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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัมุ่งท าการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
ความภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอยของผู้บรโิภคเคยซื้อหรอืใชผ้ลติภณัฑล์ดเลอืนริ้วรอย โดยผู้บรโิภคทีซ่ือ้
ผลติภณัฑเ์วชส าอางจากเคานเตอรท์ีจ่ าหน่ายในโรงพยาบาลเอกชน 20 แห่งเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เป็นกลุ่มตัวอย่างแทนประชากรที่ต้องการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล                  
ใน การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถติ ิ t-test, f-test, การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว, และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติิ
ค่าสมัประสทิธส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีภาพผวิผสม สถานภาพโสด มรีะดบั
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่ า   
45,000บาท กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด มทีศันคตต่ิอผลติภณัฑว์่าไม่ก่อใหเ้กดิอาการแพแ้ละระคายเคอืงมากทีสุ่ด ดา้นราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึง่เหน็ว่าราคามคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัผลที่ไดร้บัในการบ ารุงผวิหน้าในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดมองว่าเคาน์เตอร์จ าหน่ายตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ขา้ถงึง่าย เหน็เด่นชดั 
ด้านส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการจดัเซ็ตโปรโมชัน่ราคาพิเศษบ่อยครัง้              
ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผู้บริโภคมีทัศนคติต่อพนักงานขาย  มีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มแจ่มใส            
ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เคาน์เตอรจ์ าหน่ายสะอาด สวยงาม มป้ีายแจง้ราคา 
ส่วนลด และโปรโมชัน่ที่เห็นเด่นชดั ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด พนักงานขายมีการเสนอ/          
แจง้โปรโมชัน่ใหก้บัลูกคา้ ณ จุดจ าหน่าย ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอดา้นความจงรกัภกัดทีีม่ ี
ต่อตราสนิค้าในระดบัมาก ผู้บรโิภคพูดถึงผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอยยี่ห้อนี้ในทางที่ดเีสมอ และในกรณีต้องการ
สอบถามขอ้มูลผลติภณัฑย์ีห่อ้นี้เพิม่เตมิ สามารถติดต่อไปยงัพนักงานขายได้ และในส่วนของพฤตกิรรมการซือ้
พบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยยีห่อ้ยูเซอรนีโดยเฉลีย่ 3.29 ครัง้ในระยะเวลา 
1 ปี ค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ 2,683.75 บาทต่อครัง้ และสว่นใหญ่ใชผ้ลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยยีห่อ้ยเูซอรนีมาเป็น
เวลามากกว่า 3 ปี จากผลการศึกษาผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะว่าส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ นัน้มี
ความสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย ผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย 
ควรวางแผนการตลาดทีเ่จาะจงกบักลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเป้าหมายเช่น การท าบตัรสสมาชกิ และการใหส้่วนลด หรอื
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สทิธพิเิศษ ในโอกาสต่างๆ กบัสมาชกิทีม่ยีอดซือ้ตามทีก่ าหนด เพื่อการเพิม่ยอดซือ้และกระตุน้การใชบ้รกิารทีบ่อ่ย
ขึน้ในกลุ่มสมาชกิ และการแนะน า การบอกต่อกบัคนใกล้ชดิ และปัจจยัด้านราคามผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อและ
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค การตัง้ราคาควรค านึงถึงอ านาจการซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย              
ทีส่อดคลอ้งกบัคุณภาพ และการวางต าแหน่งของผลติภณัฑ ์รวมถงึราคาของคู่แขง่ขนัเพื่อไม่ให้ลกูคา้มองว่าสนิคา้
มรีาคาสงูหรอืต ่าเกนิไปเมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง ดา้นการประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารขอ้มูลของผลติภณัฑ ์มสี่วนในการ
สรา้งการรบัรูแ้ละความน่าเชื่อถอืต่อตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค และการส่งเสรมิการขาย จะช่วยดงึดดูความสนใจของ
ลูกค้า และกระตุ้นใหเ้กดิการตดัสินใจซื้อไดง้่ายมากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการรกัษาและขยายฐานลูกคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 
ด้านบุคลากรควรมกีารฝึกอบรมที่เน้นการสื่อสาร การสอบถาม และการวิเคราะห์ความต้องการ และการตอบ              
ข้อสงสยัของลูกค้าอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงมีช่องทางในการให้บริการหลงัการขายแก่ ลูกค้า เพื่อรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนหรอืสอบถามเกีย่วกบัปัญหาต่างๆ จากการใชผ้ลติภณัฑ ์จะช่วยสรา้งการรบัรูแ้ละความภกัดต่ีอตราสนิคา้
ในทางทีด่สีง่ผลต่อยอดขายและภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี
 
ค าส าคญั: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย  
 

Abstract 
 
  This research aims to study the relationship between the marketing mix factors and product loyalty 
regarding anti-aging products for consumers who bought and used these products. A sample of four 
hundred consumers who buy cosmeceutical products at the counter of twenty private hospitals in the 
Bangkok Metropolitan area to represent the population of the study. The questionnaires were used as the 
tools for data collection. In order to analyze the data on the descriptive statistics, a frequency table, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, One Way ANOVA and relation analysis using Pearson's 
Correlation Coefficient. 

The results of the study found that the majority of the samples were female with combination skin, 
single with the highest level of education of a Bachelor’s degree, worked as company employees and an 
average income of more than 45,000 baht. The consumer samples had comments on the marketing mix 
of the product overall at the highest level, with highest level on attitudes toward products that do not cause 
allergic reactions and irritation, at a high level on overall pricing, thinking that pricing is worthwhile when 
compared with received results in skin care, with the highest level on distribution channels looking at retail 
display counters must be accessible, stand out and at the highest level on overall sales promotion, 
especially to inform product about promotions in sales events on the highest level on overall counter sales 
who were courteous with a nice smile, at the highest level on overall physical appearance, nice and clean 
counters showing price tags, discounts and promotional offers stand out, at the highest level on overall 
process, counter sales proposals and informing promotion details to customers at selling points. At the 
high level on data analysis from consumer attitudes towards product loyalty. Consumers always refer to 
these anti-aging products to other people in a positive way. In the case of requirements for additional 
information on this product, the consumers could contact counter sales. For buying behavior, it was found 
that most consumers had a purchasing frequency terms of buying this anti-aging product, branded 'Eucerin', 
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at an average of 3.29 times in a one year period and the average cost of buying 2,683.75 baht per 
purchase. Most of consumers have been using these Eucerin anti-aging products for more than three 
years. Based on the results of the study, the researcher suggested that the marketing mix in every aspect 
showed a lack of a relationship with anti-aging product loyalty. Producer and dealers of anti-aging products 
should use marketing tools that penetrated the targeted consumer groups, such as membership cards, 
discounts and special privileges to stimulate purchase frequency in group members and friend 
recommendations. The pricing factor also influenced consumer buying behavior and product loyalty. Pricing 
has to consider consumer buying power, product quality, and product positioning.  The price of competitors 
must be considaed to avoid cheap or expensive looking of pricing.  Public relations provides product 
information, to build product awareness, product credibility, and the trust of consumers. The factors of 
sales promotion attracted customer interest and motivated easier buying decisions. They also helps to 
retain and enlarge the market segment. Personnel should be trained with an emphasis on communication, 
inquiring demand in analysis and answering questions effectively. This the includes access to after-sales 
service for customers to receive complaints or inquiries if problems arise after use is also important since 
it will create positive awareness and product loyalty, which will result in increased sales volume and serving 
product image well in to the future.   
 
Key words: Marketing Mix Factors, Product Loyalty, Anti-aging Products 
 
บทน า 
 ปัจจุบัน ผู้บริโภคทัง้ชายและหญิงให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดูแลตัวเองให้ดูดี เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตนในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่การดูแลผวิหน้า ปัจจยัต่างๆ มผีลที่ท าใหผ้วิหน้าอ่อนแอลงและ
ก่อให้เกิดริ้วรอยต่างๆ ได้ง่ายขึ้นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยปกป้อง และบ ารุง
ผวิพรรณ เพื่อความดดู ีและอ่อนเยาว ์ 
 ตลาดเวชส าอางมกีารขยายตวัต่อเนื่อง ซึง่สวนทางกบัสภาพเศรษฐกจิ จากตลาดรวม ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ
และคอสเมติก มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นตลาดเวชส าอางประมาณ 15% ซึ่งผลติภณัฑ์กลุ่มนี้มกีาร
ขยายตวัอย่างต่อเนื่องไม่ต ่ากว่า 20% เพราะผู้บรโิภคใหค้วามส าคญักบัการดูแลผวิพรรณมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้
เจา้ของผลติภณัฑเ์วชส าอางแบรนด ์ต่าง ๆ ยงัหนัมาใหค้วามส าคญักบัการท าตลาด และมกีารโฆษณามากยิง่ขึน้
ส าหรบัผูน้ าหลกัในตลาดหลกัในผลติภณัฑเ์วชส าอางทีน่ าเขา้มาในประเทศไทย คอื Eucerin (ยเูซอรนิ) ของบรษิทั 
ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ ากดั มสี่วนแบ่งตลาดเกอืบ 70% ตามมาด้วย VICHY (วชิชี่) และ LA ROCHE 
POSAY (ลาโรช โพเซย)์ บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น และแมว้่าการเตบิโตของผลติภณัฑใ์นกลุ่ม
ลดเลอืนริว้รอยซึง่มสีว่นแบ่ง 21% ของตลาดทัง้หมด และโตเพยีง 2.3% แต่ถา้ประเมนิจากผลติภณัฑใ์หม่ในตลาด
ของบริษัทเวชส าอางต่างๆ จะพบว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลดเลือนริ้วรอยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพฒันา คิดค้น
นวตักรรมต่างๆ ออกมาเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้รโิภคในตลาดมากทีสุ่ด รวมถงึการน าเสนอผลติภัณฑ์
และโปรโมชัน่ต่าง ๆ มากมายใหแ้ก่ลูกคา้ ดงัทีม่กีารโฆษณาในสื่อต่างๆ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจและตอ้งการศกึษา
ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยของผูบ้รโิภค
ในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด               
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การจดัการดา้นทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย และพฒันากลยุทธด์า้นการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ทศันคตขิองผูบ้รโิภค ใหบ้รรลุเป้าหมายและมสีว่นแบ่งทางการตลาดสงูขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศีกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์              
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ กบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยยีข่องผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 2. และผลการศึกษานี้สามารถน ามาใช้ข้อมูลส าหรบัผู้ประกอบธุรกจิผลิตภัณฑ์เวชส าอางในการวาง           
กลยุทธ์ทางการตลาดและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทัง้ปรบักลยุทธ์             
เพื่อแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์           
ลดเลอืนริว้รอยแตกต่างกนั  
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่ง เสรมิ
การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 
มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2553, หน้า 41 - 42) กล่าวว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยอาย ุ
เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ขอ้มูลเหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่ง
ส่วนการตลาดลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาด
เป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2553 : 38 - 39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรร์วมถงึอายุ เพศวงจรชวีติของ
ครอบครวั การศกึษา รายไดเ้ป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อนักการตลาดเพราะมนัเกีย่วพนักบัอุปสงค์
(Demand) ในตวัสนิค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีใ้ห้เหน็ถึงการเกดิขึน้ของตลาดใหม่และ
ตลาดอื่นกจ็ะหมดไป หรอืลดความส าคญัลง 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 เดมิทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4Ps คอื ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยทฤษฎีดังกล่าวนี้ เสนอ             
โดย McCarthy ในปี 1960 ต่อมาในปี 1987 Judd ได้เสนอให้เพิ่มทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็น 5Ps              
โดยเพิม่ ด้านบุคคล (People) เขา้ไปในทฤษฎีดงักล่าวโดยระบุว่า ผู้ให้บรกิารมบีทบาทส าคญัในการสื่อสารกบั
ลกูคา้โดยตรง จากนัน้ในปี 1981 Booms and Bitner ไดข้ยายทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดจาก 4Ps เป็น 7Ps 
โดย 3 ส่วนทีเ่พิม่จากทฤษฎ ี4Ps คอื ดา้นบุคคล (People) ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical evidence) 
และดา้นกระบวนการ (Process) 
  



5 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีต่อสินค้า 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542 : 142-143) ได้ให้ความหมายของ ตราสนิค้า หมายถึง ชื่อเงื่อนไข รูปลกัษณ์ 
สญัลกัษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ทีร่วมกนัแลว้สามารถท าใหส้นิคา้แตกต่างไปจากสนิคา้อื่นๆ หรอืหมายถงึ ชื่อค า
เครื่องหมาย (Sign) สญัลกัษณ์ การออกแบบ หรอืการประสมประสานสิง่ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่าสนิคา้และ
บรกิารของผูข้ายคอือะไร และมคีวามแตกต่างจากสนิคา้ของคู่แขง่ขนัอย่างไร 
 Murray & O'driscoll (1996) ตราสนิค้าไม่ใช่เป็นเพยีงวธิกีารออกเสยีงเท่านัน้ แต่จะประกอบด้วยกลุ่ม
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีป่ระกอบขึน้เป็นผลติภณัฑ ์รวมทัง้ค ามัน่สญัญาของผูผ้ลติหรอืผูข้ายทีจ่ะสง่มอบใหก้บัผูบ้รโิภค
ในรูปของรูปร่างผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ และบริการต่างๆ นอกจากนัน้แล้ว ตราสนิค้าไม่เพียงแต่จะเป็นการ
น าเสนอผลติภณัฑ ์ทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึความสมัพนัธท์างดา้นอารมณ์ทีส่รา้งสมขึน้มาตามระยะเวลา
ของผู้บริโภคผ่านทางชื่อตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ แ ละวิธีการอื่นๆ ของการ
ตดิต่อสือ่สาร  
 ธรีพนัธ ์โล่ทองค า (2547) กล่าวว่า ความภกัด ีของลูกคา้ (Customer loyalty) หมายถงึความเกีย่วขอ้ง
หรอืความผูกพนัทีม่ต่ีอตราสนิคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลติ การบรกิารหรอือื่นๆ ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของทศันคตทิีช่อบพอหรอื
การสนองตอบ ดว้ยพฤตกิรรมอย่างการร่วมกจิกรรมทางการตลาด กบัตราสนิคา้และการซือ้สนิคา้ซ ้าๆ 
 ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้านัน้มดีงันี้ 
 1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) ลูกค้ามักจะพัฒนาความเชื่อเดิมที่มีอยู่จาก
ประสบการณ์ ส่วนตัวให้กลายเป็นความคาดหวงักบัสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับก่อนการตัดสินใจบริโภคสนิค้า 
กล่าวคอื ความพงึพอใจของลูกค้าเกดิขึน้หลงัจากที่ได้รบัสิง่ที่คาดหวงัหลงัการใชส้นิค้าหนึ่งๆ โดยเปรยีบเทยีบ
ผลลพัธท์ีไ่ดร้บัก่อนและหลงัการบรโิภคจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัการคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคน เนื่องจากลูกคา้               
มีความอดทนต่อความคาดหวงัและความพงึพอใจอย่างจ ากดัต่อตราสนิค้าใดสนิค้าหนึ่ง ผู้ประกอบการจงึควร
พยายามที่จะท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจสูงเท่าที่จะท าได้ เพราะความพงึพอใจของลูกค้าจะส่งผลโดยตรง              
ต่อความภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ในระยะยาว 
 2. ความเชื่อถือและความไว้วางใจ (Trust) เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน                 
ความไว้วางใจจะยงัคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมคีวามมัน่ใจและไว้ใจ ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและ             
ความระมดัระวงัในการตอบสนองอย่างทนัททีนัใดที่มต่ีอตราสนิค้า ซึ่งกค็อืการที่ลูกค้ามคีวามเชื่อถือต่ อสนิค้า 
ส าหรบัพนกังานขายนัน้ต้องมคีวามจรงิใจตรงไปตรงมาและมคีวามรบัผดิชอบต่อค าพดูทีม่ต่ีอลูกคา้ ถา้มกีารจดัส่ง
สินค้าก็ต้องสร้างความมัน่ใจว่าสินค้าจะถูกส่งไปถึงมือตามเวลาที่ก าหนด ผู้ขายทีดีต้องสร้างความไว้วางใจ                 
กบัลกูคา้ และจะตอ้งรกัษาและซือ้สตัยต่์อค าพดูของตนเอง ตลอดจนยดึมัน่ในค าสญัญาทีม่ต่ีอลกูคา้ใหไ้ด้ 
 3. ความเชื่อมโยงผูกพนักบัอารมณ์ (Emotional bonding) ลูกค้าจะมทีศันคติที่ดต่ีอตราสนิค้ากต่็อเมื่อ              
มคีวามผูกพนัต่อสนิค้า และมกีารตดิต่ออย่างเป็นประจ ากบัองคก์รสิง่เหล่านี้ท าใหลู้กค้าเหล่านัน้มคีวามชื่นชอบ             
ต่อองค์กรนัน่เอง โดยสิ่งเหล่านี้จะสะสมเป็นคุณค่าหรือทรัพย์สินของตราสินค้า (Brand equity) ซึ่งเกิดจาก
ประโยชน์ของตวัสนิคา้เองหรอืบรกิารทีน่อกเหนือจากบทบาทหน้าทีข่องตราสนิคา้เพยีงล าพงั ท าใหก้ารบรกิารและ
สรา้งความประทบัใจหลงัการบรโิภคเขา้มามบีทบาท และมอีทิธพิลต่อความคดิของลูกคา้ และยงัสรา้งความรู้สกึ               
ที่ใกล้ชิดผูกพนักบัลูกค้า ท าให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเต็มใจที่จะซื้อสนิค้าด้วยความเป็นมติร และภักดีใน               
ตราสนิค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าคือการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์และ            
สรา้งความสมัพนัธห์รอืปฏสิมัพนัธข์องบุคคลมผีลต่อตราสนิคา้และองคก์ร 
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 4. ลดทางเลอืกและนิสยั (Choice reduction and habit) ลูกค้าแต่ละรายมทีางเลอืกในการเลอืกบรโิภค
สนิคา้ทีห่ลากหลาย แต่ลูกคา้ส่วนใหญ่ จะมคีวามสุขกบัการเลอืกซือ้สนิค้าทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัในเรื่องของตรา
สนิคา้ และสนิคา้ทีคุ่น้เคยเป็นอย่างด ีเน่ืองจากลกูคา้มกัจะคดิว่าตราสนิคา้ใหม่ ไม่ดเีท่าตราเดมิๆ ทีเ่คยใช ้มาก่อน
เพราะการซือ้สนิคา้ทีไ่ม่เคยใชม้าก่อนอาจน ามาซึง่ตน้ทุนและความเสีย่งผูป้ระกอบการจงึควรสรา้งนิสยัความภกัด ี
ใหแ้ก่ลกูคา้เพื่อใหล้กูคา้มคีวามนิยมบรโิภคสนิคา้ทีม่คีวามคุน้เคยเป็นอย่างดี 
 5. ประวตัิของบริษัทผู้ผลิตสนิค้า (History with the company) การบนัทึกประวตัิการท า ธุรกรรมและ
ภาพลกัษณ์ทีด่ ีของผูผ้ลติทีม่ผี่านการตดิต่อสมัพนัธก์บัลูกคา้ส่งผลต่อความภกัดใีนตราสนิค้าทัง้สิน้ ภาพลกัษณ์               
ทีด่ขีององคก์รกค็อืการรบัรูเ้กีย่วกบัองคก์รในภาพรวม การบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์ และประวตัขิององคก์รมผีลต่อ
ความตัง้ใจ ความภกัด ีและการซือ้สนิคา้ของลกูคา้ การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ปกตจิะเน้นการบันทกึประวตัิ
การซือ้ทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ การสรา้งความประทบัใจ ทีเ่กดิจากการสง่ผ่านขอ้มลูขา่วสารภายในครอบครวัและความ
เชื่อจากรุ่นหนึ่งไปอกีรุ่นหนึ่ง ดงันัน้การสร้างความประทบัใจในครัง้แรกจงึเป็นสิง่จ าเป็นรวมทัง้การรบัฟังปัญหา
ของลกูคา้กท็ าใหเ้กดิความพงึพอใจกบัลูกคา้ไดด้ว้ยและจะน าไปสูค่วามภกัดต่ีอตราสนิคา้ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี
 Zeithaml et al. (1996:37) กล่าวว่า การวดัความภกัดขีองผู้รบับรกิาร จะต้องค านึงถึงพฤติกรรม และ
กระบวนการคดิของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถวดัไดจ้ากกรอบความคดิเกีย่วกบัความตัง้ใจในธุรกจิของผูร้บับรกิารผ่าน
แบบจ าลอง Behavioral Intention Battery ซึ่งประกอบด้วย 4 มติิ ที่สามารถน าไปใชว้ดัความภกัดขีองลูกคา้ทีม่ี 
ต่อองค์กร คอื พฤติกรรมบอกต่อ (Word-of-Mouth Communication) ความตัง้ใจซื้อ(Purchase Intention) ความ
อ่อนไหวต่อปัจจัยราคา (Price Sensitivity) และพฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavioral) คือ การ
รอ้งเรยีนเมื่อเกดิปัญหา อาจจะรอ้งเรยีนกบัผูใ้หบ้รกิาร บอกต่อผูอ้ื่น ส่งเรื่องไปยงัหนงัสอืพมิพ ์ซึง่เป็นการวดัการ
ตอบสนองต่อผูบ้รโิภค 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีต้องการศึกษาในงานวิจยัน้ี คอื ผู้บรโิภคที่เคยซื้อหรอืใช้ผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอยทีไ่ม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางจากเคานเตอร์จ าหน่ายในโรงพยาบาลเอกชน 55 โรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร               
โดยค านวณ จากสูตรที่ใช้ในการหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้
ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว ้15 คน รวมขนาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นจ านวน 400 คน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling) ระบุจ านวนตัวอย่างโดยการ
ก าหนดโควตา (Quota Sampling) ใหแ้ต่ละโรงพยาบาล ซึง่จากวธิดีงักล่าวจะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เชงิปรมิาณ ค าถามประกอบดว้ย 4 ส่วน 
ไดแ้ก่  
 1. ขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Questions)  
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแบบสอบถามเป็นแบบประเมนิค่าความส าคญั ใชม้าตราวดัระดบั
ความถีแ่บบสเกลอนัตรภาค (Interval scales) ม ี4 ระดบั  
 3. ขอ้มูลด้านความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่าความจงรกัภักดี             
ใชม้าตราวดัระดบัความถีแ่บบสเกลอนัตรภาค (Interval scales) ม ี4 ระดบั  
 4. พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ต่างๆ กับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          
ในการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) อธบิายลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
และสถติเิชงิอนุมาน สถติ ิt-test, f-test, การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance)
ดว้ยสถติ ิF-test,  ค่าสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาขอ้มูลลกัษณะประชากรกบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีสภาพผิวผสม สถานภาพโสด            
มรีะดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีประกอบพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
มากกว่า 45,001 บาท  
 ผลการศกึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดต่อผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภค           
มทีศันคตต่ิอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผูบ้รโิภคมทีศันคตวิ่าผลติภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กดิอาการแพ้และ
ระคายเคอืงมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 

ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ทศันคตดิา้นราคาต่อความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัผลทีไ่ดร้บัในการบ ารุง
ผวิหน้า อยู่ในระดบัมากทีส่ดุโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33   

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ผู้บรโิภคมคีวามเหน็ว่าเคาน์เตอร์จ าหน่าย
ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ขา้ถงึง่าย เหน็เด่นชดั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 

ด้านส่งเสรมิการขายโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ผู้บรโิภคมคีวามเหน็ว่ามีการจดัเซท็โปรโมชัน่ราคา
พเิศษบ่อยครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45    

ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผู้บรโิภคมคีวามเหน็ว่าพนักงานขายยิม้แยม้แจ่มใสมอีธัยาศยั
ไมตร ีโดยมคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 3.69 

ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเคาน์เตอรจ์ าหน่าย
สะอาด สวยงาม และในขอ้มป้ีายแจง้ราคา สว่นลด และโปรโมชัน่ทีเ่หน็เด่นชดั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38     

ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้บริโภคมีความเห็นว่าพนักงานขายมีการเสนอ/              
แจง้โปรโมชัน่ใหก้บัลกูคา้ ณ จุดจ าหน่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 
 ผลการศึกษาข้อมูลด้านความจงรกัภักดีที่มีต่อตราสนิค้าของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูบ้รโิภคมรีะดบัความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.85 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกัพดูถงึผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยยีห่อ้นี้ในทางทีด่เีสมอ และในกรณี
ที่ต้องการสอบถามขอ้มูลผลติภณัฑ์ยี่ห้อนี้เพิม่เติม ผู้บรโิภคสามารถติดต่อไปยงัพนักงานขายได้โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.08 
 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดโดยรวมกบัความจงรกัภักดีต่อ
ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นสว่นประสม
การตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอยของผู้บรโิภคในโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายดา้น ดงันี้ 
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 1. ด้านผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบ 0.05 
 2. ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ             
ทีร่ะดบั 0.05 ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัรู้
ดา้นราคามากขึน้ กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยเพิม่ขึน้ปานกลาง 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ
ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทาง
เดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ด้านส่งเสริมการตลาดมากขึ้น ก็จะมีความจงรักภักดีต่อ
ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยเพิม่ขึน้เลก็น้อย  
 5. ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  
ทีร่ะดบั 0.05 ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัรู้ด้าน
บุคคลมากขึน้ กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 6.  ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื 
เมื่อผู้บรโิภคได้รบัรู้ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ มากขึน้ กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอย
เพิม่ขึน้ปานกลาง 
 7. ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภค  
ไดร้บัรูด้า้นกระบวนการ มากขึน้ กจ็ะมคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ลดเลอืนริว้รอยเพิม่ขึน้ปานกลาง 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยยีห่อ้ยูเซอรนี พบว่าผูบ้รโิภคสว่น
ใหญ่มีความถี่เฉลี่ยประมาณ 3.29 ครัง้ ในระยะเวลา 1 ปี และใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้เท่ากบั 
2,683.75 บาท ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชผ้ลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยยีห่อ้ยเูซอรนีมาเป็นเวลามากกว่า 3 ปี
ขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 30.50 
  
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภัณฑ์           
ลดเลอืนริว้รอยของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลและอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย           
ผลการศกึษา พบว่า 
 เพศ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริ้วรอยของผูบ้รโิภค เนื่องจากปัจจุบนั
ผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยัใหค้วามสนใจในการดูแลผวิหน้าเพิม่มากขึน้และมกัจะใชส้นิคา้ผลติภณัฑย์ีห่อ้เดมิเน่ืองจาก
กงัวลว่าจะมอีาการแพจ้งึไม่ค่อยเปลีย่นยีห่อ้ใหม่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มานพพร อธคิมบดี และศรณัยพงศ ์
เทีย่งธรรม (2552) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑน์วตักรรมเวชส าอางของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ศกึษากรณี Demo Care ของบรษิัท บู๊ทส ์รเีทล(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการซือ้ผลติภณัฑน์วตักรรมทีป่ระกอบดว้ย บุคคลทีม่ี
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อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ความถีใ่นการซือ้ต่อครัง้ ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้และแหล่ง
การรบัรูข้อ้มลูแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 สภาพผวิของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีภาพผวิแหง้มคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยมากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีภาพผวิ
มนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องมาจาก ผูบ้รโิภคทีม่ผีวิแหง้มคีวามต้องการใชผ้ลติภณัฑล์ดเลอืน
ริว้รอยทีม่คีุณภาพและเป็นเวชส าอางซึง่มกีารรบัรองคุณภาพจากแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ และผูบ้รโิภคทีม่สีภาพผวิมนั 
มคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยน้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีภาพผวิผวิผสม (ผวิมนับรเิวณหน้าผาก จมกู 
คาง) เนื่องมาจาก ผู้บริโภคที่มสีภาพผิวมนัมกัจะมปัีญหาเรื่องความมนัส่วนเกิน และมีแนวโน้มเกิดสวิได้ง่าย 
ดงันัน้ในการเลอืกซื้อผลติภัณฑ์ที่จ าหน่ายในท้องตลาดเพื่อผู้บรโิภคกลุ่มนี้ ควรมคีุณสมบตัิในการช่วยควบคุม
ความมนับนใบหน้า และเน้ือครมีบางเบา ไม่ก่อใหเ้กดิสวิทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสภาพผวิมนัเป็นส าคญั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณัฐชา  ประวาลปัทม์กุล (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อซื้อเครื่องส าอาง ของ
นักศกึษาหญงิระดบัปรญิญาตรคีณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีภาพผวิผสม ผวิแหง้ ผวิมนั และผวิธรรมดา ตามล าดบั มพีฤตกิรรมการตดัสินใจ
ซือ้เครื่องส าอางทีแ่ตกต่างกนั 
 สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภค 
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มสถานภาพสมรส                    
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ค ารณ สนัติพรวิทย์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้ายี่ห้อนีเวีย ส าหรบัผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางบ ารุงผวิหน้ายีห่อ้นีเวยี ส าหรบัผูช้ายวยัท างานไม่แตกต่างกนั  
 ระดบัการศกึษาสงูสดุมคีวามสมัพนัธก์บัจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
0.01 ซึ่งผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดปรญิญาตร ีมคีวามจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอย มากกว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุสงูกว่าปรญิญาตร ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุพเรศ สอนสมบรูณ์ (2550) ศกึษา
เรื่องแรงจูงใจซื้อเครื่องส าอางส าหรบัลูกค้าในระบบขายตรง เขตกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบว่า ลูกค้าในระบบ 
ขายตรง เขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ สถานภาพ รายได้อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจซื้อ
เครื่องส าอางในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัจงรกัภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดย
ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีความจงรกัภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยน้อยกว่า 
ผู้บริโภคที่มอีาชพีพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคที่มี
อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มคีวามคาดหวงัจากองคก์รเรื่องบุคลกิภาพและภาพลกัษณ์ทีด่ดู ีถอืเป็นตวัแทนและ
ภาพลกัษณ์ขององค์กร หรอื การท างานในสายอาชพีที่ต้องพบปะลูกค้า  ท าให้มคีวามจ าเป็นในการดูแลรูปร่าง 
ผวิพรรณใหส้วยงาม ส่งผลใหม้พีฤตกิรรมรกัสวยรกังาม เอาใจใส่ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และร่างกายของตนเอง
อยู่เสมอ จงึท าใหต้้องหาขอ้มูลต่างๆ เพื่อมาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางเมื่อเกดิความมัน่ใจ
ในคุณภาพของผลติภณัฑ์ใดๆ แล้วมกัจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์ยีห่้อเดมิไม่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
รงัสยิา พวงจติร (2555) ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของผูบ้รโิภคหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของเครื่องส าอาง Oriental 
Princess แตกต่างกนั 
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 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
0.01 อาจเป็นเพราะว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑท์ีม่ ี
ราคาประมาณ 10% ของเงนิเดอืนถือเป็นช่วงรายได้ที่ค่อนขา้งน้อย ดงันัน้ต้นทุนในการเปลี่ยนยี่ห้อผลติภัณฑ์              
จงึมคีวามส าคญัค่อนขา้งมากกบัผู้บรโิภคกลุ่มนี้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยรตัน์ ณ สงขลา (2546) ศกึษา 
การส ารวจปัจจยัทีใ่ช้ในการเลอืกซื้อเครื่องส าอางเพื่อดูแลผวิพรรณของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัใชปั้จจยัในการเลอืกซือ้เครื่องส าอางโดยรวมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณัฐพล ยะจอม (2549). ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางของ
ผู้ชายในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่ารายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของผู้ชาย             
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดในดา้นต่างๆ กบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑ์
ลดเลอืนริว้รอย 
 ดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติสิอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปุญญสิา สมฟองทอง (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมการตลาด การค านึงต่อ
การดูแลสุภาพด้านความงามและการรบัรู้ความความแตกต่างที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อครมีบ ารุงผิวหน้า 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มผีลต่อการการตดัสนิใจซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูบ้รโิภคส่งผลอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างของผู้บรโิภคส่วนใหญ่ที่มสีภาพผวิปกติ ความ
คาดหวงัต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยในยี่ห้อต่างๆ มกัจะคล้ายๆกนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความชุ่มชื่นกบั              
ผวิเนื้อสมัผสัของผลติภณัฑ ์จงึไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ครีมบ ารุงผวิหน้าทีม่สี่วนผสมแตกต่างกนั แต่หาก
ผู้บรโิภคมสีภาพผวิที่บอบบาง แพ้ง่าย การเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ลดเลอืนริ้วรอยอาจจะต้องมคีวามเฉพาะเจาะจง            
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อลด             
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิการแพจ้ากผลติภณัฑ ์
 ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดีต่อผลิตภณัฑ์ลดเลือนริ้วรอยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนตช์ยั พดัน้อย (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ พบว่า ปัจจยัทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพและด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์และมผีลต่อความภกัดี เพราะจากผลการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภค          
มโีอกาสไม่ซือ้ซ ้าทัง้ในกรณีการขึน้ราคาของผลติภณัฑเ์ดมิ หรอืผลติภณัฑย์ีห่อ้อื่นมกีารลดราคา หรอืราคาถูกกว่า 
ย่อมส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ในครัง้ต่อไป เพราะผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยถอืเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือยจงึท าใหผู้บ้รโิภค
มคีวามอ่อนไหวต่อราคาค่อนขา้งสงูเช่นกนั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด การค านึงต่อการดแูลสภุาพดา้นความงามและการรบัรูค้วามความแตกต่างทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มผีลต่อการการตดัสนิใจซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า
ของผูบ้รโิภคส่งผลอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพราะปัจจุบนัผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑล์ดเลอืน  
ริว้รอยในทุกๆ ยีห่อ้ พยายามขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่การเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย และเมื่อผู้บริโภคสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยยี่ห้อต่างๆ ได้ง่ายขึน้ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายจงึไม่มสีง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ หรอืกระตุน้ใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้มากนกั  
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 ดา้นส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกลา้กมล สุรยินัต์ (2554) ศกึษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการและความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้เครื่องส าอางเกาหลแีบรนด ์ETUDE HOUSE 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการ
สง่เสรมิการขาย ดา้นการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ และ
ด้านการจดักิจกรรม มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีต่อตราสนิค้าเครื่องส าอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE                 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดย มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์ (2557) ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อความภกัดี                
ต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชัน่บ ารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอริน ในโรงพ ยาบาลเอกชน                   
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดคอืการสื่อสารที่จะท าให้ผู้บรโิภคการรบัรู้ต่อตราสนิค้า หรอืขอ้มูลและกจิกรรม
ต่างๆ ของผลติภณัฑม์ากยิง่ขึน้จงึมผีลต่อความจงรกัรกัดใีนดา้นต่างๆเช่นการซือ้ซ ้า การบอกต่อ การรวมกจิกรรม
ต่างตราๆ สนิคา้ รวมถงึการรอ้งเรยีนหรอืการสือ่สารกบัผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายไดม้ากขึน้ 
 ด้านบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังาวจิยัของ ฤด ีหลมิไพโรจน์ (2555) ซึง่พบว่า งานบรกิารเป็นงานละเอยีดอ่อนทีต่้อง
อาศยัหวัใจสมัผสัเท่านัน้ จงึจะสามารถจบัจุดและสนองความพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้โดยควรต้องมจีติส านึกแห่งงาน
บรกิาร บรกิารดว้ยการยิม้แยม้แจ่มใส บรกิารดว้ยความเตม็ใจ ต้องมคีวามพรอ้มเสมอขณะท างาน รูจ้กัตนเองและ
หน้าที่ของตนต้องให้ผู้รบับริการรู้สกึให้ได้ว่าเราคือ นักบริการมืออาชีพและการบริการอย่างจริงใจ เมื่อลูกค้า
ตอ้งการความช่วยเหลอืหรอืมสีิง่ทีค่วรจะท ากส็ามารถบรกิารลูกคา้ไดอ้ย่างอตัโนมตั ิเป็นต้น  ซึง่ส่งผลต่อทศันคติ
ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ในทางทีด่ยีิง่ขึน้ 
 ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังาวจิยัของ ธนัวา ธรีธรรมธาดา (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Skincare) ระดบั Counter Brand ของ ผู้บริโภคที่อาศยัอยู่               
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจยัที่น่าเชื่อถือรองรบั                   
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ระดับ Counter Brand ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัสถานทีจ่ าหน่าย ผลติภณัฑม์สีว่นผสมทีม่กีาร
วจิยัทีน่่าเชื่อถอืรองรบั เนื่องจากผูบ้รโิภคในปัจจุบนัมคีวามเร่งรบีในการด าเนินชวีติประจ าวนั  และต้องการความ
สะดวกสบายในการซื้อสนิค้า หากการเดนิทางไปเพื่อซื้อผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าตราสนิค้านัน้เป็นไปด้วยความ
ยากล าบากต่อผูบ้รโิภค กม็แีนวโน้มทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจไม่ซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิดงักล่าว และเหนือไปกว่านัน้
การจดัตกแต่งการออกแบบรา้นใหม้คีวามสวยงาม โดดเด่น มลีกัษณะเฉพาะจะสามารถดงึดูดผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
เพราะไม่เพื่อแต่ตวัผลติภณัฑเ์ท่านัน้ องคป์ระกอบทางกายภาพอื่นๆ ของตราสนิคา้ยงัสามารถสื่อใหเ้หน็ถงึความ
เป็นตวัตน และรสนิยมของผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย  
 ด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยอย่างมีนัยส าคญั              
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญ ทนัธะศริ ิ(2550) ศกึษาเรื่องการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คุณภาพการบริการและการบริหารประสงการณ์ลูกค้ากบัความภกัดีต่อตราสนิค้า กรณีศึกษา ร้านแมคโดนัลล์              
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการบรกิารและการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
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ต่อตราสนิค้า หากลูกค้ารู้สกึไว้วางใจในคุณภาพและบริการ ลูกค้าจะชกัชวนหรือแนะน าเพื่อนๆ ไปใช้บรกิาร             
เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยัขา้งต้น ท าใหท้ราบถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
ความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร                   
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการน าเสนอสนิคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม
และสามารถช่วยในการวางแผนและก าหนดกลยุทธท์างการตลาดได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด                  
ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะได ้ดงันี้ 
 1. ผู้ผลิตและ/หรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้
สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการและความพงึพอใจของกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย โดยเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่ี
สภาพผวิแหง้ ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 45,001 บาท เช่น การให้
สทิธพิเิศษต่างๆ เพื่อใหม้าใชบ้รกิารบ่อยขึน้ และเกดิการบอกต่อไปยงัคนใกลช้ดิทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั หรอืการให้
สทิธิพิเศษในการสมคัรสมาชิกเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ก าหนดเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรม            
การซือ้ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย สงูกว่ากลุ่มอื่นและมศีกัยภาพยนิดทีี่จ่ายงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑล์ดเลอืน
ริว้รอย สงูกว่ากลุ่มอื่นอกีดว้ย 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดีต่อผลิตภณัฑ์ลดเลือนริ้วรอย           
ของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัเสนอแนะในแต่ละดา้น ดงันี้ 
 ด้านราคา ผู้ผลิตและ/หรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวเพื่อลดริ้วรอย ควรตัง้ราคาให้เหมาะสมกบั
คุณภาพ และต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ที่ต้องการน าออกจ าหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภครบัรู้ถึงความคุ้มค่าที่จะได้รบั 
รวมถงึผูผ้ลติควรท าความเขา้ใจว่า ราคามผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภคและความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
ซึ่งควรค านึงถงึอ านาจการซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มนัน้ๆ พจิารณาถงึ
ความเหมาะสม คุม้ค่าต่อคุณภาพสนิคา้ หรอืตัง้ราคาใหม้คีวามหลากหลายตามปรมิาณของผลติภณัฑ ์เพื่อทีจ่ะท า
ให้ผลติภณัฑส์ามารถจ าหน่ายได้และเป็นทีต่้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และต้องตัง้ราคาใหส้อดคลอ้งกบั
ราคาของคู่แขง่ขนัเพื่อไม่ใหล้กูคา้มองว่าสนิคา้ราคาสงูหรอืต ่าไปเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ 
   ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ผลิตและ/หรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยควรให้ความส าคัญกับ             
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ โดยใช้พรีเซนเตอร์ที่มีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับตราสินค้า หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดแูลผวิพรรณซึง่เป็นทีย่อมรบัในกลุ่มลูกคา้ เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละความน่าเชื่อถอืต่อตราสนิคา้
และผลติภณัฑ ์และที่ส าคญัสื่อโทรทศัน์ยงัเป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มผู้บรโิภคได้ง่ายทีสุ่ด อกีทัง้ยงัช่วยในการ
เพิม่ยอดขายใหก้บัผูผ้ลติมากขึน้ เมื่อผูบ้รโิภคต้องการซือ้ผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยจะนึกถงึตราสนิคา้ของผูผ้ลติ 
และจะเลอืกซือ้เป็นอนัดบัแรกๆ อกีด้วย หรอืการจดัโปรโมชัน่เกี่ยวกบัการบอกต่อ (Buzz) โดยใชก้ลุ่มเพื่อนทีม่ี
สว่นในการแนะน า ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์ รวมถงึการใหส้ว่นลดทางการคา้ส าหรบัลกูคา้ทีแ่นะน าใหเ้พื่อนมาซือ้
ผลติภณัฑ ์เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความจงรกัภักดต่ีอผลิตภณัฑ์ลดเลือนริ้วรอย รวมไปถึงการมโีปรโมชัน่ในการส่งเสรมิการตลาดที่ช่วยกระตุ้น
ยอดขาย ทีต่รงกบัความต้องการของลูกคา้ เช่น การแจกผลติภณัฑข์นาดทดลอง การสะสมแตม้เพื่อรบัรางวลัหรอื
ส่วนลดเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด           
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดง้่ายมากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการรกัษาและขยายฐานลกูคา้ใหม้ากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
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 ดา้นบุคคล ผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย ควรก าหนดมกีารฝึกอบรมพนักงานใหม้ี
ความรู ้ความช านาญในผลติภณัฑ ์และทกัษะในดา้นภาษาและการสื่อสาร การสอบถาม และการวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหส้ามารถอธบิายสรรพคุณของผลติภณัฑร์วมถงึใหค้วามรูด้า้นผลติภณัฑท์ีเ่หมาะกบัแต่ละ
สภาพผิว หรือสภาพปัญหาผิวที่แตกต่างกันให้กับลูกค้าได้ และเมื่อลูกค้ามีข้อสงสยัเกี่ยวกับสรรพคุณของ
ผลติภณัฑ์จะต้องสามารถแกข้อ้สงสยัของลูกค้าได้อย่างชดัเจนและถูกต้อง รวมถึงการออกแบบเครื่องแบบของ
พนักงานขายใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกแห่งและดูทนัสมยั สวยงาม มคีวามสุภาพ และภูมฐิาน เพราะพนักงาน
คอืผูท้ีจ่ะส่งมอบผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอยทีม่คีุณภาพใหก้บัลูกคา้  รวมถงึมชี่องทางในการใหบ้รกิารหลงัการขาย
แก่ลูกคา้ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืสอบถามเกีย่วกบัปัญหาต่างๆ จากการใชผ้ลติภณัฑ์ จะช่วยเพิม่ความน่าเชื่อ 
และความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ก่อใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ใหเ้พิม่ขึน้ 
 ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑล์ดเลอืนริว้รอย ควรออกแบบตกแต่ง
สถานที ่และองคป์ระกอบทางกายภาพต่างๆ ใหส้วยงามจดัวางสนิคา้ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย แยกสนิคา้ใหเ้ป็น
หมวดหมู่ มีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเพยีงพอทุกครัง้ที่ลูกค้าต้องการซื้อ มีป้ายราคาแสดงที่ชดัเจน เพื่อให้ผู้บรโิภค
สามารถเขา้ถึงสนิค้าได้ง่าย ใช้ประโยชน์ด้านองค์ประกอบทางกายภาพในการสื่อถึงภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า  
เพื่อใหเ้กดิการรบัรู้ การจดจ า และสร้างความภกัดต่ีอตราสนิค้าให้เพิม่ขึน้ ย่อมส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่ง            
ทางการตลาดในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 นิพนธฉ์บบันี้สาร  ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารย.์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู ทีใ่หเ้กยีรตริบัเป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์โดยใหค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยั
ฉบบันี้ด้วยความห่วงใย นับตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จ เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัรู้สกึ
ซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการ
ในการสอบสารนิพนธ ์ตรวจแบบสอบถาม และใหค้ าแนะน าถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง
อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรู ้ทัง้

คุณในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ และขอขอบ เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 
เจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผู้มสี่วนส าเรจ็ต่องาน              
วจิยันี้ ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทุกท่านที่กรุณาตอบ
แบบสอบถาม พรอ้มทัง้ความช่วยเหลอืและเอือ้เฟ้ือในดา้นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่องานวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และขอขอบคุณทุกคนในครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติ และ เพื่อน
ร่วมงาน ทุกคน ทีค่อยห่วงใย ดูแลและคอยช่วยเหลอืทุกๆ ดา้น รวมทัง้ยงัคอยเป็นก าลงัใจเสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมี
ความมุมานะ พยายามจนประสบความส าเรจ็ในวนัน้ี  
          สดุทา้ยนี้ คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบชูาแด่คุณบดิามารดา 
ครูและอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ อบรมสัง่สอนแลวางรากฐานแห่งการศึกษาแก่ผู้วจิยั           
หวงัว่างานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจ และเกีย่วขอ้ง หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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