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บทคดัย่อ 
 
การวิจัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางรักษาสิวยี่ห้อยเเซอรินอองผเ้บริภภคในภรงพยาบาลเอกชนเอต
กรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผเบ้รภิภคทีเ่คยซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิ 
ยีห่อ้ยเเซอรนิจากภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 คน ภดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมออ้มเล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์อ้มเล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างภดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายอองเพยีรส์นั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ผเบ้รภิภคที่มอีายุ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อ ยเเซอรนิใน

ภรงพยาบาลเอกชน  ดา้นความถีใ่นการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
2. ผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้

ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน ดา้นมเลค่าต่อครัง้ในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
3. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางรักษาสิวยี่ห้อยเเซอรินในภรงพยาบาลเอกชน เอต

กรุงเทพมหานคร ด้านปรมิาณในการซื้อผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิต่อครัง้  มคีวามสมัพนัธ์กบั
ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านส่งเสริม
การตลาด  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ภดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

4. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางรักษาสิวยี่ห้อยเเซอรินในภรงพยาบาลเอกชน เอต
กรุงเทพมหานคร ด้านมเลค่าในการซื้อผลติภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรินต่อครัง้  มีความสมัพนัธ์กบั
ทศันคตดิ้านส่วนประสมการตลาด ด้านราคา อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ภดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า           
ในทศิทางตรงกนัอา้ม 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ ผลติภณัฑเ์วชส าอาง ยเเซอรนิ 
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1 สาอาวชิาการตลาด หลกัสเตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวภิรฒ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the marketing mix factor relating to consumers’ buyer behavior on 
Eucerin acne skincare at private hospitals in Bangkok metropolis. The sample in this research is 400 
consumers within the Bangkok metropolis area who had purchased Eucerin acne skincare at private 
hospitals. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the statistic data using in the data 
analysis including percentage, average, standard deviation, and the analysis of variance by using t-test, 
One-Way Analysis of Variance, Least Significant Difference, Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. 

The results are analyzed as follows: 
1. Most samples are female, aged between 21– 29 years old; hold a bachelor’s degree, 

private company employees and average monthly income Baht 15,001 and 25,000. 
2. Most samples are combination skin and also buy Eucerin acne skincare twice a month, 

average unit of Eucerin acne skincare  product per one time purchase product is 2 units, which the 
average value of Eucerin acne skincare  product per one time purchase is Baht 1,000  and knew for 
result of product about 7.72 days.  

3. Consumers choose to use Eucerin acne skincare because of efficiency of product more 
than other brand and also whereby the majority of which use doctor, pharmacist and nurse to decision-
making for each and the most consumer by Eucerin acne skincare product from the hospital and buy 
from Simitivitsukumvit is highest. 

4. Mostly, consumers have their own overall attitude on Eucerin acne skincare in the good 
level.  The attitude on marketing promotion and distribution channel of Eucerin acne skincare are in very 
good level, the attitude on price and product of Eucerin acne skincare are in good level  are arranged in 
ascending order. 
 The results of hypotheses testing are as follows:  

1. The consumers having different age have different purchasing behaviors of Eucerin acne 
skincare in different consumers of the average volume of purchasing Eucerin acne skincare of statistical 
significance of 0.05 levels. 

2. The consumers having different average monthly income have different purchasing 
behaviors of Eucerin acne skincare in different consumers of the amount of purchase per time of Eucerin 
acne skincare of statistical significance of 0.01 levels. 

3. Purchasing behaviors of Eucerin acne skincare at private hospitals in term of amount of 
purchase per time are related to marketing mix of product, price, distribution channel and marketing 
promotion with statistical significance in 0.01 level. The relation is at low level and in the same direction. 

4. Purchasing behaviors of Eucerin acne skincare at private hospitals in term of amount of 
purchase per time is related to marketing mix of price with statistical significance in 0.01 level. The 
relation is at low level and in the opposite direction. 
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บทน า 

ปจัจุบนัพฤตกิรรมอองผเบ้รภิภคไทยทัง้หญงิและชายต่างใหค้วามส าคญัต่อการดเแลและบ ารุงผวิพรรณ
มากอึ้น รวมไปถึงผเ้ที่มีปญัหาด้านผวิพรรณเกี่ยวกบัสวิ ที่เป็นสาเหตุให้เกดิปญัหาผวิพรรณอื่นๆ ตามมา เช่น 
ร่องรอยหลุมสวิ รอยแดง รอยด า ตลอดจนผวิอกัเสบจากการเป็นสวิ   

จากแนวภน้มพฤติกรรมผเ้บรภิภคไทยใส่ใจดเแลสุอภาพผวิมากอึน้นัน้ พบว่า กลุ่มผลติภณัท์ส าหรบัผเ้           
ทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัสวินัน้เป็นทีนิ่ยมมากอึน้และตลาดผลติภณัฑร์กัษาสวิ ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

ภดยผลติภณัฑท์ีด่เแลรกัษาปญัหาดา้นสวิอองยเเซอรนินัน้ไดร้บัการยอมรบัจากผเบ้รภิภค เน่ืองจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผเ้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ภดยมีการจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง ทัง้ใน
ภรงพยาบาลเอกชน ภรงพยาบาลรัฐบาล คลินิค รวมไปถึงร้านอายยา ผ่านทางการแนะน าภดย บุคลากรทาง
การแพทย ์ซึง่ท าใหผ้เบ้รภิภคเอา้ถงึง่าย ท าใหน่้าสนใจต่อการศกึษาและวเิคราะหท์ศันคตแิละพฤตกิรรมผเบ้รภิภคใน
ตลาดกลุ่มผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิ 

จากออ้มเลเบือ้งตน้ทีก่ล่าวมาท าใหส้นใจทีจ่ะศกึษาผลติภณัฑร์กัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในดา้น ทศันคตดิา้น
สว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ เน่ืองจากผเบ้รภิภคทีม่ปีญัหาดา้นสวินัน้จะใหค้วามใสใ่จ
ในการเลือกซื้อ ค านึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติในการรักษาสิวอองผลิตภัณฑ์ควบคเ่กันไปเนื่องจากเป็นผิว           
ทีต่อ้งการ การดเแลเป็นพเิศษและมลีกัษณะแนวภน้มแพง้่าย ภดยผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะน ามาช่วยในการใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนการตลาด การจดัการดา้นทศันคตอิองผเบ้รภิภคต่อผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิอองยเ เซอรนิ และ
พฒันากลยุทธด์า้นการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการพฤตกิรรม และทศันคติอองผเบ้รภิภค อนัจะท าใหผ้ลติภณัฑเ์วช
ส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผเน้ าทางการตลาดทีม่สีว่นแบ่งการตลาดสเงอึน้ไปอกี  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชนเอต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายได้ 
  2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางกลุ่ม รกัษา
สวิอองยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวิจยั  
  1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (Product ) ดา้นราคา (Price) ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย (Place) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
        2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่้อ           
ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชนเอตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
        1. ผเ้บริภภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยีห่้อยเเซอรนิในภรงพยาบาล
เอกชน เอตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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  2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
สง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาล
เอกชน เอตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากแนวคดิและทฤษฎแีนวคดิดา้นลกัษณะประชากรศาสตรอ์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ทีก่ล่าวว่า 
หมายถึง สิง่ที่เกี่ยวออ้งกบัลกัษณะผเ้บริภภค ได้แก่ อายุ รายได้ เพศ อาชพี เชื้อชาติ ฐานะครอบครวั เป็นต้น                 
ซึง่ลกัษณะเหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด และ ความแตกต่างดา้นประชากรศาตรจ์ะมอีทิธพิลต่อ
การสื่อสาร ในการพจิารณาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ช่วยในการพฒันากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และ             
ปรมะ สตะเทวนิ (2533) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั 

 แนวคดิดา้นทฤษฎพีฤตกิรรมผเบ้รภิภคออง ศริวิรรณ เสรรีตัน์(2550) ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมซึง่บุคคลท า
การค้นหา (Searching) การซื้อ (Perchasing) การใช้ (Using) การประเมนิผล (Evaluating) และการใชจ้่าย 
(Disposing) ในผลติภณัฑ์และบริการภดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการอองเอา ภดยมีหลกัการวิเคราะห์
พฤตกิรรมผเบ้รภิภค( ศริวิรรณ เสรรีตัน์.2541) ภดยใชห้ลกั 6Ws และ 1H ดงันี้ 1. ใครอยเ่ในตลาดเป้าหมาย (Who 
is in the target market) 2.ผเบ้รภิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy 3.ท าไมผเบ้รภิภคต้องซือ้ (Why 
does the consumer buy) 4.ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Who participate in the buying) 5. เมื่อใด (When 
does the consumer buy) 6.ผเบ้รภิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy) 7.ผเบ้รภิภคซือ้อย่างไร (How 
does the consumer buy)  

แนวคิดออง วมิล จภิรจพนัธุ์ อุดม เชยกวีงศ์ (2538: 68) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรเ้สกึออง
ผเบ้รภิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑใ์นแง่ความพอใจหรอืความไม่พอใจ แลว้เกดิแนวภน้มการปฏบิตัต่ิอวตัถุหรอืความคดิใด
ความคดิเหน็หนึ่งในทางใดทางหนึ่ง กล่าวคอื ถา้มทีศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑก์จ็ะท าใหม้แีนวภน้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์
นัน้ ดงันัน้นักการตลาดต้องพยายามสร้างทศันคติที่ดต่ีอผลิตภัณฑ์หากภาพพจน์อองผลติภณัฑ์ใดมคีวามเชื่อ
ในทางลบและมทีศันคตทิีไ่ม่ด ีนกัการตลาดตอ้งพยายามรณรงคเ์พื่อแกไ้อทีผ่ดิพลาดนัน้ 

แนวคดิและทฤษฎดีา้นสว่นประสมการตลาดออง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550 : 19) ทีก่ล่าวว่า สว่นประสม
การตลาด (Marketing mix) หมายถงึ กลุ่มอองเครื่องมอืทางการตลาดซึง่ธุรกจิใชร้่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย (Kotler.2003 : 98) เครื่องมอืการตลาด 4 ประการไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) 
ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  
 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผเ้บรภิภคทีเ่คยซือ้หรอืใช้ผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิ ยี่หอ้ยเเซ
อรนิจากภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานครทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  จงึใชว้ธิกีารค านวณหา
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ภดยใช้สเตรกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95%              
ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2542:74) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน 
ส ารองไว ้15 คน รวมอนาดอองกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 400 คน 

การสุ่มตัวอย่างอองการวิจัยครัง้นี้ ผเ้วิจ ัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-
probability sampling) ภดยอัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย 4 อัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

อัน้ที ่1 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ภดยการเจาะจงท าการเลอืกภรงพยาบาล
เอกชนในเอตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการศกึษาและแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผเบ้รภิภคทีเ่คยซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑ์
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รกัษาสวิอองยีห่อ้ยเเซอรนิเนื่องจากเป็นเอตพืน้ทีแ่ละช่องทางหลกัทางการตลาดและมยีอดจ าหน่ายอองผลติภณัฑ์
ยเเซอรนิสเง 

อัน้ที ่2 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling) ภดยการจบัฉลากอึน้มาทัง้หมด 10 
ภรงพยาบาล จากทัง้หมด 38 ภรงพยาบาลเอกชน ทีม่เีคาเตอรจ์ าหน่ายผลติภณัฑย์เเซอรนิ  

อัน้ที ่3 ก าหนดภควตา (Quota Sampling) ภดยก าหนดใหแ้ต่ละภรงพยาบาลละ 40 ตวัอย่างทัง้หมด 10 
ภรงพยาบาล เท่ากบั 400 ในเอตกรุงเทพมหานคร ดว้ยการเกบ็ออ้มเลภดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

อัน้ที่ 4 ใช้การสุ่มตวัอย่างภดยสะดวก (Convenience Sampling) ภดยใหพ้นักงานอายในเคาเตอร์
จ าหน่ายผลติภณัฑย์เเซอรนิเป็นผเส้อบถามและแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ลเกคา้ทีซ่ือ้ หรอืเคยใชผ้ลติภณัฑร์กัษาสวิ
ยีห่อ้ยเเซอรนิตามความสะดวกอองลเกคา้ในการตอบแบบสอบถาม ภรงพยาบาลละ 40 ชุด เพื่อให้ไดต้ามจ านวน          
ทีต่อ้งการคอื 400 ชุด 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลอองผเต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และ รายได้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มคี าถามให้เลอืกตอบหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) 
จ านวน 5 ออ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดอองผลติภณัฑเ์วชส าอาง
รักษาสิว ยี่ห้อยเเซอริน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด                  
ซึง่แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิค าตอบ (Multiple Scale Questions) จ านวน 17 ออ้ ภดยใชร้ะดบัการวดั
ความออ้มเลประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval Scale) 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ ซึง่มี
ค าถามลกัษณะปลายปิด (Closed end Questionnaire) แบบหลายตวัเลอืก(Multiple Choice Questions) ไดแ้ก่ 
เหตุผลในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑร์กัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ และผเท้ีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑร์กัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ 
และลกัษณะผวิอองผเต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ออ้ และมคี าถามปลายเปิด (Open end Questions) จ านวน 5 
ออ้ และ รวมทัง้หมด 8 ออ้ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้   ออ้ที ่1, 6, และออ้ 7 เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิดแบบมี
ค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices) เป็นระดบัการวดัออ้มเลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ออ้ที ่2, 
3, 4 ,5 และออ้ 8 เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายเปิดเป็นระดบัการวดัออ้มเลประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

  
ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล  
เพศ พบว่า ผเท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน  348 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.0 และ

เพศชาย มจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ตามล าดบั 
อายุ พบว่า ผเท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 21-29 ปี จ านวน 201  คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.3  

รองลงมา คอื อายุ 30-39 ปี จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 และอายุ 40 ปีอึน้ไป มจี านวน 53 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 13.2 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผเท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมจี านวน 261 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 65.3  และมรีะดบัการศกึษาต ่าปรญิญาตรี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5  และมรีะดบั
การศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรอีึน้ไป จ านวน  65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.2 ตามล าดบั 

อาชีพ  พบว่า ผเท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มจี านวน 315 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 78.7 รองลงมามอีาชพีเป็นอา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มจี านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ประกอบ
อาชพีธุรกจิสว่นตวั /อาชพีอสิระ/คา้อายและเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา  มจี านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 ตามล าดบั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผเท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน  15,001 - 25,000 บาท  
มจี านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืน  25,001 - 35,000 บาท มจี านวน 70 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 รายไดต่้อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท มจี านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 รายไดต่้อเดอืน
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มจี านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 และมรีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทอึน้ไป    
ม ี45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.2 ตามล าดบั 

 
2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสิวย่ีห้อ

ยูเซอริน 
ผเบ้รภิภคสว่นใหญ่มทีศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดอองผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ  
ด้านผลิตภณัฑ์ ภดยรวมอยเ่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณารายออ้พบว่า ผเ้บรภิภค

ผเต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกออ้ คอื บรรจุภณัฑม์คีวามสวยงามเหมาะสม ผลติภณัฑร์กัษาสวิมี
ความหลากหลายในการดเแลรกัษาสวิ ผลติภณัฑ์รกัษาสวิมปีระสทิธภิาพในการรกัษาสวิ ผลติภณัฑร์กัษาสวิมี
ความน่าเชื่อถอืมากกว่ายีห่อ้อื่นๆ และผลติภณัฑร์กัษาสวิมอีนาดและปรมิาณทีเ่หมาะสม  

  ด้านราคา ภดยรวมอยเ่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 เมื่อพจิารณารายออ้พบว่า ผเ้บรภิภคผเ้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดีทุกออ้ คอื ราคาคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัประสทิธภิาพการรกัษาสวิ ราคาเป็น
มาตรฐานเดยีวกนัในทุกทีท่ีจ่ าหน่ายในภรงพยาบาลเอกชน และราคาเทยีบกบัประสทิธภิาพในการรกัษาสวิมคีวาม
คุม้ค่ามากกว่ายีห่อ้อื่นๆ 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ภดยรวมอยเ่ในระดบัดมีาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 เมื่อพจิารณารายออ้
พบว่า ผเบ้รภิภคผเต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีากทุกออ้ คอื ช่องทางการจ าหน่ายมคีวามเด่น สะดุด
ตาและเอา้ถงึไดง้่าย ช่องทางการจ าหน่ายครอบคลุมในภรงพยาบาล เอตกรุงเทพมหานคร ช่องทางการจ าหน่ายใน
ภรงพยาบาลมคีวามเหมาะสมมากกว่าเมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่นๆ และช่องทางการจ าหน่ายมสี่วนท าใหเ้ชื่อมัน่ในยีห่อ้ 
และผลติภณัฑท์ าใหอ้ยากซือ้สนิคา้   

ด้านส่งเสริมการตลาด ภดยรวมอยเ่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายอ้อพบว่า ผเ้บริภภคผเ้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 4 ออ้ คอื พนักงานอาย ณ จุดจ าหน่ายเพื่ออธบิายคุณสมบตัิออง
ผลติภณัฑท์ าใหอ้ยากซือ้สนิคา้ มผีลติภณัฑต์วัอย่างใหท้ดลองท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ์ มเีซท็ภปรภมชัน่
ราคาพเิศษอยเ่เสมอ และมกีารภฆษณาและการใหอ้อ้มเลอองผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย เช่น แมกกาซนี ภทรทศัน์ อนิ
เทอเน็ท ป้ายในภรงพยาบาลเอกชน และผเบ้รภิภคผเต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี1 ออ้ คอื มกีารให้
สว่นลดราคาทีเ่หมาะสม   

3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสิวย่ีห้อยูเซอริน 
1. ผเบ้รภิภคส่วนใหญ่ใชผ้ลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ ภดยเฉลีย่ประมาณ 2 เดอืน 

ต ่าสดุที ่1 เดอืน และสเงสดุที ่12 เดอืน 
2. ผเบ้รภิภคสว่นใหญ่ซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ ภดยเฉลีย่ประมาณ 2 ชิน้/ครัง้ 

ต ่าสดุที ่1 ชิน้/ครัง้ และสเงสดุที ่4 ชิน้/ครัง้   
3. ผเบ้รภิภคส่วนใหญ่ซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ  ภดยเฉลีย่ประมาณ 1,165.25 

บาท/ครัง้ ต ่าสดุที ่500 บาท/ครัง้ และสเงสดุที ่3,000 บาท/ครัง้ 
4. ผเบ้รภิภคสว่นใหญ่รเส้กึถงึผลการรกัษาอองผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ ภดยเฉลีย่

ประมาณ 7.72 วนั ต ่าสดุที ่1 วนั และสเงสดุที ่30 วนั 
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5. สาเหตุทีผ่เบ้รภิภคผเต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซ
อรนิ เนื่องจาก ประสทิธภิาพอองผลติภณัฑเ์หนือกว่ายีห่อ้อื่นๆ จ านวน 279 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.8 รองลงมาคอื
มภีปรภมชัน่มากกว่าสถานทีจ่ดัจ าหน่ายอื่นๆ จ านวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 12.8 มผีลการศกึษาทางคลนิิคที่
น่าเชื่อถอื จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 และหาซือ้ง่ายในภรงพยาบาลเอกชน จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.3 ตามล าดบั 

6. ผเบ้รภิภคผเต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดร้บัอทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้จาก แพทย\์เภสชั
กร \พยาบาล จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 รองลงมาคอืมเีพื่อน จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 มี
พนักงานอาย จ านวน 91 คน คดิเป็นร้อยละ 22.8 และครอบครวั\ญาติ จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.8 
ตามล าดบั 

7. ผเบ้รภิภคผเต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้จากภรงพยาบาล จ านวน 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
58.3 รองลงมาคอื รา้นอายยา Boots/Watson จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 และรา้นอายยาทัว่ไป จ านวน 
58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 ตามล าดบั 

8. ผเบ้รภิภคผเต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้จาก ภรงพยาบาลสมติเิวชสุอุมวทิ จ านวน 37 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 15.9 รองลงมาคอืภรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครทิร์ จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.2 ภรงพยาบาล
เปาภลนวมนิทร ์จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.9 ภรงพยาบาลกรุงเทพศเนยว์จิยั จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
11.6 ภรงพยาบาล BNH จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 ภรงพยาบาลวภิาวด ีจ านวน 21  คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 
ภรงพยาบาลศเนยแ์พทยพ์ฒันา จ านวน 20  คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.6 ภรงพยาบาลเจา้พระยา จ านวน 18 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.7 ภรงพยาบาลเกษมราษฎรบ์างแค จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 และภรงพยาบาลวภิาราม จ านวน 
11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 ตามล าดบั 

9. ผเบ้รภิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิใน
ภรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านปริมาณในการซื้อต่อครัง้ ด้านมเลค่าในการซื้อต่อครัง้            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

10. ผเบ้รภิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิใน
ภรงพยาบาลเอกชน  ด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ผลการการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคเ่อองพฤตกิรรมการซือ้ พบว่า มคีวามแตกต่างอยเ่จ านวน            
1 คเ่ คอื ผเบ้รภิภคทีม่อีายุ 20-29 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ ในดา้นความถี่  
ในการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิน้อยกว่าผเบ้รภิภคทีม่อีายุ 30 - 39 ปี   

11. ผเบ้รภิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ ยเเซอรนิใน
ภรงพยาบาลเอกชน คือ ด้านปรมิาณในการซื้อต่อครัง้  และด้านมเลค่าในการซื้อต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
12. ผเบ้รภิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้

ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ด้านความถี่ในการซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ 
และดา้นมเลค่าในการซือ้ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

13. ผเบ้รภิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ
ในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านมเลค่าในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคเ่อองพฤตกิรรมการซือ้ พบว่า 
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มคีวามแตกต่างอยเ่จ านวน 2 คเ่ คอื ผเบ้รภิภคที่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอาง
รกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ ในดา้นมเลค่าในการซือ้ต่อครัง้ น้อยกว่าผเบ้รภิภคทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และผเบ้รภิภคที่
เป็นนักเรียน/นักศกึษา มีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอริน ในด้านมเลค่าในการซื้อ              
ต่อครัง้ น้อยกว่าผเบ้รภิภคทีเ่ป็นธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/คา้อาย  

14. ผเบ้รภิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ
ในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความถี่ในการซื้อ และด้านปริมาณในการซื้ อต่อครัง้                 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

15. ผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิ
ยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้นมเลค่าในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคเ่อองพฤตกิรรมการ
ซื้อ พบว่า มคีวามแตกต่างอยเ่จ านวน 3 คเ่ คอื ผเ้บรภิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท                      
มพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้น
มเลค่าในการซือ้ต่อครัง้ มากกว่าผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท ถดัมาผเบ้รภิภคทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรินใน
ภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้นมเลค่าในการซือ้ต่อครัง้ มากกว่าผเบ้รภิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
35,001 - 45,000 บาท และมากกว่าผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 45,001 บาท 

16. ผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิ
ยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อ
ครัง้ และดา้นมเลค่าในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 

17. ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านปรมิาณในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรินต่อครัง้ อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า  

18. ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรินในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านมเลค่าในการซื้อ
ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

19. ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการซื้อ
ผลติภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรินในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ
ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ (เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

20. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
เวชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑเ์วช
ส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ (เดอืน)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

21. ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านปรมิาณในการซื้อผลติภณัฑ์           
เวชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  

22. ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
เวชส าอางรกัษาสวิยี่หอ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านมเลค่าในการซื้อผลติภณัฑเ์วช
ส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัอา้มในระดบัต ่า  
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23. ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนักบั
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ (เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

24. ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความสมัพนัธ์กนักบั
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ปรมิาณต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  

25. ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนักบั
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้าน
มเลค่าในการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

26. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอริน (เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปฎิเสธ                
สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้

27. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัพฤติกรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณในการ
ซื้อผลติภัณฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า  

28. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ดา้นมเลค่าในการซือ้
ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศึกษาวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิอองผเบ้รภิภคในภรงพยาบาลเอกชนเอตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุป
ประเดน็ทีส่ าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ  แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เวช
ส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน ด้านความถ่ีในการซ้ือ ด้านปริมาณในการซ้ือต่อครัง้  และ
ด้านมูลค่าในการซ้ือต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจจะเน่ืองจากผเบ้รภิภค
มกีารใชผ้ลติภณัฑต์ามค าแนะน า ในแต่ละผลติภณัฑ ์หรอืดว้ยว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งการใชเ้พื่อรกัษาปญัหาผวิหน้า
ทีเ่กดิจากสวิ หรอือาจจะเป็นเพราะผลติภณัฑ์สามารถทีจ่ะรกัษาสวิไดต้รงกบัความต้องการ เพราะไม่ว่าจะมเีพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพต่างกนั หากมีปญัหาด้านผิวพรรณ ภดยเฉพาะสวิก็ย่อมที่ต้องการจะใช้ผลิตภณัฑ์ด้วย
เช่นเดยีวกนั จงึท าใหร้ะดบัพฤตกิรรมในการซือ้ไม่ต่างกนัถงึแมว้่าจะมเีพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีทีแ่ตกต่าง
กนักต็าม และสอดคล้องกบังานวจิยัอองปริญญา สทิธดิ ารง (2547) วิจยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วน
ประสมการตลาดกบัพฤติกรรมอองสตรีวยัท างานในการเลือกซื้อเครื่องส าอางเพื่อบ ารุงรกัษาผิวหน้าในเอต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการศกึษา ไม่สง่ผลต่อปรมิาณการซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้  
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ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรนิใน
ภรงพยาบาลเอกชน  ด้านความถ่ีในการซ้ือแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ภดยผเบ้รภิภคทีม่ี
อายุ 30 - 39 ปี มคีวามถี่ในการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากว่า 
กลุ่มผเ้บรภิภคในช่วงอายุดงักล่าวมปีญัหาเรื่องผิวพรรณ ท าให้จ าเป็นต้องใช้อยเ่เป็นประจ าทุกวนั และมีรายได้
ค่อนอา้งด ีเน่ืองจากท างานมาแลว้ระยะหนึ่ง และผลติภณัฑย์เเซอรนิมรีาคาค่อนอา้งสเงเมื่อเทยีบกบัสนิคา้อื่น จงึท า
ให้ความถี่ในการซื้อสเงกว่ากลุ่มผเ้บรภิภคในช่วงอายุอื่น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัอองศรสีกุล พนัธุสุนทร (2551) 
ผลการวิจยัพบว่า ผเ้บริภภคที่มีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เวชส าอางในภรงพยาบาลเอกชนเอต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เวชส าอางรกัษาสวิยี่ห้อยเเซอรินใน
ภรงพยาบาลเอกชน ด้านปริมาณในการซ้ือต่อครัง้และด้านมูลค่าในการซ้ือต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากราคาสนิคา้เท่ากนัภดยเป็นนภยบายอองบรษิทัจงึท าใหไ้ม่เกดิ
ความแตกต่างดา้นมเลค่าการซือ้ต่อครัง้ และผเบ้รภิภคในทุกช่วงอายุมคีวามตอ้งการในการซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่หมอืนกนั 
ท าใหม้เลค่าการซือ้ใกลเ้คยีงกนั จงึท าใหผ้เบ้รภิภคทีม่อีายุแตกต่างมปีรมิาณในการซือ้ต่อครัง้และมเลค่าในการซือ้ต่อ
ครัง้ไม่แตกต่างกนั   ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัออง ปรญิญา สทิธดิ ารง. (2547) วจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปจัจยัสว่นประสมการตลาดกบัพฤตกิรรมอองสตรวียัท างานในการเลอืกซือ้เครื่องส าอางเพื่อบ ารุงรกัษาผวิหน้าใน
เอตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดบั การศกึษา ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่สง่ผล
ต่อปรมิาณการซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้  

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิ
ยี่ห้อยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการซ้ือต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ภดยผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001–35,000 บาท มมีเลค่าในการซือ้ต่อ
ครัง้มากทีส่ดุ ทัง้นี้เน่ืองจากว่าผเบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างมกัจะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีต่่างกนัไปดว้ย 
ซึง่จากการศกึษาพบว่าผเท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001–35,000 บาท มมีเลค่าในการซือ้ต่อครัง้มากทีสุ่ด อาจจะ
ดว้ยว่าเป็นกลุ่มผเบ้รภิภคทีค่่อนอา้งมกี าลงัซือ้ทีจ่ะสามารถซือ้ได ้จงึท าใหผ้เบ้รภิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่าง
กนัมมีเลค่าในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั  

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิ
ยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซ้ือ และด้านปริมาณในการซ้ือ
ต่อครัง้ ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจจะเน่ืองจาก รายไดต่้อเดอืนไม่ไดเ้ป็นปจัจยัท า
ให้พฤตกิรรมอองผเ้ภภคในดา้นความถี่ในการซื้อ และด้านปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั เพราะว่ารายได้
มากหรือรายได้น้อยหากมีความต้องการในสนิค้านัน้ๆแล้ว หรือมีความพึงพอใจที่จะซื้อก็ย่อมตัดสนิใจซื้อได้           
ไม่แตกต่าง  

 ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสวิยีห่้อ             
ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณในการซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางรกัษาสิวย่ีห้อ
ยูเซอรินต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่ า ในทิศทางเดียวกัน  
เน่ืองจากว่า หากผเบ้รภิภคเหน็ว่าผลติภณัฑร์กัษาสวิมคีวามหลากหลายในการดเแลรกัษาสวิ มปีระสทิธภิาพในการ
รกัษาสวิ ราคาอองผลิตภัณฑ์รกัษาสวิคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัประสทิธิภาพการรกัษาสวิ ตลอดจนมีช่องทางการ
จ าหน่ายทีม่คีวามเด่น สะดุดตาและเอา้ถงึไดง้่าย ทีเ่พิม่มากอึน้ กจ็ะท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอาง
รกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิเพิม่มากอึน้ในระดบัต ่า  
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ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด  ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
เวชส าอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเเซอรนิในภรงพยาบาลเอกชน เอตกรุงเทพมหานคร   ด้านมูลค่าการซ้ือผลิตภณัฑ์เวช
ส าอางรกัษาสิวย่ีห้อยูเซอรินต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ภดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ใน
ทศิทางตรงกนัอา้ม  กล่าวคือ ถ้าผเ้บริภภคเหน็ว่าราคาอองผลติภณัฑ์รกัษาสวิเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในทุกที่ที่
จ าหน่ายในภรงพยาบาลเอกชน ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัประสทิธิภาพการรักษาสวิ หรือรเ้สกึว่ามีราคาคุ้มค่า
มากกว่ายีห่อ้อื่นๆ กจ็ะส่งผลใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ดา้นมเลค่าในการซือ้ผลติภณัฑต่์อครัง้ลดลง  ทัง้นี้เนื่องจากว่า 
กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้นี้มรีะดบัทศันคตใินดา้นราคาในระดบัด ีแต่ในอณะทีพ่ฤตกิรรมการซือ้ดา้นมเลค่าต่อครัง้ใน
การซือ้ไม่ไดส้เงมากนัก เนื่องจาก บรษิทัไดม้นีภยบายปรบัอึน้ราคาผลติภณัฑ ์2-3 ครัง้ในช่วงทีผ่่านมา อกีทัง้ยงั
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มรีาคาสเงเมื่อเทยีบกบัตราสนิค้าอื่นในประเทศ ซึ่งมคี่าเฉลี่ยประมาณ 1,165.25 บาทต่อครัง้ 
ดงันัน้อาจจะท าให้ผลการศกึษาทศันคติด้านราคามทีศิทางที่ตรงกนัอา้มกนั และเป็นเหตุผลอองพฤติกรรมออง
ผเบ้รภิภค ซึง่สอดคลอ้งกบั คอท เลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler; Armstrong. 1999: G7) ราคา หมายถงึ จ านวน
เงนิทีบุ่คคลจ่าย เพื่อซือ้สนิค้าและบรกิาร แสดงเป็นมเลค่าทีผ่เ้บรภิภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผลประภยชน์ทีไ่ดร้บั
จากการใช้สนิค้าและบรกิาร ราคาเป็นต้นทุน (Cost) อองลเกค้า ผเ้บรภิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าออง
ผลิตภัณฑ์ กบัราคาถ้าคุณค่าสเงกว่าราคา ผเ้บริภภคกต็ัดสนิใจซื้อ ราคาจึงสร้างให้เกิดรายได้จากการอายและ
น าไปสเก่ารสรา้งก าไรในทีส่ดุ  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 
1. บรษิทัสามารถก าหนดกลุ่มลเกคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่อึน้ ภดยใหค้วามส าคญักบัผเบ้รภิภคกลุ่ม

อายุ 30 - 39 ปี และกลุ่มผเบ้รภิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 - 35,000 บาท เพื่อใหก้ารวางกลยุทธท์าง
การตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและตอบสนองความต้องการอองผเ้บรภิภคที่มี
พฤตกิรรมการการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากว่าผลการวจิยัครัง้นี้ พบว่า ผเบ้รภิภคทีม่อีายุ 30 - 39 ปี มพีฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑ ์ในดา้นความถีใ่นมากทีส่ดุ  

2. บรษิัทควรให้ความส าคญักบัทศันคติส่วนประสมทางการตลาด ภดยเฉพาะในด้านช่องทางการ
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีม่ผีลทศันคตใินระดบัดมีาก และดา้นผลติภณัฑแ์ละ
ดา้นราคาทีเ่ป็นปจัจยัทีม่ผีลทศันคตใินระดบัด ีดงัน้ี 

  2.1 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเน้นความส าคญัเพราะมคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณการซือ้ต่อ
ครัง้มากทีส่ดุ ภดยเน้นความภดดเด่นสะดุดตา ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีค่รอบคลุมมากทีสุ่ด เนื่องจากผลการวจิยั
พบว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพันธ์กับปริมาณการซื้อมากที่สุด  และมีความเด่น สะดุดตา และ
ครอบคลุมมคี่าเฉลี่ยสเงที่สุด ดงันัน้บรษิัทจะต้องมกีารวางจ าหน่ายสนิค้าที่ผเ้บรภิภคสามารถที่จะมองเหน็ได้ง่าย 
และเอา้ถงึไดง้่ายเมื่อตอ้งการ เช่น  คอีอส (Kiosk) ทีต่ัง้ไวใ้นจุดทีล่เกคา้กลุ่มเป้าหมายมกัเดนิผ่าน และเป็นแหล่งช้
อปป้ิง ธุรกจิ ตัง้สนิคา้ในจุดอองรา้นทีใ่นระดบัสายตา เพื่อกระตุน้พฤตกิรรมการซือ้ใหม้ากอึน้ 

  2.2 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ควรมกีารใหส้ว่นลดราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากว่าการศกึษาครัง้นี้
เป็นออ้ทีผ่เบ้รภิภคยงัไม่มคีวามพงึพอใจมากนกั ดงันัน้ บรษิทัควรมกีารลดราคาใหเ้หมาะสมกบัยอดซือ้ในแต่ละครัง้ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลเกค้า รวมทัง้ควรให้มีพนักงานอาย ณ จุดจ าหน่ายเพื่ออธิบายคุณสมบตัิ ออง
ผลติภณัฑ ์และมผีลติภณัฑต์วัอย่างใหท้ดลองเน่ืองจากว่ามคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ  
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  2.3  ด้านผลติภณัฑ์ เน่ืองจากเป็นปจัจยัที่มทีศันคติในระดบัดนีัน้ บรษิัทควรการเพิม่เติมใน
อนาดอองผลติภณัฑใ์หม้ปีรมิาณทีห่ลากหลายมากอึน้และสวยงามเหมาะสม เช่น อนาด ปจัจุบนัทีม่เีพยีงอนาดคอื  
100 -200 มลิลลิติร เพื่อใหก้ลุ่มผเ้บรภิภคที่ยงัไม่เคยใช ้สามารถซือ้ไปทดลองใช ้ควรเพิม่ความหลากหลายออง
อนาดอองผลติภณัฑเ์ช่น 50 มลิลลิติร และควรเพิม่ความหลากหลายในแง่อองการรกัษาสวิ เช่น ผลติภณัฑส์ าหรบั
สวิ อุดตัน สวิอักเสบ หรือ กระชบัรเอุมอนที่เกิดจากรอยสิว อีกทัง้ควรพัฒนาประสิทธิภาพอองผลิตภัณฑ์ให้
ผเบ้รภิภค สามารถรเส้กึถงึผลลพัธท์ีเ่รว็อึน้กว่าปจัจุบนัคอื ประมาณ 7.72 วนั 

   2.4 ดา้นราคา เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีม่ทีศันคตใินระดบัด ีบรษิทัควรรกัษามาตรฐานอองราคาให้
ผเบ้รภิภครบัรเไ้ดถ้งึความคุม้ค่าอองประสทิธภิาพการรกัษาสวิอองปจัจุบนั และควรมรีาคาทีม่าตรฐานเดยีวกนัในทุก
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และไม่ควรปรบัราคาอึ้นบ่อยครัง้จนเกินไปเนื่องจากในการศึกษาครัง้นี้ที่พบว่า แม้
ผเบ้รภิภคจะมทีศันคตดิา้นราคาในระดบัด ีแต่ในอณะทีพ่ฤตกิรรมการซือ้ดา้นมเลค่าต่อครัง้ในการซือ้ไม่ได้สเงมากนัก 
เน่ืองจาก บรษิทัไดม้นีภยบายปรบัอึน้ราคาผลติภณัฑ ์2-3 ครัง้ในช่วงทีผ่่านมา อกีทัง้ยงัเป็นผลติภณัฑท์ีม่รีาคาสเง
เมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้อื่นในประเทศ 

 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1.จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มลเกคา้ในเอตภรงพยาบาล
เท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชส าอางในรา้น 
Boots /Watson หรอือยายพืน้ทีใ่นการศกึษามากอึน้ เพื่อประภยชน์ในการน าไปใชว้เิคราะหแ์ละปรบักลยุทธท์าง
การตลาด 
  2. ควรอยายกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมถึงลเกค้าในแต่ละเอตด้วย อนัจะท าให้ผลการศกึษามี
ความละเอยีดมากอึน้ และสามารถวดัระดบัทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด ภดยรวมได ้
  3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจัจยัด้านอื่นที่อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ เช่น ปจัจยั ความ           
พงึพอใจ ความคาดหวงัและการรบัรเ ้เป็นต้น เพื่อจะน าออ้มเลจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุงพฒันาใน
ดา้นต่างๆ และสามารถน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ในอนาคตใหด้มีากยิง่อึน้ 
  4. การวจิยัครัง้นี้เป็นการเกบ็ออ้มเลจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ในอนาคต
อาจจะน างานวจิยัในครัง้นี้มาปรบัปรุงและท าการศกึษาอกีครัง้ เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษา
มคีวามละเอยีดและชดัเจนมากยิง่อึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ภดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา               
รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร์ ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้อออ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประภยชน์
อย่างยิง่แก่ผเว้จิยั  
 ผเ้วิจ ัยออออบพระคุณเป็นอย่างสเงไว้ ณ ที่นี้ด้วย ออออบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา             
สริกิุตตา และ อาจารยด์ร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผเเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื
อองแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้อ้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไออ้อบกพร่อง            
อนัเป็นประภยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี  
 ออกราบออบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
ภรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรเใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผเว้จิยั อกีทัง้ใหค้วาม
เมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ออออบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน  
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 ออกราบออบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดเ้ลีย้งดเและอบรมสัง่สอนผเว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีอยนั อดทน ซื่อสตัย ์มี
คุณธรรม และมอบภอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรเต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2542). การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย SPSS for Windows. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ:  
        ภรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชเศร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ:  
        ศเนยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั . 
-----------. (2544). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. กรุงเทพฯ: ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา  
        คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวภิรฒ. 
ปรมะ สตะเวทนิ. (2533). หลกันิเทศศาสตร.์ พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 
ปรญิญา สทิธดิ ารง. (2547). ระหว่างปจัจยัสว่น ประสมการตลาดกบัพฤตกิรรมของสตรวียัทาํงานในการเลอืกซื้อ 
        เครือ่งสาํอางเพือ่บาํรุงรกัษาผวิหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรงุเทพฯ. บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  
พนมสร คเ่ภชตกิุล. (2554). พฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคและปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
        ของผูบ้รโิภคในตลาดผลติภณัฑค์รมีกนัแดดในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ภาวณีิ กาญจนาภา. (2554). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพท์อ็ป. 
มานพพร อธคิมบด;ี และศรณัยพงศ ์เทีย่งธรรม. (2552). พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการซื้อผลติภณัฑ์ 
        นวตักรรมเวชสาํอางของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ศกึษากรณี Dermo care ของบรษิทั บู๊ทส ์รเีทล  
        (ประเทศไทย) จาํกดั. คณะบรหิารธุรกจิ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  
สนทรรศน์ เกตุวฒันาธร. (2552). การรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชเ้ครือ่งสาํอางทีม่สีว่นประสม 
        ของรกแกะในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ. บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวภิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วเิชยีร เกตุสงิห.์ (2543). คู่มอืการวจิยั: การวจิยัเชงิปฏบิตั.ิพมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: ภรงพมิพแ์ละท าปกเจรญิผล.  
วมิล จภิรจพนัธุ;์ อุดม เชยกวีงศ.์ (2538). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ภอ.เอส.พริน้ตงิเฮา้ส.์ 
-----------.  (2539) . พฤตกิรรมผูบ้รโิภคฉบบัพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. (2541).  การบรหิารการตลาดยุคใหม่ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ล่าสดุ. กรุงเทพฯ:  
        ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 
ศรสีกุล พนัธุสนุทร. (2551). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์วชสาํอางในโรงพยาบาลเอกชน 
        เขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ. บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวภิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 
Blackwell, R., Miniard, P. W; & Engel, J. F. (2006). Consumer behavior. 10th Edition. Mason, OH:  
        Thomson/South-Western, p.5 
Bovee, Courtland L, Michael J.Houston; & John V.Thill. (1995). Marketing.  2nd ed. New York: 
        Mcgrew Hill, G-4. 



14 
 

Etzel, Micheal J, Walkwe; Bruce J; & Stanton, WILLIAM j. (2001). Marketing. 12th ed. NewYork:  
        McGraw-Hill/Irwin. 
Hartun, Joachim. (2001). Testing for Homogeneity in Combining of two-armed trialswith normally  
        distributed responses. The Indian Journal of Statistics. Sankhya. Volume 63, p.300. 
Kardes, Cline; & Cronley. (2011). Consumer Behavior : Sciences And Practice.Cengage learning,  P.8. 
Kotler Phillip. (2000).  Marketing management. Millennium ed. New Jersey : Prentice-Hall, Inc,  P.11.  
Kotler Phillip. (2003). Marketing management. 11th ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc , P.16. 
Mowen, J.C. & Minor, M. (1998). Consumer behavior. 5th ed. New Jersey: Upper Sadle River, P.5. 
(Online), access 18 มถุินายน 2556. Available from http://www.eucerin.com/th/about-eucerin/history/ 
Schiffman, L. G; & Kanuk,  L. L. (2007). Consumer Behavior.  9th ed. Upper Saddle River, NJ:  
        Prentice Hall, p.282. 
Solomon. (2002). Consumer Behavior. NJ: Prentice Hall, p. 528.  
 

 

http://www.eucerin.com/th/about-

