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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณตลาดเคร่ืองสําอางไทยใ น 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว )  2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

เคร่ืองสําอางไทยของผูบริโภคในตลาด สปป.ลาว 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนผสมการตลาด 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยเฉพาะบุคคล และการตอบสนองของผูซื้อ 

ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว และ 4) เพ่ือพัฒนา

แบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว ใชกลุมเปาหมายในการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Unite of Analysis) โดยเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง รวมทั้งหมด 400 คน สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูลไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คา

ความโดง ความความเบ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหเสนทาง 

ผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลา ด 

สปป.ลาว พบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรปจจัยสวนบุคคล การตอบสนองของผู

ซื้อ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางไทยสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอาง

ไทยในตลาด สปป.ลาว 2) ผลการวิเคราะหคาพ้ืนฐานของตัวแปรปจจัยแฝงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

เคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว พบวาปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 โดยตัวแปรสังเกตไดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือ ปจจัยดานการ

ประเมินพฤติกรรมและดานความรูสึกหลังการซื้อ 3) ผลการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลตาม

สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวาแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยใน
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ตลาด สปป.ลาว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติทดสอบความกลมกลืน

คือ คา Chi-square/df (CMIN/DF)= 2.539 , P-value = .000 CFI= .956 , GFI = .903 , RMR = .036, 

RMSEA= .062  และ 4) ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสรางที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว พบวาปจจัยดานวัฒนธรรมและปจจัย

ดานจิตวิทยามีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน ( Factor Loading) เทากันมากที่สุดเทากับ .95 ปจจัย

ดานสังคมมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน เทากับ .93 ปจจัยดานการตอบสนองของผูซื้อมีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐาน เทากับ .92  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

เทากับ .87 ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน เทากับ .46 และตัว

แปรดานรายไดซึ่งเปนปจจัยทางดานบุคคลมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานตํ่าที่สุดเทากับ .15 

 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทย, คุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อ , การตอบสนอง

ของผูซื้อ 

 

Abstract 

The purpose of this study was fourfold: first, to study the situation of Thai cosmetic 

market in Laos PDR, second, to study the purchase decision of consumer behavior for Thai 

cosmetic in Laos PDR market, third, to study the relationship of marketing factor, culture factor, 

social factor, psychological factor, personal factor, and buyer’s response that associated with 

buying decision making of Thai cosmetic in Laos PDR market, and fourth, to develop the model 

of purchase decision behavior for Thai cosmetic in Laos PDR market. Data from 400 

questionnaires were drawn to use in this study. Statistics were used to analyze as frequency, 

percentage, means, standard deviation, coefficient of variation, skewness, kurtosis, factor 

analysis, and path analysis. 

Research results were as follows: 1) the result of basic statistics of individual variable, 

buyer’s response variable and purchase decision in buying Thai cosmetic variable have the 

influential in purchase decision behavior for Thai cosmetic in Laos PRD market, 2) the result of 

basic latent variables which have the influential in purchase decision for Thai cosmetic in Laos 

PDR market, it revealed that the average of purchase decision variable was the most score 

equal to 3.51, containing with most average latent variables are Behavior Evaluation variable 

and Post purchase behavior variable, 3) the casual relationship model of purchase decision 
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behavior for Thai cosmetic in Laos PDR market was coincided with the empirical data. The 

index of items objective congruence equaled to Chi-square/df (CMIN/DF)= 2.539, P-value = 

.000 CFI= .956, GFI = .903, RMR = .036,RMSEA= .062, and 4) the research findings yield the 

variable’s influence of SEM model that related to purchase decision behavior for Thai cosmetic 

in Laos PDR market found that the factor loading of culture factor and psychology factor 

equaled to .95, the factor loading of social factor equaled to .93, the factor loading of buyer’s 

response factor equaled to .92, the factor loading of marketing mix equaled to .87, the factor 

loading of purchase behavior equaled to .46, for the lowest score, the income variable of 

personal factor equaled to .15. 

 

Keywords: Purchase Decision Behavior for Thai Cosmetic, Buyer Characteristic, Buyer 

Response 

 

บทนํา 

ธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สืบเนื่องมาจากคนใน

ปจจุบันใสใจ เร่ือง ความสวยงามมากขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง การบริโภคที่เพ่ิมขึ้นและการใสใจใน

ตัวเองของคนหนุมสาว ทําใหธุรกิจดานเคร่ืองสําอางและความงามมีความตองการอยางสูง  ดังนั้น  กลุม

อุตสาหกรรมความงามจึงเปนธุรกิจดาวรุงของประเทศไทยที่กาวขึ้นเปนหนึ่งในผูนําดานความงามใน

ภูมิภาคอาเซียนโดยมีมูลคาการตลาดเคร่ืองสําอาง ประมาณสองถึงสาม แสนลานบาท โดยผลิตและจัด

จําหนายทั้งในประเทศ ตางประเทศ และบริเวณเขตการคาชายแดน  

รัฐบาลมีแนวทางที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในหลายดานตลอดจนทําใหประเทศไทย

กาวสูการเปนศูนยกลางดานสุขภาพและความงามของอาเซียนในอนาคต รวมทั้งจะเนนเร่ืองของบรรจุ

ภัณฑซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญมากในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง รัฐบาลจะ สนับสนุนทั้งในดานการออกแบบ 

และการผลิตบรรจุภัณฑในรูปแบบใหมๆ นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังไดมีการพัฒนาเร่ือง              

e-commerce เพ่ือผูซื้อจะไดรูจักกับผูขายในธุรกิจ Internet รูปแบบใหมของตลาดในอนาคตดวย ทําใหเกิด

โอกาสในการลงทุนและการขยายผลิตภัณฑของไทยมากขึ้น 

การรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม 

สหภาพเมียนมาร ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร และ ไทย) เพ่ือกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economic Community: AEC) ในป 2558 จะสงผลใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตรวม ( Single 

Market and Production Base) ซึ่งมีประชากรรวมกวา 600 ลานคน และกลายเปนตลาดที่มีความสําคัญ
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และนาจับตามองสําหรับนักธุรกิจจากตางชาติและอาเซียนดวยกันเองโดยเฉพาะในกลุมประเทศที่เรียกวา 

CLMV (กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยาง

ตอเนื่องและเปนแหลงแรงงานวัยหนุมสาวราคาถูก กลุมประเทศเหลานี้จึงเปนทั้งแหลงผลิตและตลาดใหม

ที่นาสนใจของภูมิภาครวมถึงประเทศไทย  

สําหรับประเทศไทย เม่ือเปด AEC ประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากในการเขาไปทําตลาดใ นลาว 

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: สปป.ลาว) เพราะเคร่ืองสําอางไทยไดรับการยอมรับเปนอยางดี

สําหรับผูบริโภคชาวลาว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองรวมกันผลักดันศักยภาพของประเทศไทยใหเปน

ศูนยกลางดานการผลิตในอาเซียนทั้งในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางและความงามของโลก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณตลาดเคร่ืองสําอางไทยใน สปป.ลาว 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยของผูบริโภคในตลาด สปป.ลาว 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนผสมการตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยเฉพาะบุคคล และการตอบสนองของผูซื้อ ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ

สินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว 

4. เพ่ือพัฒนาแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควาดังนี้ 

1. แบบจําลองคุณลักษณะของผูซื้อสงผลทางบวกตอการตอบสนองของผูซื้อเคร่ืองสําอางไทยใน

ตลาด สปป.ลาว 

2. แบบจําลองคุณลักษณะของผูซื้อสงผลทางบวกตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางไทย

ในตลาด สปป.ลาว 

3. การตอบสนองของผูซื้อสงผลทางบวกตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยใน

ตลาด สปป.ลาว 
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แนวคิดและทฤษฏีท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแนวคิดและทฤษฎีโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Behavior 

Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดสิ่ง

กระตุน ( Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพล

จากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ หรือ การตัดสินใจของผูซื้อ  (Kotler, 1997) 

พฤติกรรมผูบริโภคถือวาเปนสิ่งสําคัญที่นักการตลาดจําเปนที่จะตองรับรู ดังนั้น  จึงเกิดการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภค ( Analyzing Consumer Behavior) เพ่ือเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ซื้อและการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค 

คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด ( Marketing Strategies) ที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม Hoyer and Macinnis (2008) กลาววา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมี 6 ขั้นตอน ไดแก  1) การตระหนักถึงปญหา  2) การคนหาขอมูล    

3) การประเมินทางเลือก  4) การซื้อ  5) การใช  และ 6) การประเมินผลหลังจากใชสินคา โดยการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภคเปนผลลัพธที่บริษัทและองคกรคาดหวังจากการใชกลยุทธการตลาด บริษัทจะประสบ

ความสําเร็จถาผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการในการแกปญหาของผูบริโภคได จนเกิดความ

พอใจในการใชผลิตภัณฑ ดังนั้น  การตัดสินใจ จึงเปนกระบวนการที่ใชเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห 

และหาทางเลือกขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดสําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย

ตองการศึกษาความสัมพันธแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.

ลาว ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาดังแผนภาพตอไปนี้ 
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    ภาพท่ี 1  แบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนผูบริโภคสินคาเคร่ืองสําอางไทยใน  สปป.ลาว จํานวน 400 คน 

โดยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) 

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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 2.1  ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยใน

ตลาด  สปป.ลาว  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) 5 ระดับ 

แบบสอบถามมี 4 สวน  สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 

เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความรูสึกในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว 

ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และการจัดจําหนาย ดานโฆษณาและการสงเสริมการ

ขาย ดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานจิตวิทยา พฤติกรรมผูบริโภค สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการ

ตอบสนองของผูซื้อ และสวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทย 

2.2  การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2.2.1  การหาคาความตรงของเคร่ืองมือ ( Validity) ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 5 ทานเปนผูพิจารณาความตรงในดานเนื้อหา ภาษา ขอความ ความหมาย และโครงสราง และการ

พิจารณาคาความสอดคลองของรายขอกับวัตถุประสงค (IOC) มีคาเทากับ .80 

2.2.2  การหาคาความเที่ยง (Reliability) หลังจากไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

แลว ผูวิจัยไดนําไปลองใช ( Try out) กับกลุมตัวอยางทดสอบใน  สปป.ลาว จํานวน 30 คน ไดคา

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบแอลฟา เทากับ .68 

3.  การวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั้งหมดถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปดวย

คอมพิวเตอร คาสถิติที่ใชไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน และการวิเคราะหเสนทาง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  

สปป.ลาว สรุปไดดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรปจจัยสวนบุคคล การตอบสนองของผูซื้อ และ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางไทยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยใน

ตลาด สปป.ลาว 

1.1  ดานปจจัยสวนบุคคล จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 74.0 โดยผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้มีอายุ 18-22 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.3 

มีระดับการศึกษาสวนใหญ คือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 30.3 และสวนใหญมีรายไดสวนตัวตอ

เดือนอยูที่ 3,000 - 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5  

1.2  ดานการตอบสนองของผูซื้อ จากผลการศึกษาพบวา จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 400 

คน จําแนกตามขอมูลดานการตอบสนองของผูซื้อในการเลือกใชผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
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ใหญใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา  เม่ือจําแนกดานรูปแบบของผลิตภัณฑที่ใชอยูเปนประจํา พบวาสวนใหญ

ใชโฟมลางหนามากที่สุด และรองลงมาคือโลชั่น  ดานการเลือกตรายี่หอ เคร่ืองสําอางไทยที่ผูตอบ

แบบสอบถามซื้อมากที่สุด คือยี่หอ MISTINE และรองลงมาคือ BSC สวนเคร่ืองสําอางตางประเทศที่ผูตอบ

แบบสอบถามซื้อมากที่สุดคือ ยี่หอ REVLON และรองลงมาคือ L’OREAL  

1.3  ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทย จากผลการศึกษาพบวาคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการคือความขาวใส  ปองกันฝา  และจุดดางดํา  มากที่สุด  

รองลงมาคือการใหความชุมชื้นและบํารุงผิว ดานสวนของรางกายที่ผูตอบแบบสอบถามมีการใชผลิตภัณฑ

มากที่สุด จะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา และรองลงมาคือผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย ดานการเลือกสื่อ

ประชาสัมพันธที่มีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองสําอางไทยมากที่สุดไดแก 

สื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศน รองลงมาคือสื่อประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 

             2.  ผลการวิเคราะหคาพ้ืนฐานของตัวแปรปจจัยแฝงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

เคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว 

    2.1  ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด ผลการวิเคราะหพบวา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 โดยตัวแปรสังเกตไดมีคาอยูในระดับปานกลางทุกตัว โดยตัวแปรที่มีคา

มากที่สุดคือปจจัยดานสถานที่และการจัดจําหนาย มีคาเทากับ 3.48 สวนดานการแจกแจงขอมูล พบวา 

โดยภาพรวมคาความเบ (Skewness) ของปจจัยสวนผสมทางการตลาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ -0.32 และคา

ความโดง (Kurtosis) เฉลี่ยเทากับ -0.58 จึงทําใหขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  

   2.2  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ผลการวิเคราะหพบวา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 โดยตัวแปรสังเกตไดเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคามากที่สุดมี 2 ขอคือ 

สินคาที่ผลิตในประเทศไทย ตราสินคาของตางชาติ เชน L’OREAL  และ POND’S โดยภาพรวมคาความเบ

ของปจจัยทางดานวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ -0.37 และคาความโดงเฉลี่ยเทากับ -0.66  จึงทําใหขอมูลมี

การแจกแจงแบบปกติ  

   2.3  ปจจัยดานสังคม ผลการวิเคราะหพบวา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยมีคาอยูในระดับปานกลาง คือ

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 โดยตัวแปรสังเกตไดเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคามากที่สุดคือ บุคคลรอบ

ขาง โดยภาพรวมคาความเบของปจจัยทางดานสังคมมีคาเฉลี่ยเทากับ -0.18 และคาความโดงเฉลี่ยเทากับ  

-0.67 จึงทําใหขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

   2.4  ปจจัยดานจิตวิทยา ผลการวิเคราะหพบวา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 โดยตัวแปรสังเกตไดมีคาอยูในระดับปานกลางเกือบทุกตัว ยกเวนตัวแปรดานทัศนคติ

ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ มีคาเทากับ 3.53 สวนดานการแจกแจงขอมูล พบวา โดยภาพรวมคาความ
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เบของปจจัยทางดานจิตวิทยามีคาเฉลี่ยเทากับ -0.62 และคาความโดงเฉลี่ยเทากับ -0.53 จึงทําใหขอมูลมี

การแจกแจงแบบปกติ 

2.5  ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลการวิเคราะหพบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 โดยตัวแปรสังเกตไดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 2 ตัวคือ ปจจัยดานการประเมิน

พฤติกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.59 ซึ่งเทากับ ดานความความรูสึกหลังการซื้อ สวนดานการแจกแจง

ขอมูล พบวา โดยภาพรวมคาความเบของปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ -0.23  และ

คาความโดงเฉลี่ยเทากับ -0.26 จึงทําใหขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  

3.  ผลการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา 

การศึกษาการพัฒนาแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว  เม่ือ

เปรียบเทียบกับขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกัน โดยพิจารณาจาก คาไคสแควร (Chi-square) มีคา

เทากับ 433.884 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 176 ระดับความนาจะเปนทางสถิติ (P-value) เทากับ 0.000  

4.  ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสรางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว พบวาเม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรใน

โมเดลการวิจัย พบวาปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อสงผลตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด โดยมีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ .87 และเม่ือพิจารณาปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อสงผลตอปจจัยดานวัฒนธรรม โดยมี

คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95 และปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อสงผลตอปจจัยดานสังคม โดยมีคา

น้ําหนักองคประกอบเทากับ .93 และเม่ือพิจารณาปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อก็ยังสงผลตอไปยังปจจัยทาง

จิตวิทยาโดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .95  และเม่ือพิจารณาปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อพบวา

สงผลไปยังปจจัยดานการตอบสนองของผูซื้อ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .92 สวนปจจัย

คุณลักษณะของผูซื้อจะสงผลไปยังปจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .94  

และปจจัยดานการตอบสนองของผูซื้อสงผลไปยังปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ โดยมีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ .51 
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ภาพท่ี 2  โมเดลสมการโครงสรางขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค าเคร่ือง 

สําอางไทยในตลาด สปป.ลาว 

 

การอภิปรายผล 

จากแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว การอภิปราย

ผลการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการอภิปรายผลตามขอคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไว 4 ขอ 

1. ผลการศึกษาสถานการณตลาดเคร่ืองสําอางไทยใน  สปป.ลาว  ตามวัตถุประสงคขอที่ 1  พบวา 

ธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สืบเนื่องมาจากคนในปจจุบัน
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ใสใจทางดานความสวยงามมากขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง การบริโภคที่เพ่ิมขึ้นและการใสใจในตัวเอง

ของคนหนุมสาว ทําใหธุรกิจดานเคร่ืองสําอางและความงามมีความตองการอยางสูง 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยของผูบริโภคในตลาด  สปป.ลาว  

ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 มีจุดมุงหมายที่จะนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับทั้งภาคธุรกิจ 

ภาครัฐบาล เพ่ือใชพัฒนาเคร่ืองสําอางไทยใหมีความพรอมในการเขาสูตลาด  สปป.ลาว  ใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ซึ่งจะทําใหเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมตรงกลุมเปาหมายในตลาด  สปป.ลาว  ได

อยางเหมาะสม จากผลการวิเคราะหรูปแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยใน

ตลาด สปป.ลาว 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนผสมการตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยเฉพาะบุคคล ปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อ และปจจัยการตอบสนองของผูซื้อที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจสินคาสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว ตามวัตถุประสงคขอที่ 3 จาก

ขอมูลดังกลาวทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและผลการวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียง จึงสรุปไดวาปจจัยดาน

ตางๆ ทั้ง 7 ปจจัยเปนตัวชี้วัดสําคัญที่สามารถอธิบายพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทย

ในตลาด สปป.ลาว ไดเปนอยางดี  

4. ผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลา ด 

สปป.ลาว ตามวัตถุประสงคขอที่ 4 รวมทั้งการยืนยันผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

และคุณภาพพบวา แบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว  มี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติทดสอบความกลมกลืนคือ คา Chi-

square/df (CMIN/DF)= 2.539, P-value = .000 CFI= .956, GFI = .903, RMR = .036, RMSEA= .062 

 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาที่เปนขอมูลเชิงประจักษแสดงใหถึงคุณสมบัติของผูซื้อกับความสําคัญที่มี

อิทธิพลตอปจจัยทางดานบุคคล ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานการตอบสนองของผูซื้อ ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และปจจัยดาน

คุณลักษณะของผูซื้อ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาดผูบริโภคชาว

ลาว 

 2. จากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบวา ผูบริโภคชาวลาวมีความชื่นชอบและมี

ความคิด ทัศนคติ ที่เปนบวกตอสินคาเคร่ืองสําอางไทยเปนอยางดี และดวยชองทางการเขาถึงของการ

สื่อสารอยางใกลชิดจากสื่อประชาสัมพันธดานตางๆ 



สยามวิชาการ ปท่ี 18 เลมท่ี 1 ฉบับท่ี 30  มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 

Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017 

 

 

 

- 104 - 

 3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจเคร่ืองสําอางทั้งภาครัฐและเอกชนควรใชผลที่ไดจากการวิจัย

นํามาเปนแนวทาง ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจที่ตรงกับความตองการของ

การตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางไทยในตลาด สปป.ลาว ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การวิจัยในคร้ังตอไปควรจะทําวิจัยโดยตัดปจจัยคุณลักษณะของผูซื้อออกไป ใหความสัมพันธ

ของปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางดานสวนผสมการตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดาน

จิตวิทยา ปจจัยดานการตอบสนองของผูซื้อ และปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

2. ควรมุงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเคร่ืองสําอางจากประเทศอ่ืนๆ ดวย  

ในตลาด สปป.ลาว 

3. ควรตระหนักวาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเหตุ

ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลเพ่ิมขึ้นตามชวงเวลา 

4. การวิจัยคร้ังตอไปควรที่จะดําเนินการวัดปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองสําอางไทยโดยเฉพาะปจจัยทางดานบุคคลสามารถเปนตัวแปรสาเหตุไดและสามารถเพ่ิมขอมูลโดย

ใสรายละเอียดใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

5. ควรใชผลการวิจัยคร้ังนี้เปนแนวทางและสมมติฐานในการวิจัยพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองสําอางไทยในประเทศอ่ืน โดยเฉพาะในประเทศกลุม CLMV ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่คอนขางสูงในปจจุบัน 

6. จากการศึกษาที่เปนขอมูลเชิงประจักษพบวา ปจจัยทางดานสวนบุคคลบางปจจัยมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางไทยในตลาด  สปป.ลาว ผูวิจัยควรนําเสนอปจจัยทางดานบุคคลใหมี

รายละเอียดชัดเจนและลึกซึ้งขึ้นในงานวิจัยคร้ังตอไป 
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