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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคและคุณค่าตรา

สินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่แีนวโน้มทีจ่ะซือ้หรอืเคยซือ้เครื่องส าอาง 

ศรจีนัทร ์และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคเพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับ

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ผูบ้รโิภคเพศหญงิมี

ระดับการให้ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค  และคุณค่าตราสินค้าที่มี

ความสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั 

ผูบ้รโิภคเพศหญงิมรีะดบัแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้รโิภคเพศ

หญงิทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ดา้นการนึกถงึแบรนด์

ศรจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ใน

ดา้นสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ซึง่แบ่งออกเป็น ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุน

ของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีความสมัพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นทุกดา้น โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั น้อย น้อย น้อยมาก และปานกลาง อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตามล าดบั ส าหรบัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ซึง่แบ่งออกเป็น ดา้น

การตระหนักในคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรบัรูคุ้ณภาพ ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า และด้านความภักดีต่อตรา

สนิค้า มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทร์ในทุกด้าน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั 

ปานกลาง ปานกลาง สงู และสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   

ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค คณุค่าตราสนิคา้ เครื่องส าอางศรจีนัทร ์
 __________________________________  
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the influence of the marketing mix on the consumer 
perspective and brand equity relating to the purchasing decision trends among female consumers of the 
Srichand cosmetics brand in Bangkok. The samples consisted of four hundred women who live in 
Bangkok, who are potential consumers or have purchased the Srichand cosmetics brand. A 
questionnaire was used to collect the data. The research results were as follows: Most of females were 
between thirty one to forty years old, single, an officer in private company, holding a Bachelor’s degree 
and an average monthly income between 20,001-30,000 Baht. The female consumers gave the most 
important aspect of the overall marketing mix on consumer perspective and brand equity relating to 
purchasing decision trends on the Srichand cosmetics brand at a high and a moderate level, 
respectively. The female consumers had a overall level of purchasing decision trends on the Srichand 
cosmetics brand at a moderate level.The female consumers with differing educational levels had different 
purchasing decision trends on the Srichand cosmetics brand and the Srichand brand a priority when 
purchasing cosmetics at a statistically significant level of 0.05. The marketing mix on consumer 
perspective in terms of consumer wants, cost, convenience and communication, in relation to all 
purchasing decision trends on Srichand cosmetics brand was at a low, low, very low and a moderate 
level in all aspects with a statistically significant level of 0.01, respectively. The aspect of brand equity in 
terms of Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Association and Brand Loyalty relating to all 
purchasing decision trends on Srichand cosmetics at moderate, moderate, high and very high level in all 
aspects with a statistically significant level of 0.01, respectively. 
 
Keywords: Marketing Mix On Consumer, Brand Equity, Srichand Cosmetics Brand  

 
บทน า 
 ตลาดเครื่องส าอาง ถอืเป็นอกีหนึ่งตลาดส าคญัทีมู่ลค่าสงูและเตบิโตต่อเน่ือง ทัง้ภายในและนอกประเทศ
สวนกระแสเศรษฐกจิทีท่ าใหห้ลายอุตสาหกรรมซบเซา เน่ืองจากผูบ้รโิภคมองว่าสนิคา้ในกลุ่มนี้เป็นสนิคา้จ าเป็นใน
ชวีติประจ าวนัรวมทัง้ปัจจยัใหม่ๆ ทัง้การพฒันาผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองต่อผู้บรโิภคมากขึน้ นวตักรรมใหม่ของ
สนิค้า การเติบโตของสงัคมเมอืง และการติดต่อข่าวสารผ่านทางสงัคมออนไลน์  ส่งผลท าให้ยอดการจ าหน่าย
สนิคา้กลุ่มนี้ขยายตวั ซึง่จากขอ้มลูกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่าปัจจุบนัอุตสากรรมเครื่องส าอางไทย
มมีลูค่าประมาณ 2 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.2 แสนลา้นบาท และสง่ออก 8 หมื่นลา้นบาท ซึง่คาด
ว่าปี 2558 นี้จะขยายตวั 10% (โพสตท์เูดย ์ฉบบัวนัที1่4 กรกฎาคม 2558 : ออนไลน์) ขณะทีภ่ายหลงัจากการเปิด
ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ ธุรกจิเครื่องส าอางจะแขง่ขนักนัรุนแรงและคาดว่าในปี 2563 มลูค่า
ตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตวั โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมโีอกาสขยายตวัไปกว่า 2 แสนล้านบาท (ข่าวสด 
ขา่วเศรษฐกจิ, 2557 : ออนไลน์) 
 เมื่อกล่าวถงึแบรนด์เครื่องส าอาง “ศรจีนัทร”์ ในช่วงระยะ 1-2 ปีก่อน คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงแป้งหอม
โบราณทีอ่ยู่คู่ผวิคนไทยมานานกว่า 60 ปี แต่ส าหรบัวนันี้เมื่อพูดถงึ “ศรจีนัทร”์ จะกลบันึกถงึเป็นเครื่องส าอางแบ
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รนด์ไทยอนัมภีาพลกัษณ์ทนัสมยั โดยได้รบัผลกระทบหลกัจากการเปิดตวัโฆษณาที่สรา้งสรรค ์ที่เป็นโฆษณาที่
เหน็เพยีงครัง้เดยีว กเ็กดิการจดจ าไดใ้นทนัท ีแมจ้ะใชภ้าษาองักฤษเป็นตวัสือ่สาร อกีสว่นซึง่ถอืว่าเป็นสว่นส าคญั
นัน่คอื “รแีบรนด์” ทีเ่รยีกได้ว่าแทบจะ “ลม้กระดาน” ศรจีนัทรแ์บบเดมิๆ กนัเลยทเีดยีว ความส าเรจ็ที่เกดิขึน้ไม่
เพียงท าให้ศรจีนัทร์กลบัมามีที่ยืนในท้องตลาดอย่างสง่าสงาม แต่ยงัท าให้การรบัรู้ของคนทัว่ไปที่มีต่อ แบรนด ์  
“ศรจีนัทร”์ เปลีย่นไปดว้ย 
 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการวจิยัเรื่องสว่นประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้รโิภคและคุณค่าตราสนิค้าทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทรข์อง
ผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรบัเครื่องส าอางแบรนดไ์ทยต่อไป เพื่อตัง้รบักบัตลาดการแข่งขนัของเครื่องส าอางที่มศีกัยภาพใน
การแข่งขนัสูง อกีทัง้ยงัมปัีจจยัเสีย่งทัง้ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัที่ส่งผลให้ผู้บรโิภคบางส่วนปรบั
พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้อยู่ตลอดเวลา 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่ อศึกษาแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ เครื่องส าอางศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจ
ซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความส าคญัของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง
ศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
  1.1 อายุ 
   1.1.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี   
   1.1.2 21 – 30 ปี 
   1.1.3 31 – 40 ปี 
   1.1.4 41 – 50 ปี 
   1.1.5 51 ปีขึน้ไป 
  1.2 สถานภาพสมรส 
   1.2.1 โสด 
   1.2.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.2.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
  1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.3.2 ปรญิญาตร ี
   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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  1.4 อาชพี 
   1.4.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
   1.4.2 ประกอบธุรกจิสว่นตวั  
   1.4.3 พนกังานบรษิทั 
   1.4.4 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.4.5 พ่อบา้น/แม่บา้น 
   1.4.6 อื่นๆ โปรดระบุ___________________________ 
  1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.5.2 10,001 – 20,000 บาท 
   1.5.3 20,001 – 30,000 บาท     
   1.5.4 30,001 – 40,000 บาท  
   1.5.5 ตัง้แต่ 40,001บาทขึน้ไป  
 2. สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค 
  2.1 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
  2.2 ตน้ทุนของผูบ้รโิภค 
  2.3 ความสะดวกในการซือ้ 
  2.4 การสือ่สาร 
 3. คุณค่าตราสนิคา้ 
  3.1 การตระหนกัในคุณค่าตราสนิคา้ 
  3.2 การรบัรูคุ้ณภาพ 
  3.3 การเชื่อมโยงตราสนิคา้ 
  3.4 ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง             

ศรจีนัทรแ์ตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคซึ่งประกอบดว้ย ความต้องการของผูบ้รโิภค ต้นทุน

ของผู้บรโิภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง           

ศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การตระหนักในคุณค่าตราสนิค้า การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยงตรา

สนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภค

เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41–42) 

โดยจ าแนกตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรือลักษณะส่วนบุคคล (Demographic) ประกอบด้วย อายุ (Age) 

สถานภาพสมรส (Status) ระดบัการศกึษาสงูสุด (Education) อาชพี (Occupation) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (Salary) 

งานวจิยันี้จะยกเวน้การจ าแนกประชากรศาสตรเ์รื่องเพศ (sex) และมุ่งเน้นศกึษาเฉพาะผู้บรโิภคเพศหญิง เพื่อ

สามารถเขา้ถงึขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรแ์ละท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการก าหนดประชากรเป้าหมายทีใ่ชใ้นการ

วจิยัไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ลอร์เทอร์บอรน์ บอบ   (บุรมิ 

โอทกานนท.์ 2555: อา้งองิจาก Lauterborn,Bob. 1990) อธบิายว่า นกัการตลาดสมยัใหม่ตอ้งหนัมามองการตลาด

ในอกีมุมคอื มุมมองของผูซ้ื้อบ้าง โดยที่บ๊อบไดเ้สนอแนวคดิในการท าการตลาดในรูปแบบ 4 C’s ของเขาเอาไว ้

ดังนี้  ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer wants) ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) ความสะดวกในการซื้อ 

(Convenience) และการสื่อสาร (Communication) ซึ่งผู้วิจ ัยได้น าตัวแปรดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบ

แบบสอบถามส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยั 

 ความหมายของคณุค่าตราสินค้า อาเคอร ์(อนุชติ ศริกิจิ. 2550: อา้งองิจาก  Aaker. 1995) กล่าวว่า

การตดัสนิเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้านัน้จะขึน้อยู่กบั ด้านการตระหนักในคุณค่าตราสนิค้า (Brand Awareness) 

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ (Perceived Quality) ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า (Brand Association) ดา้นความภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ (Brand Loyalty) โดยยกเวน้การศกึษาดา้นทรพัย์สนิอื่น (Other proprietary brand assets) เนื่องจาก

เครื่องส าอางศรจีนัทรย์งัคงจ าหน่ายภายใต้ตราสนิคา้ซึ่งใกลเ้คยีงกบัตราสนิคา้เดมิคอื ผงหอมศรจีนัทร ์และไม่มี

การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้หรอืสทิธบิตัรอื่น ๆ เพิม่เตมิแต่อย่างใด 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552: 157) ซึง่กล่าวถงึ กระบวนการ

หรือขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision Process) เป็นล าดับขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ประกอบไปด้วย การรบัรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

ภายหลงัการซื้อ โดยผู้วจิยัได้อ้างอิงเฉพาะแนวคดิการรบัรู้ปัญหามาใช้เป็นตัวแปรตามในงานวจิยัฉบบันี้ เพื่อ

ศกึษาขัน้ตอนที่แสดงให้เหน็ถงึการที่ผู้บรโิภคเพศหญิงเรยีนรู้ถงึวธิทีี่จะจดัการกบัสิง่กระตุ้นจากความต้องการที่

เป็นความปรารถนาในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางศรจีนัทร ์เพื่อน าผลงานวจิยันี้มาเป็นขอ้มูลส าหรบั

นกัการตลาดในการจดัการต่อสิง่กระตุน้ความตอ้งการ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย หรอืการสง่เสรมิ

การตลาด เพื่อใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิเกดิความตอ้งการในสนิคา้ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือเคยซื้อเครื่องส าอาง        
ศรจีนัทรช์นิดแป้งทาหน้า และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่ชดั 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่แีนวโน้มทีจ่ะซือ้หรอืเคยซือ้เครื่องส าอาง       
ศรจีนัทรช์นิดแป้งทาหน้า และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่ชดั ดงันัน้จงึ
ใชส้ตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ โดยใชส้ตูรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
จากทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2548: 193) ซึ่งใช้สูตรค านวณแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คนและ
และเพิม่อกี 4% ของกลุ่มตวัอย่าง ไดเ้ท่ากบั 15 คน เพื่อส ารองแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้จงึเท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่
ก าหนด ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้ จะเจาะจงเลอืกเกบ็ในพืน้ทีย่่านธุรกจิจ านวน 5 แห่งโดยรวมทัง้แหล่งธุรกจิ
ในปัจจุบนัและแหล่งธุรกจิแห่งใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ย่านสุขมุวทิ ย่านสาทร ย่านสลีม ย่านพระราม9 
และย่านบางนา 
 ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัแทนในสถานที่สุ่ม
แบบเจาะจงในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ก าหนดสดัสว่นในแต่ละแห่งใหเ้ท่ากนัคอืแห่งละ 80 ชุด 
 ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็แบบสอบถามเฉพาะ
ผูบ้รโิภคเพศหญิงทีม่แีนวโน้มที่จะซื้อหรอืเคยซือ้เครื่องส าอางและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจาก
ย่านธุรกจิทีท่ าการระบุไว ้โดยทีก่ารเกบ็แบบสอบถามนัน้จะตอ้งครบตามจ านวนที่ก าหนด 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลจากการวจิยั เรื่องสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค และคุณค่าตรา
สินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 31 – 40 ปี จ านวน 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/
แยกกนัอยู่ จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับต ่ากว่าหรอืเท่ากับปริญญาตรี 
จ านวน 282 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.3 
และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001-30,000 จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคที่
มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 
 ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัลกัษณะบรรจุภณัฑ์ที่มขีนาด
กะทดัรดั พกพาง่าย ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ คุณสมบัติของเนื้อแป้งบางเบา สามารถเกลี่ยได้ง่ายทัว่
ใบหน้า ผลติภณัฑส์ามารถช่วยลดความความมนับนใบหน้า บรรจุภณัฑส์ามารถเปิดใชง้านไดส้ะดวก บรรจุภณัฑม์ี
รปูลกัษณ์โดดเด่น สวยงาม และชนิดของผลติภณัฑม์คีวามหลากหลาย ตามล าดบั 
 ด้านต้นทุนของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการระบุราคาสนิคา้อย่างชดัเจนทีร่า้นคา้
ตวัแทนจ าหน่าย ในระดบัมาก รองลงมาคือ ราคาสนิค้าคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของผลติภัณฑ์ที่ได้รบั การ
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สามารถเลือกราคาได้ตามชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ์ และการที่ราคาของเครื่องส าอางศรีจันทร์ต ่ากว่า
เครื่องส าอางยีห่อ้อื่น ตามล าดบั 
 ด้านความสะดวกในการซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัสถานที/่ช่องทางการจดั
จ าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความหลากหลาย เช่น ร้านค้าปลีก 
หา้งสรรพสนิคา้ งานแสดงสนิคา้ เวบ็ไซต์ เป็นต้น รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่ายตัง้อยู่ในท าเลทีห่าง่าย  รา้นคา้ตวัแทน
จ าหน่ายตัง้อยู่ใกลท้ีพ่กัอาศยั/ทีท่ างาน และสามารถซือ้ไดใ้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายเครื่องส าอางโดยเฉพาะ ตามล าดบั 
 ด้านการส่ือสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากกบัการโฆษณาของศรจีนัทร์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่มีความน่าสนใจ สร้างการจดจ าในตัวผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ การบอกต่อของผู้บริโภคที่เคยใช้
ผลติภณัฑ์มาก่อน เวบ็ไซต์สื่อออนไลน์ของศรจีนัทรม์กีารให้ขอ้มูลผลติภณัฑ์ ขอ้มูลด้านความงาม และมคีวาม
ทนัสมยั พนักงานขายมคีวามรู ้สามารถตอบขอ้ซกัถามและใหค้ าแนะน าได้ และการการจดักจิกรรมส่งเสรมิการ
ขาย เช่น การจดังานประกวดดา้นความงาม การลดราคา การแจกของแถม เป็นตน้ ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความส าคญัของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ด้านการตระหนักในคุณค่าตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักบัการทราบมาก่อนว่า
เครื่องส าอางศรจีนัทรเ์ป็นทีรู่จ้กัมาอย่างยาวนานในประเทศไทย ในระดบัมาก รองลงมา คอื การจดจ าตราสนิคา้ศรี
จนัทรไ์ดม้ากน้อยเพยีงใด การคดิว่าตราของเครื่องส าอางศรจีนัทรม์ชีื่อเสยีง และการทีเ่มื่อพูดถงึเครื่องส าอางแป้ง
ทาหน้าท่านจะนึกถงึยีห่อ้ศรจีนัทร ์ตามล าดบั 
 ด้านการรบัรูค้ณุภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการทีผ่ลติภณัฑม์คีวามปลอดภยั ไดร้บัการ
จดทะเบยีนผลติภณัฑป์ระเภทเครื่องส าอางอย่างถูกตอ้ง ในระดบัมาก รองลงมา คอื การมขีอ้มลูบนฉลากครบถว้น 
โดยเฉพาะขอ้มูลผูผ้ลติส่วนประกอบส าคญั วธิกีารใชง้าน และวนัเดอืนปีทีผ่ลติ การมเีทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั
และไดม้าตรฐาน และการเป็นเครื่องส าอางทีท่ าใหห้น้าเรยีบเนียน  
 ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัการใชเ้ครื่องส าอางศรี
จนัทร์ท าให้รู้สกึได้ถึงการสนับสนุนสนิค้าที่เป็นตราสนิค้าของคนไทย รองลงมาให้ความส าคญัระดบัปานกลาง 
ได้แก่ การใช้เครื่องส าอางศรีจนัทร์ท าให้รู้สึกถึงความคุ้มค่าที่จ่ายไป เมื่อใช้แล้วติดทนนานตลอดวนั การใช้
เครื่องส าอางศรจีนัทรท์ าใหรู้ส้กึถงึความคุม้ค่าทีจ่่ายไป เมื่อใชแ้ลว้ตดิทนนานตลอดวนั และใหค้วามส าคญัระดบั
น้อย คอื การเป็นสมาชกิ หรอืเคยเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการขายของเครื่องส าอางศรจีนัทร ์ 
 ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางกบัการจะยงัคงซือ้
ผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ภายใตต้ราสนิคา้ศรจีนัทร ์รองลงมาคอื การจะยงัคงซือ้ตราสนิคา้ศรจีนัทรต่์อไป แมว้่าจะพบว่ามี
เครื่องส าอางยีห่อ้อื่นทีม่คีุณภาพสนิคา้และบรรจุภณัฑ์ใกลเ้คยีงกนั  การจะยงัคงซือ้ตราสนิคา้ศรจีนัทรต่์อไป แมว้่า
ราคาจะแพงขึน้ และการจะซือ้ตราสนิคา้ศรจีนัทร ์ทุกครัง้ทีจ่ะท าการซือ้เครื่องส าอางประเภทแป้งทาหน้า 
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทร์ของผู้บรโิภคเพศ
หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์โดยรวมในระดบัปานกลาง  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 เมื่อพจิารณาระดบัแนวโน้มการตดัสนิใจในแต่ละดา้น เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อ ด้านการซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทร์ในอนาคต ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 รองลงมา ได้แก่ การบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์ห้บุคคลอื่น เมื่อมโีอกาส มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 และการนึกถึงแบรนด์ศรจีนัทร์เป็นอนัดบัแรกที่อยู่ในใจ เมื่อจะซื้อเครื่องส าอาง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.96 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทรแ์ตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มี
แนวโน้มการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีันทร ์ด้านการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจเมื่อจะซื้อ
เครื่องส าอาง แตกต่างกนั ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0 .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยระดบัการศกึษา
สงูสุดในระดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีจะมแีนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ดา้นการนึกถึงแบรนดศ์รี
จนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกที่อยู่ในใจ เมื่อจะซื้อเครื่องส าอางทีม่ากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครระดบั
การศกึษาสงูสดุทีร่ะดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีสว่นแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรอ์กี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต และดา้นการบอกต่อ แนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่นเมื่อมโีอกาส
ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ส าหรบัผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ สถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนั มแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์น
อนาคต ด้านการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่นเมื่อมโีอกาส และดา้นการนึกถึงแบรนดศ์รี
จนัทร์เป็นอันดบัแรกที่อยู่ในใจเมื่อจะซื้อเครื่องส าอาง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0 .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ต้นทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้ อ
เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมสีมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ดา้นการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์ห้
บุคคลอื่น เมื่อมโีอกาส และดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้หมดมรีะดบัความสมัพนัธ์น้อย
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อสว่น
ประสมทางการตลาด ด้านความต้องการของผู้บรโิภคดขีึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรเ์พิม่ขึน้ในระดบัน้อย 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุนของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ดา้นการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์ห้
บุคคลอื่น เมื่อมโีอกาส และดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้หมดมรีะดบัความสมัพนัธ์น้อย
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อสว่น
ประสมทางการตลาด ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภคดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มใน
การตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัน้อย 
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 สมมติฐานท่ี 2.3 ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ด้านความ
สะดวกในการซื้อมคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ดา้นการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์ห้
บุคคลอื่น เมื่อมโีอกาส และดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธ์น้อยและ
เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านความสะดวกในการซื้อดีขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัน้อย 
 สมมติฐานท่ี 2.4 ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ดา้นการสือ่สาร
มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ด้านการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่น เมื่อมี
โอกาส และด้านการนึกถงึแบรนด์ศรจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซื้อเครื่องส าอาง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธป์านกลางและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการสื่อสารดขีึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  
 สมมติฐานท่ี 3 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การตระหนักในคุณค่าตราสนิค้า การรบัรู้คุณภาพ การ
เชื่อมโยงตราสนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร์
ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมสีมมตฐิานย่อย ดงันี้  
 สมมติฐานท่ี 3.1 ผลการทดสอบพบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักในคุณค่าตราสินค้ามี
ความสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ดา้นการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่น เมื่อมโีอกาส 
และด้านการนึกถึงแบรนด์ศรจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกที่อยู่ในใจ เมื่อจะซื้อเครื่องส าอาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธป์านกลางและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการ
ตระหนักในคุณค่าตราสนิคา้ดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้
เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  
 สมมติฐานท่ี 3.2 ผลการทดสอบพบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพมีความสมัพันธ์ต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ดา้นการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่น เมื่อมโีอกาส และ
ดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอันดบัแรกที่อยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตัวแปรทัง้สองมีระดับความสมัพันธ์ปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูคุ้ณภาพดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรี
จนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  
 สมมติฐานท่ี 3.3 ผลการทดสอบพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธต่์อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต ดา้นการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่น เมื่อมโีอกาส และ
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ดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกที่อยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ตัวแปรทัง้สองมีระดบัความสมัพันธ์สูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หมายความว่า เมื่อผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการเชื่อมโยง
ตราสนิค้าดขีึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรี
จนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัสงู  
 สมมติฐานท่ี 3.4 ผลการทดสอบพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธต่์อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นอนาคต และด้านการบอกต่อและแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทร์ให้บุคคลอื่น เมื่อมโีอกาส 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธส์ูง
และเป็นไปในทศิทางเดียวกนั หมายความว่า เมื่อผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความคดิเห็นต่อ
คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มใน
การตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ในทุกดา้นเพิม่ขึน้ในระดบัสงู  
 ส่วนผลการทดสอบคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ พบว่ามคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการ
ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการนึกถึงแบรนด์ศรจีนัทร์
เป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ตวัแปรทัง้สองมรีะดบัความสมัพนัธส์งูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อผูบ้รโิภคเพศ
หญงิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ดขีึน้ จะท าให้ผูบ้รโิภค
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มในการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทร์ ด้านการนึกถึงแบรนด์ศรี
จนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอางเพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. การวเิคราะห์ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า 
 1.1 ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีอายุ สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
แตกต่างกนั มแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์น
อนาคต ด้านการบอกต่อ แนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทร์ให้บุคคลอื่นเมื่อมีโอกาส และด้านการนึกถึง  แบรนด์ศรี
จนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจเมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เน่ืองจากผูห้ญงิเป็นเพศทีร่กัสวยรกังาม 
ดงันัน้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด มสีถานภาพสมรสแบบใด ประกอบอาชพีใด หรอืมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั
อย่างไรนัน้ ต่างกต็อ้งการการดูแลภาพลกัษณ์ภายนอกใหด้ดูอียู่เสมอ ซึง่ปัญหาของผูห้ญงิส่วนใหญ่จะไม่แตกต่าง
กนัมากนัก นัน่คอืต้องการแก้ไขสภาพผวิหน้า เช่น เพิม่ความเรยีบเนียน ลดรอยจุดด่างด า หรอืลดความมนับน
ใบหน้า ผูห้ญงิสว่นใหญ่จะน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัผ่านชอ่งทางการสือ่สารทีห่ลากหลายทัง้ทางโทรทศัน์ วทิยุ ป้ายโฆษณา 
และอนิเทอรเ์น็ต ท าใหผู้บ้รโิภคทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ไดง้่ายและสะดวกและรวดเรว็ ท าใหท้ราบ
ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจซื้อสนิค้าเครื่องส าอางที่หลากหลาย และหากใช้สนิค้าจนเกิดความพึงพอใจ ตาม
อุปนิสยัของผูห้ญงิจะจดจ าความพอใจจากการใชส้นิคา้นัน้ และสง่ผลท าใหเ้กดิการซือ้ซ ้าหรอืการบอกต่อไปยงักลุ่ม
เพื่อนหรอืคนรอบขา้งอยู่เสมอ จงึมพีฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ทีไ่ม่ต่างกัน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ 
ปัทมพร คมัภรีะ (2557: น.41) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางผ่านเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คของนกัศกึษา
หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
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เครื่องส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค เน่ืองจากการซือ้สนิคา้ผ่านเครอืขา่ยออนไลน์นัน้ไม่ไดจ้ ากดักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
จงึท าใหก้ลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวยัสามารถซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตได ้  
 1.2 ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุด มีแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซือ้เครื่องส าอาง แตกต่างกนั 
โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนต ่ากว่า 30,000 บาท จะมแีนวโน้มการซือ้เครื่องส าอางศรีจนัทร ์โดยนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรก
ทีอ่ยู่ในใจ เมื่อจะซื้อเครื่องส าอางทีม่ากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงตัง้แต่ 40,000บาทขึ้นไป ทัง้นี้เนื่องจากผู้บริโภคเพศหญิงที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมักใช้เหตุผลและความรอบคอบในการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของ
เครื่องส าอางก่อนท าการตดัสนิใจซือ้ จงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคในกลุ่มนี้มคี่านิยมในการเลอืกซือ้เครื่องส าอางทีม่ชีื่อเสยีง
ซึง่น าเขา้จากต่างประเทศหรอืเครื่องส าอางทีจ่ าหน่ายในเคาวเ์ตอรแ์บรนดช์ัน้น าในหา้งสรรพสนิคา้ ตรงกนัขา้มกบั
ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่กีารศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีซึง่มกัจะค านึงถงึคุณภาพและความคุม้ค่า
กบัเงนิทีใ่ช้จ่ายไปในการซือ้เครื่องส าอางมากกว่าการยดึติดในแบรนด์สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการ
ศึกษาวิจัยของ รุจิเรข รศัมีจาตุรงค์ (2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง ความน่าเชื่อถือของการแนะน า
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในเวบ็ไซต์ด้านเครื่องส าอาง ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านอายุ ระดบัการศึกษา 
ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง ระยะเวลาในการใช้ขอ้มูล และลกัษณะการใช้ขอ้มูลที่ต่างกนั จะท าให้ผู้ใช้ขอ้มูล
ข่าวสารประเมนิความน่าเชื่อถือของการแนะน าผลติภณัฑ์เครื่องส าอางในเวบ็ไซต์ด้านเครื่องส าอางแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผู้บรโิภค ตน้ทุนของ
ผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร์
ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น ไดแ้ก่  
 2.1 สว่นประสมทางการตลาดดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้
เครื่องส าอางศรจีนัทร์ ทัง้นี้เนื่องจากเครื่องส าอางศรจีนัทร์เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นแป้งบางเบา เกลี่ยง่าย และมี
คุณสมบตัิเด่นในการควบคุมความมนั ท าให้ผวิหน้านวลเนียน ซึ่งเหมาะกบัสภาพภูมอิากาศรอ้นในประเทศไทย 
อกีทัง้การปรบัโฉมการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หร้่วมสมัยสไตลว์นิเทจ และยงัสามารถเปิดใชง้านไดส้ะดวก มขีนาด
กะทดัรดั พกพาง่าย สร้างความโดดเด่นให้กบัผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและมีแนวโน้มการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ นฤมล บวัระบดัทอง (2549: บทคดัย่อ) ที่
ศกึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผวิหน้าในสถาน
ประกอบการที่มีตรายี่ห้อไทย ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผวิหน้า คอื ดา้นผลติภณัฑ์โดยรวม มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผวิหน้า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีความสมัพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ทัง้นี้เน่ืองจากราคาในการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางศรจีนัทรม์กีารตัง้ราคาส าหรบั
การจดัจ าหน่ายทีไ่ม่สงูมากนักเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องส าอางยี่หอ้อื่นที่มปีระสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ทีเ่หมอืน
หรอืคลา้ยกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการใหค้วามส าคญัของ ความคุม้ค่าของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของผลติภณัฑท์ี่
ไดร้บั , การมรีาคาต ่ากว่าเครื่องส าอางยีห่อ้อื่น , ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกราคาไดต้ามชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ ์
และการตดิป้ายราคาสนิคา้ทีช่ดัเจน มคีวามส าคญัต่อการเลอืกซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรใ์นระดบัมาก ดงัที ่รงัสยิา  
พวงจติรและ  สุพาดา สริกิุตตา (2555 : บทคดัย่อ) ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
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บูรณาการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องส าอาง  Oriental Princessของ
ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุ 15 ปีขึน้ไป ผลการศกึษาวจิยั พบว่า เครื่องมอืการสื่อสารทาง
การตลาด ด้านงบประมาณในการซื้อ มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ และความภักดีต่อตราสินค้าของ
เครื่องส าอาง Oriental Princessของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ  15 ปีขึ้นไปในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญั 
 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกในการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากการผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัของความสะดวกในการ
ซื้อโดยรวมในระดบัมาก ทัง้นี้การที่ช่องทางการจ าหน่ายของเครื่องส าอางศรจีนัทร์มกีารกระจายตวัอย่างทัว่ถึง 
โดยตัง้อยู่ใกลท้ีพ่กัอาศยั/ทีท่ างาน ,อยู่ในสถานทีจ่ดัจ าหน่ายเครื่องส าอางโดยเฉพาะ ,สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวาม
น่าเชื่อถือ และช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความหลากหลาย เช่น ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสนิค้า 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ เวบ็ไซต์ เป็นต้น ดงันัน้ช่องทางการจ าหน่ายทีห่ลากหลายจงึเป็นปัจจยัท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
สะดวกสบายในการซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร 
(2553:บทคดัย่อ) ที่ศกึษาวจิยั เรื่อง พฤติกรรมผูบ้รโิภคของสตรต่ีอเครื่องส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ศกึษาวจิยั พบว่า ปัจจยัด้านสถานที่จดัจ าหน่ายเครื่องส าอาง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภคของสตรต่ีอ
การเลือกซื้อเครื่องส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านยี่ห้อของเครื่องส าอางที่จะซื้อใหม่ สถานที่ที่ซื้อ
เครื่องส าอาง และระดบัราคาเครื่องส าอางโดยปกตทิีจ่ะซือ้  ทัง้นี้ เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญักบัสถานที่
ทีจ่ะไปซือ้เครื่องส าอาง จะตอ้งเป็นสถานทีท่ีต่้องมหีลายยีห่อ้ หลายแบบใหเ้ลอืก และยงัตอ้งมกีารจดัเรยีงสนิคา้ให้
เลอืกไดง้่าย สะดวกในการหยบิทดลองสนิคา้ เช่น เคาทเ์ตอรเ์ซลตามหา้งสรรพสนิคา้ 
 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ด้านการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ทัง้นี้ เนื่องจากผูบ้รโิภคเพศหญงิมกัจะใหค้วามสนใจกบัการจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถม การประกวดความงาม เป็นต้น และเครื่องส าอางศรีจนัทร์มีการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้พนักงานขายซึ่งมบีุคลกิภาพด ีสุภาพและมมีนุษยสมัพนัธ์ด ีมคีวามรู้เกีย่วกบัการ
แต่งหน้าและการเลอืกซื้อเครื่องส าอาง สามารถตอบขอ้ซกัถามและให้ค าแนะน าได้ ซึ่งสอดคลอ้งของ จริประภา  
สุดสวสัดิ ์(2553:น.35) ที่ศึกษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัที่ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิค้าที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลขีองนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ผลการศกึษาวจิยั พบว่า 
การส่งเสรมิการตลาด โดยมกีารลดราคาของสนิคา้ การทดลองใชโ้ดยแจกตวัอย่างผลติภณัฑ ์การสาธติวธิกีารใช ้
การมีของแถมเมื่อซื้อผลติภณัฑ์ครบตามก าหนด การมพีนักงานแนะน าสนิค้าและการโฆษณาผ่านทางหนังสอื
นิตยสารมคีวามส าคญัต่อการเลอืกซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลใีนระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบว่า การ
จดัใหม้กีารชงิโชคมคีวามส าคญัต่อการเลอืกซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลใีนระดบัปานกลาง 
 3. คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย การตระหนักในคุณค่าตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ การเชื่อมโยงตรา
สนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภค
เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น ไดแ้ก่  
 3.1 คุณค่าตราสนิค้า ด้านการตระหนักในคุณค่าตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ทัง้นี้ เนื่องจากเครื่องส าอางศรจีนัทรเ์ป็นผลติภณัฑ์ที่รูจ้กัมาอย่างยาวนานในประเทศไทย 
เป็นตราสนิค้าที่มชีื่อเสยีงและเมื่อกล่าวถึงเครื่องส าอางประเภทแป้งทาหน้าผู้บรโิภคสามารถจดจ าตราสนิค้าศรี
จนัทรไ์ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ จริประภา สุดสวสัดิ ์(2555:น.137) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิค้าที่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลขีอง
นกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ผลการศกึษาวจิยั พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ของเครื่องส าอาง



13 
 

น าเข้าจากประเทศเกาหลมีีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีในแต่ละประเภทของ
ผลติภณัฑ ์และมผีลต่อผูม้อี านาจในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหล ีรวมทัง้มผีลต่อลกัษณะ
ทัว่ไปในการใชง้านของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหล ีทัง้นี้เพราะผูซ้ือ้แต่ละรายก่อนทีจ่ะท าการตดัสนิใจ
ซือ้กจ็ะตอ้งท าความรูจ้กักบัสนิคา้ก่อน 
 3.2 คุณค่าตราสนิคา้ ด้านการรบัรูคุ้ณภาพ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรี
จนัทร ์ทัง้นี้ เนื่องจากเครื่องส าอางศรจีนัทร์เป็นเครื่องส าอางที่แสดงให้ผู้บรโิภครบัรูถ้ึงคุณสมบตัิที่ท าให้ใบหน้า
เรยีบเนียน ผลติภณัฑม์คีวามปลอดภยั ไดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑป์ระเภทเครื่องส าอางอย่างถูกตอ้ง มขีอ้มูล
บนฉลากครบถ้วน โดยเฉพาะขอ้มูลผูผ้ลติ ส่วนประกอบส าคญั วธิกีารใชง้าน และวนัเดอืนปีทีผ่ลติ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ จริประภา สุดสวสัดิ ์(2555:น.137) ที่ศกึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่า
ตราสนิค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลขีองนักศึกษามหาวิทยาลยักรุ งเทพ              
ผลการศกึษาวจิยั พบว่า คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพทีร่บัรู้ของเครื่องส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลมีผีลต่อ
ความถีใ่นการใช ้ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจซือ้ และแหล่งขอ้มลูในการตดัสนิใจซือ้ 
 3.3 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอาง
ศรจีนัทรข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการใชเ้ครื่องส าอางศรจีนัทรท์ าใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึ
ความคุม้ค่าทีจ่่ายไป เมื่อใชแ้ลว้ตดิทนนานตลอดวนั  การท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความสวยงามเสรมิสรา้งความมัน่ใจ
ในชวีติประจ าวนั การท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึไดส้นับสนุนสนิคา้ทีเ่ป็นตราสนิคา้ของคนไทย และการเป็นสมาชกิในเวบ
ไซต์ หรอืเคยเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการขายของเครื่องส าอางศรจีนัทร ์จงึเกดิเป็นการเชื่อมโยงต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ธนธรรศ สนธีระและคณะ (2559 :น.100) ที่
ศกึษาวจิยั เรื่อง ยุทธศาสตรก์ารสรา้งตราสนิคา้ของกลุ่มธุรกจิเครื่องส าอางสมุนไพรจากภูมปัิญญาไทย เพื่อการ
แขง่ขนัในประชาคมอาเซยีน พบว่า ยุทธศาสตรใ์นการสรา้งความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัผูบ้รโิภค (Relavance) เป็น
ระยะทีส่องเพื่อใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึผกูพนักบัตราสนิคา้ และรูส้กึว่าตราสนิคา้เป็นสว่นหนึ่งของชวีติ 
 3.4 คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางศรจีนัทร ์โดยเฉพาะดา้นการนึกถงึแบรนดศ์รจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกทีอ่ยู่ในใจเมื่อจะซือ้เครื่องส าอางมี
ระดบัความสมัพนัธส์งูมาก โดยการพจิารณาจากการทีผู่บ้รโิภคตัง้ใจจะซื้อตราสนิคา้ศรจีนัทร ์ทุกครัง้ที่จะท าการ
ซือ้เครื่องส าอางประเภทแป้งทาหน้า การซื้อตราสนิคา้ศรจีนัทรต่์อไปแม้ว่าราคาจะแพงขึน้ การซื้อตราสนิค้าศรี
จนัทร์ต่อไปแม้ว่าจะพบว่ามีเครื่องส าอางยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใกล้เคียงกนั และการซื้อ
ผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้ตราสนิคา้ศรจีนัทร ์นัน่หมายความว่าผู้บรโิภคมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าศรจีนัทร์
มาก และจะมัน่คง ยึดมัน่ในการซื้อเครื่องส าอางศรีจันทร์ตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ               
วรพล วงัฆนานนท ์และ สุดาพร สาวม่วง (2555 : บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่อง กลยุทธก์ารสรา้งความจงรกัภกัดี
ในอุตสาหกรรมการผลติเครื่องส าอางในประเทศไทย ผลการศกึษาวจิยั พบว่า กลยุทธก์ารสรา้งความจงรกัภกัดใีน
อุตสาหกรรมการผลติเครื่องส าอาง ประกอบด้วยปัจจยัดา้นการสร้างพื้นฐานความจงรกัภกัดี และปัจจยัด้านการ
บรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ ซึ่งควรให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการสร้างพื้นฐานความจงรกัภกัดี และด้านการบรหิาร
ลกูคา้สมัพนัธค์วบคู่กนัไปจงึจะก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดไีดม้ากทีส่ดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงกลุ่มเป้าหมาย  
ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยซือ้หรอืมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์ซึง่จากผลวจิยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลกั
สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี ,สถานภาพสมรสโสด,การศกึษาระดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีประกอบ
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อาชพีพนกังานบรษิทั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001-30,000 บาท ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้เครื่องส าอาง
ศรจีนัทรต่์อไปในอนาคตและบอกต่อหรอืแนะน าเครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หบุ้คคลอื่นเมื่อมโีอกาสในระดบัสงู ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการควรเน้นการออกแบบผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางศรจีนัทรใ์หต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นผู้บรโิภคกลุ่มคนวยัท างาน โดยเน้นการผลติเครื่องส าอางที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน ออกแบบรูปทรงของ
บรรจุภณัฑ์ที่กะทดัรดั สามารถพกพาได้ง่ายในระหว่างวนั ใช้งานได้สะดวก รวมทัง้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มี
สสีนั ลวดลายให้มคีวามสวยงาม ร่วมสมยัและมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ และสรา้งการจดจ าให้แก่ผู้บรโิภค เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเกดิความพงึพอใจ ประทบัใจในสนิคา้และบรกิาร จนเกดิการซือ้ซ ้าและบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอื่น
ต่อไป  
 2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ดา้นการสือ่สาร 
โดยวางแผนการส่งเสรมิการตลาดใหค้รอบคลุม เขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด
อย่างต่อเน่ือง เพื่อจูงใจและกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์มากยิง่ขึน้ เช่น การจดั
แสดงสนิค้า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสยีงในการน าเสนอสนิค้า เป็นต้น ทัง้นี้  เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางศรีจนัทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า 
ผูบ้รโิภคเพศหญิงส่วนใหญ่จะมแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์โดยพจิารณาจากการโฆษณาของ 
ศรจีนัทรผ์่านสื่อโทรทศัน์มคีวามน่าสนใจสรา้งการจดจ าในตวัผลติภณัฑ ์เวบ็ไซต์สือ่ออนไลน์ของศรจีนัทรม์กีารให้
ขอ้มลูผลติภณัฑด์า้นความงามทีม่คีวามทนัสมยั และการบอกต่อของผูบ้รโิภคทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑม์าก่อน 
 3. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความ
สะดวกในการซือ้ ซึง่จากผลการวจิยัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยผูป้ระกอบการควรเลอืกพจิารณาจาก
รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่ายทีม่ที าเลตัง้อยู่ในเขตชุมชน ใกลท้ี่พกัอาศยั และส านักงาน การเดนิทางสามารถเขา้ถึงได้
สะดวก สถานที่/ช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการควรค านึงถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย             
ซึง่ควรมคีวามหลากหลาย และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดท้นัท่วงท ีช่องทางการจดัจ าหน่าย
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ รา้นคา้ปลกี รา้นสะดวกซือ้ หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มากที่สุด 
เน่ืองมาจากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้นัน้มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้ม
การตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางศรจีนัทร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงในระดบัสูงมาก โดยเฉพาะด้านการนึกถึงแบรนด์              
ศรจีนัทรเ์ป็นอนัดบัแรกที่อยู่ในใจเมื่อจะซื้อเครื่องส าอาง ดงันัน้ผู้ประกอบการจงึควรใช้กลยุทธใ์นการรกัษาฐาน
กลุ่มผูบ้รโิภครายเดมิ และพรอ้มกนักบัการหากลุ่มผู้บรโิภครายใหมท่ีม่แีนวโน้มจะกลายเป็นผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดี
ต่อตราสนิคา้อย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัลงทะเบยีนสมาชกิใหก้บัลกูคา้เครื่องส าอางศรจีนัทร ์การมอบส่วนลดพเิศษ 
การมอบของสมนาคุณในเทศกาลส าคญัต่าง ๆ การน าเสนอผลติภณัฑต์วัใหม่ใหส้ าหรบักลุ่มลกูคา้สมาชกิเป็นกลุ่ม
แรก เพื่อท าให้ผูบ้รโิภครูส้กึถึงความเป็นลูกค้าคนพเิศษ และท าใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิค้าต่อไปในระยะยาว 
จากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้นัน้ สามารถพจิารณาไดจ้ากการทีผู่บ้รโิภคจะซือ้ตราสนิคา้
ศรจีนัทรท์ุกครัง้ทีจ่ะท าการซือ้เครื่องส าอาง การจะยงัคงซือ้ตราสนิคา้ศรจีนัทรต่์อไป แมว้่าราคาจะแพงขึน้ การจะ
ยงัคงซื้อตราสินค้าศรีจันทร์ต่อไป แม้ว่าจะพบว่ามีเครื่องส าอางยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่
ใกลเ้คยีงกนั และการจะยงัคงซือ้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ภายใตต้ราสนิคา้ศรจีนัทร ์
 
 
 



15 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่ องจากได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ท่านอาจารย์           
ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ าปรกึษา แนะน าและ
ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบ เนื้อหา ความถูกต้องครบถ้วนของสารนิพนธ์ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ หวัหน้าภาควชิาบรหิารธุรกจิ และ
ท่านอาจารย์รสิตา สงัข์บุญนาค อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการ
พจิารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการ
ปรบัปรุงสารนิพนธใ์หม้คีวามถูกตอ้ง และกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ด ี         
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ศรีจนัทร์สหโอสถ จ ากัด ที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องส าอาง           
ศรีจันทร์ ช่วยให้ผู้วิจ ัยสามารถได้รับข้อมูลในการวิจัยอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้ขอบพระคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมสี่วนท าให้การวจิยั
ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนในการศึกษาจนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่นที่ 16 ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน า และ
ให้ก าลงัใจในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้มาโดยตลอด รวมทัง้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิทุก
ท่าน ทีอ่ านวยความสะดวก ใหค้วามช่วยเหลอืในการศกึษา และการท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยดตีลอดมา 
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