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บทคดัย่อ 

 

  การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานบรษิทัเอกชนเพศหญิงที่เคยซื้อเครื่องสําอางนําเขา้ผ่านช่องทางโซเชยีล

มเีดยีทีท่าํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื 

การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดย

ใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่อีายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ             

ทีร่ะดบั 0.01 

 พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่อีายุ ระดบัการศกึษาสงูสุดรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่ามาก 

 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01ในทศิทาง

เดยีวกนัระดบัตํ่ามาก 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the marketing mix in relation to the purchasing behavior 

regarding imported cosmetics via social media in the Bangkok metropolitan area. The samples were four 

hundred female employees of a private company in the Bangkok metropolitan area who had purchased 

imported cosmetics via social media. The questionnaire was constructed and used as the tool for collecting 

data. The data was statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation.  The statistical 

hypotheses testing process employed a t-test, a One-Way Analysis of Variance and Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. 

 The results of the study are as follows: 

 Private employees with different ages and marital status had different purchasing behaviors in 

terms of frequency of purchasing and buying expense at a statistically significance level of 0.01 

 Private employees with different ages, marital status, levels of education, and income had different 

purchasing behaviors in terms of the value of the purchase and buying expense at a statistically significant 

level of 0.01 

 The marketing mix with regard to product and promotion are related to purchasing behavior 

regarding imported cosmetics via social media in the aspect of the frequency to buy at a statistically 

significant level of 0.05 The correlation was in the same direction at a very low level. 

 Marketing mix on promotion is related to purchasing behavior regarding imported cosmetics via 

social media in the aspects of the value to buy with a statistical significance level of 0.01The correlation was 

in the same direction at a very low level. 
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บทนํา 

 ปจัจุบนัเครื่องสําอางเข้ามามบีทบาทต่อชีวติประจําวนัของผู้หญิงมากขึ้น ความสวยเป็นสิง่ที่ทุกคนต่าง

ปรารถนาทีจ่ะมเีพราะความสวยเปรยีบเสมอืนสิง่แรกทีจ่ะปรากฏต่อสายตาผูพ้บเหน็ จงึไม่น่าแปลกใจทีจ่ะเหน็ว่าผูห้ญงิ

ทําให้ตนเองดูดแีละสวยตามสมยันิยม ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ครื่องสาํอาง การออกกําลงักาย การทําศลัยกรรม และการ

แต่งกาย โดยสิง่ทีส่ามารถทําไดง้่ายและรวดเรว็ทีสุ่ดคอืการใช้เครื่องสาํอางซึง่ ปรุฬห์ รุจนธํารงค ์(2558) อธบิายว่า 

เครื่องสาํอางพระราชบญัญตัคิวามหมายของเครื่องสาํอาง พ.ศ.2553 หมายถงึ ผลติภณัฑส์ิง่ปรุงเพื่อใชบ้นผวิหนัง หรอื

ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย ส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลง

รปูลกัษณะ จงึทําใหเ้ครื่องสาํอางเป็นจําเป็นในชวีติของผูห้ญงิ และสภาพสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาโดย

นําเอาค่านิยม วฒันธรรม และแฟชัน่ของต่างประเทศเขา้มาอย่างมากมาย จงึส่งผลมาถงึความนิยมใชเ้ครื่องสาํอางที่

นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็ได้รบัความนิยมสูงเช่นกนั โดยประเทศที่มบีทบาทในเรื่องของเครื่องสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศไดแ้ก่ ประเทศเกาหลใีต ้ประเทศญีปุ่น่ ประเทศอเมรกิา และกลุ่มประเทศยุโรป ดงันัน้จงึทาํใหผู้ห้ญงิเลอืกที่

จะใชเ้ครื่องสาํอางทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศแทนการใชเ้ครื่องสาํอางภายในประเทศ อกีทัง้การใชเ้ครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศยงัเป็นการแสดงถงึสถานะทางการเงนิ หน้าตาทางสงัคม ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน และรสนิยม ดว้ยเหตุ

น้ีจงึทาํใหผู้ห้ญงิโดยเฉพาะพนกังานบรษิทัเอกชนจงึนิยมใชเ้ครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศสิง่ทีเ่ครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศใช้เป็นกลยุทธ์ในการทําตลาดคอืการใช้พรเีซนเตอรท์ี่เป็นกระแสนิยมในปจัจุบนัเพื่อใหผู้้บรโิภคเกดิ
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ความสนใจและต้องการมากขึน้ ซึ่งเครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศมกัมรีาคาทีสู่งบางตราสนิคา้ไม่มจีําหน่ายใน

ประเทศดงันัน้ทาํใหผู้บ้รโิภคแสวงหาช่องทางการซือ้ทีท่าํใหม้รีาคาทีล่ดลงจากเดมิและไม่ตอ้งเดนิทางไปถงึต่างประเทศ 

จงึทาํใหเ้กดิธุรกจิการจาํหน่ายเครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี 

 ปจัจุบนัผูป้ระกอบการหนัมาใช้โซเชยีลมเีดยีในการทําธุรกจิ โดยใหค้วามสําคญักบัโซเชยีลมเีดยี (Social 

Media) คอืช่องทางการตลาดที่ทําใหส้ามารถเขา้ถงึคนทัว่โลกนับพนัล้านคน ดงันัน้โซเชยีลมเีดยีสามารถใชเ้ป็นช่อง

ทางการประชาสมัพนัธ์และทําให้เป็นที่รู้จ ักของธุรกิจของผู้ประกอบการ และใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้บรโิภคที่รวดเรว็ ไม่เสยีค่าใช้จ่ายและมคีวามสะดวก ใช้เพิม่ยอดขายให้กบัธุรกจิหรือการทําให้ผู้บรโิภคเกดิความ

ผูกพนักบัธุรกจิหรือสนิค้าของผู้ประกอบการและธุรกิจทัว่โลกได้หนัมาใช้โซเชยีลมเีดียกบัธุรกจิมากขึน้ รวมถึงใน

ประเทศไทยกเ็ริม่มผีูป้ระกอบการรายย่อยจํานวนมาก หรอืบุคคลคนทัว่ไปหนัมาใชก้นัมากขึน้เช่นกนั โดยเป็นการใช้

ผ่านโซเชยีลมเีดยีทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย อาทเิช่น  

 เฟซบุ๊กทวติเตอรย์ทูปูอนิสตาแกรมเป็นตน้ในปจัจุบนัโซเชยีลมเีดยีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจําวนั 

ตัง้แต่ตื่นจนถงึก่อนเขา้นอนผูบ้รโิภคกย็งัคงตรวจสอบขอ้มูลชวีติตนเองผ่าน เฟซบุ๊กหรอื อนิสตาแกรมอกีทัง้โซเชยีล

มเีดยียงัเขา้มามบีทบาทสาํคญัและมสีว่นในการสง่อทิธพิลถงึการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคผูป้ระกอบการและเจา้ของธุรกจิ

ทัง้หลายจงึเหน็แนวทางในการขยายช่องทางการตลาดผ่านโซเชยีลมเีดยีและนําไปสู่การนํามาเป็นเครื่องมอืในการทํา

ธุรกจิ (ภาวุธพงษ์ วทิยภานุ. 2556) 

 การทาํธุรกจิซือ้-ขายสนิคา้ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีในยุคปจัจุบนัเป็นมอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้ในช่วง 3 ปี

ทีผ่่านมาธุรกจิอคีอมเมริซ์ในประเทศไทยมกีารเติบโตไม่ตํ่ากว่า 20% ต่อปี ปจัจุบนัมผีูป้ระกอบการธุรกจิอคีอมเมริ์ซ 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชยีล มเีดยี เวบ็ไซต ์และออนไลน์ มารเ์กต็เพลส อยู่ประมาณ 500,00 ราย และมคีนไทยซือ้

สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ถงึ 14.87 ลา้นคน คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2558 มูลค่าตลาดอคีอมเมริซ์ในส่วนของการซื้อ

ขายตรงไปยังผู้บริโภคจะมีสูงถึง 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งปจัจัยที่ส่งต่อการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเป็นผลมาจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จํานวนการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระบบชําระเงิน

ออนไลน์ที่พฒันาไปอย่างมาก ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าโลกในยุคปจัจุบนัผู้บรโิภคให้ความสนใจและมคีวามต้องการทีจ่ะซื้อ

สนิคา้และบรกิารผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีทีม่ากขึน้ (ธนาคารกสกิรไทย. 2558)  

 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่าน

ช่องทางโซเชยีลมเีดยีเป็นอย่างมาก เพราะความต้องการที่มากขึน้ของผูซ้ื้อ ทําใหผู้้ที่ทําธุรกจิจําหน่ายเครื่องสําอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี มกีารพฒันาส่วนประสมทางการตลาดอยู่เสมอ ทัง้ในเรื่องของการมี

สนิค้าทีห่ลากหลายพรอ้มกบัราคาที่เหมาะสมสามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง ช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกบัลูกคา้ต้องรวดเรว็ 

สะดวก ลกูคา้เขา้ถงึไดง้่าย อกีทัง้ดา้นการจดัสง่สนิคา้ และสิง่ทีส่าํคญัคอืความน่าเชื่อถอืทีล่กูคา้มต่ีอรา้นคา้ ซึง่จะส่งผล

ต่อการทําธุรกจิมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของผูบ้รโิภค

เป็นอย่างมาก 

 จากสถานการณ์ในปจัจุบนัทีม่จีาํนวนผูซ้ือ้และใชเ้ครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านโซเชยีลมเีดยีเป็น

จํานวนมาก จึงทําให้เกิดธุรกิจการจําหน่ายเครื่องสําอางนําเข้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย อีกทัง้

ประชากรพนักงานบรษิัทเอกชนมพีฤติกรรมการใช้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศที่เพิม่มากขึน้ ทําให้ผู้ศกึษา

สนใจทีจ่ะศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ

ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ

ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 



 4 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์

  1.1  อายุ  

   1.1.1 21 – 30 ปี 

   1.1.2 31 – 40 ปี  

   1.1.3  41 – 50ปี 

   1.1.4 51ปีขึน้ไป 

  1.2 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

   1.2.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.2.2  ปรญิญาตร ี

   1.2.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.3.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

   1.3.2 10,001 – 20,000บาท 

   1.3.3 20,001 – 30,000บาท 

   1.3.4 30,001 – 40,000บาท 

   1.3.5 40,001 – 50,000บาท 

   1.3.6 ตัง้แต่ 50,001บาทขึน้ไป 

  1.4  สถานภาพสมรส  

   1.5.1  โสด  

   1.5.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.5.3 หมา้ย / หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่  

 2.  สว่นประสมทางการตลาด 

  2.1 ผลติภณัฑ ์

  2.2 ราคา 

  2.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  2.4 การสง่เสรมิการตลาด 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้เครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของ

พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  พนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีป่ระกอบไปด้วยอายุ 

ระดบัการศกึษาสงูสดุรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีแตกต่างกนั 
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 2.  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิ

การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมีเดียของ

พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550: 47) อธิบายว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถึง สถิตทิี่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ อายุ รายได้ เพศ อาชพี เชื้อ

ชาต ิฐานะครอบครวั การศกึษา เป็นตน้ ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถวดัออกมาในเชงิปรมิาณไดโ้ดยง่าย 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด เสร ีวงษ์มณฑา (2542) อธบิายว่า ส่วนผสมทางการตลาด 

หมายถึงเครื่องมอืการตลาดเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย สาํหรบัส่วนผสมทางการตลาดนัน้ตํารา

สว่นใหญ่จดัเป็นประเภท 4P’s 

 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) อธบิาย

ว่า การวเิคราะห์ใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นการวจิยัหรอืคน้หาเกีย่วกบพฤตกิรรมการซือ้หรอืการใช้ของ

ผูบ้รโิภคโดยใชค้าํถามช่วยในการวเิคราะหเ์พื่อคน้หาคาํตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6W1H 

 ความหมายของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ กานดา รุณนะพงศาสายแก้ว (2554) อธิบายว่า เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ หรอื โซเชยีลมเีดยี คําว่า มเีดยี (Media) หมายถึง สื่อหรือเครื่องมอืที่ใช้เพื่อการสื่อสาร โซเชยีล 

(Social) หมายถงึ สงัคมในบรบิทของโซเชยีลมเีดยี โซเชยีลมเีดยี (Social Media) หมายถงึการแบ่งปนัในสงัคม ซึง่

อาจจะเป็นการแบ่งปนัเน้ือหา (ไฟล์ รสนิยม และความเห็น) หรือปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม (การรวมกนัเป็นกลุ่ม) จาก

ความหมายขา้งต้นสามารถสรุปความหมายของโซเชยีลมเีดยีในทีน้ี่หมายถงึสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีท่ําใหผู้ใ้ชแ้สดงความ

เป็นตวัตนของตนเองเพื่อที่จะมีปฏสิมัพนัธ์กนัหรอืแบ่งปนัขอ้มูลกบับุคคลอื่นโซเชยีลมเีดียจะเป็นสื่อที่มกีารสื่อสาร          

2 ทาง กล่าวคอื ผูร้บัสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืตอบผูใ้หข้อ้มลูได ้ 
 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื พนกังานบรษิทัเอกชนเพศหญงิทีเ่คยซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้ผ่านช่องทาง

โซเชยีลมเีดยีทีท่าํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื พนักงานบริษัทเอกชนเพศหญิงที่เคยซื้อเครื่องสําอางนําเขา้ผ่าน

ช่องทางโซเชยีลมเีดยีทีท่ํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจํานวนทีแ่น่นอนดงันัน้จงึใชส้ตูรการคํานวณขนาด

กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ ทาโรยามาเน่ Taro Yamane และได้กําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% 

ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 คนและเพิม่เตมิจํานวนอกี 15 คน รวมขนาด

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลือกเฉพาะพนักงาน

บรษิทัเอกชนเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านโซเชยีลมเีดยีไดแ้ก่เฟ

ซบุ๊ก และอนิสตาแกรม 

 ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยโพสลิง้คแ์บบสอบถามออนไลน์

ผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ ไลน์เฟซบุ๊ก และ www.pantip.com เพื่อให้พนักงานบริษัทเอกชนเพศหญิงในเขต

http://www.pantip.com/
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กรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านโซเชยีลมเีดยีตอบจนครบจํานวนทีต่้องการทัง้หมด 

400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยั เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ ผ่านช่องทางโซเชียลมเีดยีของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา แบ่งออกเป็น 3ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี จํานวน 273 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.3ระดบัการศกึษา

สงูสุดระดบัปรญิญาตรจีํานวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.8 รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 165 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 และสถานภาพโสด/ หมา้ย / หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 327 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.8 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

 ด้านผลิตภณัฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความสําคญัอยู่ในระดบัมากได้แก่ ตราสนิค้ามีชื่อเสยีง           

และเป็นที่รู้จกัคุณภาพของเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศที่จําหน่ายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก และ     

อนิสตาแกรมประเทศผูผ้ลติเป็นทีย่อมรบั เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศทีก่ําลงัไดร้บัความนิยมความหลากหลาย

ของชนิดผลติภณัฑท์ี่จําหน่ายผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีเฟซบุ๊กและอนิสตาแกรมความหลากหลายของตราสนิค้าที่

จาํหน่ายผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีเฟซบุ๊กและอนิสตาแกรมและเป็นผลติภณัฑท์ีห่าซือ้ยาก 

 ด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสําคญัอยู่ในระดบัมากได้แก่ราคาถูกกว่าซือ้ทีห่น้ารา้นสาขาความ

เหมาะสมของราคากบัตราสนิค้าระบบการชําระเงนิมคีวามปลอดภยัความชดัเจนในการแสดงราคาสนิค้าที่จําหน่าย 

ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีเฟซบุ๊กและอนิสตาแกรม และความหลากหลายของช่องทางการชาํระเงนิ 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสําคญัอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ 

ความสําคญักบัทุกขอ้ในระดบัมาก ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของร้านที่จําหน่ายผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีเฟซบุ๊กและ

อนิสตาแกรมความง่ายต่อการเขา้ถงึช่องทางแสดงสนิคา้ความสะดวกของขัน้ตอนการสัง่ซือ้ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี

เฟซบุ๊กและอนิสตาแกรม 

 ด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความสําคญัอยู่ในระดบัมากได้แก่มีการจดั

โปรโมชัน่ลดราคามกีารจดักจิกรรมหรอืมอบสทิธพิเิศษให้กบัลูกคา้ เช่นแจกของรางวลัหรอืการแถมสนิค้าตวัอย่างมี

บรกิารจดัส่งฟรมีกีารให้คําแนะนํา / ปรกึษา เกีย่วกบัขอ้สงสยัต่างๆ ให้กบัลูกค้าและใหค้วามสําคญักบัการมกีารรวีวิ

ผลติภณัฑจ์ากบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัปานกลาง 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทาง

โซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซื้อเพราะมรีาคาถูกกว่าช่องทางอื่น จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8ซื้อ

ผลติภณัฑ์ประเภทเครื่องสําอาง จํานวน 220 คนคดิเป็นร้อยละ 55.0บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอืตวัเอง 

จาํนวน 189 คนคดิเป็นรอ้ยละ 47.3 ใชช้่องทางอนิสตาแกรม จํานวน 235 คนคดิเป็นรอ้ยละ 58.8ซือ้ตราสนิคา้ Etude 
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House จํานวน 126 คนคดิเป็นร้อยละ 31.5ความถี่โดยประมาณในการซื้อเครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่าน

ช่องทางโซเชยีลมเีดยี (ครัง้/3เดอืน) น้อยทีสุ่ดคอื 1 ครัง้/3เดอืน มากทีสุ่ดคอื 5 ครัง้/3เดอืน มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.57 ครัง้/             

3เดอืนและมูลค่าการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีโดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มูลค่า

น้อยทีส่ดุ คอื 400 บาท/3เดอืน มากทีส่ดุคอื 6,000 บาท/3เดอืน มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1,902.25 บาท/3เดอืน 

 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากร ศาสตรท์ีป่ระกอบ

ไปด้วย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า พนักงานบริษัทเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีล

มเีดยีดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง

กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) มากทีส่ดุ  

 และพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

นําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดือน) แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 โดยพนักงานบรษิัทเอกชนทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปมพีฤติกรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากทีส่ดุ 

 สมมติฐานท่ี 1.2 พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีแตกต่างกนั พบว่า  

 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดอืน) ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 และพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3 เดอืน) แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีะดบัการศกึษา

สงูสดุสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าการ

ซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากทีส่ดุ 

 สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแตกต่างกันพบว่า พนักงาน

บรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถี่โดย ประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดือน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 และพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานบรษิัทเอกชนที่มรีายไดเ้ฉลี่ย           

ต่อเดอืนตัง้แต่ 40,001 บาทขึน้ไปมพีฤติกรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี

ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากทีส่ดุ 
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 สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแตกต่างกันพบว่า พนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยพนักงานบรษิทัเอกชนที่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถี่โดยประมาณ

ในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) มากกว่าพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 

 และพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานบรษิัทเอกชนที่มสีถานภาพ

สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซือ้

โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากกว่าพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่าน

ช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 และสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ในดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ด้านความถี่โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) และด้านมูลค่าการซื้อโดย

เฉลีย่ (บาท/3เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า 

 สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ในดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) และดา้นมูลค่า

การซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.4 สว่นประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

 สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาํอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสําอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภปิรายผลได้

ดงัน้ี 

 1.  พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้แตกต่างกนัโดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ี

อายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถี่

โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดอืน) มากทีสุ่ดเน่ืองจากพนักงานบรษิัทเอกชนที่มอีายุ 21-30 ปีมพีฤติกรรมการใช้

อนิเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลในด้านต่างๆและมีการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดีย จึงทําให้มี

ความถี่ในการซือ้สนิค้าผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ์ มะลขิาว 

(2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าลกูคา้สตรี

ทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่จากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ด้านจํานวนครัง้ที่ซื้อเสือ้ผ้า

แฟชัน่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้

จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดือน) แตกต่างกัน โดยพนักงาน

บรษิทัเอกชนทีม่อีายุมากกว่า 41 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีล

มเีดยีด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) มากที่สุดเน่ืองจากเป็นกลุ่มวยัทํางานช่วงกลางจงึมกีําลงัซื้อและให้

ความสนใจในการซื้อเครื่องสําอางทีม่มีาตรฐานที่สงูขึน้เน่ืองจากต้องการเสรมิบุคลกิภาพ บ่งบอกถงึรสนิยม มากกว่า

การซือ้เครื่องสาํอางตามกระแสนิยมจงึทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ดา้นมูลค่าในการซือ้ทีม่ากกว่ากลุ่มอื่นซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าลูกค้าสตรีที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่จากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค ดา้นค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้เสือ้ผา้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2. พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดอืน) ไม่

แตกต่างกนัเน่ืองจากในปจัจุบนัผู้บรโิภคมพีฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ต และเขา้ถึงสื่อโซเชยีลมเีดยีอย่างแพร่หลาย 

และมคีวามถี่ในการเขา้ใช้อนิเตอร์เน็ตเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรอืการใช้ส่วนตวัจงึทําให้เกดิการซื้อ

สนิค้าผ่านช่องทางโซเชยีมเีดยีได้ง่ายและเป็นที่นิยมทําให้ระดบัการศกึษาของผู้บรโิภคไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในด้านความถี่ในการซื้อสอดคล้องกบังานวจิยัของ        

ณัฐธภรณ์ พัฒนธิติกานต์ (2557) ได้ทําการวิจยัเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ยีห่้อหน่ึงของประเทศสเปนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อ

เสือ้ผา้แฟชัน่ยีห่อ้หน่ึงของประเทศสเปนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ยีห่อ้หน่ึง

ของประเทศสเปนในดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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  พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) แตกต่างกนั 

โดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ

ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากทีส่ดุเน่ืองจากพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีะดบั

การศกึษาสงูมหีน้าทีก่ารงานดจีงึมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื่องสาํอางในการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ และการใชเ้ครื่องสาํอาง

นําเขา้จากต่างประเทศเป็นการบ่งบอกถงึรสนิยมของผูใ้ชด้งันัน้จงึส่งผลใหผู้ท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูมพีฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากทีสุ่ดซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรี

ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าลูกคา้สตรทีีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่จาก

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นมูลค่าการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่จากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3. พนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดือน)              

ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากพนกังานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการใชเ้ครื่องสาํอางเพื่อใชใ้นชวีติประจําวนั เพื่อเสรมิความ

มัน่ใจ เสรมิบุคลกิภาพ อกีทัง้เครื่องสาํอางมหีลายระดบัราคาดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีม่รีายไดม้ากหรอืน้อยกส็ามารถซือ้ได ้

จงึทําให้ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี

ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัรตัน์ หยกมงคลสกุล (2558) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัของผู้บริโภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 

  พนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) แตกต่างกนั 

โดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 40,001 บาทขึน้ไปมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดยี ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) มากที่สุด เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงทําให้มีกําลังในการซื้อเครื่องสําอางที่สูงที่สูงมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า อีกทัง้การใช้

เครื่องสาํอางทีม่รีาคาแพงเป็นการบ่งบอกถงึรสนิยม เสรมิบุคลกิภาพ จงึทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูมพีฤตกิรรมการซือ้

เครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) สงูกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อยกว่าซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรี

ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าลูกคา้สตรทีี่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่

จากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ด้านค่าใชจ้่ายทีท่่านซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4.  พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/3เดือน) 

แตกต่างกนั โดยพนักงานบรษิัทเอกชนทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องสาํอาง (ครัง้/3เดอืน) มากกว่าพนักงาน

พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดเป็นผูท้ีเ่วลาในการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการอพัเดตเรื่องความสวยงาม สนใจในเรื่องเครื่องสาํอางโดยเฉพาะเครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ 

เพราะการใชเ้ครื่องสาํอางในการแต่งหน้าเป็นการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพทําใหต้นเองดูด ีดงึดูดเพศตรงขา้ม ดงันัน้จงึทํา

ให้ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสดมพีฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิชานันท์ ฐติิอกัษรศลิปะ (2558) ทีศ่กึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มี

สถานภาพแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์แตกต่างกนัในดา้นความถี่ในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเฉพาะผูท้ีม่สีถานภาพโสดมคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์สงูสดุ  

  พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) แตกต่างกนั 

โดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่าน

ช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/3เดอืน) มากกว่าพนกังานพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่สีถานภาพ

โสดโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เป็นผูท้ีม่ภีาระทีต่้องรบัผดิชอบ มี

ครอบครวัทีต่้องดูแลจงึทําใหม้เีวลาในการใช้โซเชยีลมเีดยีน้อยกว่าผู้ทีม่สีถานภาพโสด อกีทัง้ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพ

สมรสไม่ไดม้โีอกาสในการซือ้เครื่องสาํอางบ่อยครัง้จงึทําใหต้้องเลอืกซือ้เครื่องสาํอางทีด่ทีีสุ่ดถงึแมว้่าจะมรีาคาทีส่งูก็

ตามดงันัน้จงึทาํใหพ้นกังานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีล

มเีดียด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) มากกว่าพนักงานบรษิัทเอกชนที่มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัรตัน์ หยกมงคลสกุล (2558) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภค

ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัอยู่มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องสําอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศในเรื่องของตรา

สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เป็นผลติภณัฑท์ีห่ายากกาํลงัไดร้บัความนิยม และมเีป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดงันัน้จงึทาํใหผู้บ้รโิภค

มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศเพิม่ขึน้ในดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ ดา้นจํานวนชิน้ที่ซื้อเสือ้ผ้า

แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คโดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ระดบัตํ่า และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดือน) เน่ืองจากพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมกัจะซือ้เพราะเป็นผลติภณัฑท์ี่

กําลังเป็นที่นิยมหากมีความสนใจหรือมีความต้องการก็จะไม่สนใจในความสําคัญของผลิตภัณฑ์มากนัก ดังนัน้

ผลติภณัฑจ์งึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศในดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัธภรณ์ พฒันธติกิานต ์(2557) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ยีห่้อหน่ึงของประเทศสเปนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ยี่ห้อหน่ึงของ

ประเทศสเปน ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้แต่ละครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 6.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีในดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) และดา้นมูลค่าการซือ้โดย

เฉลีย่ (บาท/3เดอืน) เน่ืองจากการใชเ้ครื่องสาํอางในการแต่งหน้าของผูบ้รโิภคเป็นการเสรมิบุคลกิภาพ เป็นการเสรมิ
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ความงาม และความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภค ราคาของเครื่องสาํอางทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศหรอืความเหมาะสมของราคา

อาจไม่ไดช้่วยสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการหรอืความอยากซือ้ไปมากกว่าการทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการ

เสรมิความงาม และความตอ้งการ เมื่อผูบ้รโิภคพงึพอใจในราคาทีค่ดิว่าเหมาะสมผูบ้รโิภคกจ็ะยนิดจี่าย ดงันัน้ราคาจงึ

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นของความถี่ในการซือ้ และมูลค่าในการซือ้ของผูบ้รโิภคซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ กญัญว์รา ศริผิ่อง (2558) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืสตรี

แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคสตรใีนกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัสว่นประทางการตลาดดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นมลูค่าในการซือ้, สถานทีซ่ือ้, จํานวนทีเ่คยซือ้, ความถี่ในการซือ้ และวธิใีนการชําระเงนิใน

การซือ้กระเป๋าถอืสตรแีบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคสตรใีนกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 7.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) และ

ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) เน่ืองจากปจัจุบนัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีของผู้บรโิภค เช่นเฟซบุ๊ค 

หรอือนิสตาแกรมมวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นเป็นหลกั โดยทีผู่บ้รโิภคไม่ไดม้อง

ว่าโซเชยีลมเีดยีเป็นช่องทางสาํคญัในการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศ ดงันัน้จงึทาํใหช้่องทางการจดัจาํหน่าย

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และมูลค่าในการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ        

กญัญว์รา ศริผิ่อง (2558) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืสตรแีบรนดเ์นมมอื

สองของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจัยส่วนประทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อในดา้นมูลค่าในการซือ้, สถานทีซ่ื้อ, จํานวนทีเ่คยซือ้, ความถี่ในการซือ้ และวธิใีน

การชาํระเงนิในการซือ้กระเป๋าถอืสตรแีบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคสตรใีนกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05  

 8. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสําอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/3เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคเหน็ว่ามกีารทําการส่งเสรมิการตลาด เช่น มบีรกิารส่งฟร ีมี

สนิค้าตวัอย่างให้ทดลองใช ้หรอืมสีทิธพิเิศษต่างๆมอบใหส้าํหรบัผูบ้รโิภค จะทําให้เพิม่ความถี่ที่ผูบ้รโิภคจะเลอืกซื้อ

ผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิามญชุ ์มะลขิาว (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรม

การซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า ด้านจํานวนครัง้ที่ซื้อเสื้อผ้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสําอาง

นําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมเีดยีด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามากเน่ืองจากการทําการส่งเสรมิการตลาดนัน้จะเป็นสิง่จูงใจใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการ

ซื้อโดยเฉพาะการลด แลก แจก แถม หรอืมีการรวีวิเครื่องสําอางจากบุคคลที่มชีื่อเสยีงก็จะยิ่งเพิ่มยอดการซื้อของ

ผูบ้รโิภคได้มากขึน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐธภรณ์ พฒันธติิกานต์ (2557) ได้ทําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ยี่หอ้หน่ึงของประเทศสเปนของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ยีห่อ้หน่ึงของสเปน ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้แต่ละครัง้ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า 

และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาถงึสิง่กระตุน้ทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เพื่อให้

มคีวามเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีของผูบ้รโิภคเป้าหมาย

มากยิง่ขึน้ 

 2.  ควรมีการศึกษาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาถึงปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสําอางนําเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี เช่น คุณค่าตราสนิค้า กระบวนการตดัสนิใจของผู้ซื้อ 

เพื่อนํามาใชใ้นการพฒันาแผนการตลาดของผูป้ระกอบการ 

 3.  ควรเพิม่กลุ่มผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหค้รอบคลุมประชากรในประเทศ 

เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ ขอนแก่น เน่ืองจากในปจัจุบนัสงัคมไดเ้ขา้สู่ยุคของการใชอ้นิเตอรเ์น็ต สื่อโซเชยีลมเีดยีมอีทิธพิล

ต่อชวีติประจาํวนัของคนในสงัคมทีเ่พิม่มากขึน้ดงันัน้ช่องทางโซเชยีลมเีดยีจะเป็นช่องทางใหม่ทีผู่ป้ระกอบการสามารถ

ใชเ้ป็นช่องทางในการทาํธุรกจิไดแ้บบไรพ้รมแดนดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป 

 4.  ในการศกึษาครัง้น้ี ใช้วธิกีารเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงอย่างเดียว ดงันัน้ เพื่อให้การวจิยัครัง้

ต่อไปมคีวามครบถว้นสมบรูณ์มากขึน้ ควรทาํการวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืควรใชเ้ทคนิคของเครื่องมอืในการวจิยัอื่นๆ เช่น

การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีโดยได้รบัความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการใหค้าํแนะนํา ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆอนั

เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่ห้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบสาร

นิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้

ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสงการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และเพื่อนของผู้วิจยัที่ให้การสนับสนุน และให้

กาํลงัใจเสมอมา ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม 

และขอขอบคุณผูท้ีม่สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีไ่ม่ไดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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