิจ

คะแนนรวม
ธุรกิจความงามและสุขภาพ
93.1
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ที่ประยุกต์ใช้ 4G และ Digital Economy)
91.3
ธุรกิจเครื่ องสาอางและครี มบารุ งผิว
90.6
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
89.3
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
88.5
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม โดยเฉพาะเพื่อสุขภาพ
87.6
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
86.8
ธุรกิจจัดการตลาด (ตลาดนัด ตลาดสดที่รูปแบบทันสมัย ตลาดนัดกลางคืน)
85.4
ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง
85.4
ธุรกิจด้านการศึกษา (สถาบันภาษา โรงเรี ยนติว สถาบันทางด้าน IT)
83.8
ธุรกิจจาหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์สาหรับผูส้ ูงอายุ
83.8
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์และสมุนไพรธรรมชาติ
83.8
ธุรกิจออกกาลังกาย เช่น ฟิ ตเนส สนามกีฬา
82.8
ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียน
82.8

ปรับปรุ งจาก: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุ รกิจ (2558)
จากข้อมู ลประมาณการส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องส าอางและความงามในประเทศไทยปี พ.ศ.
2559 แสดงให้เห็ นว่า ตลาดเครื่ องสาอางและความงามของประเทศไทยมี ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ ม
อาเซี ยน โดยมี มูลค่า 81,000 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 4-6 ต่อปี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ , 2559) ซึ่ งสอดคล้องกับ ข้อมู ลจากศู นย์วิเคราะห์ เศรษฐกิ จ
ที เอ็ม บี (TMB Analytics) ระบุ ว่า ผลจากการวิเคราะห์ ตลาดเครื่ องส าอางในประเทศไทย พบว่า
ตลาดเครื่ องสาอางของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในภูมิภาคอาเซี ยน เนื่องจากจานวนประชากรที่
อยูใ่ นวัยทางานที่เพิ่มขึ้นถึง 300 ล้านคน และจากตัวเลขโครงสร้างตลาดของสถาบันวิจยั และสารวจ
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ภาวะธุ รกิ จของญี่ ปุ่น (Yano research institute) ระบุว่า ตลาดเครื่ องสาอางของประเทศไทยมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในตลาดอาเซี ยน ซึ่ งคิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 30 รองลงมา คือ ประเทศอินโดนี เซี ย คิดเป็ น
ร้อยละ 28 และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คิดเป็ นร้อยละ 20 (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ดังแสดงในภาพที่ 2.1
ประมาณการส่ วนแบ่ งตลาดเครื่ องสาอางและความงามในประเทศไทยและมูลค่ าปี พ.ศ. 2559
จาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ภาพรวมมูลค่าตลาดเครื่ องสาอางและความงาม 81,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4-6 ต่อปี
มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซี ยน

ผิว
46%

เส้นผม
16%

แต่งหน้า
16%

น้ าหอม
3%

ภาพที่ 2.1 ประมาณการส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสาอางและความงามในประเทศไทยและมูลค่า
ปี พ.ศ. 2559 จาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปรับปรุ งจาก: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทยเป็ นตลาดขนาดใหญ่ที่มี
มู ล ค่ ามหาศาล ซึ่ งย่อมมี ส ภาพการแข่ งขัน สู ง ทั้งจากคู่ แข่ งขัน ในประเทศและคู่ แข่ งขัน จากต่ าง
ประเทศ โดยในช่วง 5-10 ปี ที่ผา่ นมา เครื่ องสาอางทั้งจากประเทศไทยและจากต่างประเทศมีการทา
การตลาดและการกระจายสิ นค้าผ่านการจัดตั้งสาขา ตัวแทนจาหน่าย และรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อจาหน่ายสิ นค้า ทาให้เครื่ องสาอางจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศเอเชี ย เช่น เกาหลีและญี่ปุ่น
และเครื่ องสาอางจากกลุ่มประเทศตะวันตกมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
เครื่ องสาอางในกลุ่มระดับไฮเอนด์หรื อเกรดพรี เมียม (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
ข้อมูลมูลค่าการนาเข้าสิ นค้าของประเทศไทย แยกตามหมวดสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ในไตรมาสแรก
(ม.ค.-มี.ค.) ปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็ นว่า มูลค่าการนาเข้าสิ นค้าประเภทน้ าหอมและเครื่ องสาอางมี
มูลค่าสู งสุ ดเป็ นอันดับแรกจากทั้งหมด 14 รายการ (กรมศุลกากร, 2559) ดังแสดงในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 มูลค่าการนาเข้า แยกตามหมวดสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ปี พ.ศ. 2559
ชื่ อรายการ
น้ าหอมและเครื่ องสาอาง
ผลไม้
กระเป๋ าหนังและเข็มขัดหนัง
สูท เสื้ อ กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี
เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท
สุราต่างประเทศ
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ
เลนส์
แว่นตา
เครื่ องประดับที่ทาด้วยคริ สตัล
ไวน์
กล้องถ่ายรู ปและอุปกรณ์
ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์
ดอกไม้
เครื่ องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรื อใช้ตกแต่ง
ภายในที่ทาด้วยคริ สตัล

ม.ค. 2559
2,094,474,938
3,384,481,052
1,541,382,766
1,187,957,672

ก.พ. 2559
2,588,287,100
1,726,897,328
1,363,063,862
1,077,671,648

มี.ค. 2559
3,101,922,728
1,864,338,518
1,390,489,078
1,150,979,888

รวม
7,784,684,766
6,975,716,898
4,294,935,706
3,416,609,208

893,583,104
661,440,436
630,590,505
210,887,735
143,813,636
133,466,349
97,513,200
41,151,439
40,165,256
6,541,582

825,322,202
756,118,446
503,333,716
239,044,643
191,140,014
147,261,130
96,861,343
74,550,229
43,235,059
7,162,506

794,275,566
679,630,737
657,651,839
296,425,614
308,290,005
198,679,853
102,501,439
58,981,383
41,390,684
9,323,290

2,513,180,872
2,097,189,619
1,791,576,060
746,357,992
643,243,655
479,407,332
296,875,982
174,683,051
124,790,999
23,027,378

ปรับปรุ งจาก: กรมศุลกากร (2559)
ข้อมู ลจากกรมศุ ลกากรปี พ.ศ. 2558 ระบุ ว่า โดยภาพรวมประเทศไทยมี การนาเข้าเครื่ อง
ส าอาง คิ ดเป็ นมู ล ค่า 51,487 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นอัตราที่ เติ บ โตขึ้ น ร้ อยละ 16.1 โดยในปี พ.ศ. 2559
เครื่ องสาอางที่นาเข้าส่ วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มความงามหรื อแต่งหน้า เช่น ลิปสติก ดินสอเขียน
คิ้ว ครี มและโลชัน่ คิดเป็ นมูลค่า 6,828 ล้านบาท รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทของผสมของสารที่
มีกลิ่นหอมและของผสม คิดเป็ นมูลค่า 4,956 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์หวั น้ าหอมและน้ าหอม คิดเป็ น
มูลค่า 963 ล้านบาท (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ดังแสดงในภาพที่
2.2
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มูลค่ าการนาเข้ าเครื่ องสาอางของประเทศไทย
จาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปีพ.ศ. 2559 (ม.ค.-มี.ค.)

ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามหรื อแต่งหน้า
6,820,741,829 บาท

ผลิตภัณฑ์ประเภทของผสมของสารที่
มีกลิ่นหอมและของผสม
4,956,320,895 บาท

ผลิตภัณฑ์หวั น้ าหอมและน้ าหอม
963,942,937 บาท

ภาพที่ 2.2 มูลค่าการนาเข้าเครื่ องสาอางของประเทศไทย จาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค.-มี.ค.)
ปรับปรุ งจาก: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559)
ทั้งนี้ ประเทศที่ไทยนาเข้าเครื่ องสาอางมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ประเทศฝรั่งเศส คิดเป็ น
มูลค่า 2,463 ล้านบาท รองลงมา คือ ประเทศสิ งคโปร์ คิ ดเป็ นมู ลค่า 2,326 ล้านบาท และประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า คิ ด เป็ นมู ล ค่ า 1,772 ล้ า นบาท ตามล าดับ (ส านั ก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ดังแสดงในภาพที่ 2.3
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แหล่งนาเข้ าเครื่ องสาอางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559 (ม.ค.-มี.ค.)
ฝรั่งเศส

2,463,182,569 บาท

สิ งคโปร์

2,326,461,306 บาท

สหรัฐอเมริ กา

1,772,315,273 บาท

อินโดนีเซีย

1,420,011,055 บาท

ญี่ปุ่น

1,289,257,337 บาท

ภาพที่ 2.3 แหล่งนาเข้าเครื่ องสาอางของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 (ม.ค.-มี.ค.)
ปรับปรุ งจาก: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559)
นอกจากนี้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (เออีซี) ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นปั จจัยสาคัญอีก
ประการหนึ่ งที่ส่งผลให้เครื่ องสาอางจากต่างประเทศเข้ามาทาตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดย
ผลจากข้อตกลงกรอบการค้าเสรี (FTA) ที่ลดภาษีนาเข้าเครื่ องสาอางเหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2560
คาดว่าจะทาให้เครื่ องสาอางจากกลุ่ มประเทศตะวันตก เช่ น สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป และ
กลุ่มประเทศเอเชี ย โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ามามากขึ้น และใช้ไทยเป็ นฐานในการทาตลาด
ในภูมิ ภาคอาเซี ยน (เกศมณี เลิ ศกิ จจา, 2555) ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยมี ความพร้ อมทั้งในด้าน
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย รวมถึงความพร้อมในด้านการขนส่ งและในด้าน
การกระจายสิ นค้าไปในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ตลาด
กาลังเจริ ญเติบโตและผูบ้ ริ โภคมีกาลังซื้ อสู งขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ประเทศไทยจึงถือเป็ นประตูการค้าและ
การลงทุนที่สาคัญ (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) นอกจากนี้การลดภาษีนาเข้าเครื่ องสาอางเหลือร้อยละ 0 ใน
ปี พ.ศ. 2560 อาจส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคในประเทศไทยซึ่ งในปั จจุบนั ประกอบด้วยกลุ่มผูใ้ ช้เครื่ องสาอาง
นาเข้าที่อยูใ่ นระดับกลาง-บน และกลุ่มผูใ้ ช้เครื่ องสาอางที่ผลิตในประเทศที่อยูใ่ นระดับกลาง-ล่าง มี
แนวโน้มที่จะใช้เครื่ องสาอางนาเข้าทั้งหมด (เกศมณี เลิศกิจจา, 2559)
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จากภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางในประเทศไทยจะเห็นได้วา่ ตลาดเครื่ องสาอาง
ของไทยเป็ นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาล และถื อเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพมากที่สุดในภูมิภาค
อาเซี ยน ด้วยจานวนผูบ้ ริ โภคจานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคในวัยทางานที่มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้ น
ในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมา ประกอบกับ ปั จจัย ทางด้า นความพร้ อมของประเทศไทยทั้ง ในด้า น
ภูมิศาสตร์ การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า เทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย รวมถึงการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (เออีซี) ทาให้ผบู ้ ริ โภคในยุคโลกาภิวตั น์สามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและ
เข้า ถึ ง การบริ โ ภคเครื่ อ งส าอางน าเข้าจากต่ า งประเทศได้อ ย่า งสะดวกรวดเร็ ว ด้ว ยเหตุ น้ ี ตลาด
เครื่ องสาอางของไทยจึงเป็ นตลาดที่ น่าสนใจ ส่ งผลให้เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศจานวน
มากหลัง่ ไหลเข้ามาเพื่อต้องการช่วงชิงส่ วนแบ่งตลาดในประเทศไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics)
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) กล่ าวว่า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลัก ษณะส าคัญ ของ
ประชากรซึ่ งเป็ นสถิ ติ ที่ ว ัด ได้ และเป็ นเกณฑ์ ที่ นิ ยมใช้ ใ นการแบ่ ง ส่ วนตลาด ข้ อ มู ล ทาง
ประชากรศาสตร์ สามารถหาได้ง่ายและมี ประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมถึ งง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่สาคัญ ได้แก่
อายุ (Age) นัก การตลาดใช้ อ ายุเป็ นตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ในการแบ่ ง ส่ วนตลาด
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การที่ต่างกัน
เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภค เช่ น ใน
ปัจจุบนั ผูห้ ญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคม
ลักษณะครอบครัว (Marital status) มีความสาคัญในแง่ของหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะ
ให้ความสนใจในจานวนและลักษณะของบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมการใช้สินค้าหรื อบริ การ
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง รวมถึ งโครงสร้ างทางด้านสื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อผูต้ ดั สิ นใจในครอบครั วเพื่อ
พัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสม
รายได้ การศึ ก ษา และอาชี พ (Income, education, and occupation) เป็ นตั ว แป รด้ า น
ประชากรศาสตร์ ที่มีแนวโน้มความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิ งเหตุและผล ถึงแม้วา่ รายได้จะเป็ นตัว
ชี้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค แต่การเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่แท้จริ ง
อาจขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยอื่ นๆ ร่ วมด้วย เช่ น การศึกษา อาชี พ รสนิ ยม ทัศนคติ ค่านิ ยม และรู ปแบบการ
ดารงชี วิต โดยทัว่ ไปความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การศึกษา และอาชี พ ถื อเป็ นลักษณะของชนชั้น
ทางสังคม (Social class) ที่สะท้อนรู ปแบบการดารงชีวติ ทัศนคติ ค่านิยม และรสนิยมของผูบ้ ริ โภค
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สุ ภาภรณ์ พลนิ กร (2548) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญทาง
สถิ ติและสามารถวัดได้ข องประชากร ซึ่ งเป็ นข้อมู ลที่ ส ามารถหาได้ง่ายและราคาไม่ แพง ข้อมู ล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สุดที่ใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด จึงนิยมนามาใช้ใน
การพิ จารณาวางตาแหน่ งของตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งยังแสดงให้เห็ นถึ งแนวโน้ม ต่ อเนื่ องที่ ช้ ี น า
โอกาสทางธุ รกิจได้ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่นิยมนามาใช้ในการแบ่งส่ วนตลาดประกอบด้วย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ และการศึกษา
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
3.1 พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer behavior)
Blackwell et al. (2001 อ้างถึ งใน เนตรนพิ ศ ประทุม , 2554) กล่ าวว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
เป็ นการกระทาของบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่ งการซื้ อหรื อการรับสิ นค้าไว้ (Obtaining) การบริ โภคสิ นค้า
(Consuming) และการกาจัดสิ นค้าทิ้งไป (Disposing)
Hoyer & Maclnnis (2004 อ้างถึ งใน จิตราภา ยิ่งยง และดุ ษ ณี พรมโสดา, 2555) กล่ าวว่า
พฤติกรรมในการบริ โภคเป็ นผลจากการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค โดยเกี่ ยวข้องกับการ
ได้ม า การบริ โภค และการก าจัด ผลิ ตภัณ ฑ์ เวลา และความคิ ด โดยผูท้ ี่ ตดั สิ น ใจซื้ อสิ นค้านั้น ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาผูบ้ ริ โภคเพื่อค้นหาสิ่ งที่
สามารถตอบสนองความต้องการและความจาเป็ น เพื่ อท าให้เกิ ดความพึ งพอใจ ผูบ้ ริ โภคในที่ น้ ี
หมายถึง บุคคลที่มีความต้องการซื้ อและมีอานาจซื้ อ ซึ่งนาไปสู่ พฤติกรรมการซื้ อและการใช้
อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์กุ ล (2543) กล่ า วว่า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคเป็ นการกระท าของบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการได้รับและการให้ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ โดยเริ่ มต้นจากกระบวนการ
ตัดสิ นใจที่เป็ นตัวกาหนดการกระทาต่างๆ ดังกล่าว เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ คุณภาพและความคุม้ ค่าที่ได้
จากการซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ นั จะทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ และความประทับใจ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อและการซื้ อซ้ า จนนาไปสู่ ความจงรักภักดีต่อตรายีห่ อ้ สิ นค้า
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทา
ของบุคคลซึ่ งเป็ นกระบวนการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การ (การซื้ อ) การบริ โภคสิ นค้าหรื อ
บริ การ (การใช้) และการกาจัดสิ นค้าหรื อบริ การนั้นทิ้งไป (การทิ้ง) ซึ่ งการกระทาดังกล่าวเกิ ดขึ้ น
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวแสดง
ถึงขอบเขตของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดของ Kardes, Cronley, & Cline (2011); พรทิพย์ วิวิธ
นาภรณ์ (2557) ดังแสดงในภาพที่ 2.4
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พฤติกรรม
ผู้บริโภค

กิจกรรมของผู้บริ โภค
 ซื้ อ
 ใช้
 ทิ้ง

การตอบสนอง
ของผู้บริ โภค
 อารมณ์
 จิตใจ
 พฤติกรรม

ภาพที่ 2.4 ขอบเขตของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ตามแนวคิดของ Kardes, Cronley, & Cline
ปรับปรุ งจาก: Kardes, Cronley, & Cline (2011)
3.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing customer behavior)
Kotler (1997 อ้า งถึ ง ใน ธนิ พ ัฒ น์ พี รมธุ ก ร, 2558) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการศึกษาผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ ซึ่ งคาตอบที่
ได้จากการวิเคราะห์ น้ ัน จะช่ วยให้ ส ามารถก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดให้ ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความ
พึ ง พอใจ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค คื อ แบบจ าลอง 6W 1H (6W 1H
analysis model) เพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os โดยในที่ น้ ี ผู ้วิ จ ัย ได้น าเสนอค าอธิ บ ายที่
สอดคล้องกับงานวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 แบบจาลอง 6W 1H เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os และคาอธิ บายที่สอดคล้องกับ
งานวิจยั
คาถาม
คาตอบ
WHO?
OCCUPANTS
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants)
(Who is in the target market?) ลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น
1) เพศ
2) อายุ
3) รายได้
4) อาชีพ
5) รู ปแบบการใช้ชีวติ
WHAT?
OBJECTS
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ (Objects)
(What does the customer buy?) หรื อคุณสมบัติในสิ่ งนั้น
(Product) เช่น
1) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
2) ความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
3) ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงกับ
วัตถุประสงค์ของผูซ้ ้ือ

คาอธิบายทีส่ อดคล้ องกับงานวิจยั
 ผูห้ ญิ งวัยท างานในเขตภาษี เจริ ญ ที่
ใช้เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สนั

 เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สัน เช่น ครี มรองพื้น
แป้ งอัดแข็ง ดิ นสอเขี ยนคิ้ว มาสคาร่ า
บรัชออน ลิปสติก เป็ นต้น
 ยี่ ห้ อ เครื่ องส าอางน าเข้ า จากต่ า ง
ประเทศประเภทตกแต่งสี สนั
 ตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยง
 มีหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันที่มี
ชื่อเสี ยงรับรองคุณภาพของสิ นค้า
 สิ นค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
 บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามและทันสมัย
 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
คาถาม
คาตอบ
WHY?
OBJECTIVES
3. ผูบ้ ริ โภคซื้อทาไม
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives)
(Why does the customer buy?) เช่น
1) เหตุผลที่ผซู ้ ้ือให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์
2) เหตุผลที่ผซู ้ ้ือตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์

WHO?
4. ใครเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื้อ
(Who participates in the
buying?)

ORGANIZATIONS
บทบาทของกลุ่มต่างๆ(Organizations)
ที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อ
1) ผูร้ ิ เริ่ ม
2) ผูม้ ีอิทธิพล
3) ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ
4) ผูซ้ ้ือ
5) ผูใ้ ช้

คาอธิบายทีส่ อดคล้ องกับงานวิจยั
 เหตุผลสาคัญ ที่ สุ ดในการซื้ อเครื่ อง
สาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภท
ตกแต่งสี สนั
- เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
มีคุณภาพดี กว่าเครื่ องสาอางที่ ผลิตใน
ประเทศ
- ความชอบส่วนตัว
- ตามกระแสนิยม
- ใช้เพื่ อ ภาพลักษณ์ ท างสั งคมของ
ตนเอง อยากให้ผอู ้ ื่นยอมรับ
- ความคาดห วัง ว่ า ใช้ แ ล้ ว จะดู ดี
สวยงามเหมือนพรี เซ็นเตอร์
 ผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ อ งส าอางน าเข้า จากต่ า งประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สนั มากที่สุด
- ตัวเอง
- ครอบครัว
- เพื่อน
- พนักงานขาย
- เน็ตไอดอล/บิวตี้ บล็อกเกอร์
- พรี เซ็นเตอร์ที่โฆษณาสิ นค้า
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
คาถาม

คาตอบ

WHEN?
5. ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อไหร่
(When does the customer
buy?

OCCASSIONS
โอกาสในการซื้อ (Occassions) เช่น
1) ความถี่ในการซื้อ
2) ช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น หรื อ
กลางคืน
3) วันสาคัญต่างๆ

WHERE?
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน
(Where does the customer
buy?)

OUTLETS
แหล่ง (Oulets) ที่ผบู ้ ริ โภคทาการซื้อ
เช่น
1) ร้านค้าส่ง
2) ร้านค้าปลีก
3) ห้างสรรพสิ นค้า
4) ซูเปอร์มาร์เก็ต
5) เว็บไซต์

คาอธิบายทีส่ อดคล้ องกับงานวิจยั
 ช่วงเวลาที่ซ้ือเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สนั
- ซื้อเมื่อจาเป็ น
- ทุกเดือน
- ทุกๆ 3 เดือน
- ช่วงเวลาที่สินค้ามีโปรโมชัน่
- ช่วงเวลาที่มีสินค้าใหม่วางจาหน่าย
 แหล่ ง ที่ ซ้ื อ เครื่ อ งส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันบ่อย
ที่สุด
- เคาน์ เตอร์ แ ผนกเครื่ อ งส าอางใน
ห้างสรรพสิ นค้า
- ร้ านขายเครื่ อ งส าอางเฉพาะยี่ห้ อ
ตามห้ า งสรรพสิ นค้ า ทั่ ว ไป (Stand
alone shop)
- ร้านขายยาและเครื่ องสาอาง
- ซูเปอร์มาร์เก็ต
- ซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- ฝากเพื่ อ นหรื อคนรู ้ จั ก ที่ ไ ปต่ า ง
ประเทศซื้อมาให้
- ร้านหิ้ วเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่าง
ประเทศ
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
คาถาม
HOW?
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร
(How does the customer
buy?)

คาตอบ
คาอธิบายทีส่ อดคล้ องกับงานวิจยั
OPERATIONS
 การรับรู ้เกี่ ยวกับเครื่ องสาอางนาเข้า
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
(Operations)
1) การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อความต้องการ ผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ นิ ตยสาร
และการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ ต
2) การค้นหาข้อมูล
เพื่ อ น หรื อพนั ก งานขาย ซึ่ งใช้ เป็ น
3) การประเมินทางเลือก
ข้อ มู ล ในการตัด สิ น ใจซื้ อ เพื่ อ ให้ ผ ล
4) การตัดสิ นใจซื้อ
จากการใช้สิน ค้าสามารถตอบสนอง
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ
ความต้อ งการและความพึ งพอใจ จน
กลายเป็ นความจงรักภักดี ต่อตรายี่ห้อ
สิ นค้า
 จานวนในการซื้อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
ในแต่ละครั้ง
- 1-2 ชิ้น
- 3 ชิ้นขึ้นไป
- ซื้อเป็ นชุดเครื่ องสาอาง
- ซื้ อ ตามโปรโมชั่น สิ น ค้า ในขณะ
นั้น

ปรับปรุ งจาก: Kotler (1997) และคลังความรู ้คู่ธุรกิจ (2558)
3. 3 แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546 อ้างถึ งใน ณัฐ ชา ประวาลปั ทม์กุล, 2555) กล่ าวว่า
แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เริ่ มจากสิ่ งกระตุน้ (S- Stimulus) ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ
จากนั้ น สิ่ ง กระตุ ้น จะผ่ า นไปยัง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งเปรี ย บเสมื อ นเป็ นกล่ อ งด า
(Buying’s black box) จนท าให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด ความต้ อ งการ และส่ งผลให้ เกิ ด การตอบสนอง
(R - Response) หรื อที่เรี ยกว่า S-R Theory แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีกรอบแนวคิดดังแสดง
ในภาพที่ 2.5
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สิ่ งกระตุน้

สิ่ งกระตุน้
ทางการตลาด

สิ่ งกระตุน้
อื่นๆ

กล่องดาหรื อ
ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ

ลักษณะของ
ผูซ้ ้ือ

กระบวนการ
ตัดสิ นใจของ
ผูซ้ ้ือ

การตอบสนองของผูซ้ ้ือ

ผลิตภัณฑ์อะไร
ตราสิ นค้าอะไร
ซื้อที่ไหน
ซื้อเมื่อไหร่
ซื้อปริ มาณเท่าไหร่

ภาพที่ 2.5 แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R Theory
ปรับปรุ งจาก: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546)
รายละเอียดในแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R Theory (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคน
อื่นๆ อ้างถึงใน อัญชลี ธีระยุทธสกุล, 2553) มีดงั นี้
3.3.1 สิ่ งกระตุ้น (Stimulus)
สิ่ ง กระตุ ้น หมายถึ ง สิ่ ง กระตุ ้น ภายใน (Inside stimulus) และสิ่ ง กระตุ ้น ภายนอก
(Outside stimulus) สิ่ งกระตุ น้ ถื อเป็ นมู ลเหตุ จูงใจที่ ทาให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ สิ่ งกระตุ ้น
ภายนอกเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดจะต้องให้ความสาคัญและจัดหาให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ สิ่ งกระตุน้ ภายนอก ประกอบด้วย 2 ประการ ดังนี้
3.3.1.1 สิ่ งกระตุ้ น ทางการตลาด (Marketing stimulus) ได้แ ก่ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix - 4P’s) ที่นกั การตลาดสามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย
1) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านราคา (Price)
3) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
3.3.1.2 สิ่ งกระตุ้ นอื่นๆ (Other stimulus) ได้แก่ สิ่ งกระตุ น้ ที่ อยู่ภายนอกกิ จการซึ่ ง
นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย
1) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic)
2) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านเทคโนโลยี (Technological)
3) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)
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4) สิ่ งกระตุน้ ทางด้านวัฒนธรรม (Cultural)
ภาวินี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยทางด้าน
เทคโนโลยี ปั จจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย และปั จจัย ทางด้านวัฒนธรรม จัดเป็ นสิ่ งแวดล้อม
มหภาคภายนอกขององค์กรธุ รกิจ ซึ่ งสามารถเพิ่มโอกาสหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน นักการ
ตลาดจึงจาเป็ นต้องศึกษาและกาหนดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ (Economic factors) เป็ นปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่ อ
ผูบ้ ริ โภคในแง่ ของอานาจซื้ อและวิธีการใช้จ่าย เช่ น การกระจายรายได้ ภาวะเงิ นเฟ้ อ การเปลี่ ยน
แปลงของอัตราดอกเบี้ ย ตัวอย่างของปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จที่มีผลกระทบต่ อพฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่ อ งส าอางน าเข้า จากต่ างประเทศประเภทตกแต่ ง สี สั น ของผูบ้ ริ โภค เช่ น หากค่ าเงิ น บาทใน
ประเทศไทยแข็งค่าขึ้น จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีอานาจซื้ อสู งขึ้น ดังนั้นเครื่ องสาอางที่นาเข้ามาจาหน่ าย
ในประเทศก็จะมีราคาถูกลงในสายตาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันเพิ่มมากขึ้น
- ปั จ จัย ทางด้า นเทคโนโลยี (Technology factors) การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดนวัตกรรมทางสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึงการ
เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาด ตัวอย่างของปั จจัยทางด้านเทคโนโลยีที่ มี
ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางน าเข้า จากต่ า งประเทศประเภทตกแต่ ง สี สั น ของ
ผูบ้ ริ โภค เช่ น เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ท าให้นักการตลาดสามารถนาเสนอข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับ
สิ นค้า ทาการเสนอขาย และติ ดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้สะดวกรวดเร็ ว ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริ โภคเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันได้เพิ่ม
มากขึ้น
- ปั จจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors) เป็ นกฎ
ระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อนโยบายต่างๆ ที่ หน่ วยงานของรั ฐบาลกาหนดขึ้ น ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการ
ดาเนิ น งานขององค์ก รธุ รกิ จ ตัวอย่างของปั จจัยทางด้านการเมื องและกฎหมายที่ มี ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภค เช่น การลด
ภาษีนาเข้าเครื่ องสาอางเหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2560 ตามข้อตกลงกรอบการค้าเสรี (FTA) จะส่ งผล
ให้เครื่ องสาอางจากต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เครื่ องสาอาง
น าเข้า จะมี ร าคาถู ก ลง ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้ ผู บ้ ริ โ ภคในประเทศหั น ไปซื้ อ เครื่ อ งส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันเพิ่มมากขึ้น
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- ปั จ จัย ทางด้า นวัฒ นธรรม (Cultural factors) วัฒ นธรรมประกอบด้ว ย
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่ งหล่อหลอมเป็ นพฤติกรรมของบุคคลในสังคม นอกจากนี้
วัฒ นธรรมยังมี ผลกระทบต่ อบุ ค คลในแง่ ข องการรั บรู ้ การเลื อกรับรู ้ และพฤติ ก รรมการบริ โภค
ตัวอย่างของปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ มี ผลกระทบต่อพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภค เช่ น หากผูห้ ญิงไทยกลุ่ มหนึ่ งมีค่านิ ยมว่า ผูห้ ญิงที่
สวยจะต้องมีใบหน้าขาว ใส แลดูฉ่ าน้ าเหมือนผูห้ ญิงเกาหลี ค่านิ ยมดังกล่าวอาจส่ งผลให้ผหู ้ ญิงไทย
กลุ่ ม นั้น ซื้ อ เครื่ อ งส าอางของประเทศเกาหลี เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ องจากคาดหวัง ว่า เมื่ อ ใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ดังกล่าวแล้วจะทาให้สวยเหมือนผูห้ ญิงเกาหลี
3.3.2 กล่ องดาหรื อความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buying’s black box)
ในที่ น้ ี หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้ซ้ื อ ที่ ผูข้ ายไม่ อ าจสามารถคาดเดาได้ จึ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นกล่องดาที่ตอ้ งพยายามค้นหาความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อด้วยการศึกษาลักษณะของผู ้
ซื้ อและกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
3.3.2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer characteristics) หมายถึ ง ลักษณะของผูซ้ ้ื อที่ได้
รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่างๆ ประกอบด้วย
1) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural factors)
2) ปัจจัยทางด้านสังคม (Social factors)
3) ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factors)
4) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors)
3.3.2.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ (Buyer decision process) หมายถึง ขั้นตอน
ต่างๆ ที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ประกอบด้วย
1) การรับรู ้ความต้องการ (Need recognition)
2) การค้นหาข้อมูล (Information search
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision)
5) พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Postpurchase behavior)
3.3.3 การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer response)
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ หมายถึ ง การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคซึ่ งพิ จารณาจาก 5
ประเด็น ประกอบด้วย
1) ทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ (Product choice)
2) ทางเลือกด้านตราสิ นค้า (Brand choice)
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3) ทางเลือกด้านผูข้ าย (Dealer choice)
4) ทางเลือกด้านเวลาในการซื้ อ (Puchasing timing)
5) ทางเลือกด้านปริ มาณในการซื้ อ (Purchasing amount)
ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอประเด็น 5 ประการที่ผบู ้ ริ โภคใช้พิจารณาเพื่อทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อ โดยอ้างอิงแนวคิดของภาวินี กาญจนาภา (ภาวินี กาญจนาภา, 2554) ดังนี้
- ทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์เป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้ประโยชน์
หรื อเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ นของตนเอง ตัวอย่างของการเลือกผลิตภัณฑ์ในแง่
ของพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สั นของผูบ้ ริ โภค เช่ น
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิ ครี ม
รองพื้ น แป้ งฝุ่ น ดิ น สอเขี ย นคิ้ ว อายไลน์ เนอร์ บรั ช ออน และลิ ป สติ ก หากผูบ้ ริ โภคต้อ งการมี
บุคลิกภาพที่เป็ นผูห้ ญิงที่มีความมัน่ ใจ และคิดว่าลิปสติกสี แดงจะช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพดังกล่าว
ผูบ้ ริ โภคก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ลิปสติกสี แดงเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น
- ทางเลือกด้านตราสิ นค้าเป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคเลือกตราสิ นค้าหรื อ ยี่ห้อสิ นค้าซึ่ งอาจมี
เหตุผลมาจากชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า หรื อประสบการณ์ จากการใช้สินค้า
ของตราสิ นค้านั้น ตัวอย่างของการเลื อกตราสิ นค้าในแง่ของพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภค เช่ น เครื่ องสาอางจากประเทศเกาหลี เป็ นที่นิยม
มากในกลุ่มวัยรุ่ น เนื่องจากชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า
- ทางเลื อ กด้า นผู ้ข ายเป็ นการที่ ผู ้บ ริ โ ภคเลื อ กแหล่ ง หรื อ ช่ อ งทางการซื้ อ สิ น ค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ายมีหลายรู ปแบบ อาทิ ตัวแทนจาหน่าย ห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายเครื่ องสาอาง
เฉพาะยี่ห้อ (Stand alone shop) ซู เปอร์ ม าร์ เก็ต และเว็บไซต์ เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าจาก
แหล่งใด อาจมีเหตุผลมากจากความไว้วางใจ หรื อความสะดวกในการหาซื้ อสิ นค้า ตัวอย่างของการ
เลือกผูข้ ายในแง่ของพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ซึ่งเชื่อถือได้และสะดวกรวดเร็ ว
- ทางเลื อกด้านเวลาในการซื้ อเป็ นช่ วงเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ตัว อย่างของการเลื อกช่ วงเวลาที่ ท าการซื้ อ ในแง่ ข องพฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางน าเข้า จาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภค เช่น ผูบ้ ริ โภคบางรายจะซื้ อสิ นค้าทุกเดือน เนื่องจากมี
นิ สัยชอบซื้ อเครื่ องสาอาง หรื อผูบ้ ริ โภคบางรายจะซื้ อสิ นค้าในช่ วงเวลาที่มีการเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่
เนื่องจากผูข้ ายมักมีส่วนลดพิเศษให้กบั ลูกค้า
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- ทางเลือกด้านปริ มาณในการซื้ อเป็ นปริ มาณในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ตัวอย่าง
ของการเลื อกปริ ม าณในการซื้ อในแง่ ข องพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภค เช่น ผูบ้ ริ โภคบางรายจะซื้ อสิ นค้าเมื่อมีการส่ งเสริ มการตลาด อาทิ
ซื้ อ 1 แถม 1 เนื่องจากจะทาให้ได้สินค้าในปริ มาณที่มากกว่าการซื้ อปกติ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
4.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer decision process)
Armstrong & Kotler (2007) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การรับรู้ ความต้ องการ (Need recognition)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเริ่ มต้นจากการที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการของตนเอง ซึ่ ง ความต้องการนั้น อาจมาจากสิ่ งกระตุ ้นภายใน (Internal stimuli) เช่ น การ
รับประทานอาหารเมื่อมีความหิ ว ซึ่ งจะต้องเป็ นระดับสู งมากพอจนกลายเป็ นแรงขับ และสิ่ งกระตุน้
ภายนอก (External stimuli) เช่น การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เพือ่ กระตุน้ การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ขั้นตอนที่ 2: การค้ นหาข้ อมูล (Information search)
ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับการกระตุน้ อาจทาการค้นหาข้อมู ลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับสิ นค้าที่ ตนเองสนใจ
หรื อไม่ก็ได้ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะตัดสิ นใจซื้ อทันทีถา้ มีแรงขับสู งและสิ นค้าที่เป็ นที่พึงพอใจสามารถหา
ซื้ อได้ง่าย หรื อถ้าไม่เป็ นเช่ นนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะจดจาความต้องการนั้นไว้หรื ออาจท าการค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการนั้น ผูบ้ ริ โภคสามารถได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น
- แหล่งบุคคล (Personal sources) เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน คนรู ้จกั
- แหล่งข่าวธุ รกิจ (Commercial sources) เช่น โฆษณา เว็บไซต์ งานแสดงสิ นค้า
- แหล่งสาธารณะ (Public sources) เช่น สื่ อมวลชน องค์กรที่ทาการจัดอันดับเพื่อผูบ้ ริ โภค
- แหล่ ง ประสบการณ์ (Experience sources) เช่ น การสั ม ผัส การทดสอบ และการใช้
ผลิตภัณฑ์
โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งข่าวธุ รกิจที่นกั การตลาดเป็ นผู ้
แจ้งข่าวสารมากที่สุด ในขณะที่แหล่งข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุดมักจะเป็ นแหล่งบุคคลที่มีการ
ช่วยประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ให้แก่ผบู ้ ริ โภคด้วย
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
ในการประเมินเลือกตราสิ นค้าผูบ้ ริ โภคจะใช้ขอ้ มูลที่ ตนได้มา ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ตราสิ น ค้า ต่ า งๆ จะเกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการประเมิ น ซึ่ งอาจขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะของผูบ้ ริ โภคเอง
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(Individual consumer) เช่ น ในบางครั้ งผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าด้วยการคิ ดอย่างรอบคอบและมี เหตุ ผ ล
ในขณะที่บางครั้งจะใช้ความต้องการของตนเองเป็ นหลักในการซื้ อสิ นค้า หรื อขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ซื้ อนั้นๆ (Specific buying decision) เช่น ในบางครั้งผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ในขณะ
ที่บางครั้งทาการตัดสิ นใจซื้ อตามคาแนะนาของครอบครัว
ขั้นตอนที่ 4: การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
ในขั้นตอนของการประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะลาดับตราสิ นค้าและสร้ างความตั้งใจซื้ อ
อย่างไรก็ ตาม ระหว่างความตั้งใจซื้ อ (Intention) และการตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) อาจมี
ปั จจัย 2 ประการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อของผูบ้ ริ โภค คือ ทัศนคติของผูอ้ ื่น (Attitudes
of others) และปั จจัยทางสถานการณ์ ที่ ค าดไม่ ถึ ง (Unexpeted situational factors) เช่ น การเปลี่ ย น
แปลงของรายได้ สภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ขั้นตอนที่ 5: พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior)
พฤติกรรมหลังการซื้ อเป็ นผลมาจากการที่ ผบู ้ ริ โภคอาจจะรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน สิ่ ง ที่ จะชี้ ให้ เห็ น ว่า ผู บ้ ริ โภครู ้ สึ ก พึ ง พอใจต่ อ การซื้ อ หรื อ ไม่ น้ ัน พิ จ ารณาได้จ าก
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s expectations) และผลของการรับรู ้
ในการทางานของตัวสิ นค้านั้น (Product’s perceived performace) หากผลของการรับรู ้ในการทางาน
ของตัวสิ นค้านั้นต่ ากว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึ กไม่พึ งพอใจ แต่ถ้าผลของการรับรู ้ในการ
ทางานของตัวสิ นค้านั้นเป็ นไปตามความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกพึงพอใจ และถ้าผลของการรับรู ้
ในการทางานของตัวสิ นค้านั้นเกินกว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกประทับใจ พฤติกรรมหลังการ
ซื้ อจะส่ งผลต่อการซื้ อซ้ าหรื อการหยุดซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Factors influencing consumer buying
decisions)
สุ ดาพร กุ ณ ฑลบุ ต ร (2557) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อของผู ้บ ริ โภค
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้
4.2.1 ปั จจัยทางด้ านจิต วิยาที่มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อของผู้บ ริ โภค (Psychological
factors influencing consumer buying decisions) ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู ้ และการเรี ยนรู ้
4.2.1.1 การจูงใจ (Motivation)
การจูงใจ หมายถึง ความจาเป็ นหรื อความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากภายใน
แรงขับดังกล่าวจะทาให้บุคคลพยายามหาสิ่ งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ซึ่ งหาก
บุคคลไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจจากสิ่ งเหล่านั้น จะทาให้เกิ ดความเครี ยด ความจาเป็ น
นั้นอาจเป็ นปั จจัยสี่ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต หรื อปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย เช่ น
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รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ ทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ รู้จกั กันโดยทัว่ ไป คือ ทฤษฎีการจูงใจ
ตามล าดั บ ขั้น ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ของอับ ราฮัม มาสโลว์ (Abraham
Maslow)
4.2.1.2 การรับรู้ (Perception)
การรับรู ้ หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ เรื่ องราวต่างๆ รอบตัวโดยประสาท
สัมผัส แล้วสมองจะตีความหมายของสิ่ งนั้นออกมาจากประสบการณ์ หรื อการเรี ยนรู ้ ที่ผ่านมาของ
ตนเอง การรับรู ้ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันจากสาเหตุดงั นี้
- ความตั้งใจเลื อกสรรสิ่ งที่รับรู ้ (Selective attention) มนุ ษย์มีแนวโน้ม
ที่จะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่ตนเองนิ ยมเป็ นอันดับแรก เช่น เครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สันมีผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท หากผูบ้ ริ โภคชอบซื้ อลิปสติก ผูบ้ ริ โภคก็จะเลือกซื้ อลิปสติกก่อนสิ นค้าประเภท
อื่นๆ
- การเบี่ยงเบนไปตามสิ่ งที่ตอ้ งการเลือก (Selective distortion) มนุษย์มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะเลื อ กรั บ รู ้ ข ้ อ ดี ม ากกว่ า ข้อ เสี ยในสิ่ งที่ ต นนิ ย ม เช่ น ผู ้บ ริ โภครายหนึ่ งชอบใช้
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ หากมีคนมากล่าวถึ งข้อดี และข้อบกพร่ องสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะมี
แนวโน้มเลือกรับรู ้ในส่ วนที่ดีและอาจตอบโต้ผทู ้ ี่กล่าวถึงข้อบกพร่ องของสิ นค้า
- การเบี่ ย งเบนไปตามทัศ นคติ แ ละความเชื่ อ (Selective retention)
มนุษย์มีแนวโน้มจะเลือกรับรู ้ตามทัศนคติและความเชื่อของตนเอง เช่น ผูบ้ ริ โภครายหนึ่งมีความเชื่อ
ว่าเครื่ องสาอางของยุโรปดี กว่าเครื่ องสาอางของเอเชี ย หากมีคนมาบอกว่าเครื่ องสาอางของเอเชี ยมี
คุ ณ ภาพดี เท่ ากับ หรื อ ดี ก ว่าเครื่ อ งส าอางของยุโรป ก็ อาจเป็ นการยากที่ จะได้รับ การยอมรับ จาก
ผูบ้ ริ โภครายนั้น
4.2.1.3 การเรียนรู้ (Learning)
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การที่บุคคลเรี ยนรู ้สิ่งหนึ่งจนกลายเป็ นความรู ้ความ
เข้าใจ ซึ่ งจะผลต่อทัศนคติ และความนึ กคิดในเรื่ องต่างๆ การเรี ยนรู ้ อาจมาจากประสบการณ์ ของ
ตนเองหรื อจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่ น ผูบ้ ริ โภคที่ใช้เครื่ องสาอางจากต่างประเทศแล้วไม่เกิ ดอาการ
แพ้ ถึงแม้วา่ จะมีราคาสู งแต่ผบู ้ ริ โภคก็ยอมรับได้
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4.2.2 ปั จ จั ยทางด้ านสั งคมที่มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค (Social factors
influencing consumer buying decisions) ประกอบด้ว ย วัฒ นธรรม วัฒ นธรรมย่อ ย ชนชั้น ทาง
สังคม กลุ่มอ้างอิง และครอบครัว
4.2.2.1 วัฒนธรรม
วัฒ นธรรม (Culture) เป็ นสิ่ ง ที่ ห ล่ อ หลอมพฤติ ก รรมของบุ ค คลใน
สังคม ซึ่ งมีผลต่อรู ปแบบในการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ในแต่ละสังคมจะมีวฒั นธรรมที่
แตกต่ า งกัน เช่ น ในสั ง คมที่ มี ค วามเป็ นชาติ นิ ย มสู ง ผู ้บ ริ โภคมี แ นวโน้ม ที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ ส่ วนในสังคมที่มีความเป็ นชาตินิยมไม่สูงมากนัก ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับ
สิ นค้าจากต่างประเทศมากกว่า
4.2.2.2 วัฒนธรรมย่อย
วัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) ในแต่ละสังคมจะมี วฒั นธรรมหลักของ
ตนเอง แต่ก็อาจมีชนกลุ่มน้อยที่มีวฒั นธรรมที่ แตกต่างจากวัฒนธรรมหลักอยู่บา้ ง เช่ น วัฒนธรรม
ไทยเป็ นวัฒนธรรมโดยรวมของประเทศไทย แต่ในแต่ละภาค เช่น ภาคเหนื อ ภาคอีสาน และภาคใต้
ก็จะมีวฒั นธรรมย่อยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งวัฒนธรรมย่อยมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเช่นกัน
เช่น ผูบ้ ริ โภคชาวมุสลิมในภาคใต้จะเลือกอาหารที่ไม่มีเนื้อหมู
4.2.2.3 ชนชั้นทางสั งคม
ชนชั้นทางสังคม (Social class) เป็ นการแบ่งแยกสถานภาพของบุคคล
ในสังคม ปั จจัยที่ใช้ในการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมนั้นไม่แน่ นอน แต่โดยทัว่ ไปได้แก่ การศึกษา
อาชีพ และรายได้ เช่น ในประเทศที่มีการแบ่งแยกชนชั้นสู งๆ อาจเห็นความแตกต่างของผูบ้ ริ โภคใน
การใช้สินค้าหรื อบริ การได้อย่างชัดเจน
4.2.2.4 กลุ่มอ้ างอิง
กลุ่ มอ้างอิ ง (Reference group) เป็ นคนหรื อกลุ่ มคนที่เป็ นที่นิยมและมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ ของบุ ค คล เช่ น การที่ นัก การตลาดใช้ ศิ ล ปิ นที่ เป็ นที่ นิ ยมมาเป็ นผู ้
นาเสนอ (Presenter) ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการซื้ อ
4.2.2.5 ครอบครัว
ครอบครั ว (Family) เป็ นกลุ่ ม อ้า งอิ ง พื้ น ฐานที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อของบุคคล บุ คคลจะได้รับการถ่ ายทอดประสบการณ์ โดยตรงจากครอบครัว ซึ่ ง
บางคนก็อาจติดตัวไปและถ่ายทอดต่อให้บุตรหลานรุ่ นต่อไป แต่บางคนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
เติบโตขึ้น
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กลุ่ ม อ้า งอิ ง และครอบครั ว ถื อ เป็ นผู ้เกี่ ย วที่ ข้อ งซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง Kotler ได้อธิ บายถึ งผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
(Kotler, 2000 อ้างถึงใน สุ ภาพร ชุ่มสกุล, 2554) ดังนี้
1) ผูร้ ิ เริ่ ม (Initator) คื อ บุ ค คลริ เริ่ ม ที่ เป็ นผูใ้ ห้ค าแนะน าและแนวคิ ด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2) ผูม้ ีอิทธิ พล (Influencers) คือ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่
สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
3) ผูต้ ดั สิ นใจ (Decider) คือ บุคคลที่เป็ นผูม้ ีสิทธิ ตดั สิ นใจซื้ อ ซื้ ออะไร
ซื้ ออย่างไร และซื้ อที่ไหน
4) ผูซ้ ้ื อ (Buyer) คือ บุคคลที่ทาการซื้ อที่แท้จริ ง
5) ผูใ้ ช้งาน (User) คือ บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริ ง
4.2.3 ปั จจั ยทางด้ านการจู งใจที่มี ผลต่ อการตั ดสิ น ใจซื้ อของผู้ บ ริ โภค (Motivation
factors influencing consumer buying decisions)
การที่บุคคลมีความจาเป็ นหรื อความปรารถนาที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อ
แตกต่ างกันไปด้วย ตามแนวความคิดทฤษฎี การจู งใจตามล าดับ ขั้นของมาสโลว์ Grewal & Levy
(2010) กล่าวว่า มาสโลว์ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 5 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1: ความต้ องการทางร่ างกาย (Physiological needs)
เป็ นความต้องการพื้นฐานที่จาเป็ นของมนุษย์ เช่ น อาหาร น้ า ที่อยูอ่ าศัย และการพัก
ผ่อน ผูข้ ายต้องพยายามแสวงหาโอกาสในการเปลี่ยนความต้องการพื้นฐานให้เป็ นความต้องการที่
เป็ นประจาของผูบ้ ริ โภค เช่ น การท าให้ ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เนื้ อหมู ที่ มี ยี่ห้อ ที่ วางจาหน่ ายใน
ซู เปอร์ มาร์ เก็ตแทนการซื้ อเนื้อหมูจากตลาดสด
ลาดับที่ 2: ความต้ องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs)
เป็ นความต้อ งการความปลอดภัย ในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ในท้อ งตลาดเต็ ม ไปด้ว ย
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ถู กพัฒนาขึ้ น มาเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมี ความปลอดภัยมากขึ้ น เช่ น ถุ งลมนิ รภัยในรถยนต์
อุปกรณ์สัญญาณกันขโมยภายในบ้าน หรื อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ
ลาดับที่ 3: ความต้ องการทางสั งคม (Social needs)
เป็ นความต้องการที่มนุ ษย์อยากเป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นในสังคม เช่น การทาผมและ
การแต่งหน้าเพื่อทาให้ตวั เองเป็ นที่น่าดึ งดู ดมากขึ้น การส่ งบัตรอวยพรเพื่อแสดงความรู ้สึกให้ผูอ้ ื่น
ได้รับรู ้
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ลาดับที่ 4: ความต้ องการได้ รับการยกย่อง (Esteem needs)
เป็ นความต้องการที่ทาให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจจากความปรารถนาที่มาจากภายใน
เช่น การเล่นโยคะ การทาสมาธิ การเข้าร่ วมชมรมสุ ขภาพต่างๆ
ลาดับที่ 5: ความต้ องการความสาเร็จในชีวติ (Self-Actualization)
เป็ นความต้อ งการของมนุ ษ ย์ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ตนเองรู ้ สึ ก พึ ง พอใจกับ ชี วิ ต ที่ มี ค วาม
สมบู ร ณ์ แ ล้ว ดัง นั้น จึ ง ไม่ ต้อ งสนใจว่า ผู อ้ ื่ น จะคิ ด อย่า งไร เช่ น คนมี ฐ านะร่ ารวยขับ รถหรู เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง
5. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
5.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction)
Kotler (1999 อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ทองปั้ น, 2546) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Customer satisfaction) ว่า เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าที่เปรี ยบเทียบระหว่างรู ปแบบของ
สิ นค้าที่นาเสนอและความคาดหวังของลู กค้า ซึ่ งลู กค้าแต่ละรายอาจจะมี ระดับความพึ งพอใจไม่
เท่ากัน ถ้ารู ปแบบของสิ นค้าที่นาเสนอมีความคาดหวังที่ต่า ลูกค้าจะรู ้สึกไม่พึงพอใจ แต่ถา้ มีการเพิ่ม
ความคาดหวังเข้าไป ลูกค้าก็จะรู ้สึกพีงพอใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามความคาดหวังของลูกค้ายังขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของการซื้ อในอดีต บุคคลที่มีอิทธิ พล รวมถึงข้อมูลที่นกั การตลาดหรื อคู่แข่งขันราย
อื่นนาเสนอไว้ นักการตลาดจึงต้องให้ความสาคัญกับระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546 อ้างถึงใน เกล้ากมล สุ ริยนั ต์, 2554) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) เป็ นระดับความรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่ อ ตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ย บเที ย บระหว่างการรั บ รู ้ ข องผลการปฏิ บ ัติ งานของ
ผลิ ตภัณฑ์กบั ความคาดหวังของลู กค้า (Kotler, 2003) กล่าวคือ ถ้าผลการปฏิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์
เท่ากับความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าจะรู ้สึกพึงพอใจ และถ้าผลการปฏิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ความคาดหวังของลูกค้ามาก ลูกค้าจะรู ้สึกพึงพอใจอย่างมาก
ดังนั้นจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญที่ นักการตลาดและฝ่ ายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องต้องพยายามสร้ างผลการ
ปฏิ บ ตั ิงานของผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อตอบสนองความพึ งพอใจของลู ก ค้า โดยการสร้ างคุ ณค่ าเพิ่ มในตัว
ผลิตภัณฑ์ (Value added) ทั้งในการผลิตและการตลาด ซึ่ งจะต้องเป็ นความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive differentiation) โดยคุ ณค่าในตัวผลิตภัณฑ์จะต้องมากกว่าต้นทุนของลู กค้าหรื อราคา
สิ นค้า ประกอบด้วย
1) ความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation)
2) ความแตกต่างทางด้านบริ การ (Service differentiation)
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3) ความแตกต่างทางด้านบุคลากร (Personal differentiation)
4) ความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์ (Image differentiation)
ความแตกต่ า งดัง กล่ าวท าให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ 4 ด้าน คื อ คุ ณ ค่ าทางด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product value) คุณค่าทางด้านบริ การ (Service value) คุณค่าทางด้านบุคลากร (Personal value) และ
คุ ณ ค่าทางด้านภาพลัก ษณ์ (Image value) ซึ่ งรวมเรี ยกว่า คุ ณค่ าผลิ ตภัณ ฑ์โดยรวมในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค
5.2 ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ยุท ธนา ธรรมเจริ ญ (2530 อ้างถึ งใน ศิวพงศ์ บุตรดาวงศ์ และอาไพพรรณ เอี้ ยวสุ วรรณ,
2556) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ปั จจัย 8 ประการ
ดังนี้
1) ความต้อ งการส่ ว นบุ ค คล (Personal needs) ถึ ง แม้ว่ า รายได้ ข องผู ้บ ริ โ ภคจะเป็ นตัว
กาหนดความต้องการที่สาคัญ อย่างไรก็ตามอารมณ์ ที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นตัวกาหนดความ
พึงพอใจ
2) ความตั้งใจที่จะใช้ (Inteneded use) ผูบ้ ริ โภคแต่ละรายจะมีแรงกดดันในการทากิ จกรรม
หนึ่ งมากกว่ากิจกรรมอื่น และการที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จะมาจากการที่ได้จดั สรร
ลาดับรายการสิ นค้าไว้แล้ว (Assortments)
3) ระดับความจูงใจ (Degree of motivation) ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึกว่าตนเองยังขาดแคลนสิ นค้า
นั้นอยูก่ ็ต่อเมื่อมีแรงจูงใจที่มากพอเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกนั้น ดังนั้นแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภค
จึงมีความสาคัญอย่างมากในการกาหนดระดับความพึงพอใจ
4) ประสบการณ์ ใ นสิ น ค้ า นั้ นๆ (Experience with product) การวัด ความพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคสามารถดูได้จากประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับสิ นค้านั้น
5) ราคา (Price) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้ราคาในการตัดสิ นใจเลื อกตราสิ นค้าและขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากราคาเป็ นสิ่ งที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผูบ้ ริ โภค ราคาจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่
กาหนดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
6) ความเป็ นเหตุ เป็ นผลของข่ าวสารจากภายนอก (Logic of external information) การที่
ผูบ้ ริ โภควิเคราะห์ ว่าข่าวสารที่ ตนได้รับมานั้นมี เหตุผลเหมาะสมที่จะทาให้ ยอมรับได้หรื อไม่ ซึ่ ง
ข่าวสารดังกล่าวจะถูกนามาใช้อีกครั้งในการประเมินถึงความต้องการสิ นค้า
7) การได้รับความสนับสนุนความคิดจากกลุ่มภายนอก (Support for external group) เป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่า คือ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีผลมาจากความคิดจากกลุ่มภายนอก
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8) อิ ท ธิ พ ลภายนอกทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม (Direct and indirect external influence)
อิทธิ พลที่เป็ นปั จจัย ทางตรง เช่ น การรับรู ้ขอ้ มูลจากโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ หรื อการได้รับคาแนะนา
จากพนักงานขาย
5.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ (Theory of satisfaction)
5.3.1 ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow กล่าวถึ ง ความต้องการสิ่ งต่างๆ ของมนุ ษย์ 5 ขั้น โดย
เริ่ มตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานไปจนถึงความต้องการขั้นสู งสุ ดในชี วิต (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550
อ้างถึงใน ศิวพงศ์ บุตรดาวงศ์ และอาไพพรรณ เอี้ยวสุ วรรณ, 2556) ซึ่งประกอบด้วย
ขั้น ที่ 1: ความต้อ งการทางร่ า งกาย (Physiological needs) เป็ นความต้ อ งการขั้น
พื้นฐานเพื่อให้มีชีวิตอยูร่ อด เป็ นความต้องการตามธรรมชาติของร่ างกาย ประกอบด้วย ปั จจัยสี่ น้ า
อากาศ การพักผ่อน และความต้องการทางเพศ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะ
มีความต้องการสู งขึ้นในระดับต่อไป
ขั้น ที่ 2: ความต้อ งการความมั่น คงปลอดภัย (Safety needs) เมื่ อ บุ ค คลได้รั บ การ
ตอบสนองทางร่ างกายแล้ว ลาดับ ต่อมาก็ จะเป็ นความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย เช่ น ความมี
ระเบียบในสังคม ความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สิน การได้รับความคุม้ ครอง เป็ นต้น
ขั้นที่ 3: ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็ นความต้องการที่อยากให้สังคม
ยอมรั บ ตนเอง ความต้อ งการนี้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การซื้ อ เพื่ อ ให้ เป็ นที่ ย อมรั บ ของสั ง คม เช่ น เสื้ อ ผ้า
เครื่ องประดับ เป็ นต้น
ขั้นที่ 4: ความต้องการได้รับการยกย่อง (Esteem needs) เป็ นความต้องการที่ มีผลมา
จากแรงกระตุน้ ภายในและแรงกระตุน้ ภายนอก ความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นจากแรงกระตุ น้ ภายในจะ
แสดงถึงความต้องการของบุคคลเพื่อการยอมรับตนเอง ส่ วนความต้องการที่เกิ ดขึ้นจากแรงกระตุน้
ภายนอกเป็ นความต้องการเพื่อได้รับการเคารพยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื่น และการมีชื่อเสี ยง ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจและความมัน่ ใจให้แก่ตนเอง
ขั้นที่ 5: ความต้องการความสาเร็ จในชี วิต (Self-Actualization) เป็ นความต้องการที่
ตอบสนองศักยภาพของตนเอง จากความสามารถที่ตนมีและความประสงค์ที่จะเป็ นแบบนั้น
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6. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
6.1 ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix - 4P’s)
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคนอื่ น ๆ (2541 อ้า งถึ ง ใน จิ ร ประภา สุ ด สวัส ดิ์ , 2553) ได้ใ ห้
ความหมายว่า ตัวแปรทางการตลาดที่ นัก การตลาดสามารถควบคุ มได้ โดยน ามาใช้ร่วมกันเพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542 อ้างถึงใน พันธิ ตรา กลีบพิพฒั น์, 2556) ได้ให้ความหมายว่า สิ นค้าที่
นาเสนอสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายได้ ผูบ้ ริ โภคยอมรับราคานั้นได้
และผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเงินซื้ อสิ นค้านั้นเนื่ องจากเห็ นถึ งความคุ ม้ ค่า รวมทั้งการจัดจาหน่ ายกระจาย
สิ น ค้า เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคสะดวกในการซื้ อ หา ทั้ง นี้ เป็ นความพยายามเพื่ อ จู งใจให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด
ความชอบในตัวสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2556) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยปั จจัย สาคัญ 4
ประการ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1: ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าและ/หรื อบริ การ รวมถึง แนวความคิด คน องค์กรธุ รกิจ และอื่นๆ
ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งที่สามารถจับต้องได้หรื อไม่สามารถจับต้องได้ และยังหมายรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ
ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในผลิ ตภัณฑ์น้ นั เช่น ตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ การบริ การหลังการขาย และพนักงาน
ขาย เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อผูบ้ ริ โภค และผลิ ตภัณฑ์เพื่อธุ รกิ จ
ในที่ น้ ี ผู ว้ ิจยั จะขอน าเสนอรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อผู บ้ ริ โภค เนื่ อ งจากสอดคล้องกับ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันซึ่งจัดเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อผูบ้ ริ โภค
1.1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภค (Consumer product)
ผลิตภัณฑ์เพื่อผูบ้ ริ โภค หมายถึง ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อไปเพื่อใช้สอย
ส่ วนตัวหรื อใช้สอยภายในครัวเรื อน ไม่ได้เป็ นการซื้ อไปจัดจาหน่ ายต่อเพื่อหวังผลกาไรทางธุ รกิ จ
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1.1.1 ผลิตภัณฑ์ สะดวกซื้อ (Convenience goods)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ะดวกซื้ อ หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ป โภคบริ โภคที่ จาเป็ นในชี วิต
ประจาวันไม่ใช่ สินค้าประเภทแฟชัน่ ผูบ้ ริ โภคจะมีความถี่ ในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ประเภทนี้ สูง จึงไม่
ต้องใช้ความพยายามในการตัดสิ นใจซื้ อมาก โดยปกติผลิ ตภัณฑ์สะดวกซื้ อจะมี ราคาต่อหน่ วยต่ า
เช่น ยาสระผม แปรงสี พนั ขนมขบเคี้ยว เป็ นต้น
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1.1.2 ผลิตภัณฑ์ เลือกซื้อ (Shopping goods)
ผลิ ตภัณฑ์เลื อกซื้ อ หมายถึ ง ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา
ข้อมู ลเพื่อใช้ในการเปรี ยบเที ยบก่ อนท าการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งหมายความว่าผูบ้ ริ โภคต้องใช้ความ
พยายามในการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์เลือกซื้ อ เช่น เครื่ องซักผ้า สุ ขภัณฑ์ รถยนต์ เป็ นต้น
1.1.3 ผลิตภัณฑ์ เจาะจงซื้อ (Specialty goods)
ผลิ ตภัณ ฑ์ เจาะจงซื้ อ หมายถึ ง ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ อย่า ง
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากเล็งเห็นถึงความพิเศษหรื อความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่หอ้ อื่นๆ อย่างชัดเจน
เช่ น ผูบ้ ริ โภคเจาะจงซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศยี่ห้อหนึ่ ง สาหรับผลิ ตภัณฑ์เจาะจงซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคยังมีการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื้ อเช่ นกัน แต่จะเป็ นข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น
อย่างเดียว
1.1.4 ผลิตภัณฑ์ ไม่ ตระหนักซื้อ (Unsought goods)
ผลิ ตภัณฑ์ไม่ตระหนักซื้ อ หมายถึ ง ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภคไม่เคย
ทราบมาก่อนว่ามีจาหน่ ายอยูใ่ นท้องตลาด เช่ น คอมพิวเตอร์ ที่ฟังคาสั่งจากการพูด หรื ออาจจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายมานานแล้ว แต่ผบู ้ ริ โภคไม่เคยตระหนักว่าเขาจะต้องเป็ นผูซ้ ้ื อในวันใดวันหนึ่ง
เช่ น โช๊คอัพรถยนต์ นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องมีการนาเสนอเพื่อให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้และตระหนักถึง
ความต้องการก่อน ลาดับต่อมาจึงเริ่ มดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
ซื้ อ
ปัจจัยที่ 2: ราคา (Price)
ราคา หมายถึ ง มู ลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ อยู่ในรู ปของหน่ วยเงิ น หรื อหน่ วยการแลก
เปลี่ ยนอื่ นๆ เช่ น การแลกเปลี่ ยนระหว่างสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งและสิ นค้าอี กชนิ ดหนึ่ ง ราคาและมู ลค่า
สิ นค้าหรื อบริ การจะผันแปรไปตามปั จจัยทางด้านเวลาและสถานที่ เช่ น ผูบ้ ริ โภคซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้าจากต่างประเทศในประเทศไทยในราคาที่สูงกว่าซื้ อในประเทศที่เป็ นแหล่งกาเนิดสิ นค้า เพราะ
ผูน้ าเข้ามีการบวกต้นทุนภาษี ต้นทุนค่าขนส่ ง ต้นทุนของสถานที่จาหน่าย เป็ นต้น
ปัจจัยที่ 3: ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place or channel of distribution)
ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง การจัดการเกี่ ยวกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และสิ ทธิ ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเริ่ มจากผูผ้ ลิตต้นทางจนถึงผูซ้ ้ื อปลายทาง โดยระหว่างกระบวนการดังกล่าวผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภคอาจมีตวั กลางทางการตลาด (Marketing intermediaries) ซึ่ งอาจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล
หรื อองค์ก รที่ ท าหน้าที่ ช่ วยเหลื อและสนับ สนุ น ให้ก ระบวนการดังกล่ าวมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น
ตัวกลางทางการตลาด แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
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- คนกลาง (Middlemen) หมายถึง กลุ่ มคนหรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
เคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์และสิ ทธิ ในตัวผลิ ตภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ตไปสู่ ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 1) พ่อค้าคน
กลาง (Merchant middlemen) คื อ คนกลางที่ มี ก รรมสิ ทธิ์ ในตัว ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น พ่ อ ค้ า ส่ ง
ห้างสรรพสิ นค้า และ 2) ตัวแทนคนกลาง (Agent middlemen) คือ คนกลางที่ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในตัว
ผลิตภัณฑ์ เช่น นายหน้าค้าที่ดิน ตัวแทนขายประกันชีวติ
- ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิ งกายภาพ (Physical distribution firms) คือ
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ทาหน้าที่รับขนส่ งผลิตภัณฑ์ ประสานงานการขนส่ งผลิตภัณฑ์ และจัดเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ เช่น คลังสิ นค้าอิสระ บริ ษทั รับขนส่ งสิ นค้า
- สถาบันการเงิน (Financial institute) คือ องค์กรที่สนับสนุ นทางด้านการเงิ นแก่ผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูข้ าย เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ปล่อยสิ นเชื่ อให้ผซู ้ ้ื อเพื่อใช้ในการซื้ อสิ นค้า ในที่น้ ียงั หมายรวมถึงบริ ษทั
ประกันภัยด้วย
ปัจจัยที่ 4: การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง กระบวนการติดต่อสื่ อสารการตลาดระหว่างผูข้ าย ผูซ้ ้ื อ และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้ อ โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อจูงใจ ตอกย้า หรื อเพื่อสร้างอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารแบ่งออกเป็ น
5 ประเภท ซึ่ งรวมเรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) ดังแสดงในภาพที่ 2.6
ส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Mix)
การโฆษณา
กิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด

การส่ งเสริมการขาย
ตลาดเป้ าหมาย

การตลาดทางตรง

การประชาสั มพันธ์

ภาพที่ 2.6 ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix)
ปรับปรุ งจาก: วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2556)
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- การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมการสื่ อสารการตลาดที่ผสู ้ ่ งสาร (องค์กรธุ รกิจ) ให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ผา่ นสื่ อสาธารณะต่างๆ (Mass medias) เพื่อเป็ นการ
จูงใจหรื อตอกย้าการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
- การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) เป็ นกิ จกรรมทางการตลาดที่กระตุน้ ให้กลุ่มลู กค้า
เป้ าหมายมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ยรอบเวลาที่เร็ วขึ้น ปริ มาณที่มากขึ้น ซึ่ งมีการกาหนดช่วง
ระยะเวลาของกิจกรรมไว้อย่างแน่นอน เช่น การลด แลก แจก แถม การชิงโชค
- การประชาสั ม พัน ธ์ (Public relation) เป็ นกิ จ กรรมการสื่ อสารการตลาดที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการขายผลิตภัณฑ์ แต่มุ่งสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีให้กบั องค์กรธุ รกิจ โดยมี
ความเชื่ อว่าหากองค์กรธุ รกิ จมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคก็จะมีแนวโน้มในการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ขององค์กรธุ รกิจนั้น
- การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็ นกิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดที่ส่งตรงถึงกลุ่ ม
ลูกค้าที่เป็ นเป้าหมายเป็ นรายบุคคล เป็ นการสื่ อสารสองทางระหว่างที่ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เช่น การ
ใช้สื่อโทรทัศน์ โดยแจ้งช่องทางในการติดต่อเพื่อให้ผรู ้ ับสารสามารถติดต่อกลับมาได้
- กิ จกรรมพิ เศษทางการตลาด (Event marketing) เป็ นกิ จกรรมทางการตลาดที่ จดั ขึ้ น ให้
สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่ ผู ้ค นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสนใจหรื อ สถานการณ์ พิ เศษ เช่ น บริ ษ ัท
เครื่ องสาอางสนับสนุนการจัดประกวดนางงาม
7. ข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องสาอางประเภทตกแต่ งสี สัน
7.1 ความหมายของเครื่ องสาอาง
พระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2558 (2558) กล่าวว่า เครื่ องสาอาง หมายถึง วัตถุที่นามา
ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรื อเป็ นการกระทาด้วยวิธีอื่นต่อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร่ างกาย
เพื่อความสะอาดความสวยงามหรื อเพื่อเสริ ม ความงาม เครื่ องสาอางหมายรวมถึง เครื่ องประทินผิว
ต่ า งๆ วัต ถุ ที่ ใ ช้ เป็ นส่ ว นผสมในการผลิ ต เครื่ อ งส าอางโดยเฉพาะ หรื อ วัต ถุ อื่ น ที่ ก ฎกระทรวง
กาหนดให้เป็ นเครื่ องสาอาง (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
7.2 เครื่ องสาอางประเภทตกแต่ งสี สัน (Make up)
เครื่ องสาอางประเภทตกแต่งสี สัน หมายถึง เครื่ องสาอางที่ใช้แต่งแต้มสี สันบนใบหน้า เช่ น
ครี มรองพื้น แป้ งฝุ่ น ลิปสติก บรัชออน อายแชโดว์ และอายไลน์เนอร์
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7.3 เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่ างประเทศ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง เครื่ องสาอางที่มีตรายี่ห้อสิ นค้าของผูผ้ ลิตใน
ต่างประเทศ และได้นาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ ายรู ปแบบต่างๆ เช่น
ร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้า ซู เปอร์ มาร์ เก็ต และอินเตอร์เน็ต
8. สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีทสี่ าคัญทีใ่ ช้ ในการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎี ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญที่ใช้ในการ
สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
8.1 ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) มาใช้เป็ นแนวทางเพื่อสร้างเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย
- อายุ
1. อายุ 15 - 20 ปี
2. อายุ 21 - 30 ปี
3. อายุ 31 - 40 ปี
4. อายุ 41 - 50 ปี
5. อายุ 51 - 60 ปี
- ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
- อาชีพ
1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
3. ธุ รกิจส่ วนตัว
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ต่ากว่า 15,000 บาท
2. 15,001 - 20,000 บาท
3. 20,001 - 30,000 บาท
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4. 30,000 บาทขึ้นไป
8.2 ด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด ของวิทวัส รุ่ งเรื องผล (2556) มาใช้เป็ นแนวทางเพื่อสร้างเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย
- ปัจจัยที่ 1: ผลิตภัณฑ์ (Product)
ในงานวิจยั นี้ ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สัน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนามาสรุ ปเป็ น
ข้อ คาถามในแบบสอบถามที่ เกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน จาแนกตามส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) ตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยง
2) มีหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันที่มีชื่อเสี ยงรับรองคุณภาพของสิ นค้า
3) สิ นค้ามีคุณภาพและเชื่อถือได้
4) บรรจุภณั ฑ์สวยงามและทันสมัย
5) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยที่ 2: ราคา (Price)
ในงานวิจยั นี้ ราคา หมายถึ ง มู ล ค่ าของผลิ ต ภัณ ฑ์ ประเภทเครื่ องส าอางน าเข้าจากต่ า ง
ประเทศประเภทตกแต่ ง สี สั น ที่ อยู่ใ นรู ป ของหน่ วยเงิ น ซึ่ งสามารถน ามาสรุ ป เป็ นข้อ ค าถามใน
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภท
ตกแต่งสี สัน จาแนกตามส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ดังนี้
1) ราคาเหมาะกับคุณภาพของสิ นค้า
2) ราคาเหมาะกับปริ มาณของสิ นค้า
- ปัจจัยที่ 3: ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or channel of distribution)
ในงานวิจยั นี้ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง สถานที่ ที่ ผูบ้ ริ โภคหาซื้ อเครื่ องส าอาง
นาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน ซึ่ งสามารถนามาสรุ ปเป็ นข้อคาถามในแบบสอบถามที่
เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
จาแนกตามส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ดังนี้
1) สามารถหาซื้ อสิ นค้าได้ในห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หรื อซู เปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไปได้ง่าย
2) สามารถหาซื้ อสิ นค้าได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ง่าย
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- ปัจจัยที่ 4: การส่ งเสริ มการตลาด
ในงานวิจยั นี้ การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายรู ปแบบ
ต่างๆ ของเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน ซึ่ งสามารถนามาสรุ ปเป็ นข้อ
คาถามในแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางน าเข้าจากต่ าง
ประเทศประเภทตกแต่งสี สัน จาแนกตามส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ดังนี้
1) การโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร และอินเตอร์ เน็ตอยูส่ ม่าเสมอ
2) การมีพนักงานขาย ณ จุดขายที่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าได้
3) การแจกตัวอย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้
4) การลดราคาสิ นค้า
5) การให้ของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามกาหนด
6) การให้สิทธิ พิเศษแก่สมาชิ ก เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ การจัดอบรม
สอนแต่งหน้าฟรี
7) การขายเป็ นชุดเครื่ องสาอางทาให้มีราคาถูกกว่าการซื้ อสิ นค้าแยกเป็ นรายชิ้น
8.3 ด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546); ภาวินี กาญจนาภา (2554)
มาใช้เป็ นแนวทางเพื่อสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งได้กล่าวถึง แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่
ศึกษาเหตุจูงใจที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ โดยพิ จารณาจาก 5 ประเด็น ได้แก่ ทางเลื อก
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ทางเลื อกด้านตราสิ น ค้า ทางเลื อ กด้านผูข้ าย ทางเลื อ กด้านเวลาในการซื้ อ และ
ทางเลื อกด้านปริ มาณในการซื้ อ ซึ่ งสามารถนามาสรุ ปเป็ นข้อค าถามในแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูบ้ ริ โภค ดังนี้
- เหตุจูงใจที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
1) เหตุผลสาคัญที่สุดที่ท่านซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
2) ผูใ้ ดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่ง
สี สันมากที่สุด
- ทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์
1) ท่านซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันประเภทใดมากที่สุด
- ทางเลือกด้านตราสิ นค้า
1) ท่านซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของยีห่ ้อใดมากที่สุด
- ทางเลือกด้านผูข้ าย
1) ท่านซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันจากแหล่งใดบ่อยที่สุด
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- ทางเลือกด้านเวลาในการซื้ อ
1) ท่านซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันช่วงเวลาใด
- ทางเลือกด้านปริ มาณในการซื้ อ
1) ท่ านซื้ อเครื่ องส าอางน าเข้าจากต่ างประเทศประเภทตกแต่ งสี สั นแต่ ละครั้ งจานวน
เท่าใด
2) ท่านมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่ง
สี สันเท่าไหร่
9. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิรประภา สุ ขสวัสดิ์ (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่า
ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาหญิ งระดับปริ ญญาตรี และโทของมหาวิทยาลัย
กรุ งเทพจานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี กาลังศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงานบริ ษทั และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001-20,000 บาท กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อเครื่ องสาอางประเภทผลิตภัณฑ์เมคอัพ ยี่ห้อ 017 ของประเทศเกาหลีมากที่สุด
เนื่ องจากมีความเชื่ อมัน่ ในคุ ณสมบัติของสิ นค้า โดยจะซื้ อจากร้านค้าเฉพาะและทาการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้ว ยตัวเองเดื อ นละสองครั้ ง ค่ า ใช้ จ่า ยในการซื้ อ ครั้ งละ 500-1,000 บาท และอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ น
แหล่งข้อมูลที่ส่งผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อประเภทของผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการซื้ อ ผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านราคามีผลต่อความถี่
ในการซื้ อ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อความถี่ในการซื้ อ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผล
ต่อการเลือกตราสิ นค้า
เกล้ ากมล สุ ริยันต์ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ
ความพึงพอใจที่ มีผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางเกาหลี แบรนด์ ETUDE HOUSE ของ
ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ ผู ้บ ริ โภคหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ใช้หรื อเคยใช้เครื่ องสาอางยีห่ ้ออีทูด้ ี เฮ้าส์ (Etude House) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุในช่ วง 18-22 ปี , 23-27 ปี และ 28-32 ปี สถานภาพโสด มี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท โดยรวม
การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอยูใ่ นระดับปานกลาง ความพึงพอใจในสิ นค้า
และความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้ายี่ห้ออีทูด้ ี เฮ้าส์ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งลักษณะประชากรศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้ายี่ห้ออีทูด้ ี เฮ้าส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ โดยรวมการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการขายโดย
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การตลาดทางตรง การบอกต่อ และการจัด
กิ จกรรมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความจงรั ก ภัก ดี ต่อตราสิ นค้า ความพึ งพอใจในด้านประโยชน์ ห ลัก
รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เนตรนพิ ศ ประทุ ม (2554) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ อ ง
ส าอางน าเข้า จากต่ า งประเทศของเพศที่ ส าม กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศที่เป็ นเพศที่สามที่เป็ นกะเทยในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400
คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท เครื่ องสาอางที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ซ้ื อเป็ นเครื่ องส าอางประเภทบ ารุ งผิวพรรณ (Skincare) ซึ่ งท าการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าด้วยตัวเอง โดยซื้ อจากเคาน์เตอร์ เครื่ องสาอางในห้างสรรพสิ นค้า จานวนที่ซ้ื อในแต่ละครั้ ง
ประมาณ 1-2 ชิ้ น ต่ อ เดื อ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ สิ น ค้า ไม่ เกิ น 1,000 บาทต่ อ ครั้ ง เหตุ ผ ลที่ ซ้ื อ
เครื่ องส าอางน าเข้ า จากต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากเป็ นสิ นค้า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และมี ค วามเห็ น ว่ า
เครื่ องส าอางที่ มี คุณ ภาพและปลอดภัย มากเป็ นอัน ดับ แรกมาจากประเทศฝรั่ งเศส อย่างไรก็ ตาม
เครื่ องสาอางนาเข้ายี่ห้อ 018 จากประเทศเกาหลี เป็ นยี่ห้อเครื่ องสาอางที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
โดยสิ นค้าจะต้องผลิ ตจากวัตถุ ดิบ และส่ วนผสมที่ มี คุณ ภาพ รองลงมาคือ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา โดยราคาจะต้องเหมาะกับคุ ณภาพสิ นค้า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ องบริ ษทั ผูน้ าเข้าเครื่ องสาอางควรมี การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าแก่ลูกค้า
สมาชิ ก และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในเรื่ องความสะดวกใน
การหาซื้ อสิ นค้ า ที่ ส ามารถหาซื้ อได้ จ ากร้ า นค้ า ที่ จ าหน่ ายเครื่ องส าอางเฉพาะยี่ ห้ อ ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป
ธัญรั ฐ ไพศาลวงศ์ ดี และอิทธิกร ขาเดช (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของประชากรในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ซ้ื อเครื่ องสาอางเกาหลี จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต้ งั แต่ 30,001 บาทขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจกับคุ ณสมบัติข องเครื่ องสาอางเกาหลี มากที่ สุด รองลงมาคื อเครื่ องส าอางเกาหลี มี
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ความน่ าเชื่ อถื อ เครื่ องส าอางเกาหลี มี คุณ ภาพสู ง ผูผ้ ลิ ตเครื่ องส าอางเกาหลี มี ฝีมื อที่ ดี และความ
ไว้ว างใจสู ง ต่ อ สิ น ค้า ตามล าดับ โดยเหตุ ผ ลที่ ซ้ื อ เครื่ อ งส าอางน าเข้าจากเกาหลี เนื่ อ งจากเป็ น
ความชอบส่ วนตัวและทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเอง ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่า การลดราคาสิ นค้า การให้ขอ้ มูลและการ
ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั ผ่านสื่ อต่างๆ การให้ของแถมหรื อของสมนาคุณ แก่ลูกค้า การให้
คาแนะนาและการบริ การของพนักงานขาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี
ธี รนาฎ โกมณเฑี ย ร และณั ก ษ์ กุ ลิ ส ร์ (2555-2556) ได้ท าการวิจ ัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมและ
แนวโน้มการซื้ อซ้ าเครื่ องสาอางนาเข้าจากเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการวิจยั นี้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อและใช้เครื่ องสาอางนาเข้าจากเกาหลี
จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยจะซื้ อสิ นค้า
ประมาณ 2 ครั้งต่อ 3 เดือน มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าประมาณ 920 บาทต่อครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อมาก
ที่สุดสามลาดับแรกคือ ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกาย และผลิ ตภัณฑ์แต่งหน้า ตรา
สิ น ค้า ที่ ซ้ื อมากที่ สุ ดสามล าดับ แรกคื อ ตราสิ น ค้า 017 ตราสิ น ค้า 018 และตราสิ น ค้า 019 โดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพอยูใ่ นระดับดี
ค่านิยมในการใช้เครื่ องสาอางเกาหลีและการรับรู ้คุณค่าสิ นค้าอยูใ่ นระดับมาก
ชั ยฤทธิ์ ทองรอด (2557) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดบูรณาการที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางของวัยรุ่ นหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ วัยรุ่ นไทยเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทาการสุ่ มตัวอย่าง
แบบบังเอิญจากสถานี รถไฟฟ้ าและรถไฟใต้ดินจานวน 4 สถานี สถานี ละ 53 คน รวมทั้งหมด 424
คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 16 ปี และเคยใช้เครื่ องสาอางต่างประเทศ โดยซื้ อ
เครื่ องสาอางต่อชิ้ นราคา 501-999 บาท โดยภาพรวมการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดบูรณาการ ได้แก่
ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอยูใ่ นระดับมาก และส่ งผลต่อความแตกต่างของผูท้ ี่เคย
ใช้และไม่เคยใช้เครื่ องสาอางจากต่างประเทศและผูใ้ ช้ที่มีอายุแตกต่างกันในด้านการโฆษณา การ
ส่ งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง รวมทั้งความแตกต่างในปริ มาณการซื้ อและราคาที่ซ้ื อในด้าน
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง
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อุษา แสงแจ่ ม (2557) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภคในเขตปทุมวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภค
เพศหญิงที่ทางานในเขตปทุมวันจานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุต่ า
กว่า 28 ปี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
30,001-40,000 บาท เครื่ องสาอางที่ใช้บนใบหน้ายี่หอ้ 017 เป็ นตราสิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อ
มากที่สุด โดยทาการตัดสิ นใจซื้ อด้วยตัวเองจากเคาน์เตอร์ เครื่ องสาอางในห้างสรรพสิ นค้าเดือนละ
ครั้ง แหล่งข้อมูลที่สาคัญที่สุดคือสื่ อโทรทัศน์ เหตุผลสาคัญในการซื้ อมาจากคุณภาพของสิ นค้า และ
มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1,001-2,000 บาท ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ให้ค วามส าคัญกับ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นอันดับ แรก ในเรื่ องของคุ ณ สมบัติของสิ นค้าและการมี ตรา
รับ รองจากสถาบันที่ เชื่ อถื อได้ นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคในด้านอายุ อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ
ในระดับที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชมพูนุช หมื่นอินทร์ และอดิลล่ า พงศ์ ยหี่ ล้ า (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อ/ใช้
เครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการวิจยั นี้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภค
ที่ใช้/เคยใช้เครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศญี่ ปุ่นที่ เป็ นเพศหญิ งซึ่ งมี อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไปในเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี อายุไม่ เกิ น 25 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ไม่ได้ประกอบอาชี พหรื อเป็ นแม่บา้ น มีรายได้เฉลี่ยไม่
เกิ น 15,000 บาท และมีส ภาพผิวธรรมดา ความถี่ ในการซื้ อเครื่ องส าอางน้อยกว่า 1 ครั้ งต่ อเดื อน
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้ง 501-1,000 บาท โดยซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้าและจะไม่เปลี่ ยนไปใช้
เครื่ องสาอางยีห่ ้ออื่นเพราะกลัวเกิดอาการแพ้ ในด้านพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องสาอาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้เครื่ องสาอางสาหรับชาระ/ทาความสะอาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ทาความ
สะอาดผิวกาย ผลิ ตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า และผลิ ตภัณฑ์ท าความสะอาดผมในระดับบ่ อย
รองลงมาคือเครื่ องสาอางประเภทตกแต่ง ประกอบด้วย แป้ งฝุ่ นและลิ ปสติก/ลิ ปปาล์ม/ลิปกลอส
และเครื่ องสาอางที่ใช้บารุ งผิว ประกอบด้วย ครี มบารุ งผิวชุ่มชื้ น ครี มบารุ งผิวขาว และครี มกันแดด
ในระดับปานกลาง ในด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า ในแง่ของ
การรับรู ้ เครื่ องสาอางเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันเพราะช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดี เหตุผลที่
ซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนื่ องจากตามกระแสนิ ยมและเห็นว่าเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดี
ในแง่ของการค้นหาข้อมูล ก่อนที่จะทาการตัดสิ นใจจะมีการหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งจะต้องมี
การศึ กษาข้อมู ลของสิ นค้านั้นเป็ นอย่างดี ในแง่ ของการประเมินทางเลื อก เพื่ อนและครอบครัวมี
อิท ธิ พ ลต่ อการซื้ อเครื่ องส าอางจากประเทศญี่ ปุ่ นมากที่สุ ด ในแง่ข องการตัดสิ นใจซื้ อ ราคาและ
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คุณภาพเป็ นสิ่ งสาคัญที่ใช้ในการพิจารณาซื้ อสิ นค้า และในแง่ของการประเมินหลังการขาย เมื่อใช้
เครื่ องสาอางนั้นแล้วพบว่าได้ผลดี กบั ตนเองก็จะแนะนาให้ผูอ้ ื่นให้ใช้ตามหรื อซื้ อซ้ า แต่ถา้ ใช้แล้ว
เกิดปั ญหาก็จะหยุดใช้ทนั ทีและห้ามไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้ตาม
นันท์ นลิน จันทร์ จรั สวัฒ นา และนิตยา เจรี ยงประเสริ ฐ (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อผูห้ ญิ งในอาเภอเมื องสมุ ทรสาครในการซื้ อเครื่ องสาอางแต่งหน้า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูห้ ญิงที่เคยซื้ อและใช้เครื่ องสาอางแต่งหน้าจากร้านขายเครื่ องสาอางใน
อาเภอเมืองสมุ ทรสาคร จานวน 300 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี อายุระหว่าง
21-30 ปี มี ระดับ การศึก ษาปริ ญญาตรี มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
15,001-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าประเภทแป้ งฝุ่ น แป้ งอัดแข็ง หรื อแป้ งผสมรอง
พื้น โดยใช้เครื่ องสาอางแต่งหน้าเพื่อความสวยงามและเพื่อสร้างความมัน่ ใจ โดยทาการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้วยตัวเองและจะซื้ อสิ นค้าเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใกล้หมดหรื อหมดแล้ว ซึ่ งซื้ อในศูนย์การค้าและร้าน
ขายเครื่ องสาอางในแหล่งชุ มชน โทรทัศน์เป็ นแหล่งข้อมูลของสิ นค้าที่สาคัญ มีความถี่ในการซื้ อไม่
เกิ นเดื อนละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้ง 501-1,000 บาท และค่าใช้จ่ายต่อชิ้ น 301-600 บาท
ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ปลอดภัย และได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่ อถือ ในด้านราคาเหมาะกับคุณภาพของสิ นค้า ใน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีสถานที่จาหน่ายมากเพื่อสะดวกในการหาซื้ อ และในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีพนักงานขายที่ให้ลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างอิสระ
สุ พตั รา บุญพวง (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อและความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาดเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของสตรี วยั ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ท างานในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 205 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี อายุระหว่าง 20-29 ปี มี ระดับการศึก ษาปริ ญญาตรี มี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท เครื่ องสาอางที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ซ้ื อเป็ นเครื่ องส าอางประเภทบ ารุ งผิวพรรณ (Skincare) ซึ่ งท าการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าด้วยตัวเอง และมีความเห็นว่าเครื่ องสาอางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากเป็ นอันดับแรกมาจาก
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อย่างไรก็ ต ามเครื่ องส าอางน าเข้า ยี่ห้อ 018 จากประเทศเกาหลี เป็ นยี่ห้ อ
เครื่ อ งส าอางที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มมากที่ สุ ด โดยเหตุ ผ ลที่ ซ้ื อ เนื่ อ งจากมัน่ ใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค้า
มากกว่าสิ นค้าที่ผลิตในประเทศไทย และอินเตอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ใช้ใน
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศมากที่สุ ด ในด้านของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
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มากที่สุด ในเรื่ องของการใช้วตั ถุดิบและส่ วนผสมที่มีคุณภาพในการผลิตสิ นค้า และสิ นค้าได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลหรื อองค์กรมาตรฐานอื่นในระดับสากล รองลงมาคือปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา ในเรื่ องของราคาเหมาะกับคุ ณภาพของสิ นค้า และมีป้ายบอกราคาสิ นค้าที่
ชัดเจนและถูกต้อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในเรื่ องของความ
สะดวกในการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์ของผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อของผูแ้ ทนจาหน่าย และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ องของการที่ร้านค้า มีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า
สมาชิก
อัศราพรรณ ภู จ าปา และเยาวภา ปฐมศิ ริกุล (2558) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง บุ คลิ กภาพและ
ทัศนคติ ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกแบรนด์เครื่ องส าอางของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางจากร้านขายเครื่ องสาอางในจังหวัดปทุมธานี
จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอาง บุคลิกภาพแบบซับ ซ้อนและบุคลิกแบบห้าวหาญมีผลต่อการเลือกตราสิ นค้า เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้บุ คลิ กภาพของสิ นค้าและเลื อกสิ นค้า ที่ ตรงกับบุ คลิ กภาพของตนเองเพื่อสะท้อน
ความเป็ นตัวตน ในขณะที่ทศั นคติต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางของเอเชี ยและเครื่ องสาอางตะวันตกไม่
มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า
ศึกษา กังสนานนท์ และบุญญารั ตน์ สั มพันธ์ วฒ
ั นชั ย (2559-2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของผูอ้ ุปโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 21 ปี ขึ้นไปจานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงาน และมี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-40,000 บาท ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างของ
เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา และรายได้ของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ น ค้าที่ แตกต่างกัน
รวมทั้งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เช่ น เพศหญิงมักซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศเพื่อความสวยงามของตนเอง ในขณะที่เพศชายซื้ อเพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เมื่อมีการรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า จะทาให้เชื่อมัน่ ในคุณภาพจึงเห็นว่าเครื่ องสาอาง
น าเข้า จากต่ า งประเทศมี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐานมากกว่า เครื่ อ งส าอางของไทยบางประเภท
นอกจากนี้ยงั มีราคาเหมาะสมและสามารถหาซื้ อได้สะดวก
Palade (2011) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง Analysis of Marketing Mix on Cosmetics Products Case
Study: AVON Company กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคหญิงชาวบราโซฟ (Brasov) ที่มี
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อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ น ไป จานวน 100 คน โดยท าการสุ่ ม มาจาก 3 เขต จากทั้งหมด 15 เขตในเมื อง
บราโซฟ ประเทศโรมาเนีย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้เครื่ องสาอาง โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องสาอางทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 77 รองลงมาคือ ใช้เครื่ องสาอางสัปดาห์ละครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 12 และใช้ไม่กี่ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์เพื่อดู แล
สุ ข ภาพส่ วนบุ ค คล (personal care products) และเครื่ องส าอาง คิ ด เป็ นร้ อยละ 57 และร้ อ ยละ 23
ตามลาดับ ตราสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือ ตราสิ นค้า 022 ตราสิ นค้า 023 ตราสิ นค้า 007
ตราสิ น ค้า 024 และตราสิ น ค้า 004 ตามล าดับ กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ซ้ื อผลิ ต ภัณ ฑ์ เอวอนจาก
แคตาล็อก และเห็ นว่าบทบาทของตัวแทนขายมี ค วามส าคัญ อย่างมากต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้า
นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ประเภทของสิ นค้าที่ ซ้ื อมี ความสัมพันธ์ กบั อายุอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ ริ โภคทุกช่วงวัยซื้ อจะผลิตภัณฑ์เพื่อดู แลสุ ขภาพส่ วนบุคคล
ส่ วนผูบ้ ริ โภคในช่วงวัยรุ่ นมักจะซื้ อน้ าหอมและอุปกรณ์เสริ มความงามต่างๆ และวิธีการซื้ อสิ นค้าไม่
มีความสัมพันธ์กบั อาชี พอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ ริ โภคไม่ว่าจะมีอาชี พอะไร
สามารถซื้ อสิ นค้าผ่านทางตัวแทนขาย จากบริ ษทั หรื อจากอินเตอร์ เน็ต
Kawa, Rahmadiani and Kumar (2013) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง Factors Affecting Consumer
Decision-Making: A Survey of Young-Adults on Imported Cosmetics in Jabodetabek, Indonesia
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ มี อายุต้ งั แต่ 17-30 ปี ที่ ใช้เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่าง
ประเทศ จ านวน 350 คน ที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ จ าร์ ก าตาร์ (Jakarta), โบกอร์ (Bogor), เดพอก (Depok),
ทันเกอแรง (Tangerang) และ เบกาสิ (Bekasi) (Jabodetabek) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นนักเรี ยนที่ มีอายุระหว่าง 17-20 ปี มีระดับการศึกษามัธยมปลาย และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
น้อยกว่า 1,500,000 รู เปี ยห์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ตรายีห่ ้อสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ สถานที่จาหน่าย และสภาพแวดล้อมของ
ร้านค้า ซึ่ งตรายี่ห้อสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด และปั จจัยทั้งหมดนี้ อาจส่ งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
(Brand loyalty) ได้
Kumar, John and Senith (2014) ได้ ท าการวิ จ ั ย เรื่ อง A Study on Factors Influencing
Consumer Buying Behavior in Cosmetic Products กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้
เครื่ องสาอางจานวน 500 คน ที่อยูใ่ นพื้นที่ ทามิลนาดู (Tamilnadu) และ เคราลา (Kerala) ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้ อเครื่ องสาอางเนื่องจากได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางสังคม
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มบุคคลอ้างอิง เช่น บุคคลที่มีชื่อเสี ยง และกลุ่มเพื่อน และเมื่อกลุ่มตัวอย่างไปซื้ อ
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สิ นค้าที่ร้านค้า บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ พนักงานขาย โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยดังกล่าวได้ง่ายมากที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่ นหญิง นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า
ปั จจัยทางสังคมและปั จจัยทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กบั ระดับรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

