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เกาหลีใต ้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยั 4 ดา้นต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีเคยซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ 23–28 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ รบัจ้าง และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นด้านการ
ส่ือสารแบบปากต่อปาก คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค และ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01, 4.00, 4.09 และ 4.12 ผูบ้ริโภคท่ี
มีอายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้ต่อครัง้ 
(บาท) แตกต่างกัน การส่ือสารแบบปากต่อปาก คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองผูบ้ริโภค องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยโดยรวมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : เครื่องส าอางเกาหลีใต,้ พฤติกรรมการซือ้, การส่ือสารแบบปากต่อปาก, คณุค่าตรา
สินคา้, ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค, องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

 

 

  



  จ 
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This research aims to study 4 factors affecting of Gen Y female on buying 

behavior South Korea cosmetic brand in Bangkok. Collect data by questionnaire. 
Samples for this research were Gen Y female who have bought the South Korea 
cosmetic brand is 400 employees. The result revealed that most respondents were aged 
between 23 – 28, single, with a bachelor’s degree or equivalent, private company 
employees/ employees and an average monthly income at 15,001 - 25,000 Baht. The 
word-of-mouth, brand equity, marketing mix 4c's and product component among the 
respondents was at good level overall and the mean was 4.01, 4.00, 4.09 and 4.12 
respectively. The results of the hypothesis found that the difference factors, age, status 
and education level, influenced buying behavior South Korea cosmetic brand in 
Bangkok and the frequency of purchases per month. The difference between Gen Y 
female were age, status, occupation, educational level and average monthly income 
influenced differences in buying behavior South Korea cosmetic brand in Bangkok and 
average expense per time (Baht). The word-of-mouth, brand equity, marketing mix 4c’s, 
product component and over all factors affected Gen Y female buying behavior South 
Korea cosmetic brand in Bangkok. The frequency of purchasing per month was at 
statistically significant levels of 0.01. 

 
Keyword : Korea Cosmetic, Buying Behavior, Word of Mouth, Brand Equity, Marketing 
Mix 4C’s, Product Component, Gen Y Female 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ธุรกิจความงามและเครื่องส าอางเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงของโลกท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 20 ปี  โดยสภาอุตสาหกรรมได้ระบุว่า ธุรกิจความงามและ
เครื่องส าอางมียอดขายเติบโตโดยเฉล่ีย 5-6 % ต่อปี และในประเทศไทยมีมูลค่าธุรกิจความงาม
และเครื่องส าอาง ในปี 2562 รวมประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยมูลค่ารวมสูงสุดคือ ผลิตภัณฑ์
ดแูลผิว 39% ผลิตภณัฑด์ูแลผม 21% เครื่องส าอาง 19% น า้หอม 11% และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ 10% 
ตามล าดับ โดยรวมเติบโตเฉล่ียปีละ 10% แบ่งออกเป็นมูลค่าของตลาดในประเทศ 1.8 แสนลา้น
บาท และมูลค่าของการส่งออก 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) (Marketeer Company, 2018) 

ในปี 2562 สินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดขอ้มูลจากไพรซซ์่าช่วงระหว่าง 1 ม.ค.-31 พ.ย. ปี 2562 
พบว่าอันดับ 1 คือ เสือ้ผ้าแฟชั่น คิดเป็น 24% ของประเภทสินค้าทั้งหมด อันดับ 2 สินค้าด้าน
สขุภาพและความงาม คิดเป็น 19% โดยสินคา้มาแรงในกลุ่มประเภทสุขภาพและความงาม ไดแ้ก่ 
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า และลิปสติก และอันดับ 3 คือ เฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์ภายใน
บา้น คิดเป็น 14% (ไทยโพสต,์ 2562) ปัจจุบันตลาดเครื่องส าอางของประเทศไทยมีสัดส่วนเป็น
อันดับ 3 ของภาพรวมตลาดภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญ่ีปุ่ น   โดย
ผลิตภณัฑด์ูแลผิวจากประเทศเกาหลีใตย้ังคงครองตลาดเครื่องส าอางของประเทศไทยเป็นอันดับ 
1 เป็นเพราะคุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์ท่ีท าการตลาดอย่างต่อเน่ือง (ประชาชาติธุรกิจ, 
2561) เน่ืองจากการท าตลาดของประเทศไทยในปัจจุบันยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 48% เมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดความงามขนาดใหญ่ อย่างประเทศเกาหลีใต้ ท่ี เจาะตลาดเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากถึง 85% เพราะพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมดา้นความงามท่ีเปล่ียนไป โดยให้
ความส าคัญกับการดูแลผิวหน้ามากขึน้ ด้วยการเพิ่มขั้นตอนในการดูแลผิวหน้ามากขึน้ เห็นได้
ชดัเจนจากการท่ีมีกลุ่มสกินแครเ์กิดขึน้ในตลาดมากมายตัง้แต่ปี 2556 โดยมีขั้นตอนของการใชส้
กินแครก์่อนลงเครื่องส าอางถึง 7 สเต็ป ขณะท่ีประเทศไทยมี 3 สเต็ป และการใช้เครื่องส าอาง
ในช่วงกลางวัน-กลางคืน หรือระหว่างวันธรรมดา-ไปปารตี์ ้ก็ใชสิ้นคา้ท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีมา
แรงในช่วงนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บ ารุงรอบดวงตา และมาสก์หน้า เน่ืองจากตลาดความงามของ
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ประเทศไทยยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ในวงจรของการเติบโต ซึ่งท าใหม้ีโอกาสเติบโตไปไดอ้ีกมาก (Line 
Today, 2562) 

ในประเทศเกาหลีใตน้ั้นมีขนาดตลาดเครื่องส าอางอันดับตน้ๆ ของโลก  เพราะผูบ้ริโภค
ไม่ไดย้ึดติดกบักลุ่มพรีเมี่ยมเพียงอย่างเดียวแลว้ แต่เปิดรบักลุ่มแมสทีจหรือแมส (กลุ่มผูบ้ริโภคชั้น
กลางหรือชั้นล่าง) หากมีคุณภาพดีหรือเทียบเท่ากลุ่มพรีเมี่ยม    (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)        
และเทรนด์ความงามแนวใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ท่ีก าลังได้รับความนิยม คือ สารสกัดจาก
ส่วนผสมธรรมชาติ (Superfood Ingredients on Skin) โดยแบรนดค์วามงามหลายแบรนด ์เริ่มน า
กระเเสรกัสุขภาพของผูห้ญิง ท่ีใส่ใจการรบัประทานอาหารท่ีมีคุณประโยชน ์โภชนาการสูง หรือท่ี
เรียกว่า “ซูเปอรฟ์ู้ด” มาท าเป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว ผสมผสานประโยชนจ์ากพืชออร์
แกนิก เช่น ดอกเดซี่ ท่ีช่วยยับยั้งการปลดปล่อยเม็ดสีเมลานินให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็น
ธรรมชาติ สารสกัดจากควินัว (Black Quinoa) ช่วยลดการอักเสบ ฟ้ืนฟูผิวใหแ้ข็งแรง เป็นตน้ ซึ่ง
ถือว่าสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีรกัการดแูลสขุภาพรา่งกายและสขุภาพผิวของตนเองเป็นอย่างดี 
(Aesthetic Zecret, 2019) 

ลิซ่า ฮอง นกัวิเคราะหแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญงานวิจัยดา้นความงามและแฟชั่นในเอเชีย บริษัท 
Euromonitor International กล่าวถึงทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อทิศทางแบรนด์เครื่องส าอางจาก
ประเทศเกาหลีใต้นั้น ผู้บริโภคคนไทยยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากแบรนด์จาก
ประเทศเกาหลีใตม้ีความโดดเด่นดา้นความสวยความงาม โดยผลิตภณัฑด์า้นความงาม อย่างเช่น 
ครีมบ ารุงผิวครีมลบเลือนริว้รอยก็ไดร้บัความนิยมมาก เพราะนอกจากคุณภาพท่ีดีเทียบเท่าแบ
รนด์ดังจากประเทศญ่ีปุ่ น ยุโรป และประเทศอเมริกาแล้วเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีใต้ยัง
ไดเ้ปรียบในเร่ืองของราคาท่ีถูกกว่าอีกดว้ย ดว้ยเหตุนีจ้ึงท าใหต้ราสินคา้หรือชื่อเสียงของแบรนด์
เครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีใตเ้ป็นท่ีจดจ าและไดร้บัความนิยมจากผูบ้ริโภคอย่างแพรห่ลายใน
ประเทศไทยและยงัสามารถขยายไปยงัผูบ้ริโภคทั่วโลกอีกดว้ย (Positioning, 2018)  

เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลต่อการเติบโตของตลาดรวมของผลิตภณัฑค์วามงาม
แลว้ จะสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม Gen Z, กลุ่ม Gen Y, กลุ่ม  Gen X  และกลุ่ม 
Baby Boomer โดยกลุ่ม  Generation-Y หรือกลุ่มคนท่ีมีอายุ  23 – 39 ปี  เกิดปี  พ.ศ.2524 - 
2540  ซึ่งอยู่ในวัยเร่ิมท างาน จะเป็นกลุ่มหลักท่ียึดครองสดัส่วนตลาดถึง 43% ทัง้ในแง่ของมูลค่า
และปริมาณ โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายนีจ้ะเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของตลาด เน่ืองจากคุณลักษณะ
เด่นของกลุ่มคน Gen Y คือชอบติดต่อส่ือสารกับเพื่อนหรือคนลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่เสมอ 
นอกจากนีก้ารเขา้ถึงขอ้มลูท่ีง่ายขึน้จากแหล่งขอ้มูลออนไลนท่ี์น่าเชื่อถือยังท่าใหค้นเจเนอเรชั่นนี้
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กลายเป็นกลุ่มท่ี “ตดัสินใจบนขอ้มลู” และดว้ยขอ้มลูท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลนีเ้องท่ีท าใหก้ลุ่ม Gen Y 
ในประเทศไทยเป็นคนช่างเลือก ตอ้งเกิดความมั่นใจในสินคา้หรือไดท้ดลองใชสิ้นคา้จึงจะตดัสินใจ
ซือ้ (วารณี กิตติอารีพงศ์, 2561) เมื่อดูในแง่ของก าลังซือ้ผู้บริโภคจะมีก าลังซือ้โดยเฉล่ีย 500-
1,500 บาท ประมาณ 58.1% ราคาสงูกว่า 1,500 บาท 29.6% และราคาต ่ากว่า 500 บาท 12.2% 
ซึ่งเป็นก าลังท่ีอยู่ในระดับกลาง แต่มีอัตราการขยายตัวสูง ซึ่งมุ่งเนน้ไปท่ีด้านราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ (Marketingoops, 2562) แบรนดท่ี์กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเลือกใช้จะมีทั้งผลิตภัณฑท่ี์เป็น 
Mass Brand และพรีเมี่ยมแบรนด ์โดยแบรนดใ์นประเทศไทย Mass Brand เช่น มีสทีน, การนี์เย่, 
พอนด์, นีเวีย, โอเลย์ และพรีเมี่ยม ลอรีอัล, อาร์ทิสทรี, สมูทอี , ออริทัล พรินซ์เซส เป็นต้น 
(Todayline.2562.Online) และแบรนด์เครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีใต้ Mass Brand เช่น 
Innisfree (อินนิสฟรี), Etude House (อีทดีูเ้ฮา้ส)์, Mamonde (มามอนด)์, The Face Shop (เดอะ

เฟสชอป), 3 Concept Eyes (ทรีคอนเซ็ปต์อายส)์  ระดับพรีเมี่ยม เช่น Sulwhasoo (โซลวาซู), 
Laneige (ลาเนจ) , The History of Whoo (เดอะฮิสทรีออฟฮูว)์ เป็นต้น (Orangina Beauty and 
Fashion Blogger in Thailand, 2558)  

จากขอ้มูลขา้งต้นท่ีกล่าวมา ตลาดความงามของประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มตน้ใน
วงจรของการเติบโต และผูห้ญิงไทยยังคงใหค้วามส าคัญกับความสวยความงาม ซึ่งท าให้ตลาด
เครื่องส าอางในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตไปได้อีกมาก โดยท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นวายเป็น
กลุ่มผูค้รองตลาดส่วนแบ่งรวมของผลิตภัณฑ์ความงามนั้น ท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก ปัจจัย
ดา้นคุณค่าตราสินค้า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค และปัจจัยด้าน
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การ
บริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่ม
ยอดขายและส่วนครองตลาด โดยผู้วิจัยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ บริษัท 
Startup และ SMEs ท่ีมีความตอ้งการที่จะผลิตหรือจดัจ าหน่ายเครื่องส าอาง 
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ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณ ค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นว ายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑต่์อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจส าหรบัวางแผนพัฒนากลยทุธ์การผลิต
หรือการจัดจ าหน่ายเครื่องส าอางใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจบุนั 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้
ประกอบการตดัสินใจในการปรบัปรุงและพฒันาทางดา้นการตลาด เพื่อตอบสนองใหต้รงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม 

3. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

4. เพื่อเป็นประโยชนใ์นเชิงวิชาการ ส าหรบัผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐาน
เพื่อการศึกษาวิจยัในระดบัต่อไป 
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ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยในการศึกษา
ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีวิธีหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  และการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ดงันี ้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-39 ปี ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-39 ปี ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้ารก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
สูตรค านวณการก าหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ความ
ผิดพลาดท่ียอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง โดยเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง (ศภุรสัมิ์ จิวะรงัสี, 2558) ซึ่งใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างดงันี ้

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-39 ปี  ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต ้จ านวนทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่าง ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี  1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จับ
ฉลากเลือกเขตท่ีจะท าการศึกษา โดยท าการพิจารณาจากจ านวนเขตทั้งหมด 50 เขต ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตปกครอง ดงันี ้กลุ่มเขตชัน้ในมี 21 เขต กลุ่มเขตชั้นกลางมี 
18 เขต และกลุ่มเขตชัน้นอกมี 11 เขต จะใชอ้ตัราส่วนรอ้ยละ 10 จะท าใหท้ าการสุ่มได ้5 เขต  

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสดัส่วนจ านวนตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง แบ่งการสุ่ม
ออกมาได ้5 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กนั ได ้80 ตวัอย่างต่อเขต 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการ
เลือกสถานท่ีใดท่ีหน่ึงเพื่อจัดเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริเวณแหล่ง
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ชมุชน คือ หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในแต่ละเขตท่ีท าการสุ่มมาในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อใหไ้ดต้ัวอย่าง
ขอ้มลูท่ีมีความหลากหลายดา้นประชากรศาสตร ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  (Convenience Sampling) โดย
ก าหนดเลือกกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างท่ีเป็นผูห้ญิงเจเนอเรชั่นวาย อายุระหว่าง 23-39 ปี ท่ีเคยซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น ด้วยตัวของผู้วิจัยเอง เพื่ อให้ได้ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้อย่างแท้จริง และท าการแจก
แบบสอบถามท่ีไดก้ าหนดไวจ้นครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี ้
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1.1.1 อาย ุ 
1.1.1.1 23 - 28 ปี 
1.1.1.2 29 - 34 ปี 
1.1.1.3 35 - 39 ปี 

1.1.2 สถานภาพ 
1.1.2.1 โสด 
1.1.2.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.1.2.3 หย่ารา้ง/ หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

1.1.3 ระดบัการศึกษา 
1.1.3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.1.3.5 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 
1.1.4.1 นกัเรียน / นิสิต /นกัศึกษา 
1.1.4.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.4.3 พนกังานบริษัทเอกชน/ รบัจา้ง 
1.1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
1.1.4.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
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1.1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.1.5.1 ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท  
1.1.5.2 15,001  - 25,000 บาท 
1.1.5.3 25,001  - 35,000 บาท 
1.1.5.4 35,001  - 45,000 บาท 
1.1.5.5 45,001 บาทขึน้ไป 

1.2 ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก 
1.3 ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้  
1.4 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 
1.5 ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูห้ญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-39 
ปี ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

2. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

3. การสื่อสารแบบปากต่อปาก หมายถึง การบอกต่อ ท่ีเป็นการส่ือสารทางตรงแบบไม่
เป็นทางการ ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ท่ีเกิดจากการบอกต่อ 
ถ่ายทอดประสบการณห์รือแสดงความคิดเห็นของผูใ้ชเ้ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1 ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ์หมายถึง ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต ้เช่น รูปรา่ง ลกัษณะ คณุสมบติัเครื่องส าอาง เป็นตน้ 

3.2 การให้ค าแนะน า หมายถึง ความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง หรือบุคคลท่ีผู้บริโภคเชื่อถือ เกี่ยวกับเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้
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3.3 ประสบการณ ์หมายถึง ขอ้วิพากษ์วิจารณเ์กี่ยวกับการใชง้านของเครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้ากผูบ้ริโภคโดยตรง จากการท่ีไดใ้ชผ้ลิตภัณฑห์รือเป็นการใหเ้หตผุล
ว่าท าไมเขาจึงเลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ 

4. คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การท่ีตราสินค้าของเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้มีความหมายเชิงบวกในสายตา ความคิด และความรูสึ้กของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซือ้  มี
องคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

4.1 การตระหนักรูใ้นตราสินค้า หมายถึง การรูจ้ักชื่อแบรนด์เมื่อเห็นตราสินคา้ของ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งมองใหเ้ห็นถึงความเชื่อมั่นและเชื่อถือในตราสินค้า
ของผูบ้ริโภค ดงันัน้จะท าใหสิ้นคา้ถกูเลือกซือ้หรือใชม้ากกว่าตราสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ีรูจ้กั 

4.2 การรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ หมายถึง ความรูสึ้กของผูบ้ริโภคท่ีรบัรูถ้ึงคณุภาพ 
คณุประโยชน ์รวมไปถึงการออกแบบบรรจภุัณฑข์องเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ท่่ี
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซือ้สินคา้ 

4.3 ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความรูสึ้กยึดมั่น เชื่อมั่น และพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ท าใหเ้กิดการซือ้สินคา้อย่าง
ต่อเน่ือง 

4.4 การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ หมายถึง การเชื่อมโยงตราสินค้าของเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เข้ากับความทรงจ าบนพืน้ฐานดา้นประสบการณ์ของผู้บริโภค เช่น 
ผู้บริโภคให้ความสนใจหรือพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นและสวยงาม ท าให้เมื่อ
ผูบ้ริโภคเห็นบรรจุภณัฑท่ี์โดดเด่นและสวยงามจะนึกถึงแบรนดเ์ครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีใต้
ท่ีเคยใช ้เป็นตน้ 

4.5 สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความรู ้ความเขา้ใจถึงความ
แตกต่างของตราสินค้าเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีใต้กับตราสินค้าเครื่องส าอางอื่น ๆ ท่ีมี
ความคล้ายคลึงกันได้ เช่นจาก เครื่องหมายทางการค้า การรบัรองมาตรฐาน จดสิทธิบัตรการ
ลอกเลียนแบบ เป็นตน้ 

5. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค หมายถึง แนวคิดทางดา้นการตลาด
แบบใหม่ท่ีเนน้การใหค้วามส าคญักบัมมุมองของผูบ้ริโภคเป็นหลัก และเพื่อตอบโจทยข์องผูบ้ริโภค
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตใ้หต้รงประเด็นมากท่ีสดุ ซึ่งประกอบดว้ย 



  9 

5.1 ความต้องการของผู้บริโภค หมายถึง การเรียนรูข้องผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายหรือ
รา้นคา้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยพฒันาการขาย 
การผลิตเพื่อเป็นประโยชนแ์ละตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสดุ 

5.2 ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง การพิจารณาเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูจ้ดัจ าหน่ายหรือรา้นคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคยอมรบัในเร่ืองราคา ณ ระดบัท่ีผูบ้ริโภคเต็ม
ใจ โดยพิจารณาดา้นตน้ทนุ ส่วนลด ปริมาณการสั่งซือ้ เป็นตน้ 

5.3 ความสะดวกในการซือ้ หมายถึง การท่ีผู้จัดจ าหน่ายหรือรา้นค้าเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ มีการวางแผนการขาย การจัดส่ง หรือการส่งมอบ ให้เกิดความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง โดยค านึงจากขอ้เท็จจริงในปัจจบุันท่ีตอ้งการความง่ายและสะดวกไม่ยุ่งยาก 
สามารถซือ้และไดร้บัสินคา้ในเวลาใดก็ไดท่ี้ตอ้งการ 

5.4 การส่ือสาร หมายถึง การมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมทางการตลาดดา้นการส่ือสาร
ดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีถกูตอ้ง เป็นกิจกรรมเพื่อสรา้งเสริมคุณค่าใหก้ับเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต ้และใหเ้กิดความมั่นใจแก่ผูบ้ริโภคมากขึน้ 

6. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถรบัรูไ้ดจ้ากการมองเห็นผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ หรือการสมัผัสไดจ้าก
การใชผ้ลิตภณัฑ ์ซึ่งประกอบไปดว้ย 

6.1 ผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึง ประโยชน์โดยตรงท่ีผู้บริโภค ได้จากการใช้งาน
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

6.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ปัจจัยท่ีผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้จากการ
มองเห็น ในเร่ืองของรูปรา่งลกัษณะของผลิตภัณฑ ์บรรจภุณัฑท่ี์ห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงชื่อตรา
สินคา้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นตวัตนของแบรนดน์ัน้ ๆ  

6.3 ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวัง หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดร้บัหลังจากการซือ้ 
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้โดยอาจเป็นเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงท่ีผูบ้ริโภคพึงประสงคท่ี์
จะไดร้บัเมื่อซือ้ผลิตภณัฑเ์รียบรอ้ยแลว้ 

6.4 ผลิตภณัฑค์วบ หมายถึง ผลิตภัณฑท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดร้บันอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
หลัก เป็นผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รบัเพิ่มเติมหรือได้รบัควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์หลักนั้น ๆ เช่น 
บริการหลังการขาย การรบัประกนัความพึงพอใจ หรือไดร้บัเครื่องส าอางประเภทอื่นขนาดทดลอง
ใช ้เป็นตน้ 
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6.5 ศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใต้ ท่ีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคเป็นไปไดอ้ย่างแทจ้ริงในอนาคต 

7. พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง การกระท า กริยาอาการ หรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
แสดงออกทางความคิด และความรูสึ้กเกี่ยวกบัเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้โดยอาจ
เกิดจากแรงกระตุน้ภายนอกใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ่งส่ิง
เหล่านีเ้ป็นรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป 

8. เคร่ืองส าอาง  หมายถึง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวหน้า  (Skin Care) หรือ
แต่งหนา้ (Make Up) กลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

9. Mass Brand หมายถึง เครื่องส าอางท่ีน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ท่ีสามารถตอบ
โจทยค์นหลายกลุ่ม เข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคระดับกลางไปจนถึงระดับล่าง ท่ีมีความตอ้งการชัดเจน 
และมีกลุ่มตลาดท่ีใหญ่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดตัวแปรตน้ และตัวแปรตาม
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยั ดงันี ้
 
                   ตัวแปรต้น                                             ตวัแปรตาม 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานของการวจิัย 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อ เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้ บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจัยดา้นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการส่ือสารแบบปากต่อปาก 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
7. ขอ้มลูทั่วไปเกี่ยวกบัเครื่องส าอาง 
8. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ในการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากร เพื่อท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย

ดา้นประชากรศาสตร ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ธีรนาฎ โกมณเฑียร (2556) อา้งอิงจาก (ศิริวรรณ เสรีรตัน.์ 2550) กล่าวว่า การแบ่ง
ส่วนตลาดโดยใชห้ลกัลกัษณะทางประชากรศาสตรน์ัน้เป็นส่ิงส าคญั โดยขอ้มลูนีจ้ะสามารถเขา้ถึง
และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอื่น ๆ 

กรรวี พีรมธุกร (2558) อา้งอิงจาก (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. 2529) กล่าวว่า ลักษณะ
ผูร้บัสารท่ีวิเคราะหต์าม ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ซึ่งแต่ละบุคคล
จะแตกต่างกนัไป 

กรรวี พีรมธุกร (2558) ไดใ้หค้วามหมาย ลักษณะประชากรศาสตร ์คือ การวิเคราะห์
ทางประชากรในเรื่องขนาดโครงสรา้ง การกระจายตัว และการเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงท่ี
สมัพันธ์กับปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่น ๆ ลักษณะทางประชากรศาสตรอ์าจจะ
สามารถเป็นไดท้ัง้สาเหตแุละผลในปรากฏการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
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แนวความคิดดา้นประชากรศาสตรนี์ ้เป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลักการความเป็นเหตุเป็นผล 
กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุยท่ี์เกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชื่อ
ท่ีว่าคนท่ีมีคณุสมบัติทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ซึ่งแนวความคิด
นีต้รงกบัทฤษฎีกลุ่มlสังคมของ Defleur and Ball-Rokeaoh (1996) โดยอธิบายว่า โดยอธิบายว่า 
พฤติกรรมบุคคลเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะต่าง ๆ ของลกัษณะประชากร ซึ่งลกัษณะเหล่านีน้ัน้สามารถ
อธิบายไดคื้อ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ย ๆ กันมกัจะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งบุคคลท่ีอยู่ในล าดบัชั้น
ทางสงัคมเดียวกันก็จะเลือกรบัและตอบสนองต่อเนือ้หาข่าวสารในแบบเดียวกนัหรือคลา้ยกนั และ
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้รบัการพัฒนาจากแนวคิดเรื่อง ส่ิงเรา้และการตอบสนอง
หรือทฤษฎี S-R Theory เป็นทฤษฎีในอดีต โดยไดน้ ามาประยุกตใ์ชอ้ธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารว่า 
ผูร้บัสารท่ีมีคุณลักษณะประชากรแตกต่างกันจะมีความสนใจข่าวสารแตกต่างกัน (อภิชญา เต็ม
วฒันางกูร, 2559)  

1.2 องคป์ระกอบลักษณะทางประชากรศาสตร ์
การแบ่งส่วนตลาดโดยการใชห้ลักทางดา้นประชากรศาสตร ์โดยขอ้มลูนีจ้ะสามารถ

เขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย (ธีรนาฎ โกมณเฑียร, 2556)อา้งอิงจาก ศิ
ริวรรณ เสรีรตัน.์ 2550 ประกอบดว้ย 

1) อาย ุ(Age) ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั อีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวยั เช่น
เครื่องแต่งกาย หรือแมแ้ต่ของใชจ้  าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

2) เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีต่างกัน 
นกัการตลาดจึงน าลักษณะความแตกต่างมาประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑบ์างประเภท เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการที่หลากหลายของเพศท่ีต่างกนั เช่น น า้หอม กระเป๋า เสือ้ผา้ เป็นตน้ 

3) การศึกษา (Education) การศึกษาของผู้บ ริ โภคมีอิท ธิพลต่อรสนิยม 
ความชอบ และพฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป ผูท่ี้มีการศึกษาสงูจะมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคณุภาพดีกว่าและมีราคาท่ีสงูกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

4) อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละอาชีพ จะมีความจ าเป็นและความ
ตอ้งการในสินคา้และบริการต่างกนั  

5) รายได ้(Income) เป็นปัจจัยท่ีสามารถก าหนดอ านาจการซือ้ โดยทั่วไปนกัการ
ตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดส้งู แต่อย่างไรก็ตามผูท่ี้มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ่าจะเป็น
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 
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6) ขนาดของครอบครวั (Family size) และสถานภาพครอบครวั (Marital status) 
ตัง้แต่ในอดีตถึงในปัจจบุันลักษณะครอบครวัยังคงเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของเร่ืองความพยายาม
ในการใชก้ารตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึน้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหน่วยผูบ้ริโภค นักการ
ตลาดจะใหค้วามสนใจจ านวน ลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง 

อภิชญา เต็มวฒันางกูร (2559) อา้งอิงจาก (ปณิศา มีจินดา. 2553) ไดอ้ธิบายถึงการ
แบ่งส่วนตลาด จากค านึงถึงขอ้มลูประชากรศาสตรด์า้นต่าง ๆ ซึ่งประกอบดว้ย 

1) อายุ (Age) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และ
พฤติกรรมการใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดยอาจจะแบ่งเป็นวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน 
และวยัชรา โดยสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการในแต่ละช่วงวยัจะมีคณุลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น 
เครื่องแต่งกาย แชมพ ูยาสีฟัน เป็นตน้ 

2) เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแตกต่างกัน 
นกัการตลาดจึงน าลักษณะท่ีแตกต่างกนัมาประยกุตใ์ชก้ับผลิตภัณฑบ์างประเภท เพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน เช่น ครีมอาบน ้า น ้าหอมดับกล่ินกาย 
กระเป๋า เสือ้ผา้ เป็นตน้ 

3) การศึกษา (Education) การศึกษาของผู้บ ริ โภคมีอิท ธิพลต่อรสนิยม 
ความชอบ และพฤติกรรมการซือ้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภัณฑท่ี์มี
คณุภาพดีกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต ่า 

4) อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคแต่ละอาชีพจะต้องการผลิตภัณฑ์และการ
บริการท่ีแตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจ ต้องการสินคา้ท่ีหรูหรา เพ่ือเสริมภาพลักษณ์ เช่น นาฬิกาแบ
รนดเ์นมท่ีมีราคาแพง แต่ส าหรบับุคคลท่ีมีอาชีพรบัจา้งทั่วไป จะตอ้งการเพียงแค่นาฬิกาท่ีสามารถ
บอกเวลาไดเ้ท่านัน้ เป็นตน้ 

5) รายได ้(Income) รายไดเ้ป็นปัจจัยก าหนดอ านาจการซือ้ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
สูงท่ีมีอ  านาจการซือ้สูงมักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียง ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่าจะ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์คุม้ค่า 

6) ขนาดของครอบครวั (Family size) มีความส าคัญกับการบริโภคอย่างยิ่ง แต่
ละครอบครวัจะมีจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนแตกต่างกนั เช่น 1-2 คน, 3-4 คน หรือ
อาจมากกว่า 5 คนขึน้ไป ซึ่งขนาดของครอบครัวก็จะเกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ เช่น 
ครอบครวัขนาดใหญ่ จะนิยมใชร้ถขนาดใหญ่หรือท่ีอยู่อาศยัท่ีใหญ่กว่าครอบครวัท่ีมีขนาดเล็ก 
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7) สถานภาพสมรส (Marital status) เช่น โสด แต่งงาน หย่ารา้ง หรืออาศัยอยู่
รว่มกนัโดยไม่แต่งงาน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว การใชเ้วลาว่าง และการใชช้ีวิตประจ าวนั  

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) โดยมี
หลักการ พื ้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล ดังนี้ (ณัฐวุฒิ ชุติวงศ์ธ
นะพฒัน,์ 2554) 

1) มนษุยม์ีความแตกต่างกนัมากในองคป์ระกอบดา้นจิตวิทยาบุคคล 
2) ความแตกต่างนี้ บางช่วงมาจากลักษณะท่ีแตกต่างทางชีวภาค หรือทาง

รา่งกาย แต่ส่วนใหญ่นัน้จะมาจากความแตกต่างกนัท่ีเกิดขึน้จากการท่ีไดเ้รียนรู ้
3) มนุษย์ซึ่งถูกเลี้ยงดูภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้เปิดรับความคิดเห็น

แตกต่างกนัไปอย่างกวา้งขวาง  
4) จากการเรียนรูส่ิ้งแวดล้อมนั้น ท าให้เกิดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อถือ และ

ความไวว้างใจท่ีรวมเป็นลกัษณะทางดา้นจิตวิทยาส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่าง 
ความแตกต่างดังกล่าวนีไ้ดก้ าหนดการรบัรูข้่าวสารท่ีจะมีบทบาทส าคญัต่อการรบัรู ้

ข่าวสาร กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน จะมีความคิดและ
พฤติกรรมแตกต่างกัน โดยการส่ือสาร และแรงบังคับจากภายนอกท่ีมากระตุ้น ก็ส่งผลต่อ
พฤติกรรมท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของมนุษย์ ซึ่งนักวิชาการต่าง ๆ เชื่อว่าลักษณะการด าเนินชีวิต ท่ี
แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้แตกต่างกันไปดว้ย จึงท าใหผู้ป้ระกอบการ
ทางธุรกิจน าลกัษณะประชากรศาสตรไ์ปก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนทางการตลาดกนัอย่าง
แพรห่ลาย 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยดา้นประชากรศาสตรข์า้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ เพื่อรวบรวมลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซือ้หรือเคยซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตเ์ป็นค าถาม ประกอบดว้ย อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก 
2.1 ความหมายของการสื่อสารแบบปากต่อปาก 

การส่ือสารแบบปากต่อปากหรือการบอกต่อ (Word of Mouth) เป็นรูปแบบการ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เกิดขึน้จากการท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ 
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จึงมีการบอกต่อจากบุคคลหน่ึงไปบุคคลอื่น ๆ ซึ่งข่าวสารเหล่านั้นจะมีความสามารถในการ
กระจายไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ว่าผู้ท่ีรบัสารจะมีปฏิกิริยาตอบรับเชิงบวกหรือเชิงลบ การส่ือสาร
แบบปากต่อปากหรือการบอกต่อ จะน าขอ้มูลส่งต่อไปไดอ้ย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงถือว่าเป็นกลยทุธ์
ในการท่ีใชส่ื้อท่ีเหมาะกับผูป้ระกอบการหรือบริษัทท่ีมีสินคา้และหรือบริการท่ีจะตอบสนองดา้น
ความตอ้งการของกลุ่มตลาดไดดี้ และอาจมีขอ้จ ากัดในเร่ืองของงบประมาณ ทัง้นีผู้ป้ระกอบการ
หรือบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมกิจการสามารถน าการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปากหรือการบอกต่อไป
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการสรา้งการรบัรูข้องตัวสินค้าและหรือบริการ ด้วยการเพิ่ม
ยอดขายให้ธุรกิจ ซึ่งการส่ือสารการตลาดลักษณะนีม้ีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ (พิศุทธิ์ 
อปุถมัภ,์ 2556) (อา้งอิงจาก Lake. 2010) คือ 

1) เป็นการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสินคา้หรือบริการ  
2) เป็นแนวทางในการระบุหากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการแบ่งปันขอ้มูลหรือตอ้งการ

บอกต่อ  
3) เป็นการจัดหาเครื่องมือส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปัน

ขอ้มลู  
4) เป็นการศึกษาวิธีการท่ีในการเริ่มตน้ท่ีจะแบ่งปันขอ้มลูโดยการบอกต่อ  
5) เป็นการรบัฟังความคิดเห็นและการโตต้อบกบัผูท่ี้มาแบ่งปันขอ้มลูหรือมาบอก

ต่อ 
เวสบรูค กล่าวว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก คือการส่ือสารดั้งเดิมท่ีก าลังเริ่มมี

บทบาทเทียบไดก้บัส่ือออนไลนท่ี์มีอยู่ในขณะนี ้แต่เป็นในแบบท่ีไม่เป็นทางการ ท าดว้ยการบอกต่อ
แบบปากต่อปาก ซึ่งเกิดจากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดใ้ชบ้ริการหรือใชสิ้นคา้แลว้เกิดความพึงพอใจ จึง
บอกต่อไปยงับุคคลอื่นท าใหข้่าวสารกระจายไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงขา้มถา้สารนัน้เป็นขอ้มูล
ในเชิงลบ “การบอกต่อ” ก็จะน าข้อมูลนั้นส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกัน อิทธิพลของการ
ส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) จะเป็นการติดต่อกนัของบุคคลตัง้แต่
สองคนหรืออาจมากกว่านัน้ จากการติดต่อดงักล่าว บุคคลทัง้สองฝ่ายจะท าการ แลกเปลี่ยนขอ้มูล 
ความรูสึ้ก มีขอ้วิพากษ์วิจารณ ์และมีความคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์สินคา้ระหว่างกันและกัน 
ซึ่งนับว่าเป็นการส่ือสารท่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค (ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล, 2553) 
(อา้งอิงจาก Westbrook. 1987) แยกตามส่ือท่ีใชใ้นการส่งข่าวสาร ดงันี ้

1) การส่งผ่านข่าวสารโดยใชก้ารพูดแบบปากต่อปาก ทาไดโ้ดยการส่งสารจาก
บุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง/กลุ่มหน่ึง เกิดเป็นเร่ืองท่ีคนพดูถึงเป็นวงกวา้ง 
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2) การส่งผ่านข่าวสารต่อ ๆ กนัโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์(Viral Marketing) ซึ่งจะ
เกิดการแพรก่ระจายของข่าวสารไดอ้ย่างกวา้งขวางในเวลาอนัรวดเร็ว วิธีนีเ้ป็นท่ีนิยมอย่างมาก 

3) การตลาดแบบปากต่อปาก คือ กระบวนการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 
เหมาะสาหรบัการส่ือสารแบบตอกย า้ขอ้มลู โดยไม่เนน้เชิงการพาณิชย์ 

ริชินส ์และ รูท-แชฟเฟอร ์(ชลธิศ บรรเจิดธรรม, 2557) (อา้งอิงจาก Richins & Root-
Shaffer. 1988) กล่าวไวว้่า การส่ือสารแบบปากต่อปากส าคัญมากท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภค โดยไดแ้บ่งประเภทของการส่ือสารแบบปากต่อปากออกเป็น 3 รูปแบบ (กฤตยา อุ่นอ่อน, 
2559) คือ 

1) ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ (Product News) ได้แก่ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑเ์ช่น ลกัษณะ รูปรา่ง คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

2) การให้ค าแนะน า (Advice Giving) ได้แก่  ความคิดเห็นต่าง ๆ  เกี่ ยวกับ
ผลิตภณัฑ ์

3) ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) ได้แก่ ข้อวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการใชง้านของผลิตภัณฑจ์ากผูบ้ริโภคโดยตรง ขอ้วิพากษ์วิจารณเ์กี่ยวกับการใชง้านของ
ผลิตภณัฑจ์ากผูบ้ริโภคโดยตรง จากการท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ัน้นั้นหรือเป็นการใหเ้หตุผลว่าท าไมเขา
จึงเลือกซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้ 

โซโลมอน (ศศินาฏ ปานทอง, 2557) (อ้างอิงจาก Solomon. 2009) กล่าวว่า การ
บอกต่อ คือ ข้อมูลของสินค้าท่ีถูกถ่ายทอด ซึ่งการบอกต่อนี้จะมีความน่าเชื่อถือและวางใจได้
มากกว่าขอ้ความท่ีมาจากช่องทางทางการตลาด และการโฆษณาโดยตร 

ศศินาฏ ปานทอง (2557) กล่าวว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบปากต่อปาก เป็น
การส่ือสารจากบุคคลเกี่ยวกบัตวัสินคา้หรือบริการซึ่งจะเป็นการส่ือสารในทางบวกหรือทางลบก็ได ้
โดยต้องเกิดขึน้ตามธรรมชาติจากผู้บริโภคท่ีเคยซือ้หรือเคยใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น ๆ โดยไม่มีผู้
ควบคุมหรือนักการตลาดบังคับทิศทางตามท่ีตอ้งการ โดยรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผูส่้งข่าวสาร
คือ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ ฝ่ายโฆษณาของบริษัท พนักงาน ผูผ้ลิตสินคา้หรือการบริการ เป็นตน้ โดย
ใชก้ารส่ือสารผ่านช่องทางประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผูร้บัข่าวสาร ซึ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายเป็น
หลกั  

การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) หมายถึง การบอกต่อจากบุคคลหน่ึง
ไปสู่อีกบุคคลหน่ึง โดยเป็นการบอกต่อขอ้มูลต่าง ๆ เร่ืองสินค้าหรือบริการ และบุคคลเหล่านั้นก็
บอกต่อไปยงับุคคลอื่น ๆ ซึ่งขอ้มลูนั้นจะถกูส่งกระจายออกไปเป็นวงกวา้ง ซึ่งการส่ือสารแบบปาก
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ต่อปากนั้นเป็นการส่ือสารท่ีผูป้ระกอบการหรือบริษัทสามารถส่งขอ้มูลผ่านไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดย
ไม่ตอ้งมีค่าใชจ้่ายใด ๆ โดยขอ้มลูท่ีส่งกระจายออกไปตอ้งมีการควบคมุใหเ้ป็นเชิงบวกมากกว่าเชิง
ลบ เพราะการส่ือสารแบบปากต่อปากสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วและยากแก่
การควบคมุ (มาริสา ว่องเวศน,์ 2558) (อา้งอิงจาก Douglas & Vavla. 2004) 

การส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) 
หมายถึง ลักษณะของการตลาดแบบปากต่อปากในธุรกิจออนไลน์ท่ีใชส่ื้อสารระหว่างผู้บริโภค
เพื่อใหเ้กิดข่าวสาร การบอกต่อเป็นการส่ือสารทางตรงแบบไม่เป็นทางการผ่านทางอินเทอรเ์น็ต 
โดยเกิดจากผูบ้ริโภคหรือผู้ใชท่ี้เกิดความประทับใจ พึงพอใจในตัวสินคา้หรือบริการจึงถ่ายทอด
ออกมาเป็นประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา้หรือบริการผ่านทางส่ือเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์(ณัฏฐนนัท ์พิธิวตัโชติกุล, 2558)  

2.2 กระบวนการสื่อสารแบบปากต่อปาก 
กระบวนการส่ือสารแบบปากต่อปากเป็นกระบวนการไหลเวียนไปของขอ้มลูข่าวสาร

จากผูส่้งสารไปยังผูร้บัสาร มี 3 ทฤษฎี ดังต่อไปนี ้(ศศินาฏ ปานทอง, 2557) (อา้งอิงจาก Engel, 
Blackwell & Miniard. 1993) 

1) ทฤษฎีการกระจายข่าวสารลงสู่ขา้งล่าง (Trickle-Down Theory) เป็นทฤษฎีท่ี
มีมานานท่ีสุด ท่ีเชื่อว่าชนชั้นต ่ากว่ามักจะเรียนแบบ หรือคล้อยตามพฤติกรรมของชนชั้นสูงกว่า 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ข่าวสารจะถกูส่งผ่านระดบัชนชัน้ของสงัคมลงมาตามแนวด่ิง จากชนชั้นสูงลง
สู่ชนชั้นระดับต ่ากว่า โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่น และสไตลใ์หม่ๆ การกระจายข่าวสารตาม
ทฤษฎีนี ้ในปัจจุบันไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นมากนัก โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแล้ว เน่ืองจากแฟชั่นสมัยใหม่ในปัจจุบันสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในช่วง
ระยะเวลาสั้นเพียงข้ามคืน โดยการแพร่กระจายนั้นผ่านทางส่ือมวลชนต่าง ๆ และรูปแบบการ
กระจายข่าวสารท่ีปรากฏใหเ้ห็นมากท่ีสดุในปัจจุบนัคือ รูปแบบการกระจายขอ้มลูข่าวสารในกลุ่ม
เพื่อนกลุ่มเดียวกัน หรือกลุ่มท่ีมี ระดับชั้นสังคมอายุการศึกษาอาชีพ หรือลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตรท่ี์คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุผลท่ีว่าคนกลุ่มนี้มีพื ้นฐานทางสังคมเหมือนกันจึงมี
ความคิดความสนใจในส่ิงต่าง ๆ คล้ายคลึงกันและท าให้มีการพูดคุยติดต่อส่ือสารซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม อันเกิดจากอิทธิพลท่ีเรียกว่าอิทธิพลความเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกัน (Homophilous 
Influence) 

2) ทฤษฎีการไหลปลายของข่าวสารสองขัน้ตอน (Two-Step Flow Theory) เป็น
การไหลของขอ้มูลข่าวสาร 2 ขั้นตอนคือ ขอ้มลูข่าวสารจากส่ือมวลชน ไหลไปยงัผูน้  าทางความคิด 
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และจากผูน้  าทางความคิดลงไปสู่ผูต้ามหรือผูร้บัสาร ซึ่งผูน้  าทางความคิดจะเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร
จากส่ือมวลชนมากกว่าผูต้ามและท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางระหว่างส่ือมวลชนกบัผูบ้ริโภค กลุ่มผูต้าม
หรือผูร้บัสารส่วนใหญ่จึงถกูมองว่าเป็นกลุ่มท่ีคอยรบัขอ้มลูข่าวสารเท่านัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองของการแพรก่ระจายขอ้มลูแบบสองขัน้ตอน (Two-Step Flow 
Theory) 

 
ท่ีมา : ปาจรีย ์วฒันองักูร (2558). ปัจจยัทางการตลาด ค่านิยม และการส่ือสารแบบปาก

ต่อปากท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้คอนแทคเลนสข์องผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร. p.16 
 

3) ทฤษฎีการไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน (Multi-Step Flow Theory) เป็น
ทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีท่ี 2 ท่ีเกิดความผิดพลาดหลายประการในส่วนของการไหลไปของ
ข่าวสารและทิศทางของอิทธิพลอนัเกิดจากผูร้บัสารและผูส่้งสาร มีเหตผุล 3 ประการ คือ 

3.1) กลุ่มผู้ตามหรือผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้คอยรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่
กลุ่มผูต้ามหรือผูบ้ริโภคอาจเป็นผูเ้ร่ิมตน้สอบถามหาขอ้มูล รวมทัง้รบัฟังความคิดเห็นจากผูอ้ื่นและ
เป็นผูแ้สดงความคิดเห็นโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไดม้ีฝ่ายใดเรียกรอ้ง 

3.2) ผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารอาจท าหนา้ท่ีเป็นทัง้ผูใ้หข้่าวสารและผูร้บัสารในเวลา
เดียวกัน หรือในอีกความหมายหน่ึงคือ ผูน้  าทางความคิดสามารถไดร้บัอิทธิพลมาจากผูต้ามหรือ
ผูบ้ริโภคได ้หรือหมายถึงผูแ้สวงหาขอ้มูลจากผูอ้ื่นก็จะใหข้อ้มูลต่อผูอ้ื่นไดเ้ช่นกนั อิทธิพลของการ
ไหลไปของการส่ือสารแบบปากต่อปากจึงเป็นไปในลกัษณะ 2 ทิศทาง คือระหว่างผูส่้งข่าวสารกับ
ผูร้บัข่าวสาร สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูซึ่งกนัและกนัได ้

3.3) ผู้น าทางความคิดไม่ใช่เป็นเพียงผู้เดียวท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารมาจาก
ส่ือมวลชน แต่ผูต้ามหรือผู้รบัสารก็สามารถรบัอิทธิพลมาจากโฆษณาต่าง ๆ จากส่ือมวลชนได้
เช่นเดียวกัน การไหลของข้อมูลข่าวสารนั้นผู้น าความคิดไม่สามารถจะควบคุมการไหลไปของ
ข่าวสารจากส่ือมวลชนท่ีต้องการส่งผ่านไปยังกลุ่มผู้ตามหรือผู้รับสารได้ทั้งหมด เพราะยังมี
ผูเ้ชี่ยวชาญรวบรวมขอ้มลูท าหนา้ท่ีพิจารณาตดัสินว่าขอ้มลูท่ีไดร้บัจากส่ือมวลชนควรส่งผ่านไปยัง
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กลุ่มผูร้บัหรือไม่ ผูเ้ชี่ยวชาญจะแตกต่างจากผูน้  าทางความคิดคือจะท าหนา้ท่ีแนะน าความคิดและ
ขอ้มลูใหก้บักลุ่มผูต้ามหรือผูร้บัสารใหไ้ดร้บัรูแ้ต่อาจไม่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผูต้ามหรือผูร้บัสาร 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองของการแพรก่ระจายขอ้มลูแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Step Flow 
Theory) 

 
ท่ีมา : ปาจรีย ์วฒันองักูร (2558). ปัจจยัทางการตลาด ค่านิยม และการส่ือสารแบบปาก

ต่อปากท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้คอนแทคเลนสข์องผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร. p. 16 
 

เอ็มมานูเอล โรเซน (ณฏาร์ ประทุมทอง, 2554) (อ้างอิงจาก Emanoel Rosen. 
2005) ได้แบ่งการส่ือสารแบบปากต่อปากซึ่งกล่าวอยู่ในเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด (Buzz 
Marketing) ออกเป็น 2 ประเภท ตามส่ือท่ีใชใ้นการส่งข่าวสาร ไดด้งันี ้

1) การส่งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
Marketing) จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง ท าใหเ้กิดเป็นเร่ืองท่ีมีคนพดูถึง (Talk 
of the town) 

2) การส่งผ่านข่าวสารต่อ ๆ กนัโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์(Viral Marketing) ไดแ้ก่ 
E-mail ซึ่งท าใหเ้กิดการแพรก่ระจายของข่าวสารไดอ้ย่างกวา้งขวางในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอรเ์น็ตมีความกา้วหนา้เป็นอย่างมากท าใหว้ิธีการ
แพรก่ระจายข่าวสารดว้ยวิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก 

วิธีการส่งผ่านข่าวสารโดย Buzz Marketing หรือ Word of Mouth สามารถท าได ้3 
รูปแบบ คือ (ไอรินทร ์ศิระบุญยสิทธิ, 2557) (อา้งอิงจาก โรม วงศป์ระเสริฐ. 2551) 

1) ผูเ้ชี่ยวชาญสู่ผูเ้ชี่ยวชาญ (Expert to Expert) โดยปกติผูเ้ชี่ยวชาญจะเป็น ตน้
ตอของการพูดต่อท่ีมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก เพราะถา้ผูเ้ชี่ยวชาญพูดเกี่ยวกบัตวัสินคา้หรือ
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บริการใหบุ้คคลทั่วไปฟัง จะสามารถท าใหสิ้นคา้หรือบริการนัน้เป็นท่ีรูจ้ักดีมากยิ่งขึน้ ดังนัน้การท า
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญสินคา้หรือบริการนั้น ๆ เป็นตน้ตอในการกระจายขอ้มลูข่าวสารไปสู่ผูเ้ชี่ยวชาญคน
อื่น ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผ่านการจัดงานสัมมนาหรืองานประชุมทางวิชาการ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการบอกต่อของขอ้มลูเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการตวันัน้ใหไ้ดม้ากขึน้ 

2) ผูเ้ชี่ยวชาญสู่บุคคลทั่วไป (Expert to Peer) วิธีการส่งผ่านข่าวสารดว้ยวิธีนีคื้อ 
การให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บอกต่อข้อมูลของสินค้าหรือบริการตัวนั้นให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับรู ้ ซึ่ง
ค่อนขา้งไดร้บัความน่าเชื่อถือ เน่ืองจากผูเ้ชี่ยวชาญเหล่านั้นจะบอกถึงคุณสมบัติท่ีแทจ้ริงของตัว
สินคา้หรือบริการโดยไม่มีการพูดเกินความจริงเหมือนกับท่ีบริษัทหรือผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใช้
การโฆษณาหรือการส่ือสารดว้ยวิธีอื่น ๆ 

3) บุคคลทั่วไปสู่บุคคลทั่วไป (Peer to Peer) ใชห้ลักให้บุคคลทั่วไปไปบอกต่อ
กันเอง ซึ่งวิธีการนี้จะได้ความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด เน่ืองจากส่ิงท่ีบุคคลทั่ วไปได้บอกจะเป็น
ประสบการณท่ี์เขาไดร้บัจากการใชสิ้นคา้บริการชนิดนัน้ ดว้ยตนเองอย่างแทจ้ริง 

จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้สรุปไดว้่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก นัน้เป็นการบอก
ต่อท่ีเป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ จากคนหน่ึงไปถึงคนหน่ึง และบุคคลเหล่านัน้จะกระจาย
ข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งผู้ส่งสารจะถ่ายทอดประสบการณ์ และแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางอินเทอรเ์น็ตและการพดูคยุต่อหนา้ โดยท่ีข้อมูลเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และแหล่งข้อมูล
เหล่านั้นจะมาจากผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลนีส้ามารถให้ค าปรึกษา สามารถสรา้งความสนใจ ความมั่นใจ 
ความน่าเชื่อถือและความตอ้งการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค จนสามารถเกิดการตดัสินใจซือ้ ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดเรื่องการส่ือสารแบบปากต่อปาก มาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคิดและออกแบบ
แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า 
3.1 ความหมายของคุณค่าตราสินค้า 

อารเ์คอร ์ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ไว้ว่า กลุ่มของ
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ชื่อตราสินคา้ และสัญลักษณ ์เป็นส่วนส าคญัในการ
ธุรกิจและช่วยใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ มีส่วนช่วยเรื่องผลก าไร และเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้ับ
ตราสินคา้และบริการ โดยท่ีคุณค่าตราสินคา้จะส่งผลดา้นความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย ซึ่ง
คณุค่าตราสินคา้มีองคป์ระกอบ ดงันี ้(ศศินภา เลาหสินณรงค,์ 2557) (อา้งอิงจาก Aaker. 1991) 

1) การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คือ โอกาสท่ีผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร การสรา้งการรบัรูถ้ึงตราสินค้าเป็น
ขัน้ตอนหน่ึงท่ีส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ ์การรบัรูถ้ึงตราสินคา้เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
นาเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ และท าใหผู้บ้ริโภคสามารถแยกแยะผลิตภัณฑห์รือบริการท่ีคลา้ยคลึงกัน
ได ้

2) การรบัรูคุ้ณภาพของสินคา้ (Perceived Quality) หมายถึง การตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัความแตกต่างหรือจดุเด่นของธุรกิจ เป็นการท่ีผูบ้ริโภคประเมินผลจากการท่ีตนได้
จากผลิตภัณฑห์รือบริการของธุรกิจ ซึ่งจะทาใหอ้งคก์รมีความส าเร็จทางดา้นการเงิน กลยุทธข์อง
ธุรกิจรวมไปถึงดา้นอื่น ๆ ท่ีธุรกิจคาดหวงั เมื่อผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้งุคุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์
ผูบ้ริโภคตอ้งมีการศึกษาเพื่อให้เขา้ใจเกี่ยวกับคาว่า “คุณค่า” ใหถู้กตอ้งชัดเจน และธุรกิจควรจะ
ทราบถึงผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม แต่ละวัฒนธรรม ว่าเป็นอย่างไร ก่อนท่ีจะสรา้งการรบัรูคุ้ณภาพ
สินคา้ท่ีดีได ้เพราะการรบัรูท่ี้ดีจะทาใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ได ้

3) การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยง
ส่ิงต่าง ๆของตราสินค้าเขากับความทรงจาของผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์ข้างต้นจะช่วยสรา้ง
ทัศนคติเชิงบวกให้ตราสินค้าและจะกลายเป็นส่ิงเชื่อมโยงความรูสึ้กของผู้บู ้ริโภคให้เขา้กับตรา
สินคา้นัน้ ๆ การท่ีผูบ้ริโภคมีความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้จะช่วยสรา้งคณุค่าใหก้บัตราสินคา้ได ้โดย
การดึงขอ้มูลเกี่ยวกับตราสินคา้ออกมาพิจารณา และช่วยสรา้งความแปลกใหม่ใหก้ับตราสินค้า 
ทาใหผู้บ้ริโภคมีเหตผุลในการเลือกซือ้สินคา้ 

4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ียึด
มั่นในตราสินคา้และจาทาการซือ้ซ า้จากตราสินคา้เดิมในช่วงเวลาหน่ึง ความภักดีต่อตราสินค้า
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงของคุณค่าตราสินค้า เพราะจะเป็นตัวช่วยท่ีจะบอกว่า
ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนพฤติกรรมไปใชสิ้นคา้ขององคก์รอื่นหรือไม่ นอกจากนั้นความภกัดีต่อตราสินคา้
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ยังมีผลต่อการซือ้และการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีภักดีกับตราสินค้ามักจะซือ้ผลิตภัณฑ์
จากตราสินคา้โดยไม่ค านึงถึงความสะดวกสบายและราคา 

5) สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Equity) 
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสามารถสรา้งคณุค่าใหเ้กิดแก่ตราสินคา้ได ้ประกอบดว้ย 

5.1) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายการคา้เป็นเอกลักษณ์
ขององคก์รช่วยให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดความสับสนระหว่างสินค้าของตนเองกับคู่แข่ง เช่น ช่วยเตือน
ความจ าให้กับผู้บริโภคให้จดจาได้ถึงตราสินค้า เพราะถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้า ก็จะไม่มี
สญัลกัษณ ์และทาใหผู้บ้ริโภคจดจาตราสินคา้สลบักบัคู่แข่ง 

5.2) สิทธิบัตร (Patent) เป็นส่ิงท่ีช่วยบ่งบอกและคุ้มครองถึงคุณภาพของ
สินคา้ท่ีเป็นคณุลกัษณะเด่นของสินคา้ ซึ่งสิทธิบตัรทาใหสิ้นคา้อื่นไม่สามารถเลียนแบบสินคา้ท่ีจด
สิทธิบตัรได ้

5.3) รางวัล (Prize) ไดร้บัมาจากองคก์รหรือหน่วยงานท่ีโด่งดัง มีชื่อเสียงใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นทรพัยสิ์นท่ีมีค่ากับสินคา้ และเป็นตัวการนัตีสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดีถือ
ว่าเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถสรา้งส่ิงท่ีไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั 

5.4) มาตรฐาน (Standard) ของสถาบันหรือองคก์รท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรบั
ทั่วไป เช่นมาตรฐาน มอก. หรือ ISO 9000 ISO14000 ของไทย ซึ่งมาตรฐานส่ิงเหล่านีน้ับเป็น
เสมือนการประกนัคณุภาพของสินคา้ ซึ่งจะท าใหสิ้นคา้เกิดความมีคณุค่า 
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ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองคณุค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 
 

ท่ีมา : ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557). คุณค่าตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความ
ไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ Power Bank ของผู้บริโภคท่ีใช้ Smartphone และ Tablet 
ในกรุงเทพมหานคร. p. 24 

 
การพัฒนาตราสินค้าให้แข็งแกร่งมีขั้นตอนการพัฒนาตราสินค้าให้แข็งแกร่งไว้ 2 

ขัน้ตอนหลกั (ศรณัย ์เถาสวุรรณ,์ 2560) (อา้งอิงจาก Kotler. 1999) คือ 
1) การพัฒนาคุณ ค่าของข้อเสนอ องค์กรนั้นจะต้องเลือกพิจารณาท่ีจะ

ก าหนดการวางต าแหน่งของสินค้า บริการว่าจะเป็นอย่างไร โดยอาจเลือกทุ่มเทสรา้งใหบ้ริษัทมี
ความช านาญในความเป็นเลิศในดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นนวัตกรรม ดา้นการปฏิบติัการ หรือการ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า โดยองค์กรไม่สามารถจะเป็นเลิศในทุกด้านได้ ทั้งนี ้เพราะ
กฎเกณฑ์เงื่อนไขด้านคุณค่าของแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน ต้องอาศัยระบบการจัดการ 
กระบวนการองคก์รและวฒันธรรมที่แตกต่างกนัไป 
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2) การสรา้งตราสินค้า เป็นศิลปะของการตลาดซึ่งไม่ได้หมายถึงการตัง้ชื่อตรา
สินคา้เท่านั้นแต่ยงัหมายรวมถึงการส่ือความหมายไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย การสรา้งตราสินคา้
ใหเ้กิดความเกี่ยวพันกบัการท างานและความคาดหวัง เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้ดว้ยการสรา้งตราสินคา้ในยุคเศรษฐกิจใหม่ ส่วนใหญ่ทฤษฎีในการสรา้งตราสินคา้ไดม้ีการ
พฒันามาจากองคก์รผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคต่าง ๆ โดยจะตอ้งสรา้งใหเ้กิดความ
แตกต่างของสินคา้หรือสญัลกัษณ ์มีการใชง้บประมาณจ านวนมากในการโฆษณา โดยหวังว่าจะ
สรา้งใหเ้กิดการทดลองใชแ้ละความภกัดีต่อสินคา้ในท่ีสดุ โดยมีหลกัดงันี ้

2.1) องค์กรควรท าความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมพื ้นฐานของ
บริษัท และการสรา้งตราสินคา้องคก์ร (Corporate Brand) 

2.2) องค์กรควรใช้ผู้บริหารตราสินค้าเป็นผู้บริหารกลยุทธ์ในการสรา้งตรา
สินคา้ แต่ความส าเร็จของการสรา้งตราสินคา้จะขึน้กับบุคลากรทุกคนในองคก์รท่ีตอ้งยอมรบัและ
ด าเนินชีวิตไปในแนวทาง ของต าแหน่งคณุค่าของตราสินคา้ท่ีวางไว้ 

2.3) องคก์รจ าเป็นตอ้งพัฒนาตราสินคา้ท่ีจะช่วยสรา้งประสบการณเ์ชิงบวก
ใหแ้ก่ลกูคา้ในทุกจุดสัมผัสของตราสินคา้ เช่น การมีกิจกรรม สมัมนา ข่าวสาร การติดต่อแบบตัว
ต่อตวัโทรศพัท ์และอีเมล ์เป็นตน้ 

2.4) องค์กรต้องก าหนดแก่นแท้พื ้นฐานของตราสินค้า (Brand's Basic 
Essence) เพื่อการส่ือสารและส่งมอบ ท าใหส้ามารถเปล่ียนแปลงการบริการไดใ้นแต่ละตลาด โดย
คงความรูสึ้กพืน้ฐานเอาไว ้

2.5) องค์กรต้องยึดมั่ นในข้อเสนอคุณค่าของตราสินค้า (Brand-Value 
Proposition) ในการวางกลยทุธ ์การปฏิบติัการ การบริการและในการพฒันาสินคา้ใหม่ ๆ 

2.6) ในการวัดความส าเร็จของตราสินคา้จะไม่เพียงวัดโดยวิธีเก่าๆ เช่น การ
วดัการตระหนักรู ้หรือความสามารถในการจดจ า แต่จะตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการวัดความพึงพอใจของ
ลกูคา้การวดัคณุค่า รบัรูข้องลกูคา้ และการรกัษาลกูคา้เดิมไวด้ว้ย 

เคลเลอร ์มีแนวคิดเกี่ยวกบัตราสินคา้ (Brand) พืน้ฐานคณุค่าตราสินคา้เป็นท่ียอมรบั
อย่างแพร่หลายว่ามีความส าคัญทั้งทางด้านธุรกิจและด้านวิชาการ โดยแรงจูงใจในการศึกษา
คน้ควา้เกี่ยวกับแนวคิดนีม้ีอยู่ดว้ยกัน 2 แรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางดา้นการเงิน (Financially-
based Motivation) เป็นการประเมินคุณค่าตราสินค้าเพื่อจุดมุ่งหมายทางดา้นการเงินการบัญชี 
ในลกัษณะท่ีตราสินคา้เป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมูลค่าของบริษัท และแรงจงูใจทางดา้นกลยทุธ์ (Strategy–
based Motivation) ซึ่งเป็นการท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการ
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ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 4 
องคป์ระกอบ (ศรณัย ์เถาสวุรรณ,์ 2560) (อา้งอิงจาก Keller. 1998) อนัไดแ้ก่ 

1) ดา้นรูจ้กัตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคเอ่ยชื่อสินคา้เองไม่ไดแ้ต่ตอ้งมีส่ิงใดส่ิง
หน่ึงช่วยเตือนความจ า เช่น เห็นโฆษณา ไดย้ินเรื่องราวเกี่ยวกับยี่หอ้นั้น หรือส่ิงกระตุน้อื่น ๆ เพื่อ
เตือนความจ าใหก้บัผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัสินคา้นัน้ 

2) ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรบัรูต้ราสินคา้ คือ สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซือ้จะตอ้งเป็น
สินคา้ท่ีเป็นท่ีรูจ้ักและรบัรูม้าก่อน เพราะการท่ีผูบ้ริโภครูจ้กัและรบัรูเ้ป็นอย่างดี สินคา้ยี่หอ้นัน้จะมี
โอกาสท่ีผูบ้ริโภคเลือกซือ้สงู 

3) ด้านความสัมพันธ์กับตราสินคา้ คือ ความคิด ความรูสึ้ก การรบัรู ้ภาพพจน์
ประสบการณ ์ความเชื่อ และทศันคติท่ีสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

4) ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความรูสึ้กท่ีดีต่อตราสินค้า
ยี่ห้อนั้น ๆ การศึกษาค้นคว้าด้านข้อมูลคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) สามารถอธิบายถึง
เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจท่ีจะจ่ายราคาส่วนต่างแตกต่างกัน แมจ้ะเป็นสินคา้ชนิดเดียวกันก็
ตาม ส่ิงส าคญัในการวิจยัการศึกษาเร่ืองคณุค่าตราสินคา้นั้นคือ ผูบ้ริโภคสมัผสัถึงสินคา้ไดอ้ย่างไร 
และส่ิงใดท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคยอมท่ีจะเสียเงินในราคาแพงเพราะเหตุใด โดยส่ิงท่ีส าคัญ
สองประการของเร่ืองนีน้ัน้คือดา้นการวดัความตัง้ใจจ่ายในราคาแพงของผูบ้ริโภค 

เคลเลอร ์(ศรัณย์ เถาสุวรรณ์, 2560) (อ้างอิงจาก Keller. 2003) ภาพลักษณ์ตรา
สินคา้ (Brand Image) คือส่ิงท่ีอยู่ในจิตใจผูบ้ริโภค คือ ขอ้มลูความแตกต่างทัง้หมดท่ีผูบ้ริโภครบัรู ้
และสามารถถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะ คณุค่าส่ิงนั้น คณุประโยชนจ์ากประสบการณ ์จากการบอก
ต่อ จากโฆษณา การบริการและถูกดัดแปลง โดยการท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับรู ้ความเชื่อ ธรรมเนียม
ปฏิบัติของสังคมซึ่งอาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีองคก์รคาดหวังอยากจะใหเ้ป็นแต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีอยู่ใน
จิตใจนอกจากนีย้ังกล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นแนวความคิดท่ีส าคัญในการท า
การตลาด แมว้่าการประเมินผลภาพลักษณน์ัน้จะท าไดย้ากก็ตาม โดยภาพลักษณต์ราสินคา้เป็น
การรบัรูเ้กี่ยวกับตราสินคา้ ซึ่งเป็นผลสะทอ้นจากการเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Association)ใน
ความทรงจ าของผู้บริโภคการเชื่อมโยงตราสินค้าคือกลุ่มของข้อมูล ( Information Node) ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินคา้และมีความหมายของตราสินคา้นั้นในความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยความ
แข็งแกร่ง (Strength) ความเป็นท่ีชื่นชอบ (Favorability) และความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ของการเชื่อมโยงตราสินค้าและมีบทบาทท่ีส าคัญ คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ได้มีการ
คิดคน้และพฒันามาในยคุทศวรรษท่ี 1980 
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3.2 องคป์ระกอบคุณค่าตราสินค้า 
อารเ์คอร ์ไดอ้ธิบายถึงคุณค่าตราสินคา้ผ่านองคป์ระกอบ 5 ส่วน (ณัฏฐชยากาญจน ์

บินสวุรรณ,์ 2559) (อา้งอิงจาก Aaker. 1991) ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การตระหนักรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 

เคลเลอร ์(จักรพันธ์ อุพันวัน, 2556) (อ้างอิงจาก Keller. 2003) กล่าวว่า การ
ตระหนักรูต้ราสินคา้ คือ ความสามารถในการระบุหรือแยกแยะในตวัตราสินคา้ในแต่ละเหตกุารณ์
ท่ีไม่เหมือนกนั โดยเป็นผลมาจากความแข็งแกรง่ของขอ้มลูท่ีเกี่ยวกบัตราสินคา้ (Brand Node) ใน
ความจ าหรือภาพจ าของผู้บริโภค โดยการตระหนักรูถ้ึงตราสินค้า จะสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 
ระดบั คือ ระดบัการจดจ าได ้(Recognition) และระดบัการระลึกได ้(Recall) 

อารเ์คอร ์(ณัฏฐชยากาญจน ์บินสุวรรณ์, 2559) (อา้งอิงจาก Aaker. 1991) ให้
การอธิบายว่า การจดจ าหรือการระลึกถึงตราสินคา้ ซึ่งเกี่ยวกบัผลิตภัณฑใ์นกลุ่มสินคา้หรือบริการ 
และจุดเชื่อมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินค้าท่ีรูจ้ักไปสู่ความมั่นใจในระดับของสินค้าหรือ
บริการ ถือว่าเป็นความสามารถของผู้บริโภค ซึ่งการรู ้จักชื่อตราสินค้าแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ดงัต่อไปนี ้

1) ไม่รูจ้ักตราสินค้า (Unaware of Brand) เป็นระดับท่ีผู้บริโภคท่ีเคยเห็น
หรือไม่รูจ้กัตราสินคา้ 

2) จดจ าตราสินคา้ได ้(Brand Recognition) เป็นระดับท่ีผูบ้ริโภคท่ีสามารถ
นึกถึงชื่อสินคา้หรือบริการของตราสินคา้ไดโ้ดยมีการใหข้อ้มลูเบือ้งตน้แก่ผูบ้ริโภค 

3) การระลึกได้ในตราสินค้า (Brand Recall) ในระดับนี้ผู้บริโภคสามารถ
ระลึกชื่อสินคา้หรือบริการของตราสินคา้ไดโ้ดยไม่มีขอ้มลูใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4) ระดับสูงสุดในใจ (Top of Mind) ในระดับนีผู้้บริโภคสามารถนึกถึงตรา
สินค้านั้นได้เป็นรายแรกก่อนตราสินค้าของคู่แข่ง การท าให้ตราสินค้าเป็นท่ีรูจ้ัก ต่อผู้บริโภคนั้น
จะตอ้งอาศัยกระบวนการส่ือสารเพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับตราสินคา้ เน่ืองจาก สามารถ
เป็นกระบวนการเรียนรูผ่้านรูปแบบของการส่ือสาร เช่น การจดักิจกรรม การประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
ซึ่งกระบวนการเหล่านีจ้ะส่งผลต่อคณุค่าตราสินคา้ได ้ดงันี ้

4.1) เมื่อผู้บริโภครับรู ้กับตราสินค้าจะเอื ้อประโยชน์ต่อการส่ือสาร
คณุสมบติัของสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค เพราะ ผูบ้ริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินคา้เขา้กับคณุสมบติัของ
สินคา้ไดท้นัที 
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4.2) การรูจ้ักตราสินคา้จะท าใหผู้้บริโภคเกิดความคุน้เคยกับตราสินค้า 
และสามารถพัฒนาสู่การชื่นชอบต่อตราสินคา้ เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชื่นชอบสินคา้ของยี่หอ้ Apple 
เป็นตน้ 

4.3) การรูจ้กัตราสินคา้เป็นการแสดงออกถึงความมีตัวตน ค ามั่นสญัญา 
และคณุลักษณะของสินคา้หรือบริการที่มีต่อผูบ้ริโภคผ่านการส่ือสารการตลาด เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
ความแตกต่างของตราสินคา้ ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบมากกว่าคู่แข่งในเชิงการแข่งขนั 

 

 
 
ภาพประกอบ 5 พีระมิดการท าใหต้รายี่หอ้เป็นท่ีรูจ้กั 

 
ท่ีมา : ธัญรดา สาค าไมย (2559). เปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชย้างรถยนต ์บริดจสโตนและยางรถยนตม์ิชลินในจงัหวดัยโสธร p. 26 
 

อารเ์คอร ์(ณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ , 2559) (อ้างอิงจาก Aaker. 1991) 
อธิบายว่า การรูจ้ักตราสินค้าท าให้ผูบ้ริโภคน าตราสินค้านั้น ๆ เขา้มาร่วมอยู่ในความจ าว่าตรา
สินคา้นัน้ ๆ อาจไดร้บัการพิจารณาคดัเลือกในกระบวนการซือ้ ไปจนถึงสามารถท าใหต้ดัสินใจซือ้
ไดเ้ร็วมากขึน้ 

ส่วนที่ 2 คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) 
อารเ์คอร ์(ณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ , 2559) (อ้างอิงจาก Aaker. 1991) 

อธิบายว่า คุณภาพท่ีถูกรบัรู ้หมายถึง ผูบ้ริโภคมีการรบัรูแ้ละรูสึ้กได้ถึงคุณภาพท่ีเหนือกว่าของ
สินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบรูปธรรม แต่จะสัมผัสได้ในรูปแบบ
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นามธรรม ซึ่งคุณภาพท่ีถูกรับรูน้ั้นยังสามารถช่วยสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) และ
ก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืน (Positioning) ใหก้บัตราสินคา้ได ้อีกทัง้ยงัใหเ้จา้ของตราสินคา้ตัง้ราคา
ไดใ้นระดบัท่ีสงู และเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรบัได ้

บัซเซล และ เกลล ์(ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) (อ้างอิงจาก Buzzell and 
Gale. 1987) อธิบายว่า การสรา้งตราสินคา้ไม่เพียงแต่จะตอ้งมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจ้ักในทางท่ีดี
แล้ว อีกทั้งยังตอ้งให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินคา้และบริการอีกด้วย จึงจะสามารถท าให้
ลูกคา้เกิดความประทับใจ จนก่อใหเ้กิดความตัง้ใจท่ีจะซือ้สินค้าหรือบริการในราคาท่ีสูงขึน้ โดย
ผูบ้ริโภคนั้นยังมีแนวคิดท่ีจะจ่ายมูลค่าราคาส่วนเพิ่มใหก้บัสินคา้หรือบริการท่ีพวกเขาไวใ้จและยัง
มีราคาท่ีคุม้ค่ากับเงินท่ีจะเสียไป ผูผ้ลิตซึ่งเป็นผูข้ายสินคา้ท่ีลกูคา้คิดว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพสูง มี
แนวโนม้ท่ีจะไดก้ าไรสงูขึน้ตามไปดว้ย  

Anselmsson (ศศินภา เลาหสินณรงค,์ 2557) (อา้งอิงจาก Anselmsson. 2007) 
กล่าวว่า การรบัรูคุ้ณภาพของสินค้า หมายถึง การท่ีผู้บริโภครับรูไ้ด้ถึงคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการนัน้ ๆ แลว้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจในสินคา้หรือบริการนัน้ ๆ โดยส่ิงนัน้จะก่อใหเ้กิด
ความรูสึ้กถึง “ความซาบซึง้ (Appreciation)” แตกต่างจาก “ความพึงพอใจ (Satisfaction)” และ
ในประเด็น “ความคาดหวัง (Expectation)” ความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้นจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ
สินคา้หรือบริการเป็นไปตามความคาดหวังท่ีผูบ้ริโภคอยากจะไดร้บั และส่วนความซาบซึง้นั้นจะ
เกิดขึน้จากการท่ีผูบ้ริโภคไดร้บัสินคา้หรือบริการเหนือความคาดหวังท่ีตัง้ไว ้เมื่อเกิดความซาบซึง้
แลว้ผูบ้ริโภคย่อมท่ีจะใหค้วามส าคญักบัยี่หอ้นัน้ ๆ อย่างแน่นอน ถึงอย่างไรก็ตามการรบัรูค้ณุภาพ
นัน้ค่อนขา้งจะเป็นไปในแบบรูปนามธรรม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะไม่สามารถตัดสินคุณภาพสินคา้ท่ี
เห็นได้เหมือนกับการตัดสินคุณภาพสินค้าจากการได้ทดลองใช้จริง ดังนั้นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดต่อ
ผูบ้ริโภคคือ ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น ผูบ้ริโภคอาจจ าเป็นตอ้งมีการ
รบัรูถ้ึงคณุภาพสินคา้ ซึ่งไดจ้ากความผูกพนัต่อตราสินคา้  โดยมูลค่าราคาส่วนเพิ่มบางครัง้ถือเป็น
ค ารบัรองจากผูผ้ลิตท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีความมั่นใจว่า ผูผ้ลิตจะไม่ขายสินคา้หรือบริการท่ีมีคณุภาพ
ต ่ากว่าระดบัราคาท่ีไดต้ัง้ไวม้ากนกั 

ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) (อ้างอิงจาก กิติ สิริพัลลภ. 2542) การรับรู ้
คุณภาพ นับเป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวบ่งชีว้่าสินคา้นั้นเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ในหนังสือเร่ืองการสรา้ง
คณุค่าใหต้รายี่หอ้ โดยปัจจยัท่ีเป็นขอ้บ่งบอกว่าสินคา้มีคณุภาพ คือ  
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1) การท างานของสินคา้ (Performance) หมายถึง สินคา้นัน้จะตอ้งท างานได้
ตามคุณสมบัติของสินคา้ท่ีตัง้ไว ้เช่น เครื่องอบผา้ สามารถท าให้ผา้แหง้ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งตาก เป็น
ตน้ 

2) รูปลักษณ์ (Feature) หมายถึง การออกแบบรูปร่างลักษณะของสินคา้ท่ี
สามารถให้ความสะดวกสบายต่อการใช้สอย นั้นคือสินค้าท่ีรูปลักษณ์ดี และการออกแบบ
ผลิตภัณฑย์าสระผมท่ียากต่อการเปิด-ปิดฝา หรือเนือ้ยาสระผมท่ีไหลออกมาจากขวดไม่สะดวก 
หรือมากเกินไปต่อการใชใ้นแต่ละครัง้ เหล่านีท่ี้กล่าวมาขา้งตน้นัน้ลว้นเป็นสินคา้ท่ีมีรูปลกัษณไ์ม่ดี 

3) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง สินคา้นั้นมีการใชง้านไดดี้ทุกครั้ง 
เช่น เครื่องปิ้งขนมปังท่ีมีไว้ส าหรับปิ้งขนมปังสามารถปิ้งได้ดีทุกครั้ง ไม่ใช่บางครั้งใช้งานได ้
บางครัง้ใชง้านไม่ได ้เป็นตน้ 

4) ความคงทน (Durability) หมายถึง สินคา้ท่ีไม่มีความเสียหายหรือแตกหัก 
มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 

5) ความสามารถของการบริการ (Service Ability) สินค้าท่ีต้องการการ
บริการก่อนหรือหลังการขาย การบริการนั้นต้องมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการต้องมีความรู ้
ความสามารถในการใหก้ารบริการ และอ านวยความสะดวกใหก้ับผูม้าซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการได้
เป็นอย่างดี 

6) ภาพลกัษณโ์ดยรวมดูดี (Fit and Finish) สินคา้ดูมีคณุภาพ เมื่อพิจารณา
ปัจจัยทุกปัจจัยโดยรวมของสินคา้นั้นจะตอ้งดูว่าเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี เช่น รูปร่างลักษณะท่ีมี
ความประณีตสวยงาม มีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน วัสดอุปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบดูแข็งแรงคงทน 
เป็นตน้ 

ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) อ้างอิงจาก (วิทวัส รุ่งเรืองผล , 2555) อธิบาย
ความหมาย คณุภาพท่ีถกูรบัรู ้ว่า การรบัรูข้องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคณุภาพโดยรวม ความพิเศษกว่าของ
สินคา้หรือบริการอื่น ๆ โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคใ์นการใชสิ้นคา้หรือบริการ หรือคุณสมบัติ
ของสินค้านั้น ๆ คุณภาพท่ีถูกรับรู ้จะไม่สามารถเปล่ียนตามความพึงพอใจในคุณค่าเสมอไป 
กล่าวคือ การท่ีผูร้ิโภคพึงพอใจในคณุภาพท่ีไดร้บัรูข้องสินคา้หรือบริการ ไม่ไดห้มายความว่าระดับ
ของคณุภาพท่ีถูกรบัรูต่้อสินคา้หรือบริการนั้นจะสูงตามไปดว้ย ส่ิงเหล่านีีขึ้น้อยู่กับความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ และ  เมื่อผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงมลูค่าเพิ่มท่ีส่งมอบไดน้ั้น  จะท าให้
สินคา้ไดร้บัประโยชน ์ดงันี ้
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1) เหตุผลในการซื ้อ (Reason to buy) เมื่อผู้บริโภครู้สึกและสัมผัสได้ถึง
คุณภาพของสินคา้หรือบริการ จะส่งผลใหเ้กิดเหตุผลในกระบวนการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
โดยขอ้มูลนั้นเกิดจากเครื่องมือในการส่ือสารการตลาด เช่น โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 
การประชาสัมพันธ ์การจัดกิจกรรม เป็นตน้ โดยส่ิงเหล่านีจ้ะท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลเกี่ยวคุณภาพของ
สินคา้ และกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซือ้ไดเ้ร็วมากขึน้ 

2) ความแตกต่างและต าแหน่งตราสินค้า (Differentiate/ Position) ท าให้
ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงความแตกต่าง และความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคจาก
ตราสินคา้นั้น ๆ ได ้โดยการวางต าแหน่งของตราสินคา้ควรอยู่บนพืน้ฐานของการก าหนดกลยุทธ์
ขององคก์ร 

3) ราคาท่ีสงูกว่า (Price Premium) เมื่อผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงตราสินคา้ เป็นโอกาส
ให้ตราสินค้านั้นสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง เพราะผู้บริโภคให้การยอมรบัและมองเห็นถึง
ความแตกต่าง และมลูค่าจากตราสินคา้ท่ีทางองคก์รไดก้ าหนดไว้ 

4) ช่องทางการจ าหน่ายท่ีน่าสนใจ (Channel Member Interest) การรูสึ้ก
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคณุภาพสินคา้นั้น ๆ กับสินคา้คู่แข่ง โดยเมื่อผูบ้ริโภครบัรูต่้อคุณภาพและราคา
ของสินค้าหรือบริการ ผลประโยชน์ท่ีตามมาจะสามารถท าใหผู้ค้า้ปลีก ผูค้้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย 
และช่องทางการจ าหน่ายท่ีองคก์รไดก้ าหนด  

5) การขยายตราสินคา้ (Brand Extension) การท่ีองค์กรได้ใชช้ื่อตราสินค้า
เดิมท่ีมีชื่อเสียง และเป็นท่ีรูจ้ักแลว้นั้น ตราสินคา้จะเปรียบเสมือนทรพัยสิ์นท่ีมีค่าของเจา้ของ และ
เมื่อน าตราสินค้าเดิมไปขยายตลาดใหม่หรือสินคา้ใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถท าใหเ้กิดกลุ่มลูกคา้ใหม่
เพิ่มขึน้ 

ส่วนที่ 3 การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) 
เคลเลอร ์(สุดารกัษ์ วงษ์เจริญ, 2556) (อา้งอิงจาก Keller. 1993) การเชื่อมโยง

กบัตราสินคา้ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเชื่อมต่อกับตราสินคา้ท่ีเขา้ถึงจากความรูสึ้กของผูบ้ริโภค 
การเชื่อมโยงตราสินคา้จะแข็งแกร่งขึน้และมีพลังขึน้ เมื่อได้รบัการสนับสนุนจากเครื่องมือทาง
การตลาด ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับตราสินคา้ได้ดีมากขึน้ โดยส่ิง
เหล่านีจ้ะออกมาจากความทรงจ าและประสบการณข์องผู้บริโภค จึงท าใหสิ้นคา้มีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง การเชื่อมโยงกับตราสินค้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ 
(Attribute) ดา้นคณุประโยชน ์(Benefit) และดา้นทศันคติ (Attitude) 
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คอทเลอร์และเคลเลอร ์(สุดารักษ์  วงษ์เจริญ , 2556) (อ้างอิงจาก Kotler & 
Keller. 2009) กล่าวว่า การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ เกิดจากความรูสึ้ก ความคิด การรบัรู ้ความเชื่อ
ในประสบการณ ์ทศันคติและภาพลกัษณ ์ท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธใ์นตราสินคา้และตวัผูบ้ริโภค 

อารเ์คอร ์(ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) (อ้างอิงจาก Aaker. 1991) กล่าวว่า 
ความสัมพันธ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับส่ิงต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินคา้ใหม้ีความเชื่อมโยงกับความทรง
จ าของผูบ้ริโภค โดยจะสามารถช่วยสรา้งทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ และเป็นส่ิงท่ีเชื่อมโยงกับ
ความรูสึ้กของผูบ้ริโภคให้เข้ากับตราสินค้านั้น ๆ หากผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงกับตราสินค้าจะ
สามารถช่วยสรา้งคุณค่าใหก้บัตราสินคา้ไดโ้ดยเมื่อผูบ้ริโภคนึกถึงผลิตภัณฑช์นิดใดชนิดหน่ึงท่ีตรง
กับผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทมี ผูบ้ริโภคจะสามารถดึงขอ้มูลเกี่ยวกับตราสินคา้ใหอ้อกจากความทรงจ า
ของผูบ้ริโภคได ้และสามารถสรา้งความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลในการ
ซือ้สินคา้ได ้

การสรา้งการเชื่อมโยงตราสินคา้ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจในผลิตภัณฑดี์
ยิ่งขึน้ และท าให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ (ฉันท์ชนก เรืองภักดี, 2557) (อ้างอิงจาก เลิศพล ภักดีภูมิ. 
2543) 

1) ความโดดเด่น (Differentiation) ความโดดเด่นในตัวสินค้าเป็นประโยชน์
อย่างมาก หากเมื่อสินค้ามีความโดดเด่นด้านใดดา้นหน่ึงจะส่งผลประโยชนใ์หต้ราสินค้า ดังนั้น
ความเชื่อมโยงความโดดเด่นกบัผลิตภณัฑต์ราสินคา้ท าใหส้ามารถกลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่ง
ได ้

2) เป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู้บริโภคซื ้อ สินค้า (Reason-to-buy) ผู้บริโภคจะ
ค านึงถึงคุณภาพและราคาของสินค้านั้น ๆ ทั้งจากตราสินค้า จากประโยชน์ท่ีได้รับ หรือความ
คุม้ค่าของคณุภาพและราคา เช่น หากผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ผลิตภณัฑสิ์นคา้จ านวนมากจะซือ้ท่ีหา้ง
แมคโคร เพราะรูว้่าหา้งแมคโคร เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายสินคา้ส่ง ในราคาถูกท่ีรา้นคา้ทั่วไป เป็น
ตน้ 

3) ท าให้ เกิ ดทัศนคติหรือความ รู้สึก ท่ี ดี  (Positive Attitudes/ Feeling) 
สามารถระบุบบางส่ิงบางอย่างท่ีดีของผลิตภัณฑ์นั้น โดยผู้บริโภครบัรูไ้ด้ จะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์และจะเป็นผลท าใหผู้บ้ริโภคสนใจและซือ้สินคา้ 

4) เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตรายี่ห้อ  (Basic for Extensions) การ
ขยายตวัผลิตภัณฑน์ัน้บ่งบอกถึงความเป็นผลิตภณัฑท่ี์ดีและน่าเชื่อถือ ดงันั้น เมื่อผลิตภณัฑเ์ป็นท่ี
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ยอมรบัของผูบ้ริโภค ก็จะเป็นประโยชนต่์อเจา้ของผลิตภณัฑใ์นการใชต้ราสินคา้ชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึน้
ไดง้่ายยิ่งขึน้ 

ส่วนที่ 4 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
ชิฟแมน และ คานุก (นรรตัน์ สงวนวงศ์วาน, 2557) (อ้างอิงจาก Schiffman & 

Kanuk. 1994) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้จากผู้บริโภค
อย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งอาจมีการซือ้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตราสินคา้เดิมขององคก์รใดองคก์รหน่ึง 
โดยไม่สนใจตราสินคา้ขององคก์รอื่น 

เคลเลอร์ (ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) (อ้างอิงจาก Keller. 2003) ได้ให้
ความหมาย ความภักดีต่อตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) และ
ถือเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสดุของคณุค่าตราสินคา้ เมื่อผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ยิ่งสงูหรือมาก
เท่าไหร ่ก็จะเป็นผลดีต่อตราสินคา้และองคก์รมากขึน้ รวมทัง้ยังเป็นส่วนหลกัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิด
การซือ้ซ า้ ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณต่์อการใชสิ้นคา้หรือบริการ จะสามารถลดตน้ทนุทางการตลาด
ใหก้บัตราสินคา้นัน้ได ้ในทางทฤษฎเีมื่อผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ องคก์รนัน้จะสามารถ
ลดต้นทุนไดม้ากถึง 5-7 เท่า อีกทั้งกิจการสามารถมีอ านาจในการต่อรองกับรา้นคา้ปลีกและยัง
ช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคกุคามจากคู่แข่ง 

อารเ์คอร ์(ศศินภา เลาหสินณรงค,์ 2557) (อา้งอิงจาก Aaker. 1991) อธิบายว่า 
ความภักดีท่ีผูบ้ริโภคมีใหก้ับตราสินคา้ ถือไดว้่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ กล่าวคือ 
เมื่อผู้บริโภคไม่สามารถรบัรูค้วามแตกต่างของสินค้าได้ ก็จะท าให้ผู้บริโภคสามารตัดสินใจซื ้อ
สินคา้ของคู่แข่งไดต้ลอดเวลา แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคจะมี
การซือ้สินคา้ขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ โดยใชป้ระสบการณจ์ากการใช ้ในการตัดสินใจ เจา้ของ
ผลิตภณัฑก์็สามารถลดตน้ทนุทางการตลาดใหก้บัตราสินคา้ไดม้ากถึง 5 เท่า ซึ่งยงัมีอ  านาจในการ
ต่อรองกับรา้นคา้ และยังช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคุกคามจากคู่แข่งได้ ซึ่งความภักดีต่อตรา
สินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถรบัรูถ้ึงความแตกต่างของตราสินคา้
ได้ โดยชื่อตราสินค้าจะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยต่อการตัดสินใจซื ้อ ในระดับนี้ผู้บริโภคอาจ
เปลี่ยนแปลงไปใชสิ้นคา้คู่แข่ง ดว้ยเหตุผลจากความสะดวกสบาย หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายของคู่แข่ง 

ระดับท่ี 2 เป็นระดับท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมรูสึ้กพึงพอใจในตราสินคา้ โดยไม่มีเหตุผล
มารองรบัใด ๆ ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อื่น หรืออาจจะเรียกว่าซือ้เพราะความเคยชิน เช่น 
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การด่ืมน า้เปล่า ตราสินคา้ยี่หอ้หน่ึง ทุกวนั เลยท าใหเ้กิดเป็นความเคยชินในการตัดสินใจซือ้ เป็น
ตน้ 

ระดับท่ี 3 การท่ีผู้บริโภคเริ่มรูสึ้กว่าเมื่อเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอื่นจะเกิด
ตน้ทนุโดยท่ีไม่ไดต้ัง้ใจ ตวัอย่างเช่น เวลาท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษาสินคา้ใหม่ การทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ 
ตน้ทุนทางการเงินท่ีใช้ในการเรียนรูใ้หม่ อีกทัง้ตน้ทุนทางความเส่ียงต่อการบริการหลังการขาย 
เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 4 เป็นระดับท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมรูสึ้กว่าตราสินคา้ คือ เพื่อน โดยท่ีผูบ้ริโภค
จะมีความรูสึ้กผูกพันกับตราสินค้า มีความชื่นชอบกับตราสินคา้อย่างแทจ้ริง โดยผูบ้ริโภคจะให้
ความส าคญัจากภาพลกัษณ ์ประสบการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกับตราสินคา้หรือการรบัรูต่้อคุณภาพสินคา้
ในระดบัสงู 

ระดับท่ี 5 เป็นระดับสูงสุดของผู้บริโภคท่ีมีความภักดีต่อตราสินค้า โดย
ผูบ้ริโภคกลุ่มนี ้คิดว่าตราสินคา้มีความผูกพันและแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผูบ้ริโภค จน
ผูบ้ริโภคเกิดความภาคภมูิใจเมื่อไดใ้ชต้ราสินคา้นั้น ๆ ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มคนรกัตราสินคา้ Apple 
ไม่ว่า Apple จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดใดมา กลุ่มระดับสูงสุดก็จะติดตามและหาซือ้มาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตน เป็นตน้ 

ส่วนที่ 5 สินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 
อารเ์คอร ์(นัทธมน หมทอง, 2555) (อ้างอิงจาก Aaker. 1991) สินทรพัย์อื่น ๆ 

ของตราสินค้า หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความสัมพันธ์กับช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่ิงต่าง ๆ เหล่านีจ้ะสามารถช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนกับ
สินคา้หรือบริการจากบริษัทคู่แข่ง สินทรพัยแ์ละตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการตอ้ง
สรา้งใหเ้กิดความสัมพันธก์ัน และเพื่อใหเ้กิดคุณค่าสูงสุดกบัตราสินคา้ ส่ิงเหล่านีจ้ะสามารถช่วย
สรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัใหเ้หนือคู่แข่งขนัได ้

จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้สรุปไดว้่า คณุค่าตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีสรา้งขึน้มาเพื่อให้
สินค้ามีความโดดเด่น โดยมีเครื่องหมายการค้าเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างสินค้าและสัญลักษณ์ให้เป็นท่ีจดจ าของผู้บริโภค ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะ 
“คุณค่า” ของผลิตภัณฑ์ท่ีคลา้ยคลึงกันได ้และช่วยให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดความสับสนระหว่างสินค้า
ของตนเองกับคู่แข่ง ผูบ้ริโภคจะประเมินผลจากการใชผ้ลิตภัณฑแ์ละท าการซือ้ซ า้จากตราสินค้า
เดิมในช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคกระท าจะเป็นท่ียึดมั่นและจดจ า นอกจากนั้น
ผูบ้ริโภคท่ีภกัดีกับตราสินคา้มักจะซือ้ผลิตภัณฑจ์ากตราสินคา้โดยไม่ค านึงถึงความสะดวกสบาย 
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ราคา รวมถึงผู้บริโภคสามารถรับรูถ้ึงความน่าเชื่อถือของตัวสินค้านั้น ๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า
แนวคิดเรื่อง คุณค่าตราสินคา้ มาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคิดและออกแบบแบบสอบถาม เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 

4.1 ความหมายส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 
โรเบิรต์ ลเูทอบอรน์ นกัโฆษณาประชาสัมพันธ ์มีการใหค้วามหมายของส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองผู้บ ริ โภค (Marketing Mix 4C's) ไว้ว่ า  เป็ น เครื่อ งมื อ ท่ีช่ วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัดา้นการตลาดทางธุรกิจได ้แต่การตลาดแบบเดิมก าลงัมีปัญหาใน
การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดไ้ม่ครบตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จึงไดท้ าการบูรณาการส่วน
ประสมทางการตลาดแบบเดิมหรือ 4P's มาเป็นแนวคิดแบบใหม่ของส่วนประสมทางการตลาด
แบบ 4C's โดยมุ่งเน้นไปท่ีผู้บริโภคเป็นส่วนส าคัญ (ทวิสันต์ โลณานุรกัษ์, 2558) (อ้างอิงจาก 
Lauterborn. 1990) 

ดอน ฮี สคอทซ ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการตลาดและดา้นการส่ือสารทางการตลาด ได้
น าเสนอไวใ้นหนังสือเร่ือง New Marketing Paradigm ว่าในปัจจุบัน นั้นเป็นยุคท่ีถึงเวลาจะตอ้ง
ลืมกลยุทธ ์ส่วนประสมทางการตลาด (4P's) และใหเ้ปล่ียนมามองถึงส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองผูบ้ริโภค (4C's) ซึ่งเป็นโมเดล ท่ีมุ่งไปท่ีผูบ้ริโภคเป็นหลกั ในขณะท่ีโมเดลเก่านัน้ใชม้มุมอง
ด้วยแผนการตลาดท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และโมเดล 4C's นี ้จะค านึงถึง
ผู้บริโภค โดยจะสามารถท าให้เหล่านักการตลาด สามารถท่ีจะส่ือสารกับผู้บริโภคได้ด้วย
ประสิทธิภาพท่ีมากขึน้ เพราะจะเปิดโอกาสใหเ้หล่านกัการตลาดทัง้หลายไดค้ านึงถึงการท่ีว่าจะท า
อย่างไรใหสิ้นคา้และหรือบริการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของผู้ซือ้ผูบ้ริโภค นั้นคือนักการตลาด
ตอ้งรูจ้กัผูบ้ริโภคเป็นอย่างดีว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร ในแต่ละวันท าอะไร จะใชสิ้นคา้ไปเพื่อ
อะไร ใชอ้ย่างไร และใชบ้่อยแค่ไหน มีส่ิงใดเป็นแรงจูงใจ และจะสามารถส่ือไปถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดบ้า้ง เป็นตน้ (ญาณิศา โยทา, 2560) (อา้งอิงจาก Don E.Schultz. 1994) 
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ภาพประกอบ 6 เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P’s กบั 4C’s 
 

ท่ีมา: ทวิสันต ์โลณานุรกัษ์ (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดและทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคา้ในรา้นสะดวกซือ้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา. p. 
14 

 
บุริม โอทกานนท์ (2555) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ 

หรือ 4C's ว่าการตลาดแบบนีเ้ป็นความส าคัญในการด าเนินธุรกิจในยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือท่ี
สามารถท าให้ธุรกิจแข่งขันกันได้อยากมีประสิทธิภาพ โดย 4C's ถูกพัฒนามาจากการตลาด
แบบเดิมคือ 4P's 

ฟาซัดและแคมรนั ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4C's ไวว้่า 
กลยทุธนี์เ้ป็นการเดินไปดว้ยกนัแบบการตลาดแบบเดิม แต่มีการพัฒนาใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัท่ีมี
การแข่งขนัสูงขึน้ เขาไดอ้า้งถึง Lauterborn ท่ีเป็นผูคิ้ดคน้และบูรณาการส่วนประสมทางการตลาด 
4C's นีจ้นเป็นท่ียอมรบักันอย่างกวา้งขวาง เพราะส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4C's สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง และสถาบันการศึกษาก็ใหก้ารยอมรบัมากขึน้ 
(ทวิสนัต ์โลณานรุกัษ์, 2558) (อา้งอิงจาก Farzad and Kamran. 2012) 

ทิฆมัพร เพทราเวช (2559) ซึ่งไดก้ล่าวไวว้่า เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการท าการตลาดใน
ยุคปัจจุบัน โดยจะเป็นการท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งมุ่งเนน้ไปถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ต้องการ ตั้งราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ ความสะดวกของผู้บริโภค และการส่ือสารท่ีผู้บริโภคท่ี
สามารถเขา้ใจไดง้่าย 

4.2 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 
โรเบิรต์ ลูเทอบอรน์ ได้แบ่งของส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ไว้ดังนี ้

(จนัทรรุ์จี มาศโอสถ, 2560) (อา้งอิงจาก Lauterborn. 1990) 



  38 

1) C: Convergence การรวมเขา้ดว้ยกนั ทัง้นีเ้พราะความส าเร็จของกลยุทธท์าง
การตลาดสมัยใหม่ การมองท่ีผลิตภัณฑ์อย่างเดียวหรือการขาดพันธมิตร ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมี
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จยาก เช่น บริษัท Sony พยายามท าให้ทุกผลิตภัณฑข์องเขาเป็นท่ี
รูจ้กั ภายใตภ้าษา Sony คือ การมีหน่วยความจ าท่ีจะใชเ้ป็นส่ือบนัทึกขอ้มลูท่ีใชไ้ดท้ัง้กลอ้งดิจิทัล 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร ์โน้ตบุ๊ค เครื่องเล่นดีวีดี/วีซีดี ซึ่งการรวมเข้ามาด้วยกัน จะท าให้
ผลิตภัณฑ์มีโอกาสเติบโตและกลายเป็นแบรนดท่ี์อยู่ในระดับโลกได ้ถา้มีการสรา้งแบรนดข์ึน้มา
อย่างถกูวิธี 

2) C: Customer Value คณุค่าสู่ลูกคา้กับการตลาดสมัยใหม่ จะเป็นอะไรท่ีมาก
กว่าเดิม ยกตวัอย่างเช่น ในอดีตนักการตลาดจะพูดว่า ท าอย่างไรใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ แต่
ในปัจจบุนันักการตลาดจะตอ้งคิดวิธีการสรา้งคณุค่าใหล้กูคา้แทนการคิดเพียงว่าจะท าใหล้กูคา้พึง
พอใจเท่านัน้ 

3) C: Channels หมายถึง ช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งแต่เดิมจะหมายถึงสถานท่ี 
(Place) แต่ในการตลาดสมยัใหม่เป็นเรื่องของการบริหารช่องทาง (Channel Management) ทัง้นี ้
เพราะว่าปัจจบุันมีช่องทางการจ าหน่ายเกิดขึน้มากมาย และบางครัง้ผลิตภัณฑส์ามารถท่ีจะน าส่ง
ให้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบดั้งเดิม ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายแบบโมเดิรน์เทรด ช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการขายตรง ช่องทางผ่าน
อินเทอรเ์น็ต หรือช่องทางการจดัการแสดงสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ ดังนั้นแนวคิดสมัยใหม่ถือว่า
การบริหารช่องทางนัน้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัทางการตลาด 

4) C : Communication หรือ  Integrated Marketing Communication : IMC 
เป็นการบูรณาการการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งหมายถึง การใช้เครื่องมือทาง
การตลาดทัง้หมด อย่างเช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ พนกังานขาย นิตยสาร โทรทศัน ์ช่องทาง
วิทย ุอินเทอรเ์น็ต บิลบอรด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อส่ือสารใหลู้กคา้ไดร้บัรูถ้ึงสินคา้หรือบริการ 
ซึ่งในปัจจุบันจะใชเ้ทคโนโลยีผสมกับฐานขอ้มูลมาช่วยในการจัดท า IMC ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ ผ่านทาง Call Center ท่ีใหบ้ริการไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
และใหบ้ริการเต็ม 7 วัน การมีเว็บไซต์ท่ีลูกคา้จะสามารถศึกษาขอ้มูลสินคา้หรือบริการ สามารถ
ติดต่อบริษัทไดท้างอีเมล ์หรือการมีโปรแกรมสมาชิกท่ีจะก่อใหเ้กิดความจงรกัภกัดีจากลกูคา้ ซึ่งส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นี ้ลว้นแลว้สามารถช่วยใหผู้ผ้ลิตสามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดง้่ายมากขึน้ 

โรเบิรต์ เอฟ ลูเทอบอรน์ ได้น าเสนอแนวคิด 4C’s แบบใหม่ออกมาในปี ค.ศ.1993 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นการกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตไดศึ้กษาถึงความตอ้งการ
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ของผูบ้ริโภคใหม้ากขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขอ้ อันไดแ้ก่ (จนัทรรุ์จี มาศโอสถ, 2560) (อา้งอิงจาก 
Robert F.Lauterborn. 1993)  

1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Wants and Needs) หมายถึงแทนท่ี
ผู้ผลิตจะเลือกผลิตอะไรก็ได้ท่ีขายได้ จะเปล่ียนมาเป็นผลิตอะไร ท่ีผู้บริโภคต้องการมากกว่า 
เพราะสินคา้ท่ีผลิตออกมานั้นควรจะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะซือ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
พวกเขาหรือเพื่อแกปั้ญหาการอยู่รอดของพวกเขา (Customer Solution) แทนท่ีจะเป็นการอยู่รอด
ของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย 

2) ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดในการตั้งราคา
เพื่อใหผู้ผ้ลิตหรือผูจ้ัดจ าหน่ายอยู่รอดนั้น จะเปล่ียนแปลงไปเป็นการตัง้ราคาโดยการพิจารณาถึง
ตน้ทนุของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้หรือบริการนัน้มาใช ้ซึ่งการตัง้ราคานั้นจะค านวณถึง
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะจ่ายเงินซือ้สินคา้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่า
จอดรถ หรือค่าเสียเวลา เป็นตน้ 

3) ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy) การกระจายสินค้าในทุก ๆ 
จดุท่ีสามารถเป็นจุดขายได ้โดยคิดว่าหากจดุขายสินคา้หรือบริการมีมากขึน้ผูบ้ริโภคจะซือ้นัน้เป็น
เร่ืองท่ีลา้สมยัแลว้ โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายสมัยใหม่นั้นตอ้งคิดว่าจะท าอย่างไรเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายในการซือ้สินค้าหรือบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดบ้้าง เน่ืองจากตอนนีผู้บ้ริโภคจะเป็นผู้
ตดัสินใจว่าจะซือ้ท่ีไหน ซือ้มากเท่าไหร ่และซือ้เวลาใดมากกว่าการซือ้ตามช่องทางท่ีถูกก าหนดขึน้
โดยผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเพียงเท่านัน้ 

4) การส่ือสาร (Communication) วิธีการส่ือสารนั้นแทนท่ีจะใชส่ื้อเพื่อเป็นการ
กระตุน้ในการตดัสินใจซึ่งส่ิงเหล่านีเ้คยประสบความส าเร็จมาในอดีต แต่ปัจจบุันการส่ือสารจะตอ้ง
พิจารณาทัง้ส่ือและสารใดท่ีผูบ้ริโภคจะรบัฟัง ซึ่งการตลาดในวนันีไ้ม่ใช่ว่าผูบ้ริโภคจะยอมรบัฟังใน
ส่ิงท่ีผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ าหน่ายจะพูดดังเช่นเดิมเท่านั้น แต่ผูบ้ริโภคจะเลือกฟังและไม่ฟัง เลือกท่ีจะ
เชื่อและไม่เชื่อ ดงันัน้การส่งเสริมการตลาดจึงควรหนัมาใหค้วามส าคญัในเร่ืองการส่ือสารมากกว่า
การลด แลก แจก หรือแถม แต่ควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งเร่ืองราว สรา้งความไวว้างใจ ความ
เชื่อใจ ผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการรบัฟังมากกว่า 

จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผูบ้ริโภค เป็นกลยทุธท์างการตลาดท่ีเกิดจากการเปล่ียนมมุมองของส่วนประสมทางการตลาดหรือ 
Marketing Mix 4P's จากเดิมจะเป็นมมุมองของทางผูผ้ลิตสินคา้ว่าจะท าอย่างไรใหล้กูคา้พึงพอใจ
ในสินคา้ ในขณะท่ีกลยุทธ ์4C's จะเปล่ียนจากมุมมองของผูผ้ลิตมาเป็นมุมมองจากทางผูบ้ริโภค
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แทน ซึ่งมุ่งเน้นไปถึงส่ิงท่ีผู้บริโภคตอ้งการ ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรบัได ้ความสะดวกของผูบ้ริโภค 
และการส่ือสารท่ีผู้บริโภคสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงได้ ซึ่งจะสามารถท าใหต้อบโจทยผ์ู้บริโภคได้
ตรงความตอ้งการมากยิ่งขึน้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผูบ้ริโภค มาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคิดและออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิง เจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์

5.1 ความหมายของผลิตภัณฑ ์
วิทวสั รุง่เรืองผล (2555) ผลิตภณัฑ ์(Product) ในความหมายทั่วไป จะหมายถึงกลุ่ม

ขององคป์ระกอบหรือลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งความหมายดงักล่าว นักการตลาดเห็นว่า
เป็นความหมายอย่างแคบ จึงได้ก าหนดนิยามของผลิตภัณฑ ์(Product) ขึน้มา คือส่ิงท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ในท่ีนีห้มายความว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีนักการตลาดใช้ได้
รวมถึงบริการ แนวความคิด บุคคล องค์กร และอื่น ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคได ้ซึ่งผลิตภัณฑใ์นความหมายนี ้อาจเป็นไดท้ัง้ส่ิงท่ีสามารถจับตอ้งได ้หรือจบัตอ้งไม่ได ้
รวมทัง้องคป์ระกอบอื่น ๆ อันเป็นส่วนหน่ึงของการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาทิเช่น 
ตรายี่หอ้ คุณภาพ สี กล่ิน บรรจุภัณฑ์ การรบัประกัน การบริการหลังการขายและพนักงานขาย 
เป็นตน้ 

จิรเดช สมจิตรนึก (2557) (อา้งอิงจาก สิทธิ์ ธีรสรณ์. 2552) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด และเป็นหัวใจหลกัขององคก์ร โดยผูผ้ลิต
หรือผูจ้ัดจ าหน่ายเสนอผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ถา้ผลิตภัณฑไ์ม่เป็นไป
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการซือ้หรือใชบ้ริการได ้บริษัทก็จะไม่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ เวน้เสียแต่จะ
ท าการปรบัปรุงอะไรบางอย่างในตวัผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความน่าสนใจ 

จิรเดช สมจิตรนึก (2557) (อ้างอิงจาก ภาวินี กาญจนาภา. 2554) ผลิตภัณฑ ์
หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ ์บริการ แนวความคิด เครื่องหมาย หรือสญัลักษณ์
ต่าง ๆ ท่ีถกูออกแบบออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของผูบ้ริโภค 

กัญ จพ ร วงศ์ ศิ ริ สิ น  (2559 )  (อ้า งอิ งจ าก  ศิ ริ ว รรณ  เสรี รัตน์ แล ะคณ ะ . 
2552)  ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนองความจ าเป็น และความตอ้งการของ
ตลาด ในการวางแผนส่วนประสมการตลาดเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดผลิตภณัฑ ์โดยถือเกณฑเ์พื่อให้
ลกูคา้พิจารณาส่ิงท่ีน าเสนอ 3 ประการ คือ 
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1) รูปลกัษณะและคณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์
2) ส่วนประสมบริการ และคณุภาพการบริการ 
3) ความเหมาะสมของราคา จะพิจารณาจากเกณฑค์ณุค่าผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 

การจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการตลาดเป้าหมาย จะต้องเลือก
ผลิตภณัฑ ์และสายของผลิตภณัฑ ์จนถึงตรายี่หอ้ รูปรา่ง และบรรจภุณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ได้ ทัง้นีเ้พื่อท าให้การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดด าเนินไปได้
ดว้ยดี แมผ้ลิตภัณฑเ์ป็นเพียงดา้นเดียวของส่วนประสมทางการตลาด แต่ก็เป็นตวัส าคญัท่ีนักการ
ตลาดตอ้งมีการยกขึน้มาพิจารณาเป็นอนัดบัแรก  

5.2 องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์(Product Component) 
เพ็ญโสภา ป่ินพงศา (2554) (อา้งอิงจาก Kotler. 1997) กล่าวว่า องคป์ระกอบของ

ผลิตภัณฑ ์นั่นคือ การพิจารณาเร่ืองคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ี์มีความสามารถท่ีจะจูงใจตลาดได้
โดยถือเกณฑ ์4 ขอ้ และองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์จะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะตอ้งค านึงถึงคุณสมบัติ กล่าวไดว้่า ความสามารถของผลิตภัณฑ์ท่ีจะจูงใจตลาด มีลักษณะ
และคณุภาพ คณุภาพบริการ ส่วนประสมบริการ โดยขณะเดียวกันการตัง้ราคา ถือเกณฑค์ณุค่าท่ี
ใหผู้บ้ริโภครบัรู ้(Value-Based Prices) ซึ่งการก าหนดองคป์ระกอบผลิตภัณฑน์ั้นจะตอ้งค านึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้ 

1) ผลิตภัณฑ์หลัก  (Core Product) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีส าคัญ ของ
ผลิตภัณฑท่ี์ส าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีผูผ้ลิตเสนอขายกับผูบ้ริโภค ซึ่งอาจเป็นเรื่องของประโยชนใ์ช้
สอย การแกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ การขายความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การประหยัด ตวัอย่าง 
เช่นผลประโยชนท่ี์ส าคญัของหนงัสือพิมพ ์คือ การใหข้่าวสาร และ การใหค้วามบนัเทิง 

2) รูปร่างของผลิตภัณฑ ์(Tangible Product) หรือผลิตภัณฑ ์(Basic Product) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรบัรูไ้ด้ ซึ่งเป็นส่วนท่ีท าการเสริม
ผลิตภณัฑใ์หท้ าหนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบูรณม์ากขึน้หรือเชิญชวนใหน่้าใชย้ิ่งขึน้ มีดงันี ้

2.1) คณุภาพ (Quality) 
2.2) รูปรา่งลกัษณะ (Feature) 
2.3) รูปแบบ (Style) 
2.4) การบรรจภุณัฑ ์(Packing) 
2.5) ตราสินคา้ (Brand)  
2.6) ลกัษณะทางกายภาพอื่น ๆ (Other physical product) 
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3) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (Expect Product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่ผูซ้ือ้คาดหวงัจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สินคา้ การเสนอผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง
จะค านึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Satisfaction) เช่น สินค้า MNG ส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคคาดหวงัจะไดร้บั คือ ความสวยงามท่ีผูบ้ริโภคสวมใส่ 

4) ผลิตภัณฑค์วบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนเ์พิ่มเติม หรือ
บริการท่ีผูซ้ือ้จะไดร้บัควบคู่พรอ้มกับการซื่อสินคา้ ซึ่งประกอบด้วย การบริการก่อนการขายและ
การบริการหลังการขาย ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะจัดผลิตภัณฑ์ควบโดยมีการส่งมอบใหค้นกลางใน
รูปแบบดงันี ้

4.1) การติดตัง้ (Installation) 
4.2) การขนส่ง (Transportation) 
4.3) การบัประกนั (Insurance) 
4.4) การใหสิ้นเชื่อ (Credit) 
4.5) การใหบ้ริการอื่น ๆ (Service) 

ปัจจัยท่ีตอ้งค านึงถึงการก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ (เพ็ญโสภา ป่ินพงศา, 
2554) 

1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Different) และ (หรือ) ความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) 

2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชนพ์ืน้ฐาน รูปลกัษณ ์คณุภาพ บรรจภุณัฑ ์ตราสินคา้ 

3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคณุค่าในจิตใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

4) การพัฒนาผลิตภัณฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลิตภัณฑม์ีลักษณะ
ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึน้อยู่เสมอ (New and improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งขึน้ดว้ย 

5) กลยทุธเ์กี่ยวกบัส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์
(Product Line) 

กัญจพร วงศ์ศิริสิน (2559) (อ้างอิงจาก Kotler. 2016) กล่าวว่า องคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product Component) หมายถึงการพิจารณาถึงคณุสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์สามารถจงู
ใจตลาดไดโ้ดยถือเกณฑค์ุณสมบติั 5 ประการ โดยท่ีองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์จะเป็นแนวทางท่ี
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ใชใ้นการก าหนดนโยบายของผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะตอ้งค านึงถึงคุณสมบัติ กล่าวคือ ความสามารถของ
ผลิตภณัฑใ์นการจงูใจตลาด ลักษณะและคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมบริการและคณุภาพ
บริการ และในขณะเดียวกันการตั้งราคานั้นถือเกณฑ์คุณค่าท่ีลูกค้ารับรู ้ (Value-Base Prices) 
โดยคอทเลอรไ์ดก้ าหนดองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในประเด็นต่าง ๆ 
ดงันี ้

1) ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชน์พืน้ฐานท่ีส าคัญของ
ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตเสนอขายกับผูบ้ริโภค ซึ่งอาจเป็นเรื่องของประโยชนใ์ชส้อย การแกปั้ญหาใหก้ับ
ลกูคา้ การขายความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความประหยัด ยกตัวอย่างเช่น ประโยชนข์อง 
Pre-Serum คือการบ ารุงผิวใหก้ระจ่างใส มีความชุ่มชื่น เรียบเนียน ลดสิว และลดเลือนริว้รอย โดย
ช่วยท าใหผิ้วแข็งแรงขึน้ 

2) รูปร่างของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) คือ ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคสามารถสัมผัส จับต้อง หรือรับรู ้ได้ ซึ่งเป็นส่วนท่ี จะท าการส่งเสริมให้
ผลิตภณัฑม์ีความน่าดึงดูดมากขึน้ และท าหนา้ท่ีสมบูรณ์ขึน้ ทัง้ยังเชิญชวนใหม้ีความน่าใชย้ิ่งขึน้ 
ไดแ้ก่ 

2.1) คุณภาพ (Quality) คือ ผลิตภัณฑ์สามารถมีประสิทธิภาพในการออก
ฤทธิ์ไดต้ามเวลาท่ีระบุไว ้หรือเนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑม์ีความเสถียรไม่เปล่ียนเนือ้สัมผัสไปตาม
อณุหภมูิท่ีเปลี่ยนไป 

2.2) รูปรา่งลกัษณะ (Feature) หมายถึงรูปแบบของเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑ์
ท่ีถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบ เช่น เนือ้ครีม เนือ้เจล เนือ้เซรั่ม เนือ้ออยล ์เนือ้โลชั่น เนือ้เอส
เซนส ์เป็นตน้ 

2.3) รูปแบบ (Style) เช่น ผลิตภัณฑ์ Pre-Serum มีการผลิตมาใหเ้หมาะกับ
คนท่ีมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น บุคคลท่ีมีผิวมนั แหง้ ผสม ผิวแพง้่าย ไปจนใชไ้ดก้ับทกุสภาพผิว 
ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกส่ิงท่ีตอบโจทยก์บัปัญหาผิวของตวัเองไดอ้ย่างมากท่ีสดุ 

2.4) การบรรจุภัณฑ ์(Packaging) ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของ Pre-Serum แต่
ละแบรนด์มีหน้าตาท่ีโดดเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น Biotherm Life Plankton Essence มี
ลักษณะเป็นสีฟ้าให้ความรูสึ้กท่ีถึงทะเลท่ีเป็นส่วนผสมของตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรงของขวดให้
ความรูสึ้กท่ีหรูหรา จบัถนดัมือ ถึงจะเป็นขวดแกว้แต่ก็หนาและแข็งแรง ไม่แตกหรือบิดรูปไดง้่าย 

2.5) ตราสินคา้ (Brand) ปัจจุบนัแบรนด ์Skin Care ชั้นน าเกือบทุกแบรนดท่ี์
มีการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Pre-Serum เช่น Biotherm ผลิต Pre-Serum ออกมาในรุ่น Life 
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Plankton Essence รองรบักลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการใหผิ้วมีความแข็งแรงมากขึน้ ลดการแพแ้ละระคาย
เคือง ส่วน SK-II ผลิต Pre-Serum ออกมาในรุ่น Facial Treatment Essence รองรบักลุ่มลูกคา้ท่ี
ต้องการให้ผิวเกิดการผลัดเซลล์ตามวงจรการผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้มีความกระจ่างใส และ 
Sulwhasoo ผลิต Pre-Serum ออกมาในรุ่น First Care Activating Serum รองรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ความต้องการให้ผิวสามารถรับ Skincare ตัวอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึน้ และช่วยให้ผิวคงความสมดุล มี
ความชุ่มชื่นและไม่แหง้ เป็นตน้ 

3) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expect Product) ก็คือ กลุ่มคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง 
ๆ ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวังท่ีจะไดร้บัมา และใชท้ าเป็นขอ้ตกลงการซือ้สินคา้และหรือบริการ การเสนอ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ซือ้คาดหวังนั้นจะมีการค านึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer 
Satisfaction) เช่น สินค้า Pre-Serum ส่ิงท่ีผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับคือ ไม่มีสารอันตราย ไม่
ก่อใหเ้กิดอาการแพ ้สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูบ้ริโภค เช่น ท าใหรู้สึ้กถึงผิวท่ีดอู่อนกว่าวยั 

4) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) ก็คือ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มหรือ
บริการท่ีผูซ้ือ้นั้นจะไดร้บัมนัพรอ้มกบัการซือ้สินคา้ บริการ ประกอบไปดว้ย การใหบ้ริการก่อนการ
ขายและการใหบ้ริการหลังการขาย รวมไปถึงการรบัประกันความพึงพอใจ ในส่วนใหญ่ผูจ้  าหน่าย
จะจดัผลิตภณัฑค์วบใหโ้ดยจะมีการส่งมอบใหค้นกลางในรูปแบบดงัต่อไปนี ้

4.1) การติดตัง้ (Installation) 
4.2) การขนส่ง (Transportation) 
4.3) การรบัประกนั (Insurance) 
4.4) การใหสิ้นเชื่อ (Credit) 
4.5) การใหบ้ริการอื่น ๆ (Service) 

ส าหรบับางแบรนดอ์าจมีการการนัตีว่าใชแ้ลว้จะช่วยลดอายผิุวลง หลงัจากใชไ้ป
แลว้ 8 วันหรือบางแบรนด์มีการคืนเงินกลับใหลู้กค้า เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นก่อให้เกิดอาการแพ ้โดย
จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยเ์ป็นตวัยืนยนั เป็นตน้ 

5) ศักยภาพท่ีเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) คือ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือพัฒนาต่อไปจากผลิตภัณฑ์เดิมในทอ้งตลาด 
เพื่อท าการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื ้อท่ีดีต่อ ๆ ไปในอนาคต เช่น สามารถท าให้
ผลิตภณัฑต์วัอื่นถกูดดูซึมเขา้สู่ผิวไดดี้ยิ่งขึน้ เป็นตน้  
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ภาพประกอบ 7 โมเดลองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์5 ระดบั (Five product levels) 
 

ท่ีมา :สรลักษณ์ ใสเกือ้ (2553). ปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานคร. p. 18 

 
ศิริวรรณ เสรีรตัน์  และคณะ (2552) กล่าวว่า ประเภทผลิตภัณฑ์ (สินค้า) บริโภค 

[Consumer Product (Goods)] ผลิตภัณฑ์บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ซื ้อนั้นต้องการซื ้อเพื่ อ
น าไปใชง้าน ส่วนบุคคลท่ีเป็นการบริโภคขั้นสุดทา้ย จะท าการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถ
จ าแนกไดต้ามอุปนิสัยในการซือ้หรือพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคได้ดังนี ้(กัญจพร วงศ์ศิริสิน, 
2559) (อา้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. 2543) 

1) ผลิตภัณ ฑ์สะดวกซื ้อ  [Convenience Product (Goods)] ผลิตภัณ ฑ์ ท่ี
ผูบ้ริโภคซือ้ บ่อย หรือซือ้กะทนัหนั โดยจะใชค้วามพยายามในการเลือกซือ้นอ้ย เช่น ผา้อนามยั ยา
สีฟัน เป็นตน้ ซึ่งสามารถจดัไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 

1.1) ผลิตภัณฑ์หลัก [Staple Products (Goods)] ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใชเ้ป็น
ปกติในชีวิตประจ าวนั ท่ีราคาไม่แพง มีการใชบ้่อย เช่น ยาสีฟัน ยาสระผม 

1.2) ผลิตภัณฑ์ซื ้อ ฉับพลัน  [Impulse Goods (Product)] ผลิตภัณฑ์ ท่ี
ประเภทสะดวกซื ้อ ท่ีผู้ซือ้จะไม่ได้วางแผนในการซือ้แต่ละครัง้ แต่จะมีการซือ้เพราะได้รับแรง
กระตุน้ใหเ้กิดการซือ้ทนัทีทนัใด เป็นการซือ้แบบฉับพลนัแบ่งออกได ้4 ประเภท คือ 
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1.2.1) การซือ้ฉับพลันโดยไม่ไดต้ั้งใจ (Pure Impulse Buying) เป็นการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑโ์ดยผูบ้ริโภคไม่ไดม้ีความคิดท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑม์าก่อน เป็นการตัดสินใจซือ้
จากแรงกระตุน้จริง ๆ เช่น จากการสาธิตของพนกังานขาย บรรจภุณัฑส์วยงาม เป็นตน้ 

1.2.2) การซื ้อ ฉับพลัน เกิดจากการระลึก ได้  (Reminder Impulse 
Buying) เป็นการตดัสินใจซือ้ท่ีผูบ้ริโภคนึกขึน้ไดใ้นระหว่างเดินเลือกซือ้ของ โดยเห็นผลิตภัณฑน์ั้น
แลว้ระลึกขึน้ไดว้่า เป็นผลิตภัณฑท่ี์หมดพอดี หรือพบผลิตภณัฑท์ าใหร้ะลึกถึงการโฆษณาท่ีพูดถึง
ประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ึงตอ้งการทดลองใช ้

1.2.3) การซื ้อ ฉับพลัน จ ากการเสนอแนะ  (Suggestion Impulse 
Buying) เป็นการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ด้วยการเห็นผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึง จากนั้นท าให้เกิดการ
ตอ้งการซือ้ ผลิตภัณฑอ์ีกชนิดหน่ึง อย่างเช่น เห็นแปรงสีฟันแลว้เกิดนึกถึงยาสีฟัน เห็นยาสระผม
นึกถึงครีมนวดผม เป็นตน้ 

1.2.4) การซือ้ฉับพลันท่ีก าหนดเงื่อนไขไว้ (Planned Impulse Buying) 
เป็นการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑโ์ดยมีการวางแผนไว้ขา้งในใจ กล่าวไดว้่า จะตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ก็ต่อเมื่อมีของแถม หรือมีราคาพิเศษ เช่น เดินหา้งสรรพสินค้าแลว้เจอผลิตภัณฑส์ะดวกซือ้ ท่ีลด
ราคา ก็ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้โดยทนัที 

1.3) ผลิตภัณฑ์ท่ีซือ้เมื่อยามฉุกเฉิน [Emergency Products (Goods)] คือ
ผลิตภัณฑ์สะดวกซื ้อท่ีผู้ซื ้อไม่ได้วางแผนการซื ้อมาก่อน แต่ซื ้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้
ผลิตภณัฑอ์ย่างฉับพลนั ดงันัน้ผูซ้ือ้จะตดัสินใจซือ้โดยไม่ค านึงถึงราคาและคณุภาพ เพราะเป็นการ
ซือ้เพื่อแกไ้ขเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ เช่น ยาแกป้วดศีรษะ ผา้อนามยั เป็นตน้ 

2) ผลิตภณัฑเ์ลือกซือ้ [Shopping Products (Goods)] ผลิตภัณฑท่ี์ผูซ้ือ้มกัจะมี
การเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซือ้ และปัจจัยท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ ได้แก่ ความเหมาะสม 
คณุภาพ ราคา และรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 จ าพวก คือ 

2.1) ผลิตภัณฑ์เลือกซือ้ท่ีเหมือนกัน [Homogeneous Shopping Products 
(Goods)] คือ ผลิตภัณฑ์เลือกซื ้อท่ีผู้บริโภคเห็นได้ว่า มีลักษณะพื ้นฐานทั่วไปเหมือนกัน การ
ตดัสินใจซือ้จะขึน้ อยู่กบัราคาเป็นหลกั เช่น เครื่องซกัผา้ โทรทศัน ์รองเทา้นกัเรียน เป็นตน้ 

2.2) ผลิตภัณฑ์เลือกซื ้อ ท่ีมีความต่างกัน [Heterogeneous Shopping 
Products (Goods)] คือ ผลิตภัณฑ์เลือกซื ้อ ท่ีผู้ซื ้อ เห็นได้ว่า  มีคุณลักษณะต่างกันจึงต้อง
เปรียบเทียบดา้นรูปแบบคณุภาพ ความเหมาะสมซึ่งลกัษณะดังกล่าวมีความส าคญัมากกว่าราคา 
เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า เฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ 
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3) ผลิตภัณฑ์ท่ีเจาะจงซื ้อ [Specialty Products (Goods)] เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตัวท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ และลูกคา้เต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามในการไดม้า 
อีกทัง้ลกูคา้มีความซื่อสัตยต่์อตรายี่หอ้ของผลิตภัณฑ ์ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้จะขึน้อยู่กับ คณุภาพ 
ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจท่ีจะได้รับ จากท่ีลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมากกว่าราคา เช่น 
เครื่องส าอาง คลินิกเสริมความงาม กลอ้งถ่ายรูป น า้หอม 

4) ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื ้อ [Unsought Products (Goods)] ก็คือผลิตภัณฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคยังไม่รูจ้ักหรือเป็นท่ีรูจ้ักแต่ไม่คิดซือ้ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งซือ้ มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรืออาจเป็นผลิตภณัฑเ์ก่าท่ีไม่เห็นความจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ประกนัชีวิต 

5.3 คุณสมบัติที่ดีขององคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์
คุณสมบัติท่ีดีขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี ้(เพ็ญโสภา ป่ินพงศา, 

2554)  
5.3.1 รูปแบบของสินค้า หรือ ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical 

Characteristics of Goods) จะเป็นลักษณะท่ีกลุ่มลูกคา้สามารถมองเห็นได ้และสามารถรบัรูไ้ด้
ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 อนัไดแ้ก่ รูป, รส, กล่ิน, เสียง, การสมัผสั 

5.3.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ ์(product quality) เป็นการวัดการท างาน และวัด
ความทนทานของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ด้านการวัดคุณภาพตามหลักความพอใจของลูกค้า และ
คุณภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ถา้สินคา้มีคุณภาพต ่า ผูซ้ือ้จะไม่ท าการซือ้ซ า้ ถา้สินคา้ราคาสูงไป 
เกินอ านาจการซือ้ของผู้บริโภค สินค้าจะไม่สามารถท าการจ าหน่ายได้ และสินค้าควรจะต้องมี
คณุภาพระดบัใดบา้ง มีตน้ทนุเท่าใดจึงเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค รวมถึงคณุภาพของสินคา้ควรมี
ความสม ่าเสมอ มีมาตรฐานท่ีสามารถสรา้งการยอมรบั และมีความน่าเชื่อถือต่อตวัสินคา้ทกุครัง้ท่ี
ซือ้ กล่าวคือ ผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการควบคมุคณุภาพสินคา้อยู่เสมอ 

5.3.3 ราคาสินค้า (Price) นั้นเป็นเงินท่ีบุคคลยอมจ่ายเพื่อซื ้อสินค้าและหรือ
บริการ ซึ่งสามารถแสดงเป็นมูลค่า ท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั ซึ่ง
ราคามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซือ้ โดยการตัดสินใจตัง้ราคานั้นควรจะมีความสอดคล้องกับ
ปรชัญาหรือแนวคิดทางการตลาด และการตัดสินใจด้านราคาไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีราคาสูงหรือ
ราคาต ่าแต่ควรเป็นราคาท่ีมองเห็นว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณค่าท่ีสามารถตัง้ราคาสูงได้ และการปรบั
ราคาขึน้หรือการปรบัราคาลงจะตอ้งพิจารณาถึงความอ่อนไหวดา้นราคาของผูบ้ริโภคดว้ย 

5.3.4 ชื่อเสียงของสินค้าหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ  (Name) ค า 
(Term) สญัลกัษณ ์(Symbol) การออกแบบ (Design) รวมไปถึงส่วนประสมของ ของดงักล่าว เพื่อ
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ระบุไดถ้ึงตวัสินคา้และหรือบริการของผูข้ายบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มของผูข้าย เพื่อแสดงให้
เห็นถึงลักษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้น 
ขึน้อยู่กับชื่อเสียงของผูข้าย หรือตราสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเจาะจงซือ้ เช่น กระเป๋ายี่หอ้ปราดา้ 
นาฬิกายี่ห้อคาเทียร ์ซึ่งเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ด้วยเหตุผลด้านจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผล
ทางดา้นเศรษฐกิจ หรือประโยชนท่ี์ไดร้บัจากตราสินคา้ ดว้ยเหตนีุเ้องจึงตอ้งมีการพฒันาตราสินคา้
ใหผู้บ้ริโภคไดร้บัรู ้

5.3.5 บรรจภุณัฑ ์(Packaging) นัน้หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งในการออกแบบ 
และการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือส่ิงท่ีห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ โดยส่ิงนีเ้ป็นตัวท่ีท าให้เกิดการรบัรู ้คือ การ
มองเห็นสินค้า เมื่อกลุ่มลูกค้าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ ก็จะน าไปสู่การจูงใจให้เกิดความ
ตอ้งการซือ้ และก่อใหเ้กิดการตัดสินใจซือ้ในท่ีสุด ดังนั้นบรรจภุัณฑจ์ึงตอ้งโดดเด่นอาจจะแสดงให้
เห็นถึงต าแหน่งผลิตภณัฑน์ัน้ 

5.3.6 การออกแบบผลิตภัณฑ ์(Design) เป็นงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบ ลกัษณะ 
การบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ดังนั้นการ
ออกแบบจึงมีความส าคัญส าหรับสินค้าต่าง ๆ มาก ดังนั้นผู้ผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบจึงตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อออกแบบสินคา้ใหม้ีความดึงดูดใจและ
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคนอกจากนีก้ารออกแบบยังใชเ้ป็นหลกัเกณฑท์ าใหผ้ลิตภณัฑ์นัน้มีความ
แตกต่าง โดยค านึงถึงเหตผุลจงูใจใหล้กูคา้ซือ้สินคา้ ซึ่งมีทัง้ดา้นเหตผุล และอารมณ ์

5.3.7 การรับประกัน และการรับประกันสินค้า (Warranty and Guarantee) 
ความหมายต่างกนั ดงัต่อไปนี ้

5.3.7.1 การรบัประกนั หรือใบรบัประกัน เป็นเอกสารท่ีมีขอ้มูล ขอ้ความระบุ
ถึงการรบัประกันสินคา้ ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะชดเชยใหก้ับผูซ้ือ้ เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถท างาน
ได้ในเวลาท่ีก าหนด การรบัประกันเป็นเครื่องมือในการแข่งขันโดยเฉพาะสินค้าประเภท รถยนต์ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องจักร เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการซือ้สินคา้ของลูกคา้ รวมถึงการสรา้ง
ความเชื่อมั่นของบริษัท ฉะนั้นการเสนอการรบัประกันสินคา้แบบเป็นลายลักษณอ์ักษร หรือดว้ย
ค าพดูโดยทั่วไป  

5.3.7.2 การรบัประกันสินคา้หรือบริการ คือขอ้ความท่ียืนยันไดว้่าผลิตภัณฑ์
จะสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือมีการประกนัว่าหากสินคา้ใชไ้ม่ไดบ้ริษัทยินดีคืนเงิน 

5.3.8 สี (Color) เรื่องสีของผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเชิญชวนและเกิดแรงจูงใจให้
เกิดการซือ้ เพราะสีท าใหเ้กิดอารมณจ์ิตวิทยา อีกทัง้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เช่น สถานบนัเทิง
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ต่าง ๆ ก็ใชสี้ช่วยอย่างมาก หรือแมก้ระทั่งการโฆษณาการส่งเสริมการขาย ก็ยงัใชสี้เขา้มาช่วยให้
เกดิการรบัรู ้สีจะช่วยท าใหเ้กิดความโดดเด่น  

5.3.9 การให้บริการ (Service) การตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคบางครัง้ก็ขึน้อยู่กับ
นโยบายการให้บริการแก่ผูบ้ริโภคของผูข้ายหรือผู้ผลิต เช่น ผูบ้ริโภคมักจะซือ้สินค้ากับรา้นคา้ท่ี
ใหบ้ริการดีและถกูใจ ซึ่งในปัจจบุนัผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะเรียกรอ้งการบริการจากผูข้ายมากขึน้ 

5.3.10 วัตถุดิบ (Raw Material) จะใช้ในการผลิต ผู้ผลิตมีทางเลือกท่ีจะใช้
วัตถุดิบ หรือใช้วัสดุท่ีหลากหลายในการผลิต ซึ่งการตัดสินใจเรื่องนี ้ผู้ผลิตต้องค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคว่ามีความพอใจแบบไหน ตลอดจนพิจารณาเร่ืองตน้ทุนในการผลิต และขีด
ความสามารถในเร่ืองจดัหาวตัถดิุบ 

5.3.11 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และภาระผลิตภัณฑ์ (Product Safety 
and Product Liability) เป็นประเด็นท่ีส าคัญของธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญ และเป็นประเด็นของปัญหา
ดา้นจริยธรรมทัง้ทางธุรกิจและทางผูบ้ริโภค ผลิตภัณฑท่ี์ไม่ปลอดภยันั้นจะท าใหผู้ผ้ลิตหรือผูข้าย
เกิดภาระ ซึ่งเป็นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าใหเ้กิดการท าลายหรือเป็นอนัตรายส าหรบัผูผ้ลิต
จะตอ้งรบัผิดชอบ ซึ่งประเด็นนีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าใหธุ้รกิจตอ้งการรบัประกนัขึน้ 

5.3.12 มาตรฐาน (Standard) เมื่ อมี เทคโนโลยี เกิดใหม่  จะต้องค านึงถึ ง
ประโยชน์ และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จ านวนมากในตลาดจะมีการออกแบบท่ีได้มาตรฐาน โดย
มาตรฐานเหล่านีต้้องมีการควบคุมจากเหล่าสมาคมผูป้ระกอบอาชีพและหน่วยงานรฐับาลทัง้ใน
ระดบัประเทศไปจนถึงระดบัโลก 

5.3.13 ความเขา้กันได ้(Compatibility) การออกแบบผลิตภัณฑใ์ห้เกี่ยวขอ้งกับ 
ความคาดหวงัของผูซ้ือ้ และสามารถใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบติัโดยไม่มีปัญหาในการใชง้าน 

5.3.14 คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product value) มีลักษณะของผลตอบแทนท่ีได้รับ
จากการใช้ ซึ่งผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ีเกิดขึน้จากความพึงพอใจในการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์สงูกว่าตน้ทนุท่ีผูบ้ริโภคซือ้ 

5.3.15 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Variety) ท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ
พอใจที่ไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีมีตวัเลือกมากกว่า  

การน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑม์าใชค้รัง้นีเ้พื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ ว่ามีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตเครื่องส าอางในงานวิจัยฉบับนีอ้ย่างไร 
และมีความส าคัญอย่างไรกับสินค้าประเภทเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ โดย
เครื่องส าอางเป็นสินค้าจัดอยู่ในสินค้าสะดวกซือ้ (Convenience Goods) ซึ่งผู้บริโภคท่ีเห็นตรา
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สินคา้แลว้จะซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตท้นัที เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยม
อยู่ในขณะนี ้รวมถึงมีความคาดหวงัจากผลิตภณัฑอ์ยู่แลว้จากการโฆษณา ภาพยนตร ์หรือส่ือต่าง 
ๆ และสินคา้มีราคาไม่แพงมากนกั ดังนั้นผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดเร่ือง องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์มา
ใช้ในการสรา้งกรอบแนวคิดและออกแบบแบบสอบถาม มาใช้ในการสรา้งกรอบแนวคิดและ
ออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

6.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ

พฤติกรรมท่ีบุคคลท าการคน้หา ใชจ้่ายซือ้สินค้าหรือบริการ ใช้งาน และประเมินผล โดยท่ีมีการ
คาดหวงัในตวัสินคา้หรือบริการนัน้ ๆ ว่าจะสามารถใหก้ารตอบสนองความตอ้งการตามท่ีคาดหวัง
ต่อบุคคลนัน้ได ้ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงวิธีการท่ีแต่ละบุคคลใชใ้นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคสินคา้หรือบริการ โดยนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า สินคา้หรือบริการท่ี
จะน าเสนอขายนัน้ ใครคือลูกคา้ (Who) ลูกคา้ตอ้งการซือ้อะไร (What)ท าไมลกูคา้ถึงตัดสินใจซือ้ 
(Why) ลูกคา้มีการซือ้อย่างไร (How) ซือ้เมื่อไหร่ (When) ซือ้ท่ีไหน (Where) และมีการซือ้และใช้
สินคา้บ่อยครัง้มากเพียงใด (How often) รวมถึงมีการศึกษาว่า ใครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้(สนธยา เฉลิมเกียรติศกัด์ิ, 2560) (อา้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรตัน.์ 2538) 

ชิฟแมน และ คานุค ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของ
ผูบ้ริโภคท่ีแสดงการเสาะหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล และการบริโภคสินคา้หรือบริการ ซึ่ง
ผูบ้ริโภคค่ะว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้(ทวิสนัต ์โลณานรุกัษ์, 2558) (อา้งอิง
จาก Schiffman and Kanuk. 1997) 

อาร์ม สต รอ ง และ  คอท เลอ ร์ (Armstrong Gary & Philip Kotler, 2555) ให้
ความหมายพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคว่าเป็นพฤติกรรมการซือ้ขั้นสุดท้าย ไดแ้ก่ บุคคล และ
ครวัเรือนต่าง ๆ ท่ีซือ้สินคา้หรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัว ผูบ้ริโภคขัน้สุดทา้ยนีท้ัง้หมดเรียกว่า 
ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ซึ่งผู้บริโภคจะมีการตอบสนองต่อความพยายามทาง
การตลาดต่าง ๆ โดยจุดเร่ิมตน้ คือ แบบจ าลองส่ิงกระตุน้ และการตอบสนองของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อื่น ๆ ท่ีเขา้มาสู่กล่องด าหรือท่ีเรียกว่าความรูสึ้กนึก
คิดของผูซ้ือ้ (Black Box) จนก่อใหเ้กิดการตอบสนองบางอย่าง นักการตลาดตอ้งหาค าตอบใหไ้ด้
ว่า อะไรอยู่ในกล่องด าของผู้ซือ้ ส่ิงกระตุ้นทางการตลาดเหล่านี้ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ส่วน
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ประสมทางการตลาด (4P's) ไดแ้ก่ กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ส่วนส่ิงกระตุน้อื่น ๆ จะประกอบไปดว้ย ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอยู่แวดลอ้มผู้ซือ้ ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง ไปจนถึงวัฒนธรรม ส่ิงกระตุน้เหล่านีถู้กป้อนเขา้สู่กล่อง
ด าของผูซ้ือ้ และแปลงเป็นการตอบสนองของผู้ซือ้ในรูปแบบของตราสินคา้ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
บริษัท รวมไปถึงรูว้่าผู้บริโภคจะซือ้อะไร ซือ้เมื่อไหร่ ซือ้ท่ี ไหน และซือ้บ่อยเพียงใด โดยนักการ
ตลาดตอ้งท าความเข้าใจว่า ส่ิงกระตุ้นต่าง ๆ จะถูกเปล่ียนไปสู่การตอบสนองได้อย่างไรภายใน
กล่องด าของผูบ้ริโภค ซึ่งมี 2 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนแรกลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการรบัรูแ้ละ
การตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ และส่วนท่ีสอง กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูซ้ือ้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

ท่ีมา: ญาณิศา โยทา (2560). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้แป้งเย็นของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร. P 17. 

 
ญาณิศา โยทา (2560) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกี่ยวกับการเลือกซือ้ 

และใช้สินค้าหรือบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยวิเคราะห์ว่าใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย ผูบ้ริโภคซือ้อะไร ท าไมจึงซือ้ ใครมีส่วนรว่มในการตัดสินใจซือ้ ผูบ้ริโภคซือ้เมื่อใด ซือ้ท่ี
ไหน และซือ้อย่างไร 
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6.2 องคป์ระกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ญาณิศา โยทา (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ แสดงค าถาม 7 

ค าถาม (6W 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ มีรายละเอียดดงันี ้
ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ ลักษณะกลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร ์

ภมูิศาสตร ์จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห ์และพฤติกรรมศาสตร ์
 กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวขอ้ง คือ กลยุทธก์ารตลาด 4Ps ซึ่งจะประกอบดว้ย 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

6.2.2 ผูบ้ริโภคคืออะไร (What does consumer buy) 
ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาก

สินคา้หรือบริการ คณุสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง 
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเกี่ยวขอ้ง คือ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

หลกั, รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพ บรรจภุณัฑ ์รูปแบบ ตราสินคา้ ลกัษณะนวัตกรรม เป็น
ตน้, ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างทางการ
แข่งขนั 

6.2.3 ท าไมผูบ้ริโภคถึงซือ้ (Why does consumer buy) 
ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ วัตถุประสงค์การซือ้ ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพื่อสนอง

ความต้องการของตน ซึ่งจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ คือ ปัจจัยทางสังคม 
วฒันธรรม ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง ใชม้ากท่ีสุด จะเป็น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, การ
ส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา จ าหน่ายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสมัพนัธ ์การท าข่าว เป็นตน้, กลยทุธร์าคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

6.2.4 ใครมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ (Who participates in the buying) 
ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ บทบาทกลุ่มต่าง ๆ จะมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ 

ซึ่งไดแ้ก ่ผูร้ิเริ่ม ผูม้ีอิทธิพล ผูต้ดัสินใจซือ้ ผูซ้ือ้ และผูใ้ช ้
กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์ท่ีใช้มากคือกลยุทธ์การโฆษณา 

และกลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด โดยใชก้ลุ่มท่ีมีอิทธิพลมาเกี่ยวขอ้ง 
6.2.5 ผูบ้ริโภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy)   
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ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ โอกาสในการซือ้ เช่น ช่วงวนัเวลาใดของเดือน ช่วง
เดือนใดเดือนนึงของปี หรือช่วงฤดกูาลใดของปี โอกาสพิเศษหรือวนัส าคญั 

กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์ท่ีใช้กันมาก นั้นคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด เช่น การท าการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถสอดคลอ้งกบัโอกาสซือ้ของผูบ้ริโภค 

6.2.6 ผูบ้ริโภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer buy) 
ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ ช่องทาง แหล่งท่ีผู้บริโภคท าการซื ้อ เช่น ห้าง 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ทางอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 
กลยุทธ์ท่ีการตลาดท่ีเกี่ยวข้อง คือ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัท

หรือผู้จัดจ าหน่ายจะน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางหรือ
ส่ือกลางอย่างไร 

6.2.7 ผูบ้ริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy) 
ค าตอบท่ีอยากทราบ คือ ขั้นตอนตัดสินใจซื ้อ จะประกอบด้วย การรับรู ้

ปัญหา คน้หาขอ้มลู การประเมินผลทางเลือก ตดัสินใจซือ้ และความรูสึ้กหลงัการซือ้ 
กลยทุธก์ารตลาดท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยกลยทุธ์ท่ีใชก้ันมากสดุ คือ เร่ืองการส่งเสริม

ทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย การโฆษณา การจัดจ าหน่ายโดยใชพ้นักงานในการขาย การ
ส่งเสริมการขาย ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มลูข่าว และการตลาดทางตรง เช่น พนกังานขายจะก าหนด
เป้าหมายในการจ าหน่ายใหม้ีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค 

กล่าวสรุปคือพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี
เกี่ยวกับการเลือกซือ้และใช้สินคา้หรือบริการเพื่อสนองความต้องการของตน โดยมีการใช้แนว
วิเคราะห ์6W1H คือ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซือ้อะไร ท าไมจึงซือ้ ใครมีส่วนรว่มในการ
ตดัสินใจ ผูบ้ริโภคซือ้เมื่อใด ซือ้ท่ีไหน และซือ้อย่างไร  ผูว้ิจัยจึงไดน้ าทฤษฎี 6W1H มาประยกุตใ์ช้
ในแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
7. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเคร่ืองส าอาง 

7.1 ความหมายเคร่ืองส าอาง 
หนงัสือพิมพเ์ภสชักรรม สมัยสยาม พ. ศ. 2505 ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า เครื่องส าอาง 

หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีความตัง้ใจผลิตขึน้มาส าหรบัใชก้บับุคคลใดโดยตรง เพื่อความมุ่งหมายใน
การกระท าความสะอาดหรือท าใหเ้กิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใตก้ฎหมายควบคมุอาหาร ยา 
และเครื่องส าอางของสหรฐัอเมริกา รวมไปถึง ยาท่ีใชใ้นผลิตภัณฑด์ว้ย ซึ่งจะตอ้งถูกควบคมุตาม
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กฎหมาย และในดา้นปฏิบัติการหรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตเครื่องส าอาง รวมทัง้เครื่องมือ
เครื่องใช ้ส าหรบัการท าความสะอาดร่างกายและการท าใหเ้กิดความสวยงามท่ีใชใ้นรา้นเสริมสวย
ดว้ย (ภณัฑิรา สขุสมนิรนัดร, 2558)  

โดยพระราชบญัญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2517 บญัญัติความหมายเครื่องส าอาง ดงันี ้
1.) วัตถุมุ่งหมายส าหรบัใช ้นวด ทา ถู โรย พ่น ใส่ อบ หยอด หรือวิธีอื่นต่อส่วน

ใดของร่างกาย เพื่อท าความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้ก่อเกิดความสวยความงาม
ตลอดจน เครื่องประทินผิวต่าง ๆ  

2) วตัถมุุ่งหมายส าหรบัใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ 
3) วตัถอุื่นท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงใหเ้ป็นเครื่องส าอาง 

7.2 คุณลักษณะเคร่ืองส าอาง  
ในการผลิตเครื่องส าอาง มีลักษณะการเตรียม หรือการผลิตเหมือนกับการเตรียม 

หรือการผสมยา แต่ใน กรณีของการเตรียมเครื่องส าอางนัน้มีลกัษณะเฉพาะเด่นชัดท่ีแตกต่างจาก
การผลิตอยู่ 3 เร่ือง คือ  (ดวงใจ ธรรมนิภานนท,์ 2558)  

7.2.1 สวยงามทัง้ลกัษณะรวมถึงการบรรจหีุบห่อของผลิตภณัฑ ์

7.2.2 ผลิตภณัฑม์ีกล่ินหอม 
7.2.3 ใชง้านไดง้่ายสะดวกต่อการพกพา  

เครื่องส าอางโดยทั่วไปจะต้องบอกคุณลักษณะของเครื่องส าอางนั้น ๆ ไว้ ตาม
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง 
ภาชนะและการ บรรจ ุรวมถึงการทดสอบ การตรวจหาปริมาณ และการวิเคราะหต่์าง ๆ 

7.3 ประโยชนข์องเคร่ืองส าอาง 
7.3.1 ช่วยเรื่องการตกแต่งผิวให้ดูเรียบเนียน, ผุดผ่องขึน้ เช่น แป้งแต่งหนา้ ดินสอ

เขียนคิว้ ครีมบ ารุงต่าง ๆ 
7.3.2 ช่วยเร่ืองท าความสะอาดรกัษาสขุอนามยั เช่น สบู่ ยาสระผม และยาสีฟัน 

7.3.3 ช่วยกลบเกล่ือนใหแ้ลดเูป็นธรรมชาติเช่นกลบฝา้และไฝต่าง ๆ 
7.3.4 ช่วยตกแต่งทรงผมใหอ้ยู่ทรงและสวยงามตามท่ีตอ้งการ 
7.3.5 ช่วยท าใหส้บายผิวแกค้วามอบัชืน้เช่นแป้งฝุ่ นโรยตวั 
7.3.6 ท าใหจ้ิตใจสดชื่นรูสึ้กผ่อนคลายเน่ืองจากกล่ินหอมของเครื่องส าอาง 
ประโยชนข์องเครื่องส าอาง ประการส าคญัท่ีสดุคือ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูซ้ือ้และผูใ้ชใ้หค้วามสุข สรา้งบุคลิกภาพให ้ความสวย และปกปิดริว้รอยความบกพรอ่งเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ส่วนโทษก็คือ ผู้ใช้ต้องเสียเงิน ซึ่งพบว่าในบางครั้งผลประโยชน์ท่ีได้รับ ไม่สามารถ
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ตอบสนองใหต้รงตาม ความตอ้งการของตน นอกจากนั้น อาจจะเกิดอาการแพส้ารเคมีท่ีใช ้หรือ
เกิดอาการระคายเคือง ก่อใหเ้กิดผลกระทบไดด้ว้ย และบางทีความเสียหายนีอ้าจท าใหต้อ้งรกัษา
ต่อเน่ืองท าให้เสียเงินมากขึน้ได้ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้
เหมาะสม และตอ้งตดัสินใจใหร้อบคอบ เพื่อจะไดป้ระโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ซึ่งปัจจบุันทางรฐับาลได้
ควบคมุเกี่ยวกบัอาหารและยา และไดร้วบรวมขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ท่ีใชเ้ครื่องส าอาง และเมื่อท า
การทดสอบทางผิวหนัง พบว่า สารเคมีท่ีท าให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่ จะเป็นพวกยากันบูดและ
น ้าหอม ปัญหาของผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์ส่วนใหญ่คือมากกว่า 90% เกิดอาการระคายเคือง 
โดยเฉพาะพวกสบู่ทั้งหลาย นอกจากนีย้ังท าให้มีการรบกวนของรูขุมขน ซึ่งท าให้เกิดสิวขึน้ได ้
ส าหรบัครีมที่ช่วยชะลอความแก่ ซึ่งมีสารประกอบและส่วนผสมแปลกๆ เช่น ผสมวิตามินอี หรือส่ิง

ท่ีสกัดมาจาก รก และโสม ราคาก็ยิ่งแพง โดยไม่รูว้่าประสิทธิภาพของเครื่องส าอางพวกนีจ้ะช่วย
ท าใหเ้กิดประโยชนห์รือไม่ (ธนา ตนัติเอมอร, 2558) 

7.4 ประเภทของเคร่ืองส าอาง 
เครื่องส าอางสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท (ดวงงาม วัชรโพธิคุณ , 2557) แต่

โดยทั่วไปมกัจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ  
7.4.1 เครื่องส าอางท่ีไม่ไดใ้ชแ้ต่งสีของผิว เครื่องส าอางประเภทนี ้ใชส้ าหรบัการ

ท าความสะอาดผิวหนังหรือใชเ้พื่อป้องกันผิวหนังไม่ใหเ้กิดอันตรายจากส่ิงแวดลอ้ม เครื่องส าอาง
ประเภทนี ้ไดแ้ก่ สบู่ แชมพ ูครีมลา้งหนา้ ครีมกนัผิวแตก น า้ยาช่วยกระชบัผิวใหตึ้ง เป็นตน้  

7.4.2 เครื่องส าอางท่ีใชแ้ต่งสีผิว เครื่องส าอางประเภทนี ้ใชส้ าหรบัการแต่งสีของ
ผิวให้มีสีสดสวย ขึน้จากผิวธรรม ชาติท่ีเป็นอยู่ เช่น แป้งแต่งผิวหน้า ลิปสติก เป็นต้น ถ้าแบ่ง
เครื่องส าอาง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเครื่องส าอาง กระทรวงอตุสาหกรรม ท่ี มอก.
152- 2518 จะสามารถแบ่งเครื่องส าอางไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงันีคื้อ  

7.4.2.1 เครื่องส าอางส าหรับผม (Hair cosmetics) เช่น แชมพู น า้ยาโกรก
ผม น า้ยาจับ ลอน น า้ยาดัดผม ส่ิงปรุงเพื่อใหก้ าจัดรงัแค ส่ิงปรุงแต่งสีของเสน้ผมและขน ส่ิงปรุง
ปรบัสภาพเสน้ผม ส่ิงปรุงแต่งทรงผม  

7.4.2.2 เครื่องส าอางแอโรซอล (Aerosol cosmetics)  
.4.2.3 เครื่องส าอางส าหรบัใบหนา้ (Face cosmetics) เช่น ครีม และโลชั่น

ลา้งหนา้ส่ิงปรุง สมานผิว และส่ิงปรุงท าใหผิ้วสดชื่น ส่ิงปรุงรองพืน้ ส่ิงปรุงผัดหนา้ ส่ิงปรุงแต่งตา 
ลิปสติก 
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7.4.2.4 เครื่องส าอางส าหรบัล าตวั (Body cosmetics) เช่น ครีมและโลชั่นทา
ผิว ครีม และโลชั่นทามือและทาตัว ส่ิงปรุงป้องกันแดดและแต่งใหผิ้วคล า้ น า้ยาทาและลา้ง เล็บ 
ส่ิงปรุง ระงบัเหงื่อและกล่ินตวั 

7.4.2.5 เครื่องหอม (Fragrances) เช่น น า้หอม ครีมหอม และเครื่องหอม
ชนิดแข็ง 

7.4.2.6 เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Cosmetics) เช่น ส่ิงปรุงส าหรบัการโกน 
สบู่ส าหรบัการโกน ครีมส าหรบัการโกน ส่ิงปรุงส าหรบัใชก้่อนการโกน ส่ิงปรุงส าหรบัใช้หลัง การ
โกน ส่ิงปรุงท่ีท าใหสี้ผิวจางและฟอกสีผิว ส่ิงปรุงผสมน า้อาบ ฝุ่ นโรยตวั ส่ิงปรุง ท าใหข้นรว่ง 

การจ าแนกประเภทของเครื่องส าอางส าหรบัผิว สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ตาม
คณุประโยชนข์องการใชง้าน ดงัต่อไปนี ้(ภณัฑิรา สขุสมนิรนัดร, 2558) (อา้งอิงจาก พิมพร ลีลาพร
พิสิฐ. 2532) 

1) เครื่องส าอางส าหรบับ ารุงผิวหนงัและการแกไ้ข ปกปิดขอ้บกพรอ่งของผิวหนัง 
(Skincare Cosmetics) 

1.1) เครื่องส าอางชะลอความแก่ 
1.2) ผลิตภณัฑส์ าหรบัขจดัสิว สิวอดุตนั 

1.3) ผลิตภณัฑข์ดัสีผิวและขจดัฝา้ กระ จดุด่างด า 
1.4) ผลิตภณัฑร์ะงบัเหงื่อ 

1.5) ครีมบ ารุงผิว 
1.6) เครื่องส าอางตกแต่งเสน้ผม 

1.7) เครื่องส าอางส าหรบัก าจดัขน 
1.8) เครื่องส าอางส าหรบัโกนหนวด 

2) เครื่องส าอางส าหรบัการป้องกนัผิวหนงั (Skin Protective Cosmetics) 
2.1) ผลิตภณัฑป์้องกนัแสงแดด 

2.2) ครีมทาผิว 
2.3) ครีมทาป้องกนัแมลงกดัต่อย 

3) เครื่องส าอางส าหรบัท าความสะอาด (Skin Cleansing Cosmetics) 
3.1) ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นหอ้งน า้  
3.2) น า้ยาบว้นปากและยาสีฟัน 

3.3) ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูทรีทเมนท ์
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4) เค รื่อ งส าอางส าหรับ เสริม เติมแ ต่งความงามของผิวหนัง (Colored 
Cosmetics)  

4.1) เครื่องส าอางส าหรบัตกแต่งตา 
4.2) เครื่องส าอางส าหรบัตกแต่งแกม้ 

4.3) เครื่องส าอางส าหรบัตกแต่งปาก 

4.4) เครื่องส าอางส าหลบัตกแต่งเล็บ  
7.5 การใช้เคร่ืองส าอาง  

การใช้เครื่องส าอางอย่างถูกวิธี ผู้ผลิตเครื่องส าอางจะผลิตเครื่องส าอางท่ีสามารถ
ใชไ้ดอ้ย่างปลอดภัยและมี คุณภาพ ในขณะท่ีประสิทธิภาพของเครื่องส าอางย่อมขึน้อยู่กับการใช้
งานของผู้ใชด้้วย ดังนั้นการใชเ้ครื่องส าอางใหถู้กวิธีควรพิจารณา ดังนี ้(ภัณฑิรา สุขสมนิรนัดร, 
2558) (อา้งอิงจาก อรญัญา มโนสรอ้ย และ จีรเดช มโนสรอ้ย. 2537)  

7.5.1 ดา้นการใชง้าน ซึ่งถือเป็นดา้นท่ีส าคญัท่ีสดุในการน าเครื่องส าอางมาใชใ้ห้
เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้ใชเ้อง ถึงแมว้่าผูใ้ชจ้ะมีเครื่องส าอางท่ีดี แต่หากผู้ใชข้าดความเขา้ใจใน
การใชง้าน ก็ไม่อาจเกิดประโยชนต์ามท่ีตอ้งการหรือคาดหวงัได ้ 

7.5.2 ดา้นความปลอดภัย ควรใชเ้ครื่องส าอางจากบริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือ มี
การรบัประกนัคณุภาพว่าจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในการใชง้าน  

7.5.3 ด้านเศรษฐกิจ การใชเ้ครื่องส าอางท่ีมีคุณภาพดีคุ่มค่าและเหมาะสมกับ
ราคา 

 
8. งานวจิัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ภกัด์ิคนางค ์บุญสม (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจัยทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้ท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางชิเชโดข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษา 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 บาทขึน้ไป ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้โดยเฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางชิเชโด้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั คณุค่าตราสินคา้มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางชิเชโดข้องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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จันทรเ์จา้ เรืองเดช (2556) ไดศึ้กษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
สกาแครข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 34 ปี มีระดับการศึกษาปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑส์กาแครใ์น
เร่ืองค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลิตภณัฑส์กาแครแ์ตกต่างกัน ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์สกาแครใ์นเร่ืองความถี่โดยเฉล่ียในการซือ้
ผลิตภณัฑส์กาแครแ์ตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑส์กาแคร ์ในเรื่องค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลิตภัณฑส์กาแครแ์ละความถี่โดยเฉล่ีย
ในการซือ้ผลิตภณัฑส์กาแคร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

Perera and Dissanayake (2013) ได้ศึกษาเรื่อง “การตระหนักถึงตราสินค้า การ
เชื่อมโยงกับตราสินค้า และการรับรู ้คุณภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ เครื่องส าอางจาก
ต่างประเทศของผู้บริโภคเพศหญิง (ศึกษาวัยเยาวชน)” [The Impact of Brand Awareness, 
Brand Association and Brand Perceived Quality on Female Contumer’s Purchase 
Decision of Foreign Makeup Products (A Study on Youth Segment)] จากการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 22-25 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 รูปี หรือ 4,500 บาท ในด้าน
ความคิดเห็นการตระหนักถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเชื่อมโยงกบัตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการรบัรูคุ้ณภาพของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะห ์พบว่า การตระหนักถึงตราสินคา้ การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ และการ
รบัรูค้ณุภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้เครื่องส าอางจากต่างประเทศของผูบ้ริโภคเพศหญิง (ศึกษา
วยัเยาวชน) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จิรเดช สมจิตรนึก (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้มือ
สองของประชาชนในเขตดอนเมือง” ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นลกูจา้งเอกชน/ พนกังานบริษัท ผลการวิเคราะหพ์บว่า ปัจจัยดา้น
ประชากร -ศาสตรท่ี์แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้เสือ้ผา้มือสองของประชาชนใน
เขตดอนเมืองไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้เสือ้ผา้มือ
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สองของประชาชนในเขตดอนเมือง ปัจจัยกลุ่มอา้งอิงและผลิตภัณฑม์ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้เสือ้ผา้มือสองของประชาชน ในเขตดอนเมืองโดยภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ชฎาพร อรชุน (2557) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังในองคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี” การส ารวจความ
คาดหวังในองคป์ระกอบของรองเท้ากีฬา ส ารวจการตัดสินใจซือ้รองเทา้กีฬาของผู้บริโภค และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค กลุ่มตัวอย่างท่ีใชคื้อ เพศหญิงและเพศชายท่ีเคยซือ้รองเทา้
กีฬา เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.949 ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานเอกชน โดยส่วนมากผูบ้ริโภคจะให้ความคาดหวังเรื่ององคป์ระกอบของ
ผลิตภัณฑใ์นดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ดา้นคณุค่า/คณุประโยชนเ์พิ่ม และดา้นการใหบ้ริการอื่น ๆ 
ซึ่งทัง้ 3 ดา้นนีถ้ือว่าเป็นปัจจัยหลกัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัมากท่ีสดุ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซือ้รองเทา้กีฬา โดยสรุปไดว้่า ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลิตภัณฑส่์งผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี อยู่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

กนกวรรณ สนัธิโร (2558) ศึกษาเร่ือง “การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
และคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ  Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ IOS ในเขต
กรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหว่าง 18-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพนกัเรียน/ นักศึกษา 
รายได้ส่วนใหญ่ เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้านการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกสแ์ละคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ Apple Watch ของผูใ้ชร้ะบบ IOS ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห ์พบว่า ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอรเ์น็ต
และคุณ ค่าตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ  Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ IOS ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ศภุรสัมิ์ จิวะรงัสี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง คณุค่าตราสินคา้และปัจจัยดา้นผลิตภัณฑท่ี์มีผล
ต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑส์เปรยร์ะงับกล่ินกาย เรโซน่า ดราย สเปรย ์ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 33-41 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพรบัจา้ง/พนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  จากการวิเคราะห ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า เรโซน่า ดราย สเปรย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ของสเปรย์ระงับกล่ินกาย เรโซน่า ดราย สเปรย ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ผลการวิเคราะห ์พบว่า คุณค่าตราสินคา้ เรโซน่า ดราย สเปรย ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื ้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกล่ินกาย เรโซน่า ดราย สเปรย์  ของผู้บริโภคเพศหญิ งใน
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อต่อเดือน และด้านปริมาณการซื ้อต่อครั้ง ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑส์เปรยร์ะงบักล่ินกาย เรโซน่า ดราย สเปรย์ ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดือน และดา้นปริมาณการซือ้ต่อ
ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ครีมบ ารุง
ผิวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร ผลส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ ลูกจ้าง มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท แบรนดค์รีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่เป็นแบรนด์
อื่น ๆ เวลาท่ีใชค้รีมบ ารุงผิวหนา้เป็นช่วง เชา้-เย็น ราคาครีมบ ารุงผิวหนา้จะตัดสินใจซือ้ราคา 100 
1 ถึง 1,000 บาท และสถานท่ีซือ้ครีมบ ารุงผิวหน้าส่วนใหญ่เลือกซือ้ท่ีเคาน์เตอรเ์ครื่องส าอางใน
หา้งสรรพสินคา้ จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดในระดับเห็นด้วยมาก ด้านคุณค่าตราสินค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็น ในระดับเห็นดว้ยมาก และดา้นการบอกปากต่อปาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ผลการวิเคราะหพ์บว่า ส่วนประสมทางการตลาดและการบอกปาก
ต่อปาก และคุณค่าตราสินคา้ต่อการตัดสินใจซือ้ครีมบ ารุงผิวหนา้ของคนในกรุงเทพมหานคร มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กฤตินา จันทรห์วร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้า
กิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตราแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และศึกษาอยู่ระดบัชั้นมธัยมตอนตน้ 
โดยขอ้มูลดา้นความคิดเห็นเมื่อพิจารณารายดา้นเรียงตามค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความ
สะดวก ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสาร และดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภคซึ่งทัง้หมดอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคใน
ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก ด้านการส่ือสาร มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อปผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม มีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
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พิมพรรณ ศรีผล (2559) ศึกษาเร่ือง “คณุค่าตราสินคา้ การส่ือสารแบบปากต่อปาก และ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
(วิตามิน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีช่วงอายอุยู่ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ได้รบัข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินเตอรเ์น็ต เคยทานอาหารเสริมชนิดผงมากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีเลือกซือ้เพื่อบ ารุง
รา่งกายและผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซือ้ 3 ครัง้/เดือน นอกจากนีผ้ลการศึกษา
ยังพบว่า คุณค่าตราสินค้าโดยรวม การส่ือสารแบบปากต่อปากโดยรวม ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
โดยรวม และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม การส่ือสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑอ์าหารเสริม 
และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ศรัณ ยามล ชื่นก ล่ิน  (2559) ได้ศึกษาเรื่อง "การตัด สินใจซื ้อคุชชั่ นของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร"  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 
18-30 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ซือ้
ผลิตภัณฑ์คุชชั่นท่ีระดับราคา 301-1,000 บาท มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 10,001-20,000 บาท ผล
การส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า ค่านิยม การส่ือสารแบบปากต่อปากและการรบัรูส่ื้อโฆษณาต่อ
การตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑค์ชุชั่นอยู่ในระดับมาก โดยผลวิเคราะห์ พบว่า ค่านิยม การส่ือสาร
แบบปากต่อปาก และ การรบัรูส่ื้อโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑค์ชุชั่นอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สฎายุ ไทยแท้ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอาง Kiehl's ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จากผลการศึกษา จะพบว่า ผูต้อบส่วน
ใหญ่เป็นผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีอาย ุ20-29 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานเอกชน/รบัจา้ง และรายได้โดยเฉล่ียต่อหน่ึงเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ผลการ
วิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม นั้นพบว่า การรูจ้ักตราสินคา้ มีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับดี คุณภาพของการรบัรู ้ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดีกับตรา
สินคา้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเฉยๆ ผลการวิเคราะห ์คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตรา
สินค้า  คุณภาพการรับรู ้ ความสัมพันธ์กับตราสินค้า  และความภักดีกับตราสินค้า  มีผลต่อ
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พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง Kiehl's ดา้นความถี่ในการซือ้ในรอบ 6 เดือน และดา้นงบประมาณ
การซือ้ต่อหน่ึงครัง้ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

K.D.Maria, P.Kindangen, and F.S.Rumokoy (2016) ได้ศึกษาเร่ือง "การส่ือสารแบบ
ปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกสม์ีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในลาซาดา้" (The 
Effect of E-Word of Mouth on Consumer Buying Decision in Lazada) ผลการศึกษาจาก 
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซือ้สินคา้ใน Lazada จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 60 คน ไดผ้ลการวิเคราะหว์่า ดา้น
ประสบการณม์ีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในลาซาดา้ ดา้นผลิตภัณฑแ์ละดา้นการ
แนะน าไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในลาซาดา้ และการส่ือสารแบบปากต่อปาก
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในลาซาด้า  ด้วย
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Kevin Samuel Massie (2016) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่ือสังคม ข้อความทางอีเมลล ์และการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ Zalora Fashion 
ผ่านทางร้านค้าของผู้บ ริ โภคออนไลน์ " (The Effect of Social Media, Direct Email, and 
Electronic Word of Mouth (E-WOM) on Consumer Purchase Decision at Zalora Fashion 
Online Store) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยซื ้อสินค้าจากร้านค้า Zalora 
ออนไลน์ ในเมืองมานาโด จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี ระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 
1,500,000 รูปี หรือประมาณ 3,500 บาท โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่ือสังคม และการส่ือสาร
แบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกสม์ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ Zalora Fashion ผ่านทาง
รา้นคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ขอ้ความทางอีเมลลไ์ม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้Zalora Fashion ผ่านทางรา้นคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  

Muhammad Ali, Muhammad Ilyas, and Chaudhary Abdul Rehman (2016) ไ ด้
ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของกลยทุธท์างการตลาดต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค; กรณีศึกษาการ
ส ารวจอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค (FMCG) ของประเทศปากีสถาน” (Impact of Consumer 
Centric Marketing Mix Elements on Consumer Buying Behavior; an Empirical 
Investigation in Context of FMCG Industry of Pakistan) จากผลส ารวจผู้ตอบแบบสอบถาม 
300 คน จากเมืองลาฮอรก์าราจีและกรุงอิสลามาบดั ไดผ้ลวิเคราะหว์่า กลยทุธท์างการตลาดดา้น
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการส่ือสาร มี
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ผลกระทบต่อภาพลักษณข์องแบรนด ์และกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการส่ือสาร มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ของผู้บริโภค กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคของประเทศปากีสถานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จันทรรุ์จี มาศโอสถ (2560) ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านส่ือเว็บไซต ์LAZADA Thailand” ผลการศึกษา 
พบว่าเป็นส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท อาชีพ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ 
พนกังานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ โดยรวม
อยู่ในระดับดี  ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยรวมต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านเว็บไซต ์LAZADA Thailand เมื่อแยกออกเป็นแต่ละดา้น ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ต้นทุนของผูบ้ริโภค และความสะดวกในการซือ้ต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต ์
LAZADA Thailand มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นการส่ือสารไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้
สินคา้ผ่านเว็บไซต ์LAZADA Thailand  

ญาณิศา โยทา (2560) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อแป้งเย็นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัง้เพศหญิงและเพศชาย แบ่งเป็นจ านวนละ 200 คน รวม 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 27-37 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน 
รายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค
โดยรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ดา้นแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 ผลวิเคราะหพ์บว่า กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจซือ้แป้งเย็น
ในอนาคต, กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจซือ้แป้งเย็นถา้มีแป้งเย็น
รุน่ใหม่ออกมาในทอ้งตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจซือ้
หากแป้งเย็นมีราคาสงูขึน้จากเดิมโดยรวมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปิติภัทร เกษวิริยะการ (2560) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาถึงอิทธิพลขององคป์ระกอบของ
ผลิตภัณฑ ์(Product Component) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑใ์นกลุ่ม Pre-serum ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง ท่ีอาย ุ18 - 23 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/ นักศึกษา จะมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ี  15,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ ใช้ผลิตภัณฑ์  SK-II : Facial 
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Treatment Essence โดยพิจารณาจากชื่อเสียงในด้านท่ีดีของแบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
เสียค่าใชจ้่ายในการซือ้ Pre-Serum ต่อขวดเป็นเงิน 2,001-3,000 บาท โดยมีขนาด 100 มิลลิกรมั
เป็นส่วนใหญ่ และซือ้ผลิตภัณฑ ์Pre-Serum จากเคาน์เตอรเ์ครื่องส าอางในหา้งสรรพสินคา้ ซือ้
ผลิตภัณฑ์ Pre-Serum น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ปัญหาท่ีกังวลส่วนใหญ่คือการช่วยในเรื่องของ
การให้ความชุ่มชืน้ มีความคิดว่าส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ และคิดว่า
บล็อกเกอรเ์ป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ Pre-Serum มากท่ีสดุ และจากผลการวิเคราะหพ์บว่า 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) โดยรวมส่งผลต่อการตัดสินใจใชผ้ลิตภัณฑ ์
Pre-Serum อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 เมื่อมีการพิจารณาจากปัจจยัรายดา้นจะพบวา่ 
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัไปท่ี 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ ์Pre-Serum ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑห์ลกั ดา้นรูปร่างผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั และดา้นผลิตภณัฑค์วบ ในขณะท่ี
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ Pre-Serum ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศรัณย์ เถาสุวรรณ์  (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านช่องทาง
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส”์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่คือเพศหญิง มีอายอุยู่ระหว่าง 18 - 25 
ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ ลูกจ้างเอกชน/ พนักงาน
บริษั ท เอกชน มี รายได้เฉ ล่ีย ต่อ เดือน ท่ี  10,001 - 20,000 บาท ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ใน เกณฑ์ระดับมาก เมื่อท าการ
พิจารณารายดา้น จะพบว่า มากท่ีสุดคือ ความน่าเชื่อถือท่ีไดจ้ากการรบัรู ้ดา้นปัจจัยคุณค่าตรา
สินคา้โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เมื่อท าการพิจารณารายดา้นจะพบว่า มากท่ีสุด
คือ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก และเมื่อท าการพิจารณารายด้านจะพบว่า มากท่ีสุดคือ ด้านราคา ผลการวิเคราะห ์
พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลผ่านช่องทางพาณิชยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อรอนงค ์ทองกระจ่าง (2560) ได้ศึกษาเร่ือง "การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การ
ยอมรับเทคโนโลยี และการส่ือสารแบบบอกต่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น Shopee" จากการศึกษาข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 
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10,001-20,000 บาท สถานภาพ โสด ความถี่ในการซือ้สินคา้เดือนละ 1 ครัง้ ประเภทสินคา้ท่ีเลือก
ซือ้อนัดบั 1 เสือ้ผา้/เครื่องแต่งกาย 31.5% และอันดบั 2 คือเครื่องส าอาง 28.2% จากผลการศึกษา
ในดา้นการส่ือสารแบบบอกต่อแสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการ
ส่ือสารแบบบอกต่อในระดบัมาก ผลการวิเคราะหพ์บว่า การส่ือสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Shopee อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นทัธมน ตัง้เมืองทอง (2561) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการบริการ การรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ 
และการรบัรูป้ระเทศแหล่งก าเนิด ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจและการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอางแบ
รนดไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 20- 24 ปี ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ี 40,001 บาทขึน้ไป การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ความคิดเห็นปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ความคิดเห็นปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระเทศแหล่งก าเนิด ส่วนใหญ่อยู่เกณฑ์
ระดับมาก ด้านการรับรูคุ้ณค่าตราสินค้าส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์พบว่า 
คุณภาพการบริการ การรบัรูแ้หล่งก าเนิด และการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
เครื่องส าอางแบรนดไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

Jhanghiz Syahrivar (2018) ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง  “การ ส่ือสารแบบปาก ต่อป าก ผ่าน
อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีผลกระทบต่อคุณค่าตราสินคา้ของรองเท้าน าเข้า: คุณค่าตราสินค้าของสินค้า
ออนไลน์มีส่วน ต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคหรือไม่” (The Impact of Electronic Word of 
Mouth on Brand Equity of Imported Shoes: Does a Good Online Brand Equity Result in 
High Customers’ Involvements in Purchasing Decisions?) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ี
ตอบแบบสอบถาม 162 คน ส่วนใหญ่ผูต้อบคือเพศชาย มีอายอุยู่ระหว่าง 17-25 ปี อาชีพนกัเรียน/ 
นักศึกษา ระดับของการศึกษาคือมัธยมตอนปลาย โดยผลการวิเคราะห ์พบว่า การส่ือสารแบบ
ปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส ์มีผลกระทบต่อคุณค่าตราสินค้าของรองเทา้น าเข้าดา้น การรบัรู ้
คณุภาพของสินคา้ การตระหนักถึงตราสินคา้ การเชื่อมโยงตราสินคา้ และความภักดีต่อตราสินคา้ 
คณุค่าตราสินคา้โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รองเทา้น าเขา้ผ่านทางออนไลนข์องผูบ้ริโภค และ
เมื่อท าการแยกเป็นรายด้านจะพบว่า การตระหนักถึงตราสินคา้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้า
น าเขา้ผ่านทางออนไลนข์องผูบ้ริโภคอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 การรบัรูคุ้ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงของตราสินคา้ ความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้า
น าเขา้ผ่านทางออนไลนข์องผูบ้ริโภคอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางแบบย่อได้ดังตาราง
ขา้งล่าง ดงันี ้
 

ตาราง 1 สรุปงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

 
ชื่อผู้แต่ง 

การ
สื่อสาร
แบบปาก
ต่อปาก 

คุณค่า
ตรา
สินค้า 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ในมุมมอง
ผู้บริโภค 

องคป์ระกอบ
ของ

ผลิตภัณฑ ์

ภกัด์ิคนางค ์บุญสม (2552)  ✓   
จนัทรเ์จา้ เรืองเดช (2556)   ✓  
Perera and Dissanayake (2013)  ✓   

จิรเดช สมจิตรนึก (2557)    ✓ 

ชฎาพร อรชนุ (2557)    ✓ 

กนกวรรณ สนัธิโร (2558) ✓ ✓   

ศภุรสัมิ์ จิวะรศัมี (2558)  ✓   

กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) ✓ ✓   

กฤตินา จนัทรห์วร (2559)   ✓  

พิมพรรณ ศรีผล (2559) ✓ ✓  ✓ 

ศรณัยามล ชื่นกล่ิน (2559) ✓    

สฎาย ุไทยแท ้(2559)  ✓   

K.D.Maria, P.Kindangen and 
F.S.Rumokoy (2016)  

✓    
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 
ชื่อผู้แต่ง 

การ
สื่อสาร
แบบปาก
ต่อปาก 

คุณค่า
ตรา
สินค้า 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ในมุมมอง
ผู้บริโภค 

องคป์ระกอบ
ของ

ผลิตภัณฑ ์

Kevin Samuel Massie (2016)  ✓    

Muhammad Ali, Muhammad 
Ilyas, Abdul Rehman (2016) 

  ✓  

จนัทรรุ์จิ มาศโอสถ (2560)   ✓  

ญาณิศา โยทา (2560)   ✓  

ปิติภทัร เกษวิริยะการ (2560)    ✓ 

ศรณัย ์เถาสวุรรณ ์(2560)  ✓   

อรอนงค ์ทองกระจา่ง (2560) ✓    

นทัธมน ตัง้เมืองทอง (2561)  ✓   

Jhanghiz Syahrivar (2018)  ✓   

 

 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
ในการศึกษาวิจยั “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู  
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ  ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-39 ปี ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-39 ปี ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเข้าจาก 
ประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้ารก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
สูตรค านวณการก าหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ความ
ผิดพลาดท่ียอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% (ศภุรสัมิ์ จิวะรงัสี, 2558) ซึ่งมีสตูรค านวณดงันี ้

𝑛 =
Z2

4𝐸2
 

 

เมื่อ  𝑛 แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
       𝐸 แทน ความคลาดเคล่ือน ซึ่งก าหนดไม่เกิน 5% 
       Z แทน ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 
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ซึ่งขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่นท่ีก าหนด ซึ่งก าหนดระดบัความ 
เชื่อมั่น 95% จะไดม้ีค่าเท่ากบั 1.96  
 

แทนค่า   𝑛 =
(1.96)2

4(0.1)2 

 
   = 384.16 หรือ 385 

ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะหข์อ้มูล 
และประเมินผล ผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง เป็นผู้บริโภคเพศหญิงท่ีเคยซือ้
เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 
400 ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวาย อายรุะหว่าง 

23–39 ปี ท่ีเคยซื ้อเครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เจเนอเรชั่น
วาย จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่าง ดงันี ้(ญาณิศา โยทา, 2560) 

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จับฉลาก
เลือกเขต ท่ีจะท าการศึกษา โดยท าการพิ จารณ าจากจ านวนเขตทั้งหมด 50 เขต  ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตปกครอง จะใชอ้ัตราส่วนรอ้ยละ 10 ท าใหท้ าการสุ่มได ้5 
เขต ดังนี ้กลุ่มเขตชั้นในมี 21 เขต คือ เขตปทุมวัน และเขตหว้ยขวาง กลุ่มเขตชั้นกลางมี 18 เขต 
คือ เขตคันนายาว และเขตลาดพรา้ว และกลุ่มเขตชั้นนอกมี 11 เขต คือ เขตบางขุนเทียน ซึ่งใน
ตารางขา้งล่างนี ้
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ตาราง 2 การแบ่ง 50 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเขตชั้นใน 21 เขต กลุ่มเขตชั้นกลาง 18 เขต กลุ่มเขตชั้นนอก 11 เขต 
คลองเตย         คลองสาน 
จตจุกัร             ดินแดง 
ดสิุต                 ธนบุร ี
บางกอกนอ้ย    บางกอกใหญ ่
บางคอแหลม    บางซื่อ 
บางรกั              ปทมุวนั 
พญาไท            พระนคร 
ยานนาวา         ราชเทว ี
วฒันา              สมัพนัธวงศ ์
สาทร               หว้ยขวาง 
ป้อมปราบศตัรูพ่าย 

คนันายาว         จอมทอง 
ทุ่งครุ                บางกะปิ 
บางเขน             บางแค 
บางนา              บางพลดั 
บึงกุ่ม                ประเวศ 
พระโขนง           ภาษีเจรญิ 
ราษฎรบ์ูรณะ     ลาดพรา้ว 
วงัทองหลาง       สวนหลวง 
สะพานสงู          สายไหม 

คลองสามวา       ดอนเมอืง 
ตล่ิงชนั               ทวีวฒันา 
บางขนุเทียน        บางบอน 
มีนบุร ี                 ลาดกระบงั 
หนองแขม            หนองจอก 
หลกัส่ี 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัดส่วนจ านวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง แบ่งการสุ่ม
ออกมาได ้5 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กนั ได ้80 ตวัอย่างต่อเขต ซึ่งในตารางขา้งล่างนี ้
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ตาราง 3 เขตตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่มกลุ่มการปกครอง และจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
 

กลุ่มการปกครอง เขตทีท่ าการสุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง 
กลุ่มเขตชัน้ใน 
กลุ่มเขตชัน้ใน 
กลุ่มเขตชัน้กลาง 
กลุ่มเขตชัน้กลาง 
กลุ่มเขตชัน้นอก 

เขตปทมุวนั 
เขตหว้ยขวาง 
เขตคนันายาว 
เขตลาดพรา้ว 
เขตบางขนุเทียน 

80 
80 
80 
80 
80 

รวม 400 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเลือก

สถานท่ีใดท่ีหน่ึงเพื่อจดัเก็บตวัอย่างแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกบริเวณแหล่งชมุชน คือ 
หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแต่ละเขตท่ีท าการสุ่มมาในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อใหไ้ดต้ัวอย่างขอ้มูลท่ีมี
ความหลากหลายดา้นประชากรศาสตร ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยก าหนด
เลือกกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างท่ีเป็นผู้หญิ งเจเนอเรชั่นวาย อายุ ระหว่าง 23-39 ปี  ท่ีเคยซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น ด้วยตัวของผู้วิจัยเอง เพื่ อให้ได้ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้อย่างแท้จริง และท าการแจก
แบบสอบถามท่ีไดก้ าหนดไวจ้นครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมวิจัย ผูว้ิจัยไดท้ าการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดย
รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาประยุกต์เป็นค าถามใน
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน จ านวนค าถามทัง้หมด 
81 ขอ้ ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบไปดว้ย อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซึ่งประกอบดว้ยค าถามจ านวน 5 ขอ้ ดงันี ้

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ยค าถามจ านวน 5 ขอ้ย่อย ดงันี ้
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1.1) อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multichotomous Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ดงันี ้(อรวลญัช ์แซ่ก๊ก, 2559) 

1.1.1) 23-28 ปี  
1.1.2) 29-34 ปี  
1.1.3) 35-39 ปี  

1.2) สถานภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal scale) ดงันี ้(กนกวรรณ สนัธิโร, 2558) 

1.2.1) โสด 
1.2.2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.2.3) หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่  

1.3) ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) โดยใชร้ะดับการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal scale) ดงันี ้(สนิุดา บุญชื่น, 2560) 

1.3.1) ต ่ากว่าปริญญาตรี  
1.3.2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.3.3) สงูกว่าปริญญาตรี  

1.4) อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (Multichotomous Question) โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
scale) ดงันี ้(สนิุดา บุญชื่น. 2560: 68)  

1.4.1) นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา 
1.4.2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.4.3) พนกังานบริษัทเอกชน/ รบัจา้ง 
1.4.4) ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
1.4.5) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

1.5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมี
หลาย ค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal scale) ดงันี ้(ณัฏฐชยากาญจน ์บินสวุรรณ,์ 2559) 
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1.5.1) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  
1.5.2) 15,001 - 25,000 บาท 
1.5.3) 25,001 - 35,000 บาท 
1.5.4) 35,001 – 45,000 บาท 
1.5.5) มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดา้นการส่ือสารแบบปาก
ต่อปากในธุรกิจเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้  โดยแบบสอบถามเป็นแบบ  Likert 
Scale จัด เป็ นก ารวัด ข้อมู ลป ระ เภทอั นต รภาคชั้ น  (Interval Scale) โดยมี ค า ตอบ ให้
เลือก 5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถามจ านวน 11 ขอ้  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดา้นคุณค่าตราสินคา้ใน
ธุรกิจเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ โดยแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale จัดเป็น
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) โดยมีค าตอบ ให้เลือก  5 ระดับ  ซึ่ ง
ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 22 ขอ้ 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองผูบ้ริโภคในธุรกิจเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ โดยแบบสอบถาม
เป็นแบบ Likert Scale จัดเป็นการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีค าตอบ 
ใหเ้ลือก 5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถามจ านวน 17 ขอ้ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ โดยแบบสอบถามเป็นแบบ Likert 
Scale จัด เป็ นการวัดข้อมู ลป ระ เภทอันตรภาคชั้ น  (Interval Scale) โดยมี ค าตอบ  ให้
เลือก 5 ระดบั ซึ่งประกอบดว้ยค าถามจ านวน 20 ขอ้ 

โดยก าหนดระดบัคะแนนของส่วนท่ี 2, 3, 4 และ 5 ดงันี ้
คะแนน    ระดบัความคิดเห็น 
ระดบั 5  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ 
ระดบั 4  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
ระดบั 3  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสดุ 
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ระดับเกณฑ์การใหค้ะแนนเฉล่ียโดยท่ีก าหนดความคิดเห็นของคะแนนใช้หลักการ
แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตภาคชั้น (Class Interval) (ธีรนาฎ โกมณเฑียร, 
2556) ซึ่งใชส้ตูร ดงันี ้ 

ความกวา้งของอนัตภาคชัน้  =  
ขอ้มลูท่ีมีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        = 
5−1

5
   

        =  0.80 

จากหลักเกณฑด์ังกล่าว สามารถแปลความหมายของผูต้อบแบบสอบถามในระดับ
คะแนนต่าง ๆ ได ้ดงันี ้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่ดี 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งประกอบดว้ยค าถามจ านวน 7 ขอ้ ดงันี ้ 

6.1) เป็นค าถามเกี่ยวกบัความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตใ้นระยะเวลา 1 เดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทอตัราส่วน (Ratio scale) 

6.2) เป็นค าถามเกี่ยวกับค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้ เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยใชร้ะดบั
การวดัขอ้มลูประเภทอตัราส่วน (Ratio scale)  

6.3) เป็นค าถามเกี่ยวกบัประเภทเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้นิยม
เลือกซื ้อมากท่ีสุด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ดงันี ้ 

6.3.1) ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ (Skin care) 
6.3.1) ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ (Make up) 
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6.4) เป็นค าถามเกี่ยวกับแหล่งท่ีซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ท่ี
นิยมเลือกซือ้มากท่ีสุด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ดงันี ้ 

6.4.1) รา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่าย (Counter Shop) 
6.4.2) สั่งซือ้ทางอินเทอรเ์น็ต   

6.4.3) รา้นขายเครื่องส าอางทั่วไป 
6.4.4) อื่น ๆ โปรดระบุ.................... 

6.5) เป็นค าถามเกี่ยวกบัแหล่งท่ีไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัเครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตท่ี้นิยมเลือกซือ้มากท่ีสดุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal scale) ดงันี ้ 

6.5.1) เพื่อน/ ครอบครวั/ คนรกั  

6.5.2) ส่ือวิทย/ุ โทรทศัน ์
6.5.3) โฆษณา/ ประชาสมัพนัธ ์
6.5.4) อินเทอรเ์น็ต 
6.5.5) อื่น ๆ โปรดระบุ………………... 

6.6) เป็นค าถามเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้หรือใชเ้ครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตท่ี้นิยมเลือกซือ้มากท่ีสดุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal scale) ดงันี ้ 

6.6.1) ตนเอง 
6.6.2) เพื่อน/ ครอบครวั/ คนรกั 
6.6.3) ดารา/ นกัรอ้ง/ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
6.6.4) พนกังานขาย  
6.6.5) อื่น ๆ โปรดระบุ……………….. 

6.7) เป็นค าถามเกี่ยวกับ เหตุผลท่ีตัดสินใจซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้ เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ท่ีนิยมเลือกซือ้มากท่ีสุด เป็นแบบสอบถาม
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ชนิดปลายปิดลักษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) โดยใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ดงันี ้

6.7.1) ซือ้ตามเพื่อน/ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
6.7.2) คณุภาพมีความเหมาะสมกบัราคา 
6.7.3) มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ 
6.7.4) รา้นคา้มีโปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย 
6.7.5) อื่น ๆ โปรดระบุ……………….. 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี ้

1) ศึกษาข้อมูลจากต าราเอกสาร เอกสาร อินเทอรเ์น็ต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัปัจจัยดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก คณุค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ผูบ้ริโภค องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใต ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  

2) สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจยัใหค้รอบคลมุตามความ
มุ่งหมายของการวิจยั 

3) น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษา 

4) น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพของ แบบสอบถามด้านความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เนือ้หา โดยน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดสอบขัน้ตน้ (try out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น า
ผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (ธีรนาฎ โกมณเฑียร, 2556) ค่าแอลฟาท่ีได้จะ

แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0< α< 1 ค่าท่ี ใกลเ้คียงกบั 1 มาก
แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรบัได ้ควรมี
ค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบสอบถามท่ีมีความเชื่อมั่น โดยเกณฑป์ระเมินก าหนดเป็นค่าตวัเลข
ดงันี ้

 
ตาราง 4 ผลการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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หัวข้อของการทดสอบ Cronbach's Alpha 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก 0.803 
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ 0.843 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 0.813 
ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ 0.833 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวาย โดยมีแหล่งท่ีมาของขอ้มลู คือ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างตามท่ีไดก้ าหนดไว  ้

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการค้นคว้าจาก
เอกสาร วารสาร หนังสือท่ีสามารถอา้งอิงได้ หนังสือคู่มือ งานวิจัย และรวมไปถึงบทความทาง
อินเทอรเ์น็ต เพื่อเป็นขอ้มลูในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ 

 
5. การวิเคราะหข์้อมลู 

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี  ้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทัง้หมดท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง โดยท าการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณอ์อก 
2) การลงรหัส (Encoding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้

มาท าการลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ 
3) การวิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู โดยการใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั

ทางสังคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Sciences: SPSS) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาและทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

3.1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบาย
คณุลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง ดงันี ้
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3.1.1) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรบัวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2, 
3, 4 และ 5 ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก ปัจจัยดา้นคุณค่าตราสินคา้ และปัจจัย
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

3.1.2) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 1 และ 6 ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรม
การการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

3.1.3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวิเคราะหข์อ้มูล
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 2, 3, 4 และ 5 ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก ปัจจัยดา้น
คุณค่าตราสินค้า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค และปัจจัยด้าน
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

3.2) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดงันี ้

3.2.1) สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐาน
โดยสถิ ติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance: One-way 
ONOVA), Brown-Forsythe และ Dunnet T3 ใชท้ดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ ้นไป และใชส้ถิต ิว ิเคราะหค์วามแปรปรวนค่าที ( Independent t-test) เพื ่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน 

3.2.2) สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การส่ือสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จะใช ้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  

3.2.3) สมมติฐานข้อท่ี 3 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จะใช้สถิติการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

3.2.4) สมมติฐานข้อท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จะใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis)  
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3.2.5) สมมติฐานขอ้ท่ี 5 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จะใช ้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้
6.1 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

6.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชส้ตูรดงันี ้(ธีรนาฎ โกมณเฑียร, 2556) 
 

�̄� =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เมื่อ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
𝑛 แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง    

6.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดังนี ้(ศุภรสัมิ์ จิวะรงัสี, 2558) 
 

𝑃 =
𝑓 × 100

𝑛
 

 
เมื่อ P แทน คะแนนเฉล่ีย 

f แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

6.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้สูตรดังนี  ้(ธีร
นาฎ โกมณเฑียร. 2556: 51) 

 

S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥2)  

𝑛 (𝑛−1)
 

 
เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอย่าง 
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x แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอย่าง 
n แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตวัอย่าง 
n-1 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
(∑ x2)แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
∑ x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สถิติท่ีใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) (อภิชญา เต็มวฒันางกูร, 2559) 
 

𝑎 =
𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เมื่อ α แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
k แทน จ านวนค าถาม 

Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนระหว่างค าถามต่าง ๆ 
Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
ค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 

0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกลเ้คียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู 
 
 

6.3 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 
6.3.1 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance: 

One-way ONOVA) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ธีรนาฎ โกมณเฑียร, 2556) โดยใชส้ตูรดงันี ้

 

F = 
𝑀𝑆b

𝑀𝑆w
 

 

เมื่อ F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 
𝑀𝑆b แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหว่างกลุ่ม 
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𝑀𝑆w แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
 

𝑀𝑆b = 
𝑆𝑆b

(𝑘−1)
 

 

𝑀𝑆w = 
𝑆𝑆𝑤

(𝑛−𝑘)
 

 
โดย SSb แทน ผลรวมของระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม 

SSw แทน ผลรวมของก าลงัสองภายในกลุ่ม 
k แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
n แทน จ านวนสมาชิกทัง้หมด 
(k − 1)แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุ่ม  

(dfb) 
(n − k) แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุ่ม  

(dfw) 
หากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

ในกรณีนัยส าคัญทางสถิ ติ จะใช้สูตรของ Fisher Least Significant Difference (LSD) เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร (สจุินดา ดวนด่วน, 2560) 

 

LSD =       t
1

𝑎
2;𝑛−𝑘

 √𝑀𝑆(𝑊) (
1

𝑛𝑖

+
1

𝑛𝑗

)   

 

โดยท่ี ni ≠ nj 

เมื่อ LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้ าหรบักลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มท่ี i และ j 

t1𝑎
2;𝑛−𝑘

 แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ี 
ระดบัความเชื่อมั่น 95% และชัน้ห่างเป็นอิสระภายใน 
กลุ่ม = n - k 
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MSE แทน Mean Square Error หรือความแปรปรวนภายในกลุ่ม  

MS(w) 

α แทน ค่าความเชื่อมั่น 
ni แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่างของกลุ่ม i 
nj แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่างของกลุ่ม j 

ใชค่้า Brown-Forsythe (B) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน มีสูตร
ดงันี ้(สจุินดา ดวนด่วน, 2560) 

β =       
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)

 

 

โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊)  =     ∑ (
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)n

i=1 𝑆𝑖
2

 

 

เมื่อ β แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

MS(B)แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

MS(W)แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรบัสถิติ 
K แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
N แทน ขนาดประชากร 

𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง 

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจึงทดสอบรายคู่ โดยใชส้ตูรวิเคราะห์
ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใชว้ิธี Dunnett T3 ดงันี ้(สจุินดา ดวนด่วน, 2560) 

 

𝑡 =       
𝑋�̅� − 𝑋�̅�

𝑀𝑆(𝑊) (
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

 
เมื่อ t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 

MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean  
Square within group) ส าหรบั Dunnett’s T3 

X̅i แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ี i 
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X̅j แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ี j 
ni แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี i 
nj แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี j 

6.3.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ี เป็นอิสระกัน 
(Independent t-test) เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก่ สถานภาพ (สฎาย ุไทยแท.้ 2559: 
45-46) โดยใชสู้ตรดังนี ้
 

𝑡 =
X̅1 −  X̅2

Sp √(
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

 

 
เมื่อ t แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

X̅1 , X̅2 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 1  
ตามล าดบั 

Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2  
กลุ่ม 

n1, n2 แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 1  
ตามล าดบั 
 

กรณีท่ีค่าความปรวนปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุ่มไม่เท่ากนั 
 

𝑡 =
X̅1 −  X̅2

 √(
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

 

 
เมื่อ t  แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

X̅1 , X̅2  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี  
2 ตามล าดบั 

𝑆1
2 , 𝑆2

2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 
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กลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั  
n1, n2  แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 และ 

กลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 
 
6.3.3 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficients) 

โดยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Enter Multiple Regression Analysis) คน้หา
ตวัพยากรณโ์ดยใชค้อมพิวเตอร ์โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) (ธีรนาฎ โกมณเฑียร, 2556) สตูรดงันี ้

 

Y = α+β1X1 +...+ e ; i = 1, 2, ... N 

โดยท่ี Y แทน ตวัแปรตาม 
X แทน ตวัแปรอิสระ 
k แทน จ านวนตวัแปรอิสระ  
α แทน ค่าคงท่ีของสมการถดถอย 
e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากตวัอย่างระหว่างค่าจริง  

Y และค่าท่ีไดจ้ากสมการ 
β1 แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients)  

ของตวัแปรอิสระตวัท่ี i(X)



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิเคราะหข์อ้มูล และการแปรความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลูในงานวิจยั เรื่อง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลักษณต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

x̅ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
F แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาใน F- distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
MS แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองคะแนน (Mean of Square) 
Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรม SPSS ค านวณไดใ้ชใ้น

การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

β แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
Beta แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized) 
R2 แทน ค่าสมัประสิทธิ์พฤติกรรมการซือ้ของสถิติวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
X แทน ตวัแปรตน้ 
Y1 แทน ตวัแปรตาม ดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
Y2 แทน ตวัแปรตาม ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้ต่อครัง้ (บาท) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



  86 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ตามล าดบัดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูออกเป็น 6 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคเพศหญิง 
ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับการส่ือสารแบบปากต่อปาก ประกอบดว้ย 
ข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์การใหค้ าแนะน า และประสบการณ ์

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การตระหนัก
รูใ้นตราสินคา้ การรบัรูคุ้ณภาพของตราสินคา้ ความภักดีต่อตราสินคา้ การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ 
และสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทนุของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และ
การส่ือสาร 

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑห์ลกั รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และศกัยภาพท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ ์

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 
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สมมติฐานท่ี 2 การส่ือสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้ บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมลู 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บริโภคเพศหญิง 

ประกอบ ดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ตาราง 5 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคเพศหญิง 
ประกอบ ดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

อายุ   
          อาย ุ23 – 28 ปี       196 49.00 
          อาย ุ29 – 34 ปี      129 32.25 
          อาย ุ35 – 39 ปี       75 18.75 

รวม 400 100 
สถานภาพ   
          โสด 302 75.50 
          สมรส / อยู่ดว้ยกนั 90 22.50 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ (ต่อ)   
          หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่ 8 2.00 

รวม 400 100 
ระดับการศึกษา   
          ต ่ากวา่ปริญญาตรี 47 11.75 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 278 69.50 
          สงูกว่าปริญญาตรี 75 18.75 

รวม 400 100 
อาชีพ   
          นกัเรียน / นิสิต /นกัศึกษา 59 14.75 
          ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 53 13.25 
          พนกังานบริษัทเอกชน/ รบัจา้ง 186 46.50 
          ประกอบธุรกิจส่วนตวั 84 21.00 
          อื่น ๆ       18 4.50 

รวม 400 100 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน        
          ต ่ากวา่หรือเทียบเท่า 15,000 บาท 88 22.00 
          15,001 - 25,000 บาท 143 35.75 
          25,001 - 35,000 บาท 92 23.00 
          35,001 - 45,000 บาท 26 6.50 
          45,001 บาท ขึน้ไป 51 12.75 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตามขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถอธิบายผลการศึกษาได ้ดงันี ้
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อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาย ุ23-28 ปี จ านวน 196 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายุ 29-34 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 และผู้
ท่ีมีอาย ุ35-39 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.75 ตามล าดบั  

สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 302 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีสถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกัน จ านวน 90 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 22.50 และผูท่ี้มีสถานภาพหย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ จ  านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 278 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.75 และผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.75 ตามล าดบั 

อาชีพ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ ท่ี มี อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน/ รบัจา้ง จ านวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.00 เป็นผูท่ี้มีอาชีพนักเรียน / นิสิต /นกัศึกษา จ านวน 59 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 14.75 เป็นผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
13.25 และเป็นผูท่ี้มีอาชีพอื่น ๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001  - 25,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.75 รองลงมาคือผู้ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001  - 35,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และเป็นผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,001  - 45,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคเพศหญิง 
ประกอบ ดว้ย สถานภาพ (จดักลุ่มใหม่) 
 

ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
สถานภาพ   
          โสด / หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่ 310 77.50 
          สมรส / อยู่ดว้ยกนั 90 22.50 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตามขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง 
(จดักลุ่มใหม่) สามารถอธิบายผลการศึกษาได ้ดงันี ้

สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / 
หมา้ย / แยกกันอยู่ จ  านวน 310 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีสถานภาพสมรส/ อยู่
ดว้ยกนั จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50  
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับการส่ือสารแบบปากต่อปาก ประกอบดว้ย ข่าว
เกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์การใหค้ าแนะน า และประสบการณ ์โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์ดงันี ้
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการส่ือสารแบบปากต่อปากแต่ละดา้นและ
ภาพรวม ดงันี ้
 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านข้อมลูผลิตภัณฑ ์    
1. ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุภาพท่ีน่าเชื่อถอื 4.03 0.667 ดี 
2. ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุสมบติัไดต้รงตามความ
ตอ้งการ 

4.02 0.652 ดี 

3. ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายบน
อินเทอรเ์น็ต 

4.53 0.640 ดีมาก 

ด้านข้อมลูผลิตภัณฑโ์ดยรวม 4.19 0.473 ดี 
ด้านการให้ค าแนะน า    
4. ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย 3.77 0.796 ดี 
5. ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั 3.96 0.803 ดี 
6. ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่นชอบและพึงพอใจ 3.83 0.844 ดี 
7. ไดร้บัขอ้มลูท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่างๆ  4.12 0.784 ดี 

ด้านการให้ค าแนะน าโดยรวม 3.92 0.581 ดี 
ด้านประสบการณ ์    
8. ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูใ้ชจ้ริง 3.88 0.841 ดี 
9. ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูม้ีประสบการณท่ี์มี
ความน่าเชื่อถอื 

3.77 0.815 ดี 

10. คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 4.24 0.842 ดีมาก 
ด้านประสบการณโ์ดยรวม 3.96 0.616 ดี 

ภาพรวมการสื่อสารแบบปากต่อปาก 4.01 0.455 ดี 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ส่ือสารแบบปากต่อปาก ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้

ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในดา้น
ขอ้มลูผลิตภัณฑอ์ยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับ
ดีมาก คือ ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไดห้ลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.53 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ ไดร้บัขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือ และไดร้บัขอ้มูลท่ี
บ่งบอกถึงคณุสมบติัไดต้รงตามความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และ 4.02 ตามล าดบั 

ด้านการให้ค าแนะน า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในดา้น
ขอ้มูลการให้ค าแนะน าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดับดี คือ ได้รับข้อมูลท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 มีความ
คิดเห็นในระดับดี คือ ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั, ไดร้บัขอ้มูลจากผูท่ี้ชื่นชอบและ
พึงพอใจ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96, 3.83 และ 3.77 
ตามล าดบั 

ด้านประสบการณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในด้าน
ขอ้มูลการให้ค าแนะน าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 มีความคิดเห็นใน
ระดับดี คือ ได้รับข้อมูลจากค าแนะน าของผู้ใช้จริง และได้รับข้อมูลจากค าแนะน าของผู้มี
ประสบการณท่ี์มีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และ 3.77 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การตระหนกัรูใ้น
ตราสินคา้ การรบัรูคุ้ณภาพของตราสินคา้ ความภักดีต่อตราสินคา้ การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ และ
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์ดงันี ้

 
ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุค่าตราสินคา้แต่ละดา้นและภาพรวม 
ดงันี ้
 

คุณค่าตราสินค้า 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านตระหนักรู้ในตราสนิค้า    
1. ตราสินคา้สามารถท าใหจ้ดจ าหรือระลึกถึง 
ผลิตภณัฑไ์ดท้นัที 

4.26 0.718 ดีมาก 

2. พบเห็นตราผลิตภณัฑ ์จาก โทรทศัน,์ นิตยสาร, ป้าย
โฆษณาหรือส่ือออนไลนเ์ป็นประจ า 

4.16 0.803 ดี 

3. เมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต ้จะนึกถึงตราสินคา้ของเครื่องส าอาง ท่ีใชเ้ป็น
อนัดบัแรก 

4.04 0.823 ดี 

4. ตราสินคา้ บ่งบอกถึงความทนัสมยั และความโดด
เด่นทางดา้นนวตักรรม 

4.07 0.728 ดี 

ด้านตระหนักรู้ในตราสนิค้าโดยรวม 4.13 0.514 ดี 
ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า    
5. ตราสินคา้สามารถสรา้งคณุค่าในการรบัรูค้ณุภาพ
ผลิตภณัฑ ์

4.06 0.783 ดี 

6.  ตราสินคา้ ท าใหเ้กิดความมั่นใจเมื่อไดซ้ือ้ใช ้ 4.13 0.746 ดี 
7. เป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัอย่างแพรห่ลาย 4.41 0.585 ดีมาก 
8. สินคา้มีความน่าใชแ้ละเขา้ถึงไดง้่าย 4.22 0.703 ดีมาก 

ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าโดยรวม 4.21 0.471 ดีมาก 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า    
9. มีความยินดีท่ีจะซือ้แบรนดเ์ดิม แมจ้ะมีราคาสงูขึน้ 3.62 0.801 ดี 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

คุณค่าตราสินค้า 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (ต่อ)    
10. ในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ีผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา จะซือ้
ใชท้นัที 

3.44 0.789 ดี 

11. ในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ เพิ่มขึน้จะยงัเลือกใชแ้บรนด์
เดิม 

3.52 0.795 ดี 

12. มีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตม้ากกว่าแบรนดเ์ครื่องส าอางจากประเทศอื่นๆ 

3.57 0.893 ดี 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวม 3.54 0.635 ดี 
ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า    
13. มีความคุม้ค่าเมือ่เทียบกบัราคา 3.96 0.646 ดี 
14. บอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ชสิ้นคา้ของแบรนดเ์ครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

3.97 0.706 ดี 

15. เป็นแบรนดท่ี์อยู่ในใจของผูซ้ือ้ตลอดเวลา 3.83 0.774 ดี 
16. มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน 3.99 0.672 ดี 
17. ประหยดักว่าเครื่องส าอางจากประเทศอื่นๆ เมื่อเทียบกบั
คณุสมบติัและประโยชนท่ี์ไดร้บั 

3.86 0.774 ดี 

ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้าโดยรวม 3.92 0.509 ดี 
ด้านทรัพยส์นิอ่ืนๆ ของตราสนิค้า    
18. รูปลกัษณต์ราสินคา้ท่ีง่ายต่อการจดจ า 4.17 0.686 ดี 
19. ชื่อตราสินคา้ท่ีเรียกง่ายและจดจ าง่าย 4.00 0.779 ดี 
20. ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ  4.12 0.656 ดี 
21. ไดร้บัมาตรฐานสินคา้ระดบัโลก 4.15 0.661 ดี 
22. มีเครื่องหมายการคา้รบัรองอย่างถกูตอ้ง 4.41 0.635 ดีมาก 

ด้านทรัพยส์นิอ่ืนๆ ของตราสนิค้าโดยรวม 4.17 0.480 ดี 
ภาพรวมคุณค่าตราสินค้า 4.00 0.375 ดี 
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหข์้อมูลค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณค่า
ตราสินคา้  ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.00 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้

ด้านตระหนักรู้ในตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวม
ในดา้นตระหนักรูใ้นตราสินคา้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก คือ ตราสินค้าสามารถท าให้จดจ าหรือระลึกถึงผลิตภัณฑ์ได้ทันที โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ พบเห็นตราผลิตภัณฑจ์ากโทรทัศน์ นิตยสาร 
ป้ายโฆษณาหรือส่ือออนไลน์เป็นประจ า, ตราสินคา้บ่งบอกถึงความทันสมัยและความโดดเด่น
ทางด้านนวัตกรรม และเมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้ะนึกถึงตรา
สินคา้ของเครื่องส าอางท่ีใชเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16, 4.07 และ 4.04 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมในดา้นการรบัรูคุ้ณภาพของตราสินคา้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ เป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บัการยอมรบัอย่างแพรห่ลาย 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ สินคา้มีความน่าใชแ้ละเขา้ถึงไดง้่าย 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ ตราสินคา้ ท าใหเ้กิดความมั่นใจเมื่อไดซ้ือ้
ใช้ และตราสินค้าสามารถสรา้งคุณค่าในการรบัรูคุ้ณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 
และ 4.06 ตามล าดบั 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวม
ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นในระดับดี คือ มีความยินดีท่ีจะซือ้แบรนด์เดิม แม้จะมีราคาสูงขึน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.62 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ มีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใต้มากกว่าแบรนด์เครื่องส าอางจากประเทศอื่น ๆ, ในอนาคตแม้มีแบรนด์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้จะยัง
เลือกใชแ้บรนดเ์ดิม และในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา จะซือ้ใช้ทันที โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57, 3.52 และ 3.44  ตามล าดบั 

ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในดา้นการเชื่อมโยงกับตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดี คือ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.99 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ บอกต่อผู้อื่นว่าได้ใช้สินค้าของแบรนด์เครื่องส าอาง

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้, มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา, ประหยัดกว่าเครื่องส าอางจาก
ประเทศอื่น ๆ เมื่อเทียบกับคุณสมบัติและประโยชน์ท่ีได้รบั  และเป็นแบรนด์ท่ีอยู่ในใจของผู้ซือ้
ตลอดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97, 3.96, 3.86 และ 3.83 ตามล าดบั 

ด้านทรัพยส์ินอ่ืน ๆ ของตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในด้านทรัพย์สินอื่น ๆ ของตราสินค้า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ มีเครื่องหมายการคา้รบัรองอย่างถูกตอ้ง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ รูปลักษณ์ตราสินคา้ท่ีง่ายต่อการจดจ า, ไดร้บั
มาตรฐานสินค้าระดับโลก, ได้รับรางวัลต่าง ๆ และชื่อตราสินค้าท่ีเรียกง่าย จดจ าง่าย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17, 4.15, 4.12 และ 4.00 ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค 

ประกอบด้วย ความต้องการของผูบ้ริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซือ้  และการ
ส่ือสาร โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์ดงันี ้

 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภคแต่
ละดา้นและภาพรวม ดงันี ้
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค    
1. รูปแบบและลกัษณะของการออกแบบผลิตภัณฑต์รงกบั
ความตอ้งการ 

4.18 0.612 ดี 

2. รูปแบบและลกัษณะของการออกแบบผลิตภัณฑม์ีความ
หลากหลาย 

4.37 0.700 ดีมาก 

3. มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 4.51 0.584 ดีมาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค (ต่อ)    
4. รูปภาพของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายมีความถกูตอ้งและชดัเจน 4.22 0.632 ดีมาก 

ด้านความต้องการของผู้บริโภคโดยรวม 4.32 0.408 ดีมาก 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค    
5. ราคาของสินคา้มีความเหมาะสม 3.97 0.640 ดี 
6. คุม้ค่าเมื่อเทียบกบัคณุภาพท่ีไดร้บั 4.04 0.620 ดี 
7. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลายกบัความตอ้งการ 4.30 0.691 ดีมาก 
8. แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ไดช้ดัเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ 4.20 0.727 ดี 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวม 4.13 0.458 ดี 
ด้านความสะดวกในการซือ้    
9. สามารถหาซือ้ไดง้่าย 4.09 0.760 ดี 
10. สามารถสั่งซือ้ผ่านชอ่งทางออนไลนไ์ด ้ 4.36 0.716 ดีมาก 
11. ในกรณีซือ้ผ่านชอ่งทางออนไลน ์มีการจดัส่งสินคา้ได้
อย่างรวดเร็ว 

3.81 0.788 ดี 

12. มีขัน้ตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก 3.87 0.756 ดี 
ด้านความสะดวกในการซือ้โดยรวม 4.03 0.563 ดี 

ด้านการสื่อสาร    
13. ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัทางส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็น
อย่างดี 

4.01 0.756 ดี 

14. ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติั ทางป้ายโฆษณา หรือ
ช่องทางต่าง ๆ ทางส่ือออฟไลน ์ท่ีท าใหจ้ดจ าผลิตภณัฑไ์ด้ 

3.85 0.813 ดี 

15. มีความสามารถในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละสิทธิพิเศษ
ต่างๆ  

3.75 0.784 ดี 

16. ไดร้บัข่าวประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ 3.81 0.784 ดี 
17. เห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซตต่์างๆ อยู่เสมอ 4.26 0.711 ดีมาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการสื่อสารโดยรวม 3.94 0.552 ดี 
ภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 4.09 0.366 ดี 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วน

ประสมการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้

ด้านความต้องการของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในด้านความต้องการของผู้บริโภค อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.51 มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ รูปแบบและลักษณะของการออกแบบผลิตภณัฑม์ี
ความหลากหลาย และ รูปภาพของสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายมีความถูกต้อง ชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.37 และ 4.22 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ รูปแบบและลักษณะของการออกแบบ
ผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน
ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ มีราคาให้เลือกหลากหลายกับความต้องการ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 มี
ความคิดเห็นในระดับดี คือ แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ไดช้ดัเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้, คุม้ค่าเมื่อ
เทียบกับคุณภาพท่ีไดร้บั และราคาของสินคา้มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20, 4.04, 
และ 3.97 ตามล าดบั 

ด้านความสะดวกในการซือ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
ในดา้นความสะดวกในการซือ้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก คือ สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 มี
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ความคิดเห็นในระดับดี คือ สามารถหาซือ้ไดง้่าย, มีขั้นตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก 
และในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจัดส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09, 
3.87 และ 3.81 ตามล าดบั 

ด้านการสื่อสาร ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในด้านการ
ส่ือสาร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิง
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ 
เห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซตต่์าง ๆ อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ 
ได้รบัการส่ือสารถึงคุณสมบัติทางส่ือออนไลน์ไดเ้ป็นอย่างดี, ไดร้บัการส่ือสารถึงคุณสมบัติ ทาง
ป้ายโฆษณาหรือช่องทางต่าง ๆ ทางส่ือออฟไลน์ ท่ีท าให้จดจ าผลิตภัณฑ์ ได้, ได้รับข่าว
ประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ และมีความสามารถในการใหข้อ้มลูผลิตภัณฑแ์ละสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01, 3.85, 3.81 และ 3.75 ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑห์ลกั รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และศกัยภาพท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์ดงันี ้
 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์แต่ละดา้น
และภาพรวม ดงันี ้
 

องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑห์ลัก    
1. ใหป้ระโยชนต์รงตามคณุสมบติัของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 
ไดเ้ป็นอย่างดี 

4.13 0.579 ดี 

2. เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ 4.16 0.595 ดี 
3. สรา้งความมั่นใจเมือ่ไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 4.20 0.603 ดี 
4. สรา้งความสวยงามเมือ่ไดใ้ชง้านเป็นอย่างดี 4.29 0.634 ดีมาก 
ด้านผลิตภัณฑห์ลักโดยรวม 4.20 0.440 ดี 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์    
5. บรรจภุณัฑม์ีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

4.40 0.704 ดีมาก 

6. บรรจภุณัฑม์ีลกัษณะทนทาน แข็งแรง ใชง้านง่าย 3.80 0.760 ดี 
7. บรรจภุณัฑส์ามารถปกปอ้งเนือ้ผลิตภณัฑจ์าก
มลภาวะภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 

3.88 0.679 ดี 

8. สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใชง้าน 4.18 0.677 ดี 
9. แบรนดแ์ละชื่อรุน่ จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า 4.12 0.775 ดี 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑโ์ดยรวม 4.08 0.460 ดี 
ด้านผลิตภัณฑค์วบ    
10. สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่างแพรห่ลาย 4.42 0.596 ดีมาก 
11. ผลิตภณัฑม์ีความทนทานต่อการใชง้าน 3.81 0.693 ดี 
12. สินคา้แต่ละประเภท มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมตรงกบั
ความตอ้งการ 

4.16 0.619 ดี 

13. ผูคิ้ดคน้นวตักรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัแต่ละสภาพผิว หรือรา่งกายของผูซ้ือ้ได้
เป็นอย่างดี 

4.07 0.679 ดี 

ด้านผลิตภัณฑค์วบโดยรวม 4.12 0.441 ดี 
ด้านผลิตภัณฑท์ี่คาดหวัง    
14. มีผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการไดห้ลากหลาย 4.18 0.707 ดี 
15. มีการรบัประกนัความพึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้าน 3.86 0.748 ดี 
16 มีการจดัแสดงสินคา้อย่างเป็นประจ า 3.84 0.760 ดี 

ด้านผลิตภัณฑท์ี่คาดหวังโดยรวม 3.96 0.572 ดี 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านศักยภาพที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ ์    
17. สินคา้มีความหลากหลาย 4.27 0.681 ดีมาก 
18. สินคา้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาผลิตภัณฑจ์าก
เดิมอยู่เสมอ 

4.25 0.621 ดีมาก 

19. มีการจดัโปรโมชั่นอยู่เป็นประจ า 4.02 0.774 ดี 
20. มีสินคา้ออกใหม่มาจ าหน่ายอยู่ตลอด 4.36 0.641 ดีมาก 

ด้านศักยภาพที่เก่ียวกับผลิตภัณฑโ์ดยรวม 4.23 0.452 ดีมาก 
ภาพรวมองคป์ระกอบของผลติภัณฑ ์ 4.12 0.340 ดี 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้ 

ด้านผลิตภัณฑห์ลัก ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในด้าน
ผลิตภัณฑห์ลกั อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับ
ดีมาก คือ สรา้งความสวยงามเมื่อไดใ้ชง้านเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 มีความคิดเห็น
ในระดับดี คือ สรา้งความมั่นใจเมื่อได้ใช้งานได้เป็นอย่างดี, เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และให้
ประโยชนต์รงตามคณุสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20, 4.16 
และ 4.13 ตามล าดบั 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมใน
ดา้นรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.40 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใชง้าน, แบรนดแ์ละชื่อรุ่น
จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า, บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องเนือ้ผลิตภัณฑ์จากมลภาวะภายนอกได้เป็น
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อย่างดี และบรรจุภัณฑม์ีลักษณะทนทาน แข็งแรง ใชง้านง่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18, 4.12, 
3.88 และ 3.80 ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในด้าน
ผลิตภัณฑค์วบ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับ
ดีมาก คือ สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่างแพรห่ลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 มีความคิดเห็นในระดบัดี 
คือ สินคา้แต่ละประเภท มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ, ผูคิ้ดคน้นวตักรรม สามารถ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละสภาพผิว หรือร่างกายของผู้ซือ้ได้เป็นอย่างดี  และ
ผลิตภณัฑม์ีความทนทานต่อการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16, 4.07 และ 3.81 ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน
ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดับดี คือ มีผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความตอ้งการไดห้ลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 มี
ความคิดเห็นในระดบัดี คือ มีการรบัประกันความพึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้าน และมีการจดัแสดงสินคา้
อย่างเป็นประจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ 3.84 ตามล าดบั 

ด้านศักยภาพที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในด้านศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ มีสินค้าออกใหม่มาจ าหน่ายอยู่ตลอด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ สินคา้มีความหลากหลาย และสินคา้มีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมอยู่ เสมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และ 4.25 
ตามล าดับ มีความคิดเห็นในระดับดี คือ มีการจัดโปรโมชั่นอยู่เป็นประจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.02 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อ เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห ์ดงันี ้
 
ตาราง 11 แสดงค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันี ้
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใต ้

Minimum Maximum �̅� S.D. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

0 6 1.88 1.022 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตต่้อครัง้ (บาท) 

200 5000 1391.00 951.147 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สามารถอธิบายผลการศึกษาได ้ดงันี ้
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยต่อ

เดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย 
2 ครัง้/ เดือน โดยซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตน้อ้ยท่ีสุดคือ 0 ครัง้/ เดือน และซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ากท่ีสดุ 6 ครัง้/ เดือน 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใตต้่อ
คร้ัง (บาท) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ีย 1,391 บาท/ ครัง้ โดยค่าใช้จ่ายในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้น้อยท่ีสุดคือ 200 บาท/ ครัง้ และค่าใช้จ่ายในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตม้ากท่ีสดุ 5,000 บาท/ ครัง้ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 5 ข้อ 
ดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร  ์ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั ในส่วนนีส้ามารถแบ่งสมมติฐานย่อยตามขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์โดยจ าแนกตัว
แปร ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั 

H0: ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหจ์ะใช้การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มก่อน หากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และหากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่
ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี ้
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

0.446 2 397 0.640 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

2.634 2 397 0.073 

 
จากในตาราง 12 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุพบว่า 

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.640 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายไุม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ F-test 
ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 13 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.073 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายไุม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ 
F-test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกต่างกนัของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุใช้
สถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองส าอาง
น าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใต ้

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
 
 

MS F Sig. 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.588 
409.122 
416.710 

2 
397 
399 

3.794 
1.031 

3.682* 0.026 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ีย
ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลี
ใตต่้อครัง้ (บาท) 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
รวม 

44151687.14 
316815912.9 
360967600.0 

2 
397 
399 

22075843.57 
798024.969 

27.663** 0.000 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 13 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุกับ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน ค่า Sig. เท่ากบั 0.026 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
อายแุตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตด้า้นความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
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สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เพื่อใหท้ราบว่าความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามอาย ุรายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบดว้ยวิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 14 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เพื่อให้ทราบว่าค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามอายุ รายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกันจึงท า
การทดสอบดว้ยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 15 

 
ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามอาย ุวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) 
 

อายุ �̅� 23 - 28 ปี 29 – 34 ปี 35 – 39 ปี 
1.96 1.93 1.60 

23 - 28 ปี 1.96 - 0.03 
(0.767) 

0.36** 
(0.009) 

29 – 34 ปี 1.93 - - 0.33* 
(0.026) 

35 – 39 ปี 1.60 - - - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากในตาราง 14 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามอายุ ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) พบว่า 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี กับ
อายุ 35 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า อายุ 35 – 39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.36 
ครัง้ต่อเดือน 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 29 – 34 ปี กับ
อายุ 35 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 29 – 34 ปี มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า อายุ 35 – 39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.33 
ครัง้ต่อเดือน 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามอาย ุวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) 
 

อายุ �̅� 23 - 28 ปี 29 – 34 ปี 35 – 39 ปี 
1127.55 1420.93 2028.00 

23 - 28 ปี 1127.55 - -293.38** 
(0.004) 

-900.45** 
(0.000) 

29 – 34 ปี 1420.93 - - -607.07** 
(0.000) 

35 – 39 ปี 2028.00 - - - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 15 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LSD) พบว่า 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี กับ
อายุ 29 – 34 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่ นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี  มี ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อายุ 29 – 34 ปี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 293 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี กับ
อายุ 35 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อายุ 35 – 39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 
900 บาท 
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ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 29 – 34 ปี กับ
อายุ 35 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 29 – 34 ปี มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อายุ 35 – 39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 
607 บาท 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั 
H0: ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ

ประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ท่ีระดบัความ
เชื่อมั่น 95%  โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้ 
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ตาราง 16 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

1.500 0.221 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

8.069 0.005 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.221 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม เท่ากนั อย่างมีค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal 
variances assumed) ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 17 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม ไม่เท่ากนั อย่างมี
ค่าระดับนยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.01 จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
(Equal variances not assumed) ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ ใช้
สถิติ t-test 
 

พฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใต ้

สถานภาพ �̅� S.D. 
 

t df Sig. 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน 

โสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

1.97 1.042 3.279 398 0.001** 

สมรส/ อยู่
ดว้ยกนั 

1.58 0.887    

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ีย
ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

โสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

1235.48 47.278 -5.396 398 0.000** 

สมรส/ อยู่
ดว้ยกนั 

1926.67 1129.462    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 17 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานภาพ

กับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริโภคเพศหญิ งเจ เนอ เรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ด้านความถี่ ในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตด้า้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหจ์ะใช้การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) และการทดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ทัง้นีจ้ะท า
การทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มก่อน หากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และหากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่
ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี ้
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

0.446 2 397 0.628 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

2.333 2 397 0.098 

 
จากในตาราง 18 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.628 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่าง
กนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 19 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.098 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างกนัของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ใชส้ถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองส าอาง
น าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใต ้

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
 
 

MS F Sig. 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

12.496 
404.214 
416.710 

2 
397 
399 

6.248 
1.018 

6.137* 0.002 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ีย
ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลี
ใตต่้อครัง้(บาท) 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7113209.470 
353854390.5 
360967600.0 

2 
397 
399 

3556604.735 
891320.883 

3.990** 0.019 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ

การศึกษากับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริโภคเพศหญิ งเจ เนอ เรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตด้า้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เพื่อใหท้ราบ
ว่าความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา รายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบดว้ยวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดงัตาราง 20 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตด้า้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
เพื่อให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง 
(บาท) จ าแนกตามระดบัการศึกษา รายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกันจึงท าการทดสอบดว้ยวิธีทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 21 
 
ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามระดบัการศึกษา วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 
 

ระดับ
การศึกษา 

�̅� ต ่ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่าปริญญา
ตร ี

2.11 1.94 1.53 
ต ่ากว่าปริญญา
ตรี 

2.11 - 0.17 
(0.304) 

0.58** 
(0.002) 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

1.94 - - 0.41 
(0.002) 

สงูกว่าปริญญา
ตรี 

1.53 - - - 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากในตาราง 20 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี กับสงูกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า สงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.58 
ครัง้ต่อเดือน 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับสูงกว่าปริญญา
ตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน มากกว่า สงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.41 ครัง้ต่อเดือน 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามระดบัการศึกษา วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 
 

ระดับ
การศึกษา 

�̅� ต ่ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

1159.57 1364.75 1633.33 
ต ่ากว่า
ปริญญาตร ี

1159.57 - -205.18 
(0.169) 

-473.76** 
(0.007) 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

1364.75 - - -268.58* 
(0.029) 

สงูกว่าปริญญา
ตรี 

1633.33 - - - 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 21 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี กับสงูกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี ค่า ใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า สงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 473 บาท 

ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
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เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ีย
ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า สงูกว่าปริญญาตรี โดย
มีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 268 บาท 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั 

H0: ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหจ์ะใช้การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way analysis of variance) และการทดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ทัง้นีจ้ะท า
การทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มก่อน หากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และหากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่
ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี ้
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชพี 
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

1.286 4 395 0.275 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

6.534 4 395 0.000** 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 22 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.275 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพไม่แตกต่างกัน จึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 23 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 24 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ใชส้ถิติ 
F-test 
 

พฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใต ้

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df 
 
 

MS F Sig. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.297 
408.413 
416.710 

4 
395 
399 

2.074 
1.034 

2.006 0.093 

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพกับ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.093 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิ เสธสมม ติฐานรอง (H1) หมายความว่า  ผู้บ ริ โภคเพศหญิ งเจ เนอเรชั่ นวายใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

8.699 4 117.059 0.000** 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.01 เพื่อให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) จ าแนกตามอาชีพ รายคู่ใดท่ีมีความ
แตกต่างกนัจึงท าการทดสอบดว้ยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามอาชพี วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ �̅� นักเรียน/ 
นิสิต/ 

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/ 
รับจ้างทั่วไป 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

845.76 1266.04 1395.70 1767.86 1738.89 
นกัเรียน/ 
นิสิต/ 
นกัศึกษา 

845.76 - -420.28* 
(0.015) 

-549.94** 
(0.000) 

-922.10** 
(0.000) 
 

-893.13** 
(0.000) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

1266.04 - - -129.66 
(0.362) 

-501.82** 
(0.002) 
 

-472.85 
(0.058) 
 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/ 
รบัจา้งทั่วไป 

1395.70 - - - -372.16** 
(0.002) 

-343.19 
(0.128) 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

1767.86 - - - - 28.97 
(0.903) 

อื่นๆ 1738.89 - - - - - 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 25 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) จ าแนกตามอาชีพ ดว้ยวิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบว่า 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา กับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
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เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 420 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ 
นกัศึกษา กบัอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รบัจา้งทั่วไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ 
รบัจา้งทั่วไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 549 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา กับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา มี ค่า ใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั โดย
มีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 922 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา กับอาชีพอื่นๆ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (H0) และยอมรับสมม ติฐานรอ ง (H1) ผู้บ ริ โภคเพศหญิ งเจ เน อ เรชั่ น วายใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาชีพอื่นๆ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 893
บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวิสาหกิจกับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 501 บาท 

ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ รบัจา้งทั่วไปกับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
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0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ รบัจา้งทั่วไป มีค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 372 บาท 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั 
H0: ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหจ์ะใช้การวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One-

way analysis of variance) และการทดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ทัง้นีจ้ะท า
การทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มก่อน หากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และหากค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันใหท้ดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ถา้สมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่
ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี ้
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

3.233 4 395 0.013* 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

5.783 4 395 0.000** 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า 

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 27 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต ้

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

0.638 4 258.895 0.636 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

17.835 4 150.360 0.000** 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า 

ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.636 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิ เสธสมม ติฐานรอง (H1) หมายความว่า  ผู้บ ริ โภคเพศหญิ งเจ เนอเรชั่ นวายใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตด้า้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ใต้ต่อคร้ัง (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตด้า้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เพื่อใหท้ราบว่าค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ีย
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ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบดว้ยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 
ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

รายได้
เฉลี่ย
ต่อ
เดือน 

�̅� ต ่ากว่า/
เทียบเท่า 
15,000 

15,001 – 
25,000 
บาท 

25,001 – 
35,000 
บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

45,001 บาท
ขึน้ไป 

851.14 1283.22 1531.52 1830.77 2147.06 
ต ่ากว่า/
เทียบเท่า 
15,000 

851.14 - -432.08** 
(0.000) 

-680.38** 
(0.000) 

-979.63** 
(0.002) 
 

-1295.92** 
(0.000) 

15,001– 
25,000 
บาท 

1283.22 - - -248.30 
(0.223) 

-547.55 
(0.207) 
 

-863.84** 
(0.000) 
 

25,001 
– 

35,000 

บาท 

1531.52 - - - -299.25 
(0.881) 

-615.54** 
(0.008) 

35,001 
– 

45,000 

บาท 

1830.77 - - - - -316.29 
(0.930) 

45,001 
บาทขึน้
ไป 

2147.06 - - - - - 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากในตาราง 28 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดว้ยวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท กบั 15,001– 25,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001– 25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 432 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท กบั 25,001– 35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001– 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 680 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท กบั 35,001– 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001– 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 979 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท กับ 45,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มีค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 45,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,295 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001– 25,000 บาท กบั 45,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001– 35,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 
บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 615 บาท 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001– 35,000 บาท กบั 45,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 กล่าวคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001– 35,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 
บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 316 บาท 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 การส่ือสารแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H0: การส่ือสารแบบปากต่อปาก ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: การส่ือสารแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 29 
และตาราง 31 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X1 = ดา้นข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์
X2 = ดา้นการใหค้ าแนะน า 
X3 = ดา้นประสบการณ ์
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือน 
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการส่ือสารแบบปากต่อปากต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 26.423 3 8.808 8.937** 0.000 
Residual 390.287 396 0.986   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 29 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุูณการส่ือสารแบบปากต่อปากต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
สามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 
ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหก์ารส่ือสารแบบปากต่อปากต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
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ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.423 0.476  -0.888 0.375 
ดา้นข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์(X1) 0.207 0.123 0.096 1.688 0.092 
ดา้นการใหค้ าแนะน า (X2) 0.263 0.105 0.149 2.504* 0.013 
ดา้นประสบการณ ์(X3) 0.103 0.099 0.062 1.045 0.297 

r = 0.252 R2
Adj = 0.056 

R2 = 0.063 SEE = 0.993 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 30 ผลการวิเคราะหก์ารส่ือสารแบบปากต่อปากต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้ าแนะน า (X2) สามารถท านายพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
รอ้ยละ 56 (R2

Adj = 0.056) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านาย
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -0.423+0.263 X2 
ผลของการศึกษาสรุป ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ดา้นการใหค้ าแนะน า (X2) 
เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศ
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หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยการส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นการใหค้ าแนะน า (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.263 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัการส่ือสารแบบปากต่อปาก
อีก 2 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ ด้านข่าวเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ (X1) และ ด้านประสบการณ์ (X3) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
(Y1) 
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการส่ือสารแบบปากต่อปากต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 6948886.864 3 2316295.621 2.591 0.052 
Residual 354018713.1 396 893986.649   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณการส่ือสารแบบปากต่อปากต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.052 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก ไม่สามารถท านายกับ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1.1 ข่าวเกี่ยวกับตวัผลิตภัณฑ ์มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  



  135 

H1: ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
32 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X1 = ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุภาพท่ีน่าเชื่อถือ 
X2 = ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุสมบติัไดต้รงตามความตอ้งการ 
X3 = ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน 
 
ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 27.704 3 9.235 9.401** 0.000 
Residual 389.006 396 0.982   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 32 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ข่าวเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
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ใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก ด้านข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้าก
การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 
ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหข์่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.431 0.450  0.957 0.339 
ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุภาพท่ี
น่าเชื่อถือ (X1) 

0.145 0.082 0.095 1.776 0.076 

ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุสมบติั
ไดต้รงตามความตอ้งการ (X2) 

0.336 0.085 0.215 3.960** 0.000 

ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ์
ไดห้ลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต 
(X3) 

-0.106 0.080 -0.067 -1.322 0.297 

r = 0.258 R2
Adj = 0.059 

R2 = 0.066 SEE = 0.991 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 



  137 

จากในตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงคณุสมบติัไดต้รงตามความตอ้งการ 
(X2) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 5.9 (R2

Adj = 0.059) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.431+0.336 X2 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอก
ถึงคุณสมบัติได้ตรงตามความต้องการ (X2) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความถี่ในการซื ้อ เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่า
สมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยข่าวเกี่ยวกับตวัผลิตภัณฑ ์ดา้นไดร้บัขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงคณุสมบัติ
ไดต้รงตามความตอ้งการ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.336 ทั้งนีเ้มื่อ
ก าหนดปัจจยัข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์อีก 2 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึง
คณุภาพท่ีน่าเชื่อถือ (X1) และ ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต (X3) 
จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
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ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1)  

 
สมมติฐานท่ี 2.1.2 ข่าวเกี่ยวกบัตัวผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
34 
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ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 1449513.570 3 483171.190 0.532 0.660 
Residual 359518086.4 396 907873.956   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ์

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.660 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นข่าว
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 2.2 การใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี  2.2.2 การให้ค าแนะน า มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: การให้ค าแนะน า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
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H1: การใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
35 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X4 = ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย 
X5 = ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั 
X6 = ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่นชอบและพึงพอใจ 
X7 = ไดร้บัขอ้มลูท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่างๆ 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน 
 

ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการใหค้ าแนะน า ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 36.188 4 9.047 9.391** 0.000 
Residual 380.522 395 0.963   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการให้ค าแนะน า ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก ด้านการให้ค าแนะน ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเสน้ตรงไดจ้ากการวิเคราะหก์ารถดถอย
พหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะหก์ารใหค้ าแนะน า ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.384 0.345  1.113 0.266 
ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย(X4) 0.136 0.068 0.106 2.004* 0.046 
ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั 
(X5) 

-
0.180 

0.075 -0.142 -2.417* 0.016 

ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่นชอบและพึงพอใจ (X6) 0.284 0.074 0.234 3.856** 0.000 
ไดร้บัขอ้มลูท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
(X7) 

0.150 0.068 0.115 2.196* 0.029 

r = 0.295 R2
Adj = 0.078 

R2 = 0.087 SEE = 0.982 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากในตาราง 36 ผลการวิเคราะห์การให้ค าแนะน า ต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า การให้ค าแนะน า ไดแ้ก่ ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกับขอ้ดีและขอ้เสีย (X4), ได้รบัขอ้มูลจากผูท่ี้ชื่น
ชอบและพึงพอใจ (X6) และ ได้รับข้อมูลท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (X7) สามารถท านาย
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน รอ้ยละ 7.8 (R2

Adj = 0.078) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วม
ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.384 + 0.136X4 - 0.180X5 + 0.284X6 + 0.150 X7 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่น
ชอบและพึงพอใจ (X6) อนัไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกับขอ้ดีและขอ้เสีย (X4) และ ไดร้บัขอ้มลูท่ีสนใจ
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (X7) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้น
สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัการใหค้ าแนะน า ดา้นไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย (X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.136 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัการใหค้ าแนะน า อีก 
3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจยัการใหค้ าแนะน า ดา้นไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่นชอบและพึงพอใจ 
(X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
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น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.284 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยการให้
ค าแนะน า อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจยัการใหค้ าแนะน า ดา้นไดร้บัขอ้มูลท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่าง 
ๆ (X7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.150 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยการให้
ค าแนะน า อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธท์างลบกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มูลจากผูท่ี้มี
ชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั (X5) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว
สามารถนัน้อธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัการใหค้ าแนะน า ดา้นไดร้บัขอ้มูลจากผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ี
รูจ้กั (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) ลดลง 0.180 ทั้งนีเ้มื่อก าหนดปัจจัยการให้
ค าแนะน า อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

 
สมมติฐานท่ี  2.2.2 การให้ค าแนะน า มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: การให้ค าแนะน า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
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H1: การใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
37 
 
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการใหค้ าแนะน า ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4727433.016 4 1181858.254 1.310 0.265 
Residual 356240167.0 395 901873.840   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการให้ค าแนะน า ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.265 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นการใหค้ าแนะน า 
ไม่สามารถท านายกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานท่ี 2.3 ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 2.3.1 ประสบการณ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ประสบการณ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
38 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X8 = ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูใ้ชจ้ริง 
X9 = ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูม้ีประสบการณท่ี์มีความน่าเชื่อถือ 
X10 = คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน 
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ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูประสบการณ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 14.511 3 4.837 4.762** 0.003 
Residual 402.199 396 1.016   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 38 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสบการณ์ ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นประสบการณ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหป์ระสบการณ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.641 0.335  1.917 0.056 
ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูใ้ชจ้ริง 
(X8) 

0.088 0.070 0.072 1.249 0.212 

ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูม้ี
ประสบการณท่ี์มีความน่าเชื่อถอื(X9) 

0.088 0.076 0.070 1.167 0.244 

คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ (X10) 0.135 0.063 0.111 2.130* 0.034 
r = 0.187 R2

Adj = 0.028 
R2 = 0.035 SEE = 1.008 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ ต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ประสบการณ์ ไดแ้ก่ คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ (X10) สามารถท านายพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
รอ้ยละ 2.8 (R2

Adj = 0.028) ดงันั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านาย
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.641 + 0.135X10 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
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ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ คน้หาค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ (X10) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย 
ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัประสบการณ ์ดา้นคน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ (X10) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.135 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัประสบการณ ์อีก 2 ดา้น มี
ค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ ได้รบัข้อมูลจาก
ค าแนะน าของผูใ้ชจ้ริง (X8) และ ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูม้ีประสบการณท่ี์มีความน่าเชื่อถอื
(X9) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1)  

 
สมมติฐานท่ี 2.3.2 ประสบการณ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H0: ประสบการณ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
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ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
40 
 
ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูประสบการณ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4888518.145 3 1629506.048 1.812 0.144 
Residual 356079081.9 396 899189.601   
Total 360967600.0 399    

 
จากในตาราง 40 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสบการณ์ ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.144 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นประสบการณ ์ไม่
สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใตข้องผู้บริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
H0: คุณค่าตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: คณุค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 41 
และตาราง 43 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X4 = ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ 
X5 = ดา้นการรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ 
X6 = ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
X7 = ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 
X8 = ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือน 
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูคณุค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 31.664 3 6.333 6.480** 0.000 
Residual 385.046 396 0.977   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 41 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูคณุค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรม

การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสรา้ง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.267 0.566  -0.472 0.637 
ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ (X4) 0.344 0.111 0.173 3.114** 0.002 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้
(X5) 

-0.204 0.128 -0.094 -1.588 0.113 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (X6) 0.219 0.099 0.136 2.216* 0.027 
ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ (X7) 0.245 0.134 0.122 1.827 0.069 
ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ 
(X8) 

-0.036 0.125 -0.017 -0.285 0.776 

r = 0.276 R2
Adj = 0.064 

R2 = 0.076 SEE = 0.989 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 42 ผลการวิเคราะหค์ณุค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า คุณค่าตรา
สินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรูใ้นตราสินคา้ (X4) และ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ (X6) สามารถ
ท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 64 (R2

Adj = 0.064) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ี
สามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
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เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -0.267+0.344 X4+0.219 X6 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรูใ้นตรา
สินค้า (X4) และด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X6) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
(Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.344 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยคณุค่าตราสินคา้อีก 4 ดา้น 
มีค่าคงท่ี 

หากปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.219 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัคุณค่าตราสินคา้อีก 4 ดา้น 
มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพของ
ตราสินคา้(X5) ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ (X7) และ ดา้นสินทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสินคา้ (X8) จะ
ไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณคุณค่าตราสินค้าต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4911713.400 5 982342.680 1.087 0.367 
Residual 356055886.6 394 903695.144   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูคณุค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.367 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ไม่สามารถท านายกบัพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 
(บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 3.1 การตระหนักรูใ้นตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.1.1 การตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H0: การตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
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H1: การตระหนักรูใ้นตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
44 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X11 = ตราสินคา้สามารถท าใหจ้ดจ าหรือระลึกถึง ผลิตภณัฑไ์ดท้นัที 
X12 = พบเห็นตราผลิตภัณฑ ์จาก โทรทัศน,์ นิตยสาร, ป้ายโฆษณาหรือ

ส่ือออนไลนเ์ป็นประจ า  
X13 = เมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จะนึก

ถึงตราสินคา้ของเครื่องส าอาง ท่ีใชเ้ป็นอนัดบัแรก  
X14 = ตราสินค้าบ่งบอกถึงความทันสมัย และความโดดเด่นทางด้าน

นวตักรรม 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
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ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 16.936 4 4.234 4.184** 0.002 
Residual 399.774 395 1.012   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 44 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณการตระหนักรูใ้นตรา

สินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนักรูใ้นตราสินคา้ มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.252 0.412  0.611 0.541 
ตราสินคา้สามารถท าใหจ้ดจ าหรือระลึก
ถึง ผลิตภณัฑไ์ดท้ันที (X11) 

0.132 0.077 0.093 1.730 0.084 

พบเห็นตราผลิตภณัฑ ์จาก โทรทศัน,์ 
นิตยสาร, ป้ายโฆษณาหรือส่ือออนไลน์
เป็นประจ า (X12) 

0.051 0.068 0.040 0.753 0.452 

เมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต ้จะนึกถึงตราสินคา้ของ
เครื่องส าอาง ท่ีใชเ้ป็นอนัดบัแรก (X13) 

0.044 0.065 0.035 0.670 0.503 

ตราสินคา้บ่งบอกถึงความทนัสมยั และ
ความโดดเด่นทางดา้นนวัตกรรม (X14) 

0.167 0.075 0.119 2.235* 0.026 

r = 0.202 R2
Adj = 0.031 

R2 = 0.041 SEE = 1.006 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 45 ผลการวิเคราะห์การตระหนักรูใ้นตราสินคา้ ต่อพฤติกรรม

การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า การตระหนักรูใ้นตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้าบ่งบอกถึงความทันสมัย และความโดดเด่น
ทางดา้นนวตักรรม (X14) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 3.1 (R2

Adj = 0.031) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ า
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ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.252 + 0.167X14 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ตราสินคา้บ่งบอกถึง
ความทันสมัย และความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม (X14) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
(Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัการตระหนักรูใ้นตราสินคา้ ดา้นตราสินคา้บ่งบอกถึงความทนัสมัย 
และความโดดเด่นทางดา้นนวัตกรรม (X14) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.167 
ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ตราสินคา้สามารถท า
ใหจ้ดจ าหรือระลึกถึง ผลิตภัณฑไ์ดท้นัที (X11) พบเห็นตราผลิตภณัฑจ์าก โทรทศัน,์ นิตยสาร, ป้าย
โฆษณาหรือส่ือออนไลนเ์ป็นประจ า (X12) และเมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้จะนึกถึงตราสินค้าของเครื่องส าอางท่ีใช้เป็นอันดับแรก  (X13) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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สมมติฐานท่ี 3.1.2 การตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: การตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: การตระหนักรูใ้นตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
46 
 
ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 1162626.583 4 290656.646 0.319 0.865 
Residual 359804973.4 395 910898.667   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
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เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.865 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรูใ้น
ตราสินคา้ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 3.2 การรบัรูคุ้ณภาพของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.2.1 การรบัรูคุ้ณภาพของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H0: การรับรู ้คุณภาพของตราสินค้า  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: การรับ รู ้คุณ ภาพของตราสินค้า  มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
47 
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ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 5.746 4 1.437 1.381 0.240 
Residual 410.964 395 1.040   
Total 416.710 399    

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณการรบัรูคุ้ณภาพของตรา

สินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.240 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้า ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพของ
ตราสินคา้ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 3.2.2 การรบัรูคุ้ณภาพของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: การรับรู ้คุณภาพของตราสินค้า  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 
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H1: การรับ รู ้คุณ ภาพของตราสินค้า  มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
48 
 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 1881642.237 4 470410.559 0.517 0.723 
Residual 359085957.8 395 909078.374   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณการรบัรูคุ้ณภาพของตรา

สินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.723 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ
ของตราสินคา้ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานท่ี 3.3 ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.3.1 ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H0: ความภักดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
49 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X19 = มีความยินดีท่ีจะซือ้แบรนดเ์ดิม แมจ้ะมีราคาสงูขึน้ 
X20 = ในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ีผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา จะซือ้ใชท้นัที 
X21 = ในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ เพิ่มขึน้จะยงัเลือกใชแ้บรนดเ์ดิม 
X22 = มีความชื่นชอบแบรนด์เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้

มากกว่าแบรนดเ์ครื่องส าอางจากประเทศอื่น ๆ 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูความภกัดีต่อตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 22.633 4 5.658 5.671** 0.000 
Residual 394.077 395 0.998   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 49 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะหค์วามภกัดีต่อตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณู
แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.682 0.284  2.401 0.017 
มีความยินดีท่ีจะซือ้แบรนดเ์ดิม แมจ้ะมี
ราคาสงูขึน้ (X19) 

0.051 0.077 0.040 0.667 0.505 

ในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ีผลิตภณัฑ์
ใหม่ออกมา จะซือ้ใชท้นัที (X20) 

0.200 0.081 0.155 2.460* 0.014 

ในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ เพิ่มขึน้จะ
ยงัเลือกใชแ้บรนดเ์ดิม (X21) 

-
0.048 

0.085 -0.038 -0.570 0.569 

มีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ากกว่าแบ
รนดเ์ครื่องส าอางจากประเทศอื่น ๆ (X22) 

0.140 0.065 0.122 2.157* 0.032 

r = 0.233 R2
Adj = 0.045 

R2 = 0.054 SEE = 0.999 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 50 ผลการวิเคราะหค์วามภักดีต่อตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ความภักดีต่อตราสินคา้  ไดแ้ก่ ในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ีผลิตภัณฑใ์หม่ออกมาจะซือ้ใช้
ทันที (X20) และมีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ากกว่าแบรนด์
เครื่องส าอางจากประเทศอื่น ๆ (X22) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 4.5 (R2

Adj = 0.045) ดงันั้น 
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ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.682 + 0.200X20 + 0.140X22 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ในอนาคตหากแบรนด์
ท่ีใชม้ีผลิตภณัฑใ์หม่ออกมาจะซือ้ใชท้นัที (X20) และมีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้มากกว่าแบรนด์เครื่องส าอางจากประเทศอื่น  ๆ (X22) เป็นปัจจัยท่ีก าหนด
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบายได ้ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยความภักดีต่อตราสินค้า ด้านในอนาคตหากแบรนด์ท่ีใช้มี
ผลิตภัณฑใ์หม่ออกมาจะซือ้ใชท้ันที (X20) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.200 
ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัความภกัดีต่อตราสินคา้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจัยความภักดี ต่อตราสินค้า  ด้านมีความชื่นชอบแบรนด์
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้มากกว่าแบรนด์เครื่องส าอางจากประเทศอื่น ๆ (X22) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.140 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยความภักดีต่อตรา
สินคา้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ มีความยินดีท่ีจะซือ้
แบรนดเ์ดิม แมจ้ะมีราคาสงูขึน้ (X19) และในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ เพิ่มขึน้จะยงัเลือกใชแ้บรนด์
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เดิม (X21) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
 

สมมติฐานท่ี 3.3.2 ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ความภักดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
51 
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูความภกัดีต่อตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7819430.197 4 1954857.549 2.187 0.070 
Residual 353148169.8 395 894046.000   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณความภักดีต่อตราสินค้า 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.070 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตรา
สินค้า ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานท่ี 3.4 การเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.4.1 การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
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H1: การเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
52 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X23 = มีความคุม้ค่าเมื่อเทียบกบัราคา 
X24 = บอกต่อผู้อื่นว่าได้ใช้สินค้าของแบรนด์เครื่องส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใต ้
X25 = เป็นแบรนดท่ี์อยู่ในใจของผูซ้ือ้ตลอดเวลา 
X26 = มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน 
X27 = ประหยัดกว่าเครื่องส าอางจากประเทศอื่น  ๆ เมื่อ เทียบกับ

คณุสมบติัและประโยชนท่ี์ไดร้บั 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 30.541 5 6.108 6.232** 0.000 
Residual 386.169 394 0.980   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 52 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการเชื่อมโยงกับตรา

สินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเชื่อมโยงกับตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหก์ารเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.191 0.399  0.477 0.633 
มีความคุม้ค่าเมื่อเทียบกบัราคา (X23) -0.009 0.089 -0.006 -0.105 0.916 
บอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ชสิ้นคา้ของแบรนด์
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้
(X24) 

0.242 0.081 0.167 2.976** 0.003 

เป็นแบรนดท่ี์อยู่ในใจของผูซ้ือ้ตลอดเวลา 
(X25) 

0.046 0.080 0.035 0.576 0.565 

มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน(X26) 0.268 0.088 0.176 3.050** 0.002 
ประหยดักว่าเครื่องส าอางจากประเทศอื่นๆ 
เมื่อเทียบกบัคณุสมบติัและประโยชนท่ี์ไดร้บั 
(X27) 

-0.124 0.075 -0.094 -1.663 0.097 

r = 0.271 R2
Adj = 0.062 

R2 = 0.073 SEE = 0.990 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 53 ผลการวิเคราะหก์ารเชื่อมโยงกับตราสินค้า ต่อพฤติกรรม

การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ บอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ชสิ้นคา้ของแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ (X24) และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน(X26) สามารถท านาย
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
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เดือน รอ้ยละ 6.2 (R2
Adj = 0.062) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วม

ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.191 + 0.242X24 + 0.268X26 

ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ บอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ช้
สินคา้ของแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ (X24) และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อ
การใชง้าน (X26) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้นอธิบาย ดัง
ดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัการเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นบอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ชสิ้นคา้ของแบ
รนด์เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ (X24) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต ้ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
เพิ่มขึน้ 0.242 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจยัการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นมีคณุสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน  (X26) เพิ่ มขึ ้น  1 ห น่วย  จะมีผลท าให้ผู้บ ริ โภคเพศหญิ ง เจ เนอ เรชั่ นวายใน เขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.268 ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ มีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกบัราคา (X23) เป็นแบรนดท่ี์อยู่ในใจของผูซ้ือ้ตลอดเวลา (X25) และประหยดักว่าเครื่องส าอาง
จากประเทศอื่น  ๆ เมื่อเทียบกับคุณสมบัติและประโยชน์ท่ีได้รับ  (X27) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็น
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ตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 

 
สมมติฐานท่ี 3.4.2 การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: การเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
54 
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ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 8398767.240 5 1679753.448 1.877 0.097 
Residual 352568832.8 394 894844.753   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.097 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเชื่อมโยงกับ
ตราสินคา้ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 3.5 สินทรพัย์อื่น ๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.5.1 สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H0: สินทรัพย์อื่น  ๆ ของตราสินค้า  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
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H1: สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
55 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X28 = รูปลกัษณต์ราสินคา้ท่ีง่ายต่อการจดจ า 
X29 = ชื่อตราสินคา้ท่ีเรียกง่ายและจดจ าง่าย 
X30 = ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ 
X31 = ไดร้บัมาตรฐานสินคา้ระดบัโลก 
X32 = มีเครื่องหมายการคา้รบัรองอย่างถกูตอ้ง 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
 
ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 14.011 5 2.802 2.742* 0.019 
Residual 402.699 394 1.022   
Total 416.710 399    

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากในตาราง 55 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุูณสินทรพัยอ์ื่นๆ ของตรา
สินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

 
ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะหสิ์นทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.835 0.459  1.819 0.070 
รูปลกัษณต์ราสินคา้ท่ีง่ายต่อการจดจ า (X28) 0.024 0.092 0.016 0.260 0.795 
ชื่อตราสินคา้ท่ีเรียกง่ายและจดจ าง่าย (X29) 0.162 0.085 0.123 1.913 0.056 
ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ (X30) -0.226 0.104 -0.145 -2.168* 0.031 
ไดร้บัมาตรฐานสินคา้ระดบัโลก (X31) 0.212 0.105 0.137 2.014* 0.045 

มีเครื่องหมายการคา้รบัรองอยา่งถกูตอ้ง (X32) 0.079 0.100 0.049 0.795 0.427 
r = 0.183 R2

Adj = 0.021 
R2 = 0.034 SEE = 1.011 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากในตาราง 56 ผลการวิ เคราะห์สินทรัพย์อื่น  ๆ ของตราสินค้า  ต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า สินทรพัย์อื่น ๆ ของตราสินค้า ได้แก่ ได้รบัรางวัลต่าง ๆ (X30) และได้รบัมาตรฐาน
สินคา้ระดับโลก (X31) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 2.1 (R2

Adj = 0.021) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ า
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.835 - 0.226X30 + 0.212X31 

ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ไดร้บัมาตรฐานสินคา้
ระดบัโลก (X31) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้นสามารถอธิบาย ดัง
ดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ดา้นไดร้บัมาตรฐานสินคา้ระดบัโลก 
(X31) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.212 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยสินทรพัย์
อื่น ๆ ของตราสินคา้ อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ (X30) 
เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศ
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หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ดา้นไดร้บัรางวลัต่าง ๆ (X30) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) ลดลง 0.226 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ 
อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ รูปลกัษณต์ราสินคา้ท่ี
ง่ายต่อการจดจ า (X28) ชื่อตราสินค้าท่ีเรียกง่ายและจดจ าง่าย (X29) และมีเครื่องหมายการค้า
รบัรองอย่างถกูตอ้ง (X32) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 

 
สมมติฐานท่ี 3.5.2 สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: สินทรัพย์อื่น  ๆ ของตราสินค้า  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H1: สินทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
57 
 
ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 3368909.143 5 673781.829 0.742 0.592 
Residual 357598690.9 394 907610.891   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสินทรพัย์อื่น ๆ ของตรา

สินคา้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.592 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ 
ของตราสินคา้ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H0: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H1: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 58 
และตาราง 60 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X9 = ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
X10 = ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค 
X11 = ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
X12 = ดา้นการส่ือสาร 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือน  
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค
ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 28.665 4 7.166 7.295** 0.000 
Residual 388.045 395 0.982   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 58 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภคต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.879 0.606  -1.450 0.148 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (X9) 0.145 0.139 0.058 1.042 0.298 
ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X10) 0.193 0.126 0.086 1.533 0.126 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X11) 0.000 0.101 0.000 -0.004 0.997 
ดา้นการส่ือสาร (X12) 0.341 0.105 0.185 3.258** 0.001 

r = 0.262 R2
Adj = 0.059 

R2 = 0.069 SEE = 0.991 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 59 ผลการวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร (X12) สามารถ
ท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 59 (R2

Adj = 0.059) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ี
สามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -0.879+0.341X12 

ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
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ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร (X12) เป็น
ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร (X12) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.341 ทั้งนีเ้มื่อก าหนดปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ ด้านความต้องการของ
ผูบ้ริโภค (X9) ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค (X10) และดา้นความสะดวกในการซือ้ (X11) จะไม่ใช่ปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค
ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 8066158.564 4 2016539.641 2.257 0.062 
Residual 352901441.4 395 893421.371   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.062 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผู้บริโภค ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 4.1 ความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.1.1 ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
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H1: ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
61 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X33 = รูปแบบและลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงกับความ
ตอ้งการ 

X34 = รูปแบบและลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย 

X35 = มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  
X36 = รูปภาพของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายมีความถกูตอ้งและชดัเจน 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
 
ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูความตอ้งการของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 18.989 4 4.747 4.715** 0.001 
Residual 397.721 395 1.007   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากในตาราง 61 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผู้บริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์
เชิงเสน้ตรงไดจ้ากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.153 0.549  -0.279 0.780 
รูปแบบและลกัษณะของการออกแบบ
ผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ (X33) 

0.218 0.087 0.130 2.514* 0.012 

รูปแบบและลกัษณะของการออกแบบ
ผลิตภณัฑม์ีความหลากหลาย (X34) 

-0.071 0.082 -0.048 -0.865 0.388 

มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ (X35) 0.118 0.095 0.067 1.235 0.218 
รูปภาพของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายมีความ
ถกูตอ้งและชดัเจน (X36) 

0.215 0.082 0.133 2.606* 0.010 

r = 0.213 R2
Adj = 0.036 

R2 = 0.046 SEE = 1.003 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรม

การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รูปแบบและลักษณะของการออกแบบผลิตภณัฑต์รงกับ
ความตอ้งการ (X33) และรูปภาพของสินคา้ท่ีจัดจ าหน่ายมีความถูกตอ้งและชัดเจน (X36) สามารถ
ท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 3.6 (R2

Adj = 0.036) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ี
สามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
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เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -0.153 + 0.218X33 + 0.215X36 

ผลการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ รูปแบบและลกัษณะ
ของการออกแบบผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ (X33) และรูปภาพของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายมีความ
ถูกต้องและชัดเจน (X36) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์นั้นสามารถ
อธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นรูปแบบและลักษณะของการ
ออกแบบผลิตภณัฑต์รงกับความตอ้งการ (X33) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ 
ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 
0.218 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจัยความต้องการของผู้บริโภค ด้านรูปภาพของสินค้าท่ีจัด
จ าหน่ายมีความถูกตอ้งและชัดเจน (X36) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.215 
ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ รูปแบบและลักษณะของ
การออกแบบผลิตภัณฑม์ีความหลากหลาย (X34) และมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ (X35) จะ
ไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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สมมติฐานท่ี 4.1.2 ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
63 
 
ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูความตอ้งการของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4763933.173 4 1190983.293 1.321 0.262 
Residual 356203666.8 395 901781.435   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 63 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุูณความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
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เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.262 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผูบ้ริโภค ดา้นความต้องการของผู้บริโภค ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 4.2 ตน้ทนุของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.2.1 ต้นทุนของผู้บริโภค  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
64 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X37 = ราคาของสินคา้มีความเหมาะสม 
X38 = คุม้ค่าเมื่อเทียบกบัคณุภาพท่ีไดร้บั 
X39 = มีราคาใหเ้ลือกหลากหลายกบัความตอ้งการ 
X40 = แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ไดช้ดัเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ 



  191 

Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน  
 
ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูตน้ทนุของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 14.618 4 3.655 3.590** 0.007 
Residual 402.092 395 1.018   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 64 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณตน้ทุนของผูบ้ริโภค ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะหต์น้ทนุของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตวัแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.298 0.460  0.648 0.517 
ราคาของสินคา้มีความเหมาะสม (X37) 0.054 0.088 0.034 0.613 0.540 
คุม้ค่าเมื่อเทียบกบัคณุภาพท่ีไดร้บั(X38) 0.070 0.097 0.042 0.722 0.471 
มีราคาใหเ้ลือกหลากหลายกบัความ
ตอ้งการ (X39) 

0.078 0.084 0.052 0.923 0.356 

แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ไดช้ดัเจน 
สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ (X40) 

0.181 0.077 0.128 2.334* 0.020 

r = 0.187 R2
Adj = 0.025 

R2 = 0.035 SEE = 1.009 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ตน้ทนุของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ไดช้ดัเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ (X40) 
สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิง
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 2.5 (R2

Adj = 0.025) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.298 + 0.181X40 
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ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ แบ่งหมวดหมู่ของ
สินคา้ไดช้ัดเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ (X40) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความถี่ในการซื ้อ เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่า
สมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยต้นทุนของผู้บริโภค  ด้านแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าได้ชัดเจน 
สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ (X40) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.181 ทั้งนีเ้มื่อ
ก าหนดปัจจยัตน้ทนุของผูบ้ริโภค อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ราคาของสินคา้มีความ
เหมาะสม (X37) คุม้ค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพท่ีไดร้บั(X38) และมีราคาใหเ้ลือกหลากหลายกับความ
ตอ้งการ (X39) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 

 
สมมติฐานท่ี 4.2.2 ต้นทุนของผู้บริโภค  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
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H1: ต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
66 
 
ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูตน้ทนุของผูบ้ริโภค ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4232261.555 4 1058065.389 1.172 0.323 
Residual 356735338.4 395 903127.439   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณต้นทุนของผู้บริโภค ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.323 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานท่ี 4.3 ความสะดวกในการซื ้อ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.3.1 ความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ความสะดวกในการซือ้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
67 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X41 = สามารถหาซือ้ไดง้่าย 
X42 = สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด ้
X43 = ในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
X44 = มีขัน้ตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
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ตาราง 67 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูความสะดวกในการซือ้ ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 16.870 4 4.218 4.166** 0.003 
Residual 399.840 395 1.012   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 67 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณความสะดวกในการซือ้ 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิง
เส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 68 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสะดวกในการซือ้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณู
แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.035 0.374  2.769 0.006 
สามารถหาซือ้ไดง้่าย (X41) -0.74 0.075 -0.055 -0.985 0.325 
สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด ้(X42) 0.064 0.081 0.045 0.782 0.435 
ในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการ
จดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว (X43) 

-
0.080 

0.084 -0.062 -0.948 0.344 

มีขัน้ตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและ
สะดวก (X44) 

0.304 0.090 0.225 3.375** 0.001 

r = 0.201 R2
Adj = 0.031 

R2 = 0.040 SEE = 1.006 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 68 ผลการวิเคราะหค์วามสะดวกในการซือ้ ต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า (X44) สามารถท านายพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 3.1 (R2

Adj = 0.031) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 1.035 + 0.304X44 
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ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ มีขั้นตอนในการ
ติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก (X44) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนั้น
สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยความสะดวกในการซือ้ ด้านมีขั้นตอนในการติดต่อสั่งซือ้ได้ง่าย
และสะดวก  (X44) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.304 ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัความสะดวกในการซือ้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ สามารถหาซือ้ไดง้่าย 
(X41) สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด ้(X42) และในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจดัส่ง
สินค้าไดอ้ย่างรวดเร็ว (X43) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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สมมติฐานท่ี 4.3.2 ความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ความสะดวกในการซือ้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
69 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X41 = สามารถหาซือ้ไดง้่าย 
X42 = สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด ้
X43 = ในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
X44 = มีขัน้ตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก 
Y2 = ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้(บาท) 
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ตาราง 69 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูความสะดวกในการซือ้ ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 15748409.45 4 3937102.362 4.505** 0.001 
Residual 345219190.6 395 873972.634   
Total 360967600.0 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 69 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณความสะดวกในการซือ้ 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตัวแปร
อิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านความ
สะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ซึ่งสามารถ
ค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 70 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสะดวกในการซือ้ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1082.210 347.473  3.115 0.002 
สามารถหาซือ้ไดง้่าย (X41) 206.461 69.965 0.165 2.951** 0.003 
สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์
ได ้(X42) 

-179.412 75.544 -0.135 -2.375* 0.018 

ในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มี
การจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว (X43) 

169.599 78.263 0.140 2.167* 0.031 

มีขัน้ตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่าย
และสะดวก (X44) 

-103.000 83.816 -0.082 -1.229 0.220 

r = 0.209 R2
Adj = 0.034 

R2 = 0.044 SEE = 934.865 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 70 ผลการวิเคราะหค์วามสะดวกในการซือ้ ต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) พบว่า ความสะดวกในการซือ้ ไดแ้ก่ สามารถหาซือ้ได้ง่าย (X41) สามารถสั่งซือ้ผ่าน
ช่องทางออนไลนไ์ด ้(X42) และในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจัดส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
(X43) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) ร้อยละ 3.4 (R2

Adj = 0.034) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื ้อ
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เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y2 = 1082.210 + 206.461X41 – 179.412X42 + 169.599X43 

ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ สามารถหาซือ้ไดง้่าย 
(X41) และในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์มีการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  (X43) เป็นปัจจัยท่ี
ก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) (Y2) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัความสะดวกในการซือ้ ดา้นสามารถหาซือ้ไดง้่าย (X41) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) (Y2) เพิ่มขึน้ 206.461 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยความสะดวกใน
การซือ้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจยัความสะดวกในการซือ้ ดา้นในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลนม์ี
การจัดส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว (X43) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) (Y2) เพิ่มขึน้ 
169.599 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัความสะดวกในการซือ้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) อันไดแ้ก่ สามารถสั่งซือ้
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ (X42) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) (Y2) จากค่าสัมประสิทธิ์

ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้
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หากปัจจยัความสะดวกในการซือ้ ดา้นสามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด ้
(X42) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) (Y2) ลดลง 179.412 ทั้งนีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัความสะดวกในการซือ้ อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อนัไดแ้ก่ มีขั้นตอนในการ
ติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก (X44) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) (Y2) 

 
สมมติฐานท่ี 4.4 การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่ง
ออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.4.1 การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: การส่ือสาร ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
71 
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X45 = ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัทางส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี 
X46 = ไดร้บัการส่ือสารถึงคุณสมบติั ทางป้ายโฆษณา หรือช่องทางต่าง ๆ 

ทางส่ือออฟไลน ์ท่ีท าใหจ้ดจ าผลิตภณัฑไ์ด ้
X47 = มีความสามารถในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
X48 = ไดร้บัข่าวประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ 
X49 = เห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซตต่์าง ๆ อยู่เสมอ 
Y 1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน 
 
ตาราง 71 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการส่ือสาร ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห ์
Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 26.704 5 5.341 5.396** 0.000 
Residual 390.006 394 0.990   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 71 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณการส่ือสาร ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
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เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 
ตาราง 72 แสดงผลการวิเคราะหก์ารส่ือสาร ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.087 0.377  0.232 0.817 
ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัทางส่ือออนไลน์
ไดเ้ป็นอย่างดี (X45) 

0.187 0.072 0.138 2.604* 0.010 

ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติั ทางป้าย
โฆษณา หรือชอ่งทางต่าง ๆ ทางส่ือออฟไลน ์
ท่ีท าใหจ้ดจ าผลิตภณัฑไ์ด(้X46) 

0.052 0.077 0.041 0.668 0.505 

 มีความสามารถในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑ์
และสิทธิพิเศษต่าง ๆ (X47) 

0.150 0.085 0.115 1.759 0.079 

ไดร้บัข่าวประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ (X48) 0.014 0.083 0.011 0.173 0.863 

เห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซตต่์าง ๆ อยู่เสมอ (X49) 0.055 0.083 0.038 0.663 0.508 
r = 0.253 R2

Adj = 0.052 
R2 = 0.064 SEE = 0.995 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 72 ผลการวิ เคราะห์การส่ือสาร ต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
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พบว่า การส่ือสาร ไดแ้ก่ ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัทางส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี (X45) สามารถ
ท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 5.2 (R2

Adj = 0.052) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ี
สามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.087 + 0.187X45 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ไดร้บัการส่ือสารถึง
คณุสมบัติทางส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี (X45) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความถี่ในการซื ้อ เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่า
สมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยการส่ือสาร ดา้นไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบัติทางส่ือออนไลน์
ได้เป็นอย่างดี (X45) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.187 ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัการส่ือสาร อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ ได้รับการส่ือสารถึง
คณุสมบติั ทางป้ายโฆษณา หรือช่องทางต่าง ๆ ทางส่ือออฟไลน ์ท่ีท าใหจ้ดจ าผลิตภณัฑไ์ด้ (X46) 
มีความสามารถในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษต่าง ๆ (X47) ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์
อย่างสม ่าเสมอ (X48) และเห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ อยู่เสมอ (X49) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
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เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 

 
สมมติฐานท่ี 4.4.2 การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H0: การส่ือสาร ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
73 

 
ตาราง 73 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูการส่ือสาร ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) โดยใชก้าร
วิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4031095.489 4 806219.098 0.890 0.488 
Residual 356936504.5 395 905930.214   
Total 360967600.0 399    

จากตาราง 73 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณการส่ือสาร ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
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กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.488 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ดา้น
การส่ือสาร ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  5 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0: องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1: องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 74 
และ ตาราง 76 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X13 = ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 
X14 = ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์
X15 = ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 
X16 = ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
X17 = ดา้นศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือน  
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ตาราง 74 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูองคป์ระกอบของผลิตภณัฑต่์อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 29.578 5 5.916 6.021** 0.000 
Residual 387.132 394 0.983   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 74 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูองคป์ระกอบของผลิตภัณฑต่์อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
สามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 75 แสดงผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของผลิตภณัฑต่์อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
พหคุณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.366 0.643  -0.568 0.570 
ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั (X13) 0.266 0.133 0.115 2.000* 0.046 
ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์(X14) -0.043 0.123 -0.020 -0.352 0.725 
ดา้นผลิตภณัฑค์วบ (X15) 0.169 0.156 0.073 1.080 0.281 
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (X16) 0.315 0.116 0.176 2.710** 0.007 
ดา้นศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ(์X17) -0.149 0.130 -0.066 -1.144 0.253 

r = 0.266 R2
Adj = 0.059 

R2 = 0.071 SEE = 0.991 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 75 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั (X13) และ ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวัง 
(X16) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 59 (R2

Adj = 0.059) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์ของตัว
แปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -0.366+0.266X13+0.315X16 
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ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวัง 
(X16) และดา้นผลิตภัณฑห์ลัก (X13) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนั้น
สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจยัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั (X13) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.266 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์
อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจัยองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวัง (X16) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.315 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์
อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 อันได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (X14) ด้านผลิตภัณฑ์ควบ (X15) และด้านศักยภาพท่ี
เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์(X17) จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
  



  212 

ตาราง 76 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูองคป์ระกอบของผลิตภณัฑต่์อพฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 6381582.740 5 1276316.548 1.418 0.217 
Residual 354586017.3 394 899964.511   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 76 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.217 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ไม่สามารถท านายกับ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 5.1 ผลิตภัณฑ์หลัก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐาน ท่ี  5.1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก  มี อิ ท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ผลิตภณัฑห์ลกั ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
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H1: ผลิตภัณฑ์หลัก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
77 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X50 = ใหป้ระโยชนต์รงตามคณุสมบติัของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 
X51 = เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ 
X52 = สรา้งความมั่นใจเมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 
X53 = สรา้งความสวยงามเมื่อไดใ้ชง้านเป็นอย่างดี 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
 
ตาราง 77 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูผลิตภณัฑห์ลกั ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 20.229 4 5.057 5.038** 0.001 
Residual 396.481 395 1.004   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 77 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลิตภัณฑ์หลัก ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 
ตาราง 78 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลิตภณัฑห์ลกั ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.057 0.482  -0.119 0.906 
ใหป้ระโยชนต์รงตามคณุสมบติัของ
ผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี (X50) 

0.134 0.104 0.072 1.293 0.197 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ (X51) 0.101 0.100 0.059 1.006 0.315 
สรา้งความมั่นใจเมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 
(X52) 

0.233 0.100 0.138 2.325* 0.021 

สรา้งความสวยงามเมื่อไดใ้ชง้านเป็นอยา่งดี 
(X53) 

-0.003 0.086 -0.002 -0.030 0.976 

r = 0.220 R2
Adj = 0.039 

R2 = 0.049 SEE = 1.002 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากในตาราง 78 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลัก ต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ผลิตภณัฑห์ลัก ไดแ้ก่ สรา้งความมั่นใจเมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี (X52) ท านายพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
รอ้ยละ 3.9 (R2

Adj = 0.039) ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถรว่มท านาย
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -0.057 + 0.233X52 

ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ สรา้งความมั่นใจเมื่อ
ไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี (X52) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้น
สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยผลิตภัณฑ์หลัก ด้านสรา้งความมั่นใจเมื่อได้ใช้งานได้เป็น
อย่างดี  (X52)  เพิ่ มขึ ้น  1 ห น่วย จะมีผลท าให้ผู้บ ริโภคเพศหญิ งเจ เนอ เรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.233 ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัผลิตภณัฑห์ลกั อีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 อันได้แก่ ให้ประโยชน์ตรงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ ได้เป็นอย่างดี  (X50) เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ (X51) และสรา้งความสวยงามเมื่อไดใ้ชง้านเป็นอย่างดี (X53) จะไม่ใช่ปัจจัย
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ท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิง
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 

 
สมมติฐาน ท่ี  5.1.2 ผลิตภัณฑ์หลัก  มี อิ ท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ผลิตภณัฑห์ลกั ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ผลิตภัณฑ์หลัก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
79 
 
ตาราง 79 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูผลิตภณัฑห์ลกั ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 734077.936 4 183519.484 0.201 0.938 
Residual 360233522.1 395 911983.600   
Total 360967600.0 399    
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จากตาราง 79 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลิตภัณฑ์หลัก ต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.938 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑห์ลัก 
ไม่สามารถท านายกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐาน ท่ี  5.2 รูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์  มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.2.1 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: รูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
80 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X54 = บรรจภุณัฑม์ีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
X55 = บรรจภุณัฑม์ีลกัษณะทนทาน แข็งแรง ใชง้านง่าย 
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X56 = บรรจภุัณฑส์ามารถปกป้องเนือ้ผลิตภณัฑจ์ากมลภาวะภายนอกได้
เป็นอย่างดี 

X57 = สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดดูน่าใชง้าน 
X58 = แบรนดแ์ละชื่อรุน่ จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
 
ตาราง 80 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 18.394 5 3.679 3.639** 0.003 
Residual 398.316 394 1.011   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 80 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลักษณผ์ลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 
ตาราง 81 แสดงผลการวิเคราะหรู์ปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.877 0.463  1.895 0.059 
บรรจภุณัฑม์ีความสวยงาม โดดเด่น มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั (X54) 

-0.057 0.076 -0.039 -0.751 0.453 

บรรจภุณัฑม์ีลกัษณะทนทาน แข็งแรง 
ใชง้านง่าย (X55) 

-0.155 0.079 -0.116 -1.964* 0.050 

บรรจภุณัฑส์ามารถปกปอ้งเนือ้
ผลิตภณัฑจ์ากมลภาวะภายนอกไดเ้ป็น
อย่างดี (X56) 

0.073 0.085 0.049 0.855 0.393 

สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดดูน่าใชง้าน(X57) 0.167 0.081 0.111 2.054* 0.041 
แบรนดแ์ละชื่อรุน่ จดจ าง่ายหรือน่า
จดจ า (X58) 

0.210 0.071 0.159 2.971** 0.003 

r = 0.210 R2
Adj = 0.032 

R2 = 0.044 SEE = 1.005 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 81 ผลการวิเคราะหรู์ปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
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พบว่า รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ บรรจภุัณฑม์ีลักษณะทนทาน แข็งแรง ใชง้านง่าย (X55) สินคา้มี
กล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใช้งาน(X57) และแบรนด์และชื่อรุ่น จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า  (X58) ท านาย
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน รอ้ยละ 3.2 (R2

Adj = 0.032) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วม
ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.877 - 0.155X55 + 0.167X57 + 0.210X58 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ แบรนด์และชื่อรุ่น 
จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า (X58) และสินค้ามีกล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใช้งาน(X57) เป็นปัจจัยท่ีก าหนด
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนัน้สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ดา้นสินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใช้งาน
(X57) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึ ้น 0.167 ทั้งนี ้เมื่อก าหนดปัจจัย
รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

หากปัจจยัรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ดา้นแบรนดแ์ละชื่อรุ่น จดจ าง่ายหรือน่า
จดจ า (X58) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึ ้น 0.210 ทั้งนี ้เมื่อก าหนดปัจจัย
รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
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ซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ
ทนทาน แข็งแรง ใชง้านง่าย (X55) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวนั้น
สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ดา้นบรรจุภัณฑม์ีลักษณะทนทาน แข็งแรง 
ใช้งานง่าย  (X55) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) ลดลง 0.057 ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์อีก 4 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ บรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัว (X54) และบรรจภุัณฑส์ามารถปกป้องเนือ้ผลิตภัณฑจ์าก
มลภาวะภายนอกได้เป็นอย่างดี  (X56) จะไม่ใช่ ปัจจัยท่ี เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
(Y1) 

 
สมมติฐานท่ี 5.2.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: รูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 



  222 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
82 

 
ตาราง 82 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7264296.447 5 1452859.289 1.618 0.154 
Residual 353703303.6 394 897724.121   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 82 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.154 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ ์ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 5.3 ผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้
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สมมติฐาน ท่ี  5.3.1 ผลิตภัณฑ์ควบ  มี อิ ท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้ บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ผลิตภณัฑค์วบ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
83 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X59 = สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่างแพรห่ลาย 
X60 = ผลิตภณัฑม์ีความทนทานต่อการใชง้าน 
X61 = สินคา้แต่ละประเภท มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ 
X62 = ผูคิ้ดคน้นวัตกรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

แต่ละสภาพผิว หรือรา่งกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างดี 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
  



  224 

ตาราง 83 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูผลิตภณัฑค์วบต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 21.256 4 5.314 5.308** 0.000 
Residual 395.454 395 1.001   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 83 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณผลิตภัณฑค์วบต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 84 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลิตภณัฑค์วบ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.033 0.488  0.067 0.946 
สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่างแพรห่ลาย (X59) 0.161 0.088 0.094 1.832 0.068 
ผลิตภณัฑม์ีความทนทานต่อการใชง้าน 
(X60) 

0.030 0.077 0.021 0.390 0.696 

สินคา้แต่ละประเภท มีคณุสมบติัท่ี
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ (X61) 

-0.034 0.096 -0.021 -0.355 0.723 

ผูคิ้ดคน้นวตักรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมกบัแต่ละสภาพผิว 
หรือรา่งกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างดี (X62) 

0.286 0.087 0.190 3.301** 0.001 

r = 0.226 R2
Adj = 0.041 

R2 = 0.051 SEE = 1.001 

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 84 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ควบ ต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ผลิตภัณฑค์วบ ไดแ้ก่ ผูคิ้ดคน้นวัตกรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมกับแต่
ละสภาพผิว หรือร่างกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างดี (X62) ท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 4.1 (R2

Adj = 0.041) 
ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.033 + 0.286X62 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ ผูคิ้ดคน้นวัตกรรม 
สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละสภาพผิว หรือรา่งกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างดี 
(X62) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้นสามารถอธิบาย ดัง
ดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยผลิตภัณฑค์วบ ดา้นผูคิ้ดคน้นวัตกรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมี
คณุสมบัติเหมาะสมกบัแต่ละสภาพผิว หรือร่างกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างดี (X62) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.286 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัผลิตภัณฑค์วบ อีก 3 ดา้น มี
ค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่าง
แพร่หลาย (X59) ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน (X60) และสินค้าแต่ละประเภท มี
คณุสมบติัท่ีเหมาะสมตรงกับความตอ้งการ (X61) จะไม่ใช่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
(Y1) 
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สมมติฐาน ท่ี  5.3 .2 ผลิตภัณฑ์ควบ  มี อิ ท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ผลิตภณัฑค์วบ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
85  
 
ตาราง 85 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูผลิตภณัฑค์วบ ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 411424.363 4 102856.091 0.113 0.978 
Residual 360556175.6 395 912800.445   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 85 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลิตภัณฑ์ควบ ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
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ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.978 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ ไม่
สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใตข้องผู้บริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐาน ท่ี  5.4 ผลิตภัณฑ์ ท่ีคาดหวัง มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.4.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี ใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
86 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X63 = มีผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการไดห้ลากหลาย 
X64 = มีการรบัประกนัความพึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้าน 
X65 = มีการจดัแสดงสินคา้อย่างเป็นประจ า 
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย

เฉล่ียต่อเดือน  
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ตาราง 86 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 22.522 3 7.507 7.542** 0.000 
Residual 394.188 396 0.995   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 86 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง 

ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวัง มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 87 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.287 0.356  0.807 0.420 
มีผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการได้
หลากหลาย (X63)  

0.103 0.079 0.071 1.310 0.191 

มีการรบัประกนัความพึงพอใจเมื่อไดใ้ช้
งาน (X64) 

0.176 0.082 0.129 2.163* 0.031 

มีการจดัแสดงสินคา้อย่างเป็นประจ า
(X65) 

0.126 0.075 0.094 1.679 0.094 

r = 0.232 R2
Adj = 0.047 

R2 = 0.054 SEE = 0.998 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 87 ผลการวิเคราะหผ์ลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั ต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ได้แก่ มีการรับประกันความพึงพอใจเมื่อได้ใช้งาน (X64) ท านาย
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน รอ้ยละ 4.7 (R2

Adj = 0.047) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถรว่ม
ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.287 + 0.176X64 
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ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ มีการรบัประกนัความ
พึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้าน (X64) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้น
สามารถอธิบาย ดงัดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง ดา้นมีการรบัประกันความพึงพอใจเมื่อ
ได้ใช้งาน (X64) เพิ่ มขึ ้น  1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคเพศหญิ งเจ เนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.176 ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั อีก 2 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันได้แก่ มีผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตาม
ความตอ้งการไดห้ลากหลาย (X63) และมีการจดัแสดงสินคา้อย่างเป็นประจ า (X65) ท่ีไม่ใช่ปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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สมมติฐานท่ี 5.4.2 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

H1: ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
88 
 
ตาราง 88 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 2813469.800 3 937823.267 1.037 0.376 
Residual 358154130.2 396 904429.622   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 88 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง ต่อ

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
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ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.376 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวัง ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 5.5 ศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต สามารถแบ่ง
ออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.5.1 ศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

H0: ศักยภาพท่ีเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์  ไม่มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

H1: ศักยภาพ ท่ี เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์  มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
89 
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ตาราง 89 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 4.508 4 1.127 1.080 0.366 
Residual 412.202 395 1.044   
Total 416.710 399    

 
จากตาราง 89 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณศักยภาพท่ีเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.366 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้าน
ศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 5.5.2 ศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

H0: ศักยภาพท่ีเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์  ไม่มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 
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H1: ศักยภาพ ท่ี เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์  มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) 

ส าหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
90 
 
ตาราง 90 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์ต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 3850197.269 4 962549.317 1.065 0.374 
Residual 357117402.7 395 904094.690   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 90 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณศักยภาพท่ีเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ ์ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.374 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์
ดา้นศกัยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์ไม่สามารถท านายกับพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานรวม ปัจจยัโดยรวมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: ปัจจยัโดยรวม ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1: ปัจจัยโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 91 
และ ตาราง 93 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X18 = การส่ือสารแบบปากต่อปาก 
X19 = คณุค่าตราสินคา้ 
X20= ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 
X21 = องคป์ระกอบชองผลิตภณัฑ ์
Y1 = ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือน  
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ตาราง 91 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูปัจจยัโดยรวมต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 35.390 4 8.848 9.165** 0.000 
Residual 381.320 395 0.965   
Total 416.710 399    

 
** อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากในตาราง 91 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูปัจจยัโดยรวมต่อพฤติกรรมการ

ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดย
เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสรา้ง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 92 แสดงผลการวิเคราะหปั์จจยัโดยรวมต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หคุณูแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -1.758 0.653  -2.691 0.007 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก (X18) 0.310 0.137 0.138 2.262* 0.024 
คณุค่าตราสินคา้ (X19) 0.215 0.178 0.079 1.205 0.229 
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ผูบ้ริโภค (X20) 

0.343 0.188 0.123 1.826 0.069 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(X21) 0.033 0.213 0.011 0.153 0.878 
r = 0.291 R2

Adj = 0.076 
R2 = 0.085 SEE = 0.983 

 
* อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากในตาราง 92 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยรวมต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า ปัจจัยโดยรวม 
ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบปากต่อปาก (X18) สามารถท านายพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน รอ้ยละ 7.6 (R2

Adj = 0.076) ดงันั้น 
ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = -1.758 + 0.310X18 
ผลของการศึกษาสรุปได ้ดงันี ้
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ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อันไดแ้ก่ การส่ือสารแบบปากต่อ
ปาก (X18) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้นสามารถอธิบาย ดัง
ดา้นล่างนี ้

หากปัจจัยโดยรวม ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก (X18) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
ผลท าใหผู้บ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.310 ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัโดยรวมอีก 3 ดา้น มีค่าคงท่ี 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อนัไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ (X19) ส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค (X20) และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (X21) จะไม่ใช่
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (Y1) 
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ตาราง 93 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูปัจจยัโดยรวมต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 288952.306 4 72238.007 0.079 0.989 
Residual 360678647.7 395 913110.500   
Total 360967600.0 399    

 
จากตาราง 93 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูปัจจยัโดยรวมต่อพฤติกรรมการซือ้

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.989 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัโดยรวม ไม่สามารถท านายกบัพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 
(บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 94 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความถี่ในการซือ้

เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 

1. อาย ุ ✓ ✓ 
2. สถานภาพ ✓ ✓ 
3. ระดบัการศึกษา ✓ ✓ 
4. อาชีพ  ✓ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ✓ 

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 95 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

 
 

การส่ือสารแบบปากต่อปาก 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้

โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก ✓  
1. ดา้นข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิต- 
ภณัฑ ์

  

2. ดา้นการใหค้ าแนะน า ✓  
3. ดา้นประสบการณ ์   

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 96 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.1 
 

 
 

ดา้นข่าวเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑ ์

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึง
คณุภาพท่ีน่าเชื่อถือ 

  

2. ไดร้บัขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึง
คณุสมบติัไดต้รงตามความ
ตอ้งการ 

✓  

3. ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายบน
อินเทอรเ์น็ต 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 97 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2 
 

 
 

ดา้นการใหค้ าแนะน า 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและ
ขอ้เสีย 

✓  

2. ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้มีชื่อเสียง
หรือเป็นท่ีรูจ้กั 

✓  

3. ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่นชอบและ
พึงพอใจ 

✓  

4. ไดร้บัขอ้มลูท่ีสนใจผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 98 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.3 
 

 
 

ดา้นประสบการณ ์

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของ
ผูใ้ชจ้ริง 

  

2. ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผู้
มีประสบการณท่ี์มีความน่าเชื่อถอื 

  

3. คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ ✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 99 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 

 
 

คณุค่าตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้

โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
คณุค่าตราสินคา้ ✓  
1. ดา้นการตระหนกัรูใ้นตรา
สินคา้ 

✓  

2. ดา้นการรบัรูค้ณุภาพของ
ตราสินคา้ 

  

3. ดา้นความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

✓  

4. ดา้นการเชื่อมโยงกบัตรา
สินคา้ 

  

5. ดา้นสินทรพัยอ์ื่นๆ ของ
ตราสินคา้ 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 100 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.1 
 

 
 
ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ตราสินคา้สามารถท าใหจ้ดจ า
หรือระลึกถึง ผลิตภณัฑไ์ดท้ันที 

  

2. พบเห็นตราผลิตภณัฑ ์จาก 
โทรทัศน,์ นิตยสาร, ป้ายโฆษณา
หรือส่ือออนไลนเ์ป็นประจ า 

  

3. เมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จะ
นึกถึงตราสินคา้ของเครื่องส าอาง 
ท่ีใชเ้ป็นอนัดบัแรก 

  

4. ตราสินคา้บ่งบอกถึงความ
ทนัสมยั และความโดดเด่น
ทางดา้นนวตักรรม 

✓  

 
หมายเหต ุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 101 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.2 
 

 
 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพของตรา

สินคา้ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ตราสินคา้สามารถสรา้งคณุค่า
ในการรบัรูค้ณุภาพผลิตภณัฑไ์ด้ 

  

2. ตราสินคา้ยี่หอ้ท่ีใช ้ท าใหเ้กิด
ความมั่นใจเมื่อไดซ้ือ้ใช ้

  

3. เป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบั
อย่างแพรห่ลาย 

  

4.เมื่ออยู่ภายใตแ้บรนด์
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต ้ท าใหสิ้นคา้มีความน่า
ใชแ้ละเขา้ถึงไดง้่าย 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 102 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.3 
 

 
 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. มีความยินดีท่ีจะซือ้แบรนดเ์ดิม 
แมจ้ะมีราคาสงูขึน้ 

  

2. ในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ี
ผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา จะซือ้ใช้
ทนัที 

✓  

3. ในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ 
เพิ่มขึน้จะยงัเลือกใชแ้บรนดเ์ดิม 

  

4.มีความชื่นชอบแบรนด์
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตม้ากกว่าแบรนด์
เครื่องส าอางจากประเทศอื่นๆ 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 103 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.4 
 

 
 
ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. มีความคุม้ค่าเมือ่เทียบกบั
ราคา 

  

2. บอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ชสิ้นคา้ของ
แบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต ้

✓  

3. เป็นแบรนดท่ี์อยู่ในใจของผูซ้ือ้
ตลอดเวลา 

  

4. มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการ
ใชง้าน 

✓  

5.ประหยดักว่าเครื่องส าอางจาก
ประเทศอื่นๆ เมื่อเทียบกบั
คณุสมบติัและประโยชนท่ี์ไดร้บั 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 104 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.5 
 

 
 
ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ 
 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. รูปลกัษณต์ราสินคา้ท่ีง่ายต่อ
การจดจ า 

  

2. ชือ่ตราสินคา้ท่ีเรียกง่ายและ
จดจ าง่าย 

  

3. ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ ✓  
4. ไดร้บัมาตรฐานสินคา้ระดบัโลก ✓  
5.มีเครื่องหมายการคา้รบัรอง
อย่างถกูตอ้ง 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 105 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 
 

 
 
ส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้

โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองผูบ้ริโภค 

✓  

1. ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

  

2. ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค   
3. ดา้นความสะดวกในการ
ซือ้ 

  

4. ดา้นการส่ือสาร ✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 106 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.1 
 

 
 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. รูปแบบและลกัษณะของการ
ออกแบบผลิตภณัฑต์รงกบัความ
ตอ้งการ 

✓  

2. รูปแบบและลกัษณะของการ
ออกแบบผลิตภณัฑม์ีความ
หลากหลาย 

  

3. มีความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์  

  

4. รูปภาพของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่าย
มีความถกูตอ้งและชดัเจน 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 107 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.2 
 

 
 

ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ราคาของสินคา้มีความ
เหมาะสม 

  

2. คุม้ค่าเมื่อเทียบกบัคณุภาพท่ี
ไดร้บั 

  

3. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลายกบั
ความตอ้งการ 

  

4. แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ได้
ชดัเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 108 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.3 
 

 
 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. สามารถหาซือ้ไดง้่าย  ✓ 
2. สามารถสั่งซือ้ผ่านชอ่งทาง
ออนไลนไ์ด ้

 ✓ 

3. ในกรณีซือ้ผ่านชอ่งทาง
ออนไลน ์มีการจดัส่งสินคา้ได้
อย่างรวดเร็ว 

 ✓ 

4. มีขัน้ตอนในการติดต่อสั่งซือ้
ไดง้่ายและสะดวก 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 109 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.4 
 

 
 

ดา้นการส่ือสาร 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติั
ทางส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

✓  

2. ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติั 
ทางป้ายโฆษณา หรือช่องทาง
ต่างๆ ทางส่ือออฟไลน ์ท่ีท าให้
จดจ าผลิตภณัฑไ์ด ้

  

3. มีความสามารถในการให้
ขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละสิทธิพิเศษ
ต่างๆ 

  

4. ไดร้บัข่าวประชาสมัพนัธอ์ย่าง
สม ่าเสมอ 

  

5. เห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซตต่์างๆ 
อยู่เสมอ 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 110 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 
 

 
 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้

โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ ✓  
1. ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั ✓  
2. ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์   
3. ดา้นผลิตภณัฑค์วบ   
4. ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ✓  
5. ดา้นศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบั
ผลิตภณัฑ ์

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 111 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.1 
 

 
 
ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. ใหป้ระโยชนต์รงตามคณุสมบติั
ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่าง
ดี 

  

2. เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ   
3. สรา้งความมั่นใจเมือ่ไดใ้ชง้าน
ไดเ้ป็นอย่างดี 

✓  

4. สรา้งความสวยงามเมือ่ไดใ้ช้
งานเป็นอย่างดี 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 112 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.2 
 

 
 

ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. บรรจภุณัฑม์ีความสวยงาม 
โดดเด่น มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

  

2. บรรจภุณัฑม์ีลกัษณะทนทาน 
แข็งแรง ใชง้านง่าย 

✓  

3. บรรจภุณัฑส์ามารถปกปอ้งเนือ้
ผลิตภณัฑจ์ากมลภาวะภายนอก
ไดเ้ป็นอย่างดี 

  

4. สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใช้
งาน 

✓  

5. แบรนดแ์ละชื่อรุน่ จดจ าง่าย
หรือน่าจดจ า 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 113 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.3 
 

 
 

ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่าง
แพรห่ลาย 

  

2. ผลิตภณัฑม์ีความทนทานต่อ
การใชง้าน 

  

3. สินคา้แต่ละประเภท มี
คณุสมบติัท่ีเหมาะสมตรงกบั
ความตอ้งการ 

  

4. ผูคิ้ดคน้นวัตกรรม สามารถ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคณุสมบติั
เหมาะสมกบัแต่ละสภาพผิว หรือ
รา่งกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

✓  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 114 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.4 
 

 
 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. มีผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความ
ตอ้งการไดห้ลากหลาย 

  

2. มีการรบัประกนัความพึงพอใจ
เมื่อไดใ้ชง้าน 

✓  

3. มีการจดัแสดงสินคา้อย่างเป็น
ประจ า 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 115 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.5 
 

 
 

ดา้นศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบั
ผลิตภณัฑ ์

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ 

(บาท) 
1. สินคา้แต่ละแบรนดม์ีความ
หลากหลาย 

  

2. มีการเปล่ียนแปลงและพฒันา
ผลิตภณัฑจ์ากเดิมอยู่เสมอ 

  

3. มีการจดัโปรโมชั่นอยู่เป็น
ประจ า เช่น มีการแจกสินคา้
ทดลองใช ้มีการแถมหรือลดราคา
สินคา้ต่างๆในแบรนด ์

  

4. มีสินคา้ออกใหม่มาจ าหน่าย
อยู่ตลอด 

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 116 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานรวม 
 

 
 

ปัจจยัโดยรวม 

พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้

โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ

เกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
ปัจจยัโดยรวม ✓  
1. การส่ือสารแบบปากต่อ
ปาก 

✓  

2. คณุค่าตราสินคา้   
3. ส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองผูบ้ริโภค 

  

4. องคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ ์

  

 
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ

เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผลการศึกษาคน้ควา้ 
ดงันี ้

1. สงัเขปการวิจยั 
2. สรุปผลการวิจยั 
3. อภิปรายผลการวิจยั 
4. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 

สังเขปการวจิัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณ ค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ น วายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑต่์อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจส าหรบัวางแผนพัฒนากลยุทธก์าร

ผลิตหรือการจดัจ าหน่ายเครื่องส าอางใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับสถานการณ์
ในปัจจบุนั 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการหรือบริษัทน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจัยนีไ้ปประยุกตใ์ช้
ประกอบการตดัสินใจในการปรบัปรุงและพฒันาทางดา้นการตลาด เพื่อตอบสนองใหต้รงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการน าข้อมูล ท่ีได้ไปเป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

4. เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ ส าหรับผู้ท่ีสนใจต้องการศึกษาใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานเพื่อการศึกษาวิจยัในระดบัต่อไป 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อ เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจัยดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑม์ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาลักษณะประชากรศาสตร ์ปัจจัยดา้นการส่ือสารแบบ
ปากต่อปาก ปัจจัยดา้นคณุค่าตราสินคา้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค 
และปัจจัยด้านองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
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จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร อายรุะหว่าง 23 – 
39 ปี ท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางกลุ่ม Mass Brand ท่ีน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่าง 
ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จับฉลาก
เลือกเขต ท่ีจะท าการศึกษา โดยท าการพิ จารณ าจากจ านวนเขตทั้งหมด 50 เขต  ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตปกครอง ดงันี ้กลุ่มเขตชัน้ในมี 21 เขต กลุ่มเขตชั้นกลางมี 
18 เขต และกลุ่มเขตชัน้นอกมี 11 เขต จะใชอ้ตัราส่วนรอ้ยละ 10 จะท าใหท้ าการสุ่มได ้5 เขต  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัดส่วนจ านวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง แบ่งการสุ่ม
ออกมาได ้5 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กนั ได ้80 ตวัอย่างต่อเขต 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเลือก
สถานท่ีใดท่ีหน่ึงเพื่อจดัเก็บตวัอย่างแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกบริเวณแหล่งชมุชน คือ 
หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแต่ละเขตท่ีท าการสุ่มมาในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อใหไ้ดต้ัวอย่างขอ้มูลท่ีมี
ความหลากหลายดา้นประชากรศาสตร ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยก าหนด
เลือกกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างท่ีเป็นผู้หญิงเจเนอเรชั่นวาย อายุ ระหว่าง 23 – 39 ปี ท่ีเคยซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น ด้วยตัวของผู้วิจัยเอง เพื่ อให้ได้ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้อย่างแท้จริง และท าการแจก
แบบสอบถามท่ีไดก้ าหนดไวจ้นครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

ผลการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยก าหนดเกณฑค่์าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรบัได ้ควรมีค่ามากกว่า 0.80 ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Conbachs' alpha coefficient) และน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบขั้นต้น (try 
out) กบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก เท่ากับ 0.803 
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ เท่ากบั 0.843 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 
เท่ากบั 0.813  และปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.833 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มลู ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ผลการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ 23 - 28 ปี จ านวน 196 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคือผูท่ี้มีอาย ุ29 - 34 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 
และผูท่ี้มีอาย ุ35 - 39 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.75 ตามล าดบั  

สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / 
หมา้ย / แยกกันอยู่ จ  านวน 310 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีสถานภาพสมรส/ อยู่
ดว้ยกนั จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50  

ระดบัการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 278 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.75 และผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.75 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ 
รบัจา้ง จ านวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.50 รองลงมาคือผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 84 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 21.00 เป็นผู้ท่ีมีอาชีพนักเรียน / นิสิต /นักศึกษา จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
14.75 เป็นผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 และ
เป็นผูท่ี้มีอาชีพอื่น ๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001  - 25,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.75 รองลงมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 25,001  - 35,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 เป็นผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 เป็นผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และเป็นผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,001  - 45,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสารแบบปากต่อปากของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสารแบบปากต่อปากของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้

ดา้นขอ้มลูผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมใน
ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดบัดีมาก คือ ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับตวัผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.53 มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ ไดร้บัขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือ และไดร้บั
ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงคุณสมบัติได้ตรงตามความต้องการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 และ 4.02 
ตามล าดบั 

ดา้นการใหค้ าแนะน า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมใน
ด้านข้อมูลการให้ค าแนะน าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นในระดับดี คือ ได้รบัข้อมูลท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 มี
ความคิดเห็นในระดบัดี คือ ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั, ไดร้บัขอ้มลูจากผูท่ี้ชื่นชอบ
และพึงพอใจ และไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96, 3.83 และ 3.77 
ตามล าดบั 

ดา้นประสบการณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน
ด้านข้อมูลการให้ค าแนะน าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก คือ ค้นหาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 มีความ
คิดเห็นในระดบัดี คือ ไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูใ้ชจ้ริง และไดร้บัขอ้มลูจากค าแนะน าของผูม้ี
ประสบการณท่ี์มีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และ 3.77 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน

ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้
ด้านตระหนักรูใ้นตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมในดา้นตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ตราสินคา้สามารถท าใหจ้ดจ าหรือระลึกถึงผลิตภัณฑไ์ดท้นัที โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ พบเห็นตราผลิตภัณฑจ์ากโทรทัศน ์นิตยสาร 
ป้ายโฆษณาหรือส่ือออนไลน์เป็นประจ า, ตราสินคา้บ่งบอกถึงความทันสมัยและความโดดเด่น
ทางด้านนวัตกรรม และเมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้ะนึกถึงตรา
สินคา้ของเครื่องส าอางท่ีใชเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16, 4.07 และ 4.04 ตามล าดบั 

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพของตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมในด้านการรบัรูคุ้ณภาพของตราสินค้า อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
เป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ เป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บัการยอมรบัอย่าง
แพร่หลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ สินคา้มีความน่าใชแ้ละ
เขา้ถึงไดง้่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ ตราสินคา้ ท าใหเ้กิดความ
มั่นใจเมื่อไดซ้ือ้ใช ้และตราสินคา้สามารถสรา้งคณุค่าในการรบัรูค้ณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.13 และ 4.06 ตามล าดบั 

ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นในระดับดี คือ มีความยินดีท่ีจะซือ้แบรนด์เดิม แม้จะมีราคาสูงขึ ้น โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.62 มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ มีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตม้ากกว่าแบรนดเ์ครื่องส าอางจากประเทศอื่น ๆ, ในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ เพิ่มขึน้จะ
ยงัเลือกใชแ้บรนดเ์ดิม และในอนาคตหากแบรนดท่ี์ใชม้ีผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา จะซือ้ใชท้ันที โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57, 3.52 และ 3.44  ตามล าดบั 

ดา้นการเชื่อมโยงกับตราสินคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมในดา้นการเชื่อมโยงกับตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดี คือ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.99 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ บอกต่อผู้อื่นว่าได้ใช้สินค้าของแบรนด์เครื่องส าอาง

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้, มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา, ประหยัดกว่าเครื่องส าอางจาก
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ประเทศอื่น ๆ เมื่อเทียบกับคุณสมบัติและประโยชน์ท่ีได้รบั  และเป็นแบรนด์ท่ีอยู่ในใจของผู้ซือ้
ตลอดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97, 3.96, 3.86 และ 3.83 ตามล าดบั 

ด้านทรัพย์สินอื่น ๆ ของตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมในดา้นทรพัยสิ์นอื่น ๆ ของตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ มีเครื่องหมายการคา้รบัรองอย่างถูกตอ้ง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ รูปลักษณ์ตราสินคา้ท่ีง่ายต่อการจดจ า, ไดร้บั
มาตรฐานสินค้าระดับโลก, ได้รับรางวัลต่าง ๆ และชื่อตราสินค้าท่ีเรียกง่าย จดจ าง่าย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17, 4.15, 4.12 และ 4.00 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในด้านความต้องการของผู้บริโภค อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.51 มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ รูปแบบและลักษณะของการออกแบบผลิตภณัฑม์ี
ความหลากหลาย และ รูปภาพของสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายมีความถูกต้อง ชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.37 และ 4.22 มีความคิดเห็นในระดับดี คือ รูปแบบและลักษณะของการออกแบบ
ผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวม
ในดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ มีราคาให้เลือกหลากหลายกับความต้องการ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 มี
ความคิดเห็นในระดับดี คือ แบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ไดช้ดัเจน สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้, คุม้ค่าเมื่อ
เทียบกับคุณภาพท่ีไดร้บั และราคาของสินคา้มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20, 4.04, 
และ 3.97 ตามล าดบั 
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ด้านความสะดวกในการซือ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในดา้นความสะดวกในการซือ้ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 
มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ สามารถหาซือ้ไดง้่าย, มีขั้นตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวก 
และในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจัดส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09, 
3.87 และ 3.81 ตามล าดบั 

ดา้นการส่ือสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในดา้น
การส่ือสาร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดี
มาก คือ เห็นผ่านส่ือหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 มีความคิดเห็นใน
ระดับดี คือ ได้รับการส่ือสารถึงคุณสมบัติทางส่ือออนไลน์ได้เป็นอย่างดี , ได้รับการส่ือสารถึง
คณุสมบติั ทางป้ายโฆษณาหรือช่องทางต่าง ๆ ทางส่ือออฟไลน ์ท่ีท าใหจ้ดจ าผลิตภัณฑไ์ด้, ไดร้บั
ข่าวประชาสัมพันธอ์ย่างสม ่าเสมอ และมีความสามารถในการใหข้อ้มูลผลิตภัณฑแ์ละสิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01, 3.85, 3.81 และ 3.75 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ซึ่งจ าแนกตามรายดา้น ดงันี ้ 

ดา้นผลิตภัณฑห์ลัก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน
ด้านผลิตภัณฑ์หลัก อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดบัดีมาก คือ สรา้งความสวยงามเมื่อไดใ้ชง้านเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 มีความ
คิดเห็นในระดบัดี คือ สรา้งความมั่นใจเมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี, เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ และ
ให้ประโยชน์ตรงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20, 
4.16 และ 4.13 ตามล าดบั 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในดา้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มี



  272 

ความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ บรรจภุัณฑม์ีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณเ์ฉพาะตวั โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดดูน่าใชง้าน, แบรนดแ์ละ
ชื่อรุน่จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า, บรรจุภัณฑส์ามารถปกป้องเนือ้ผลิตภัณฑจ์ากมลภาวะภายนอกได้
เป็นอย่างดี และบรรจุภัณฑ์มีลักษณะทนทาน แข็งแรง ใช้งานง่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18, 
4.12, 3.88 และ 3.80 ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมใน
ด้านผลิตภัณฑ์ควบ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
ในระดบัดีมาก คือ สินคา้เป็นท่ียอมรบัอย่างแพรห่ลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 มีความคิดเห็น
ในระดับดี คือ สินค้าแต่ละประเภท มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการ, ผู้คิดค้น
นวตักรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละสภาพผิว หรือร่างกายของผูซ้ือ้ได้
เป็นอย่างดี และผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16, 4.07 และ 
3.81 ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั พบว่า ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวม
ในดา้นผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นในระดับดี คือ มีผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการไดห้ลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.18 มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ มีการรบัประกนัความพึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้าน และมีการจัดแสดง
สินคา้อย่างเป็นประจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ 3.84 ตามล าดบั 

ด้านศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พบว่า ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมในดา้นศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ มีสินคา้ออกใหม่มาจ าหน่ายอยู่ตลอด โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 มีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ สินค้ามีความหลากหลาย และสินคา้มี
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และ 4.25 
ตามล าดับ มีความคิดเห็นในระดับดี คือ มีการจัดโปรโมชั่นอยู่เป็นประจ า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.02 ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะหเ์ชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
โดยจ าแนกตวัแปร ดงันี ้

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

ผู้บ ริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ23 – 28 ปี มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า อายุ 35 – 39 ปี และผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 29 – 34 ปี มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า อาย ุ35 – 39 ปี 

ผู้บ ริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า  ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 – 28 ปี มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาย ุ29 – 34 ปี ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 23 – 28 ปี มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) น้อยกว่า อายุ 35 – 39 ปี และผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 29 – 34 ปี มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาย ุ35 – 39 ปี 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า  

ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บ ริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หม้าย / แยกกันอยู่  มีความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า สถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั  

ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ มีค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า สถานภาพสมรส/ 
อยู่ดว้ยกนั  

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า  

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า สูงกว่าปริญญาตรี และผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
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เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความถี่ในการซือ้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า สงูกว่าปริญญาตรี 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า  ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า สูงกว่าปริญญาตรี และ
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
นอ้ยกว่า สงูกว่าปริญญาตรี 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า  

ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า  ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ, ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) 
น้อยกว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รบัจ้างทั่วไป, ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
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กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) น้อยกว่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว, ผู้บริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา มี ค่าใช้จ่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า อาชีพอื่น ๆ, 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า 
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั และผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้างทั่วไป  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้แตกต่างกัน  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า  ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า 
รายได้ เฉ ล่ีย ต่อ เดือน 15,001– 25,000 บาท, ผู้บ ริ โภคเพศหญิ งเจ เนอ เรชั่ นวายใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ีย
ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001– 35,000 บาท, ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) น้อยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001– 45,000 บาท, ผู้บริโภค
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เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 
15,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง 
(บาท) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทขึน้ไป, ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001– 35,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครัง้ (บาท) น้อยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 
บาทขึน้ไป และผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001– 35,000 บาท มีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) นอ้ยกว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทขึน้ไป 

สมมติฐานข้อที่  2 การส่ือสารแบบปากต่อปาก  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้3 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1.1 ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ได้รับข้อมูลท่ีบ่งบอกถึง
คณุสมบัติไดต้รงตามความตอ้งการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 5.9 

สมมติฐานท่ี 2.1.2 ข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข่าวเกี่ยวกับตวัผลิตภัณฑ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
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กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานท่ี 2.2 การใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้

จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 2.2.1 การใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การใหค้ าแนะน า ไดแ้ก่ ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสีย, ไดร้บัขอ้มูลจากผูท่ี้
ชื่นชอบและพึงพอใจ และไดร้บัขอ้มลูท่ีสนใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ย
ละ 7.8 

สมมติฐานท่ี 2.2.2 การใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การใหค้ าแนะน า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 2.3.1 ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
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ความถี่ในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ ได้แก่ คน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ย
ละ 2.8 

สมมติฐานท่ี 2.3.2 ประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 3 คณุค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่ง
ออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้5 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.1 การตระหนักรู ้ในตราสินค้า มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.1.1 การตระหนักรูใ้นตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตระหนักรูใ้นตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้าบ่งบอกถึงความ
ทันสมัย และความโดดเด่นทางดา้นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 3.1 

สมมติฐานท่ี 3.1.2 การตระหนักรูใ้นตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
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กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3.2 การรับรูคุ้ณภาพของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.2.1 การรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพของตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3.2.2 การรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครั้ง (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรูคุ้ณภาพของตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3.3 ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.3.1 ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาห ลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้า  ได้แก่ ในอนาคตหากแบรนด์ท่ีใช้มี
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ผลิตภัณฑใ์หม่ออกมาจะซือ้ใชท้ันที และมีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้มากกว่าแบรนด์เครื่องส าอางจากประเทศอื่น  ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ย
ละ 4.5 

สมมติฐานท่ี 3.3.2 ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภักดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3.4 การเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.4.1 การเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ไดแ้ก่ บอกต่อผูอ้ื่นว่าไดใ้ชสิ้นคา้ของ
แบรนด์เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 6.2 

สมมติฐานท่ี 3.4.2 การเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
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การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3.5 สินทรัพย์อื่น  ๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 3.5.1 สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ไดแ้ก่ ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ และไดร้บั
มาตรฐานสินคา้ระดบัโลก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 2.1 

สมมติฐานท่ี 3.5.2 สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครั้ง (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้4 สมมติฐานย่อย ดงันี ้ 

สมมติฐานท่ี 4.1 ความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้
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สมมติฐานท่ี 4.1.1 ความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รูปแบบและลักษณะของการ
ออกแบบผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ และรูปภาพของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายมีความถูกตอ้งและ
ชัดเจน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 3.6 

สมมติฐานท่ี 4.1.2 ความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 4.2 ต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี  4.2.1 ต้นทุนของผู้บริ โภค  มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ต้นทุนของผู้บริโภค ได้แก่ แบ่งหมวดหมู่ของสินค้าได้ชัดเจน 
สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ของผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 2.5 
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สมมติฐานท่ี  4.2 .2 ต้นทุนของผู้บริ โภค  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 4.3 ความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.3.1 ความสะดวกในการซื ้อ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสะดวกในการซือ้ ไดแ้ก่ มีขั้นตอนในการติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและ
สะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 3.1 

สมมติฐานท่ี 4.3.2 ความสะดวกในการซื ้อ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสะดวกในการซือ้ ไดแ้ก่ สามารถหาซือ้ไดง้่าย,  
สามารถสั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ด้ และในกรณีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์มีการจัดส่งสินคา้ได้
อย่างรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภค
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 3.4 
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สมมติฐานท่ี 4.4 การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐาน
ย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4.4.1 การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การส่ือสาร ไดแ้ก่ ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัทางส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายได้
รอ้ยละ 5.2 

สมมติฐานท่ี 4.4.2 การส่ือสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉล่ียในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การส่ือสาร ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียใน
การซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 5 องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้5 สมมติฐานย่อย ดงันี ้ 

สมมติฐานท่ี 5.1 ผลิตภัณฑ์หลัก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.1.1 ผลิตภัณฑห์ลัก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน พบว่า ผลิตภัณฑห์ลัก ไดแ้ก่ สรา้งความมั่นใจเมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายได้
รอ้ยละ 3.9 

สมมติฐานท่ี 5.1.2 ผลิตภัณฑห์ลัก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลิตภัณฑห์ลกั ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 5.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.2.1 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ บรรจภุณัฑม์ีลกัษณะทนทาน แข็งแรง 
ใช้งานง่าย, สินคา้มีกล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใชง้าน และแบรนดแ์ละชื่อรุ่น จดจ าง่ายหรือน่าจดจ า มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 3.2 

สมมติฐานท่ี 5.2 .2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ไม่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
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เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 5.3 ผลิตภัณฑค์วบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน
การซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.3.1 ผลิตภัณฑค์วบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ผลิตภณัฑค์วบ ไดแ้ก่ ผูคิ้ดคน้นวตักรรม สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมกับ
แต่ละสภาพผิว หรือร่างกายของผู้ซือ้ไดเ้ป็นอย่างดี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 4.1 

สมมติฐานท่ี 5.3.2 ผลิตภัณฑค์วบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต่อครั้ง (บาท) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลิตภณัฑค์วบ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 5.4 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน สามารถแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี  5.4.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั ไดแ้ก่ มีการรบัประกนัความพึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้าน 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
สามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 4.7 

สมมติฐานท่ี 5.4.2 ผลิตภัณฑ์ ท่ีคาดหวัง มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 5.5 ศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 5.5.1 ศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ศักยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 5.5.2 ศกัยภาพท่ีเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อ
ครั้ง (บาท) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ต่อครัง้ (บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามา
อภิปรายผลตามประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

1. ลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้อง
ผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลราย
ขอ้ ดงันี ้

1.1 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อาจ
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหรือเครื่องส าอางมีคุณสมบัติ ท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคแต่ละช่วงอายแุตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน.์ (2550) 
กล่าวว่า ผลิตภัณฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ต่างกัน อีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวัย เช่น เครื่องแต่งกาย หรือ
แมแ้ต่ของใชจ้  าเป็นในชีวิตประจ าวัน และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของจนัทรเ์จา้ เรืองเดช (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์สกาแครข์องผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
สกาแครแ์ตกต่างกัน โดยกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สกาแคร ์ช่วยเรื่องจุดด่างด า และเป็นทรีทเม้น จะ
เหมาะกบัผูท่ี้มีอาย ุ25 - 34 ปี และส าหรบัคนอาย ุ35 ปีขึน้ไป อาจตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพสูง
กว่า ดแูลเร่ืองผิวหย่อนคลอ้ยริว้รอย 

1.2 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้า
จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
อาจเน่ืองมาจากการอยู่คนเดียว ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื ้อสินค้าสินค้าเมื่อใดก็ได้ และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ในแต่ละครัง้จะนอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสหรืออยู่ดว้ยกนั 2 คนขึน้ไป
ท่ีตอ้งซือ้ปริมาณท่ีมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภักด์ิคนางค ์บุญสม (2552) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัทางการตลาด และคณุค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางชิเชโดข้อง
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางชิเชโดข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยกล่าวว่า 
ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอา้งอิง ครอบครวั บทบาท และสถานะของผูซ้ือ้ จะมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสงูกว่าจะมีความถี่ในการซือ้นอ้ยกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่า แต่จะมีความใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากกว่า อาจกล่าวไดว้่าผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าจะเน้น
การซือ้สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และมีการคน้หาขอ้มูลอย่างถี่ถว้นก่อนตัดสินใจซือ้ ท าใหค้วามถี่ใน
การซือ้นอ้ยแต่ค่าใชจ้่ายสูง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของจนัทรเ์จา้ เรืองเดช (2556) ไดศึ้กษาเรื่อง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑส์กาแครข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑส์กาแคร์
ในด้านความถี่โดยเฉล่ียและค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ในการซือ้แตกต่างกัน โดยกล่าวว่า ผู้ท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าจะมีความสนใจในการหาข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติก่อน และมีแนวโน้มท่ีจะ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพสงูมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า 

1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เพราะอาจมีความคิด ความชอบ รสนิยม การใชเ้หตผุลของตนเองใน
การเลือกซือ้ และมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของของศิริวรรณ เสรี
รตัน.์ (2550) กล่าวว่า บุคคลในแต่ละอาชีพ มีความจ าเป็นและความตอ้งการในสินคา้และบริการ
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภักด์ิคนางค์ บุญสม (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาด และคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางชิเชโดข้องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องส าอางชิเชโดข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง
น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต่้อครัง้ (บาท) แตกต่างกัน 



  291 

มีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อาจกล่าวไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้สูงจะสามารถตัดสินใจซือ้
สินค้าได้ง่ายกว่า เพราะมีความกังวลในเรื่องราคาสินค้าน้อยกว่า และมีโอกาสในการเลือกซือ้
สินค้าไดห้ลายหลายกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชญา เต็มวัฒนางกรู (2559) ไดศึ้กษา
เร่ือง การรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซือ้เวชส าอางตราสินคา้
ยเูซอรีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า รายไดน้ั้นเป็นปัจจยัท่ีก าหนดอ านาจใน
การซือ้สินคา้ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดส้งูมักจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีชื่อเสียง ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายไดต้ ่าจะ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑท่ี์ใหค้วามคุม้ค่า 

2. การส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นการใหค้ าแนะน า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิ งเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
เน่ืองจากการส่ือสารแบบปากต่อปากเป็นการส่ือสารจากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดใ้ช้ผลิตภณัฑแ์ลว้เกิด
ความพึงพอใจ จึงบอกต่อไปยังบุคคลอื่น การส่ือสารดังกล่าวกระท าโดยบุคคลทัง้สองฝ่ายจะท า
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรูสึ้ก ขอ้วิจารณ์ และความคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกับเครื่องส าอางระหว่างกัน 
ซึ่งนับว่าเป็นการส่ือสารท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของริชินส ์และ รูท-
แชฟเฟอร ์(อ้างอิงจาก Richins & Root-Shaffer. 1988) กล่าวว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก
ส าคัญมากท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kevin Samuel 
Massie (2016) ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่ือสงัคม ขอ้ความทางอีเมลล ์และการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ Zalora Fashion ผ่านทางรา้นค้าของผูบ้ริโภค
ออน ไลน์ " (The Effect of Social Media, Direct Email, and Electronic Word of Mouth (E-
WOM) on Consumer Purchase Decision at Zalora Fashion Online Store) ผลกา รศึกษ า 
พบว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกสม์ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้  Zalora 
Fashion ผ่านทางรา้นคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภค 

3. คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรูใ้นตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ริโภคเพศ
หญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากคุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าท่ีเพิ่มขึน้จากผลิตภัณฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภครูสึ้ก หรือแสดงโดยการใหค้วามส าคัญต่อตราสินคา้ ซึ่งการท่ีผูบ้ริโภคจะตระหนกัรูใ้นตรา
สินคา้ และภกัดีต่อตราสินคา้ไดน้ั้นจะตอ้งเกิดความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้เกิดการซือ้ซ า้
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และสนับสุนตราท่ีพอใจโดยการซือ้ผลิตภัณฑ์ใชใ้นครัง้ต่อ ๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับกับแนวคิดของ
อารเ์คอร ์(Aaker. 1991) กล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) เป็นส่วนส าคัญในการธุรกิจ
และช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ มีส่วนช่วยเร่ืองผลก าไร และเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้ับตรา
สินค้าและบริการ โดยท่ีคุณค่าตราสินค้าจะส่งผลด้านความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย  และ
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสฎายุ ไทยแท ้(2559) คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องส าอาง Kiehl's ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการ
รูจ้ักตราสินคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตรา
สินคา้ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง Kiehl's ด้านความถี่ในการซือ้ในรอบ 6 เดือน และ
ดา้นงบประมาณในการซือ้ต่อครัง้ 

4. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค  ด้านการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉล่ียต่อ
เดือน เน่ืองจากการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีส าคัญทางการตลาดมาก มีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร และ
เพื่อจงูใจใหเ้กิดความตอ้งการอยากใชผ้ลิตภัณฑ ์ซึ่งจะส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
ดงันัน้จึงควรเลือกใชก้ารส่ือสารใหเ้หมาะสมกับกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด 
นั่นคือการท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ในท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของโรเบิรต์ เอฟ ลูเท
อบอรน์ (Robert F.Lauterborn. 1993) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ หรือ 4C's ว่า
การตลาดแบบนีเ้ป็นความส าคัญในการด าเนินธุรกิจในยคุใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึน้  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตินา จันทรห์วร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภคในด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม 

5. องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑห์ลัก และดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวัง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใหป้ระโยชนต์รงตาม
คณุสมบัติของผลิตภัณฑ์สามารถสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูบ้ริโภคได ้อีกทัง้อาจจะมีการรบัประกัน
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หรือการนัตรีหลงัการใช ้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเชื่อมั่นและส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซื ้อในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคอทเลอร ์(Kotler. 2016) กล่าวว่าองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑจ์ะเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการก าหนดนโยบายของผลิตภัณฑ ์ซึ่งจะตอ้งค านึงถึงคุณสมบัติ 
กล่าวคือ ความสามารถของผลิตภณัฑใ์นการจงูใจตลาด ลกัษณะและคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ส่วน
ประสมบริการและคุณภาพบริการ และในขณะเดียวกนัการตัง้ราคานัน้ถือเกณฑค์ณุค่าท่ีลกูคา้รบัรู ้
และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของปิติภทัร เกษวิริยะการ (2560) ศึกษาเร่ือง การศึกษาถึงอิทธิพลของ
องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์(Product Component) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑใ์นกลุ่ม 
Pre-serum ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 
Component) โดยรวมส่งผลต่อการตัดสินใจใชผ้ลิตภัณฑ ์Pre-Serum อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เมื่อพิจารณาจากปัจจยัรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัไปท่ี 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ Pre-Serum ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ด้านรูปร่างผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และดา้นผลิตภณัฑค์วบ  

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงันี ้

1. ผูป้ระกอบการท่ีผลิตหรือผูจ้ัดจ าหน่ายเครื่องส าอาง ควรจะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
หลกัโดยมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ท่ีมีอายุ 23 - 28 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ รบัจา้ง และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001  - 25,000 บาท เน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ากท่ีสุด ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ ปรบัปรุง และพัฒนาคุณภาพของเครื่องส าอางน าเขา้ใหต้รงกับความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใกลย้ิ่งขึน้ โดยการผลิตหรือน าเขา้สินคา้ประเภทเครื่องส าอางใหม้ีความ
หลากหลาย มีคุณสมบัติการใชง้านท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะผู้บริโภคกลุ่มนีอ้ยู่ในวัย
ท างาน และมีก าลังทรพัย์ มีอ  านาจการตัดสินใจดว้ยตนเอง อีกทัง้เป็นวัยท่ีก าลังต้องการและให้
ความสนใจเครื่องส าอางมากพอสมควร อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญกับกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เพิ่มขึน้ดว้ยเพื่อเป็นการกระจายการแบ่งส่วนตลาดให้หลากหลายมากขึน้ และ
อาจท าใหส้ามารถเพ่ิมยอดขายและกลุ่มลกูคา้ไดม้ากยิ่งขึน้  
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2. การส่ือสารแบบปากต่อปาก ดา้นการใหค้ าแนะน า ผูป้ระกอบการท่ีผลิตหรือผูจ้ัด
จ าหน่ายเครื่องส าอาง ควรมุ่งเน้นเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในลักษณะการให้ข้อมูลกับ
ผูบ้ริโภค ในทุก ๆ เรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับตัวผลิตภัณฑ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ในหลาย ๆ ช่องทาง 
เช่น ส่งผ่านทางข้อความให้ผู้ท่ีเคยซือ้และให้ข้อมูลโดยตรง ผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ต เป็นต้น 
เน่ืองจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการได้รบัขอ้มูลของผลิตภัณฑ์จากหลากหลายปัจจัยเป็น
อย่างมาก โดยผูป้ระกอบการสามารถใชฐ้านลูกคา้เดิมดว้ยการใหแ้นะน า เชิญชวนเพื่อนหรือคน
รูจ้ักมาซือ้ผลิตภัณฑ์ดว้ยการรีวิวหรือบอกต่อผลจากการใชผ้ลิตภัณฑ์จากนั้นลูกค้าผูแ้นะน าจะ
ได้รับของสมนาคุณ  หรือใช้การเก็บข้อมูลจากการท าเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ให้ผู้ท่ีเคยซื ้อ
ผลิตภัณฑส์ามารถวิพากษ์วิจารณผ์ลิตภณัฑท่ี์เคยใชไ้ดอ้ย่างเปิดเผยทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย เพื่อใหผู้ท่ี้
สนใจหาขอ้มูลของผลิตภัณฑค์น้หาไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มโอกาสในการมองเห็นใหก้ับผูบ้ริโภคอื่น 
ๆ ท่ีเขา้มาอ่านโดยไม่ไดต้ัง้ใจใหเ้กิดความสนใจในผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ ไดม้ากขึน้อีกดว้ย 

3. คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรูใ้นตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า ผูป้ระกอบการท่ีผลิตหรือสนใจท่ีจะผลิตเครื่องส าอาง ควรค านึงถึงรูปแบบตราสินค้าเป็น
ส าคัญด้วยการสรา้งสรรค์ท่ีจะออกแบบตราสินค้าให้ทันสมัย โดดเด่น และแตกต่าง เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าแบรนดไ์ดง้่ายและดียิ่งขึน้ และยังควรใหค้วามส าคัญกบัผลิตภณัฑโ์ดยการ
สรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑใ์หโ้ดดเด่นในดา้นนวัตกรรม เกิดความแตกต่าง ทันสมัย ด้วยส่วนผสมหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นการผลิตเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและความตอ้งการท่ีจะทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีผู้ประกอบการได้ผลิตออกมาอยู่เสมอ และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความชื่นชอบในผลิตภณัฑห์ลาย ๆ ตัว และสามารถ
น าไปถึงการชื่นชอบแบรนดจ์นเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้เครื่องส าอางไดอ้ีกดว้ย 

4. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสาร ผูป้ระกอบการหรือผู้
จัดจ าหน่ายควรใหค้วามส าคัญกับการส่ือสารบอกขอ้มูล คุณสมบัติผลิตภัณฑ ์ผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ และเน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญหรือมองเห็นผลิตภัณฑ์ผ่านทางส่ือออนไลนไ์ดม้าก
ท่ีสุด ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นไปยังการโฆษณาผ่านทางส่ือออนไลน์ ด้วยการใช้ส่ือส่ือถึงตัว
ผลิตภัณฑ์หลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้ตอบสนองและดึงดูดความสนใจได้จากกลุ่มผู้บริโภคได้
หลากหลายกลุ่ม และท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
เพื่อใหสิ้นคา้เป็นท่ีรูจ้ักมากขึน้ในกลุ่มผูบ้ริโภคและการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบนีจ้ะสามารถ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคท่ีพบเห็นเกิดความสนใจ จนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจซือ้สินคา้ไดถ้ี่มากขึน้ 
และซือ้สินคา้ในปริมาณท่ีมากยิ่งขึน้ไดอ้ีกดว้ย  
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5. องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก และดา้นผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง 
ผู้ประกอบการหรือผู้จัดจ าหน่าย ควรมุ่งเน้นผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องส าอางท่ีมีคุณภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ควรใหป้ระโยชน์ตรงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อสามารถตอบโจทยค์วาม
ต้องการและสรา้งความมั่นใจให้กับผู้ซือ้เมื่อได้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และเน่ืองจากผู้บริโภคให้
ความส าคัญในเรื่องการรับประกันความพึงพอใจเมื่อได้ใช้งาน ดังนั้นผู้ประกอบการควรท าให้
ผลิตภณัฑเ์กิดความน่าเชื่อถือดว้ยการมีการรบัประกนัผลลัพธท่ี์ไดจ้ากการใชง้านหรือมีบริการหลัง
การขายใหก้บัลกูคา้ เช่น หากสินคา้มีปัญหาสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้เป็นตน้ 

6. ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัจ าหน่าย ควรผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิด 
เช่น ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม เป็นต้น เพื่อสามารถ
น ามาเป็นตัวเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากขึน้ โดยผูบ้ริโภคจะสามารถซือ้สินคา้ไดห้ลายอย่างจากผู้
ประกอบ ท าใหส้ามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มปริมาณการซือ้จากผูบ้ริโภคได ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญกับการไดร้บัขอ้มูลผลิตภัณฑ์ไดอ้ย่างหลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต และผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายในการเลือกซื ้อมากท่ีสุดในงานวิจัยครั้งนี ้ ผู้ประกอบการควรน าข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เผยแพร่ลงบนอินเทอรเ์น็ตในส่ือสังคมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล
ผลิตภณัฑเ์หล่านีไ้ดห้ลายช่องทางมากขึน้  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศอื่น 
ๆ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดรองลงมาจากประเทศเกาหลีใต ้เป็นตน้ เพื่อใหเ้ห็น
ขอ้เปรียบเทียบ จุดเด่น จุดดอ้ย ของเครื่องส าอางในแต่ละประเทศ และเพื่อเป็นประโยชนส์ าหรบั
ผู้ประกอบการหรือผู้แทนจัดจ าหน่าย ท่ีจะสามารถน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางแบรนด์ประเทศไทย 
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบใหเ้ห็น จุดเด่น จุดด้อย ของเครื่องส าอางท่ีผลิตในประเทศไทย และเพื่อ
เป็นประโยชนโ์ดยตรงกับผูป้ระกอบการในการน าผลวิจัยไปใชศึ้กษาปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดและผลิตภณัฑต่์อไป 
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3. ควรศึกษาความพึงพอใจและแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ซ า้ของผูบ้ริโภค เพื่อน ามา
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารและเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้
ไดม้ากท่ีสดุ 

4. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางเพราะปัจจัยท่ีศึกษามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ แต่ผู้บริโภคยังไม่ได้ให้
ความส าคญักบัปัจจยัเหล่านีม้ากนกั 

5. ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผู้ป้ระกอบและผูส้นใจในอนาคตได้
น าข้อมูลการศึกษาไปเปรียบเทียบ ท าการแบ่งส่วนตลาด และวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันากลยทุธท์างการตลาดไดม้ากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

 



 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรมหาธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูว้ิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามให้ตรงกับ
ความคิดเห็นหรือตรงกบัความเป็นจริงของท่านตอบค าถามอย่างครบถว้นทกุขอ้ ทัง้นีไ้ม่มีการระบุ
ชื่อผูต้อบแบบสอบถาม โดยค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัว
ท่าน ซึ่งผลสรุปท่ีไดจ้ะน ามาใชเ้พื่อประกอบการอธิบายสรุปผลวิจยัในภาพรวมเท่านัน้ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุท่ีท่านใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี  ้
ค าชีแ้จง แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 6 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัการส่ือสารแบบปากต่อปาก 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มลูเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

ส่วนท่ี 6 ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

 

ท่านเคยซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้แบรนดใ์ดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

☐ Etude House   ☐ 3 Concept Eyes (3CE)   ☐ Innisfree 

☐ Holika Holika  ☐ Mamonde   ☐ Skinfood 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐  ซึ่งตรงกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบัตวัท่านมากท่ีสดุ 
1. อาย ุ 

 ☐ 23 - 28 ปี   ☐ 29 - 34 ปี 

 ☐  35 - 39 ปี    
2. สถานภาพ 

 ☐ โสด     ☐ สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 

 ☐ หย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่
3. ระดบัการศึกษา 

 ☐ ต ่ากว่าปริญญาตรี  ☐ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 ☐ สงูกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ      

 ☐ นกัเรียน / นิสิต /นกัศึกษา  

 ☐ ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ  

 ☐ พนกังานบริษัทเอกชน/ รบัจา้งทั่วไป 

 ☐ ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ☐ ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท ☐ 15,001 – 25,000 บาท 

 ☐ 25,001 – 35,000 บาท   ☐ 35,001 –  ,00054  บาท 

 ☐ 45,001 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัการส่ือสารแบบปากต่อปาก 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
 

 
 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก 
ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความส าคัญ 

มา
กที่
สดุ

 
 

มา
ก   

ปา
นก
ลา
ง 

นอ้
ย   

นอ้
ยที่
สดุ

 

5 4 3 2 1 
ด้านข้อมลูผลิตภัณฑ ์      

1. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ท่ี
บ่งบอกถึงคณุภาพท่ีน่าเชื่อถอื 

     

2. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ท่ี
บ่งบอกถึงคณุสมบติัไดต้รงตามความตอ้งการของท่าน 

     

3. ท่านไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางน าเขา้จาก
เกาหลีใต ้ไดห้ลากหลายบนอินเทอรเ์น็ต 

     

ด้านการให้ค าแนะน า      
4. ท่านไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

     

5. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้าก
ผูท่ี้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ีรูจ้กั 

     

6. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้าก
ผูท่ี้ท่านชื่นชอบและพึงพอใจ 

     

7. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้
ท่านสนใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  
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การสื่อสารแบบปากต่อปาก 
ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความส าคัญ 

มา
กที่
สดุ

 
 

มา
ก   

ปา
นก
ลา
ง 

นอ้
ย   

นอ้
ยที่
สดุ

 

5 4 3 2 1 
ด้านประสบการณ ์      

8. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้าก
ค าแนะน าของผูใ้ชจ้ริง 

     

9. ท่านไดร้บัขอ้มลูเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้จาก
ค าแนะน าของผูม้ีประสบการณท่ี์มีความน่าเชือ่ถือ 

     

10. ท่านมกัคน้หาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบั 
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตก้่อนซือ้สินคา้ 
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ส่วนที่ 3 ขอ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ 

 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
 
 

คุณค่าตราสินค้า 
ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความส าคัญ 

มา
กที่
สดุ

 
 

มา
ก  

ปา
นก
ลา
ง 

นอ้
ย   

นอ้
ยที่
สดุ

 

5 4 3 2 1 
ด้านตระหนักรู้ในตราสนิค้า      

1. ตราสินคา้สามารถท าใหท่้านจดจ าหรือระลึกถึง ผลิตภณัฑ์
ไดท้นัที 

     

2. ท่านพบเห็นตราผลิตภณัฑ ์จาก โทรทศัน,์ นิตยสาร, ป้าย
โฆษณาหรือส่ือออนไลนเ์ป็นประจ า 

     

3. เมื่อผูอ้ื่นกล่าวถึงเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้
ท่านจะนึกถึงตราสินคา้ของเครื่องส าอาง ท่ีท่านใชเ้ป็นอนัดบั
แรก 

     

4. ตราสินคา้ของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้
บ่งบอกถึงความทนัสมยั และความโดดเด่นทางดา้นนวตักรรม 

     

ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า      
5. ตราสินคา้สามารถสรา้งคณุค่าในการรบัรูค้ณุภาพ
ผลิตภณัฑไ์ด ้

     

6.  ตราสินคา้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตย้ี่หอ้ท่ี
ท่านใช ้ท าใหเ้กิดความมั่นใจเมื่อไดซ้ือ้ใช ้

     

7. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้ท่านซือ้เป็นท่ี
รูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัอย่างแพรห่ลาย 

     

8. เมื่ออยู่ภายใตแ้บรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต ้ท าใหสิ้นคา้มีความน่าใชแ้ละเขา้ถึงไดง้่าย 
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คุณค่าตราสินค้า 
ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความส าคัญ 

มา
กที่
สดุ

 
 

มา
ก   

ปา
นก
ลา
ง 

นอ้
ย   

นอ้
ยที่
สดุ

 

5 4 3 2 1 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า      

9. ท่านมีความยินดีท่ีจะซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตแ้บรนดเ์ดิม แมจ้ะมีราคาสงูขึน้ 

     

10. ในอนาคตหากแบรนดข์องเครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใต ้ท่ีท่านใชม้ีผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา ท่านจะ
ซือ้ใชท้นัที 

     

11. ในอนาคตแมม้ีแบรนดใ์หม่ๆ เพิ่มขึน้ ท่านจะยงัเลือกใช้
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้ากแบรนดเ์ดิม 

     

12. ท่านมีความชื่นชอบแบรนดเ์ครื่องส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีใตม้ากกว่าแบรนดเ์ครื่องส าอางจากประเทศ
อื่น ๆ 

     

ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า      

13. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีความคุม้ค่า
เมื่อเทียบกบัราคา 

     

14. ผูซ้ือ้จะบอกต่อผูอ้ื่นว่าท่านไดใ้ชสิ้นคา้ของแบรนด์
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

     

15. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตเ้ป็นแบรนดท่ี์อยู่
ในใจของผูซ้ือ้ตลอดเวลา 

     

16. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มีคณุสมบติัท่ี
เหมาะสมต่อการใชง้านแก่ผูซ้ือ้ 

     

17. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ประหยดักว่า
เครื่อง ส าอางจากประเทศอื่น ๆ เมือ่เทียบกบัคณุสมบติัและ
ประโยชนท่ี์ไดร้บั 
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คุณค่าตราสินค้า 
ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้
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ยที่
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5 4 3 2 1 
ด้านทรัพยส์นิอ่ืน ๆ ของตราสนิค้า      

18. เครือ่งส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีรูปลกัษณต์รา
สินคา้ท่ีง่ายต่อการจดจ า 

     

19. เครือ่งส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีชื่อตราสินคา้ท่ี
เรียกง่ายและจดจ าง่าย 

     

20. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตใ้นแต่ละแบรนด ์
ไดร้บัรางวลัต่าง ๆ ท าใหท่้านเกิดเชื่อมั่นในสินคา้ 

     

21. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตไ้ดร้บัมาตรฐาน
สินคา้ระดบัโลกท าใหท่้านมีความมั่นใจที่ไดใ้ชง้าน 

     

22. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีเครื่องหมาย
การคา้รบัรองอย่างถกูตอ้ง 
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ส่วนที่ 4 ขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
 

 

 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคใน

เคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความส าคัญ 

มา
กที่
สดุ

 
 

มา
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ปา
นก
ลา
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นอ้
ย  

นอ้
ยที่
สดุ

 

5 4 3 2 1 
ด้านความต้องการของผู้บริโภค      

1. รูปแบบและลกัษณะของการออกแบบผลิตภัณฑข์อง
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูซ้ือ้ 

     

2. รูปแบบและลกัษณะของการออกแบบผลิตภัณฑข์อง
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีความหลากหลาย 

     

3. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์เช่น Skincare, Make up, Hair 
care เป็นตน้ 

     

4. รูปภาพของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้จดั
จ าหน่ายมีความถกูตอ้งและชดัเจน 

     

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค      
5. ราคาของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีความ
เหมาะสม 

     

6. ท่านรูสึ้กคุม้ค่าในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใตเ้มื่อเทียบกบัคณุภาพท่ีไดร้บั 

     

7. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีราคาใหเ้ลือก
หลากหลายกบัความตอ้งการของท่าน 

     

8. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตแ้บ่งหมวดหมู่ของ
สินคา้ไดช้ดัเจน ท่านสามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ 

     

 



  315 

 

 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 

ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความคิดเห็น 
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5 4 3 2 1 
ด้านความสะดวกในการซือ้      

9. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตส้ามารถหาซือ้ได้
ง่าย 

     

10. ผูซ้ือ้สามารถสั่งซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ใตผ่้านช่องทางออนไลนไ์ด ้

     

11. ในกรณีซือ้ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ผูจ้ดัจ าหน่าย
เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีการจดัส่งสินคา้ให้
ผูซ้ือ้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

     

12. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีขัน้ตอนในการ
ติดต่อสั่งซือ้ไดง้่ายและสะดวกแก่ผูซ้ือ้ 

     

ด้านการสื่อสาร      

13. ผูซ้ือ้ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัของเครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใตท้างส่ือออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

     

14. ผูซ้ือ้ไดร้บัการส่ือสารถึงคณุสมบติัของเครื่องส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีใต ้ทางป้ายโฆษณา หรือชอ่งทางต่าง ๆ 
ทางส่ือออฟไลน ์ท่ีท าใหท่้านจดจ าผลิตภณัฑไ์ด้ 

     

15. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีความสามารถ
ในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละสิทธิพิเศษต่าง ๆ ใหก้บัผูซ้ือ้ 

     

16. ผูซ้ือ้ไดร้บัข่าวประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอจากผู้
จ  าหน่ายเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

     

17. ผูซ้ือ้สามารถเห็นเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต้
ผ่านส่ือหรือเว็บไซตต่์าง ๆ อยา่งอยู่เสมอ 
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ส่วนที่ 5 ขอ้มลูเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
 

 

 
องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์

ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้

ระดับความส าคัญ 
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5 4 3 2 1 
ด้านผลิตภัณฑห์ลัก      

1. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้สามารถให้
ประโยชนต์รงตามคณุสมบติัของผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ไดเ้ป็น
อย่างดี 

     

2. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์
มีคณุภาพ 

     

3. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตส้รา้งความ
มั่นใจใหก้บัผูซ้ือ้เมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 

     

4. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตส้รา้งความ
สวยงามใหแ้ก่ผูซ้ือ้เมื่อไดใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 

     

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์      

5. บรรจภุณัฑเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มี
ความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

     

6. บรรจภุณัฑ ์เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มี
ลกัษณะทนทาน แข็งแรง ใชง้านง่าย 

     

7. บรรจภุณัฑเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้
สามารถปกป้องเนือ้ผลิตภณัฑจ์ากมลภาวะภายนอกไดเ้ป็น
อย่างดี 

     

8. ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มี
กล่ินหอมท่ีดึงดูดน่าใชง้าน 
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องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์
ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้
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5 4 3 2 1 
9. แบรนดแ์ละชื่อรุน่ของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีใต ้จดจ าง่ายหรือเป็นท่ีน่าจดจ า 

     

ด้านผลิตภัณฑท์ี่คาดหวัง      

10. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตเ้ป็นท่ียอมรบั
อย่างแพรห่ลาย 

     

11. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตเ้ป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีความทนทานต่อการใชง้าน 

     

12. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตใ้นแต่ละ
ประเภท มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผู้
ซือ้ 

     

13. นวตักรรมของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้
ผูคิ้ดคน้สามารถผลิตเครื่องส าอางท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม
กบัแต่ละสภาพผิว หรือรา่งกายของผูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างดี 

     

ด้านผลิตภัณฑค์วบ      

14. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มีผลิตภณัฑท่ี์
ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ือ้ไดห้ลากหลาย 

     

15. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มีการ
รบัประกนัความพึงพอใจเมื่อไดใ้ชง้านใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

     

16. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มีการจดัแสดง
สินคา้ใหผู้ซ้ือ้ไดเ้ห็นอย่างเป็นประจ า 
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องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์

ในเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้
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5 4 3 2 1 
ด้านศักยภาพที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ ์      

17. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตใ้นแต่ละแบรนดม์ี
ความหลากหลาย 

     

18. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตม้ีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากเดิมอยู่เสมอ 

     

19. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มีการจดัโปรโมชั่น
อยู่เป็นประจ า เช่น มีการแจกสินคา้ทดลองใช ้มกีารแถมหรือลด
ราคาสินคา้ต่าง ๆ ในแบรนด ์

     

20. เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้มีสินคา้ออกใหม่
มาจ าหน่ายอยู่ตลอด 
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ส่วนที่ 6 ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ซึง่ตรงกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบัตวัท่านมากท่ีสดุ  
1. ในระยะเวลา 1 เดือน ท่านซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต…้…………. ครัง้  
2. ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียในการซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต…้…………. บาท/ครัง้ 
3. ประเภทเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้ท่านนิยมเลือกซือ้มากท่ีสดุ  

☐ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ (Skin care)  

☐ ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ (Make up)  
4. ท่านซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้ากแหล่งใด  

☐ รา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่าย (Counter Shop)  ☐ สั่งซือ้ทางอินเทอรเ์น็ต   

☐ รา้นขายเครื่องส าอางทั่วไป  
5. ท่านไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใตจ้ากแหล่งใด  

☐ เพื่อน/ ครอบครวั/ คนรกั    ☐ ส่ือวิทย/ุ โทรทศัน ์

☐ โฆษณา/ ประชาสมัพนัธ ์   ☐ อินเทอรเ์น็ต 

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
6. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้หรือใชเ้ครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้(เลือกเพียง 1 ขอ้) 

☐ ตนเอง      ☐ เพื่อน/ ครอบครวั/ คนรกั 

☐ ดารา/ นกัรอ้ง/ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง   ☐ พนกังานขาย   

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
7. เหตผุลท่ีท่านตดัสินใจซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้(เลือกเพียง 1 ขอ้) 

☐ ซือ้ตามเพื่อน/ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง    

☐ คณุภาพเหมาะสมกบัราคา 

☐ มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ    

☐ รา้นคา้มีโปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย 

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ...............................  
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ชื่อ-สกุล สชุาดี  ชนะพิมพ ์
วัน เดือน ปี เกิด 27 กนัยายน 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2556  คณะคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการ

จดัการสินคา้  จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
พ.ศ.2563 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด    
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ   
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