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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องสําอางอเนกประสงค์ของสตรีวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ 

สภุาพสตรวียัทาํงานทีเ่คยซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคท์ีท่าํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 390 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 สุภาพสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงคแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด การตดัสนิใจซือ้ เครื่องสาํอางอเนกประสงค ์
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study Marketing Mix related to the Buying Decisions of 

Working Age Women regarding Multipurpose Cosmetics in the Bangkok Metropolitan area. The sample 

consisted of a total of three hundred and ninety women working in the Bangkok metropolitan area. This 

questionnaire was constructed and used as the tool for collecting data in this study. The data was 

statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing 

employed a t-test, a One-Way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 

 The results of hypotheses testing are as follows. 

 The women in this study who worked in Bangkok Metropolitan area with different age made 

different buying decisions regarding multipurpose cosmetics at a statistically significant level of 0.01. 

 The marketing mix aspects of product and place are related to the buying decisions of working 

age women in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.01. The correlation 

was the same direction and at a low level. 

 The marketing mix aspects of price and promotion are related to the buying decisions of working 

age women in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.01. The correlation 

was the same direction and at a moderate level. 

 

Keywords: Marketing Mix, Buying Decisions, Multipurpose Cosmetics 

 

บทนํา  

 ความสวยความงามเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัผูห้ญงิมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั และไดร้บัความสนใจจากทุกสงัคม 

ทุกชาตแิละทุกยุคทุกสมยั ผูห้ญงิจงึพยายามทีจ่ะทาํใหต้วัเองดดูอียู่เสมอตัง้แต่หวัจรดเทา้เพื่อใหส้ามารถเขา้สงัคม

ไดอ้ย่างมคีวามมัน่ใจ มบีุคลกิทีส่ง่างาม ดมูคีวามน่าเชื่อถอื ทาํใหด้มูฐีานะและยกระดบัทางสงัคมซึง่สิง่ทีข่าดไม่ได้

เลยสําหรับผู้หญิงคือเครื่องสําอาง ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้หญิงทุกวัยในปี 2556 ตลาด

เครื่องสาํอางทัว่โลกมมีูลค่ากว่า 55 พนัล้านเหรยีญสหรฐัซึ่งเติบโตจากปีก่อนประมาณ 5 เปอรเ์ซน็ต์ และมกีาร

คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสาํอางจะเตบิโตขึน้อกีเรื่อยๆ เน่ืองจากผูค้นรบัเครื่องสาํอางเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชวีติ 

และยงัมคีวามนิยมทีจ่ะพกพาเครื่องสาํอางไปไหนมาไหนดว้ยเสมอ เพื่อใหส้ามารถแต่งเตมิเครื่องสาํอางไดร้ะหวา่ง

วนั ในปี 2557 จงึพบว่าผูผ้ลติและคดิคน้เครื่องสาํอางหลายรายเริม่เหน็แนวโน้มและพฤตกิรรมการใชเ้ครื่องสาํอาง

ดงักล่าวจงึมกีารการนําเสนอเครื่องสาํอางอเนกประสงค ์(Multipurpose cosmetics) ออกสูต่ลาด 

 จากเหตุผลขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงคข์องสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาถงึการตดัสนิใจซื้อ 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ คดิคน้ พฒันาและวจิยัผลติภณัฑใ์หม่ และศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้ เพื่อทีจ่ะนําไปพฒันาแผนกลยุทธท์างการตลาดสาํหรบัผูป้ระกอบการเพื่อโอกาสเตบิโตทางธุรกจิอย่าง

ต่อเน่ืองในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพรายไดต่้อเดอืน 

และอาชพี ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ราคาช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด กบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอสิระประกอบดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้

ต่อเดอืน อาชพีและสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจาํหน่ายการสง่เสรมิการตลาด 

 2. ตวัแปรตามประกอบดว้ยการตดัสนิใจซื้อเครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานงานวิจยั 

 1. สุภาพสตรีวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดบั

การศกึษา สถานภาพ รายได้ต่อเดอืน และอาชพีที่แตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ที่

แตกต่างกนั 

 2.สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอืสภุาพสตรวียัทาํงานทีเ่คยซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคท์ีท่ํางานอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือสุภาพสตรีวยัทํางานที่เคยซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ที่

ทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 390 ตวัอย่าง 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 

การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 

 1. การวเิคราะหเ์ชงิพรรณา (Descriptive statistic) ในการวเิคราะหเ์ชงิพรรณาจะใชค้วามถี่ (Frequency) 

และเปอรเ์ซน็ต ์(Percentage) ในการอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 

รายได้ต่อเดอืน และอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง และการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)ในการอธบิายสว่นประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจซือ้ 

 2. การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential statistic) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี 

  2.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา 

สถานภาพ รายได ้และอาชพีทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ ONE Way ANOVA 

  2.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ราคาช่อง

ทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด กบัการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรวียั
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ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์คอื Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient 

 

สรปุผลการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพรายไดต่้อเดอืน และอาชพีโดยแจกแจงจาํนวน และค่ารอ้ยละ 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 390 ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มอีายุ 25-34 ปี

จาํนวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.9 ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีจาํนวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

69.5สถานภาพโสด/ หมา้ย / หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จํานวน 316 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.0รายไดต่้อเดอืน รายไดต่้อ

เดอืน15,001 - 30,000 บาทและตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป123 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5  และอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน จาํนวน303 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.7 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยด้านผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยการนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 จากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า ระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความ

ปลอดภยัในการใช ้มคีวามสาํคญัในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ตราสนิคา้มชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัคุณสมบตัขิอง

เครื่องสาํอางอเนกประสงค ์บรรจุภณัฑส์วยงามและทนัสมยั ความหลากหลายของเฉดส ีและความหลากหลายของ

การใชง้าน (ใชท้าไดห้ลายบรเิวณ)โดยมคีวามสาํคญัในระดบัมาก 

 ดา้นราคาโดยรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพและความ

คุม้ค่าด้านราคาเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องสําอางปกติทีใ่ชอ้ยู่มคีวามสําคญัในระดบัมากที่สุดและความเหมาะสม

ของราคากบัตราสนิคา้ และความเหมาะสมของราคากบัความหลากหลายของการใชง้านอยู่ในระดบัมาก  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยสถานทีจ่ดัจําหน่ายตัง้อยู่ใน

แหล่งที่น่าเชื่อถือความสะดวกในการหาซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์การให้บรกิารขอ้มูลเกี่ยวกบัรายละเอยีด

ผลติภณัฑผ่์านทางเวบ็ไซตแ์ละความโดดเด่นของสถานทีจ่ดัจาํหน่ายมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

 ด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมมรีะดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากโดยการจดัโปรโมชัน่ลดราคามี

ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และการใหบ้รกิารและแนะนําผลติภณัฑข์องพนกังานขาย การแจกตวัอย่างสนิคา้

ขนาดทดลองการแถมตวัอย่างสนิคา้ขนาดทดลอง เมื่อซือ้ผลติภณัฑใ์นตราสนิคา้เดยีวกนั การจดักจิกรรมต่างๆ ณ 

จุดขาย เช่น มกีารสาธติการใชผ้ลติภณัฑ ์การใหท้ดลองใชฟ้ร ีและแรงจงูใจในการซือ้ผ่านโฆษณา โดยใชบุ้คคลผูม้ี

ชื่อเสยีง หรอืดาราดงัมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเครือ่งสาํอางอเนกประสงค ์จากการวเิคราะห์

การตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคส์ามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ระดบัความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดบัมากซึ่งระดับความคิดเห็นต่อการตัดสนิใจซื้อเมื่อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคม์รีาคาไม่แพงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดข้องผูซ้ือ้ การตดัสนิใจซือ้เมื่อมเีพื่อนหรอืบุคคล

อื่นทีรู่จ้กัแนะนําใหใ้ช ้และการตดัสนิใจซือ้จากการบรกิารของพนกังานขายอยู่ในระดบัมาก 
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานจาํนวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1สุภาพสตรีวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือ

เครือ่งสาํอางอเนกประสงคแ์ตกต่างกนั 

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 สุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสําอางอเนกประสงค์แตกต่างกนัจากการวจิยัพบว่า สุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุ

แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยสุภาพสตรีวัยทํางานที่มีอายุ 15-24 ปี มีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงค์ แตกต่างจากสุภาพสตรีวยัทํางานที่มีอายุ 25-34 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั0.01 ซึ่ง

สภุาพสตรวียัทาํงานทีม่อีายุ 15-24 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคม์ากกว่าสภุาพสตรวียัทาํงานทีม่ี

อายุ 25-34 ปีและสภุาพสตรวียัทาํงานทีม่อีายุ 15-24 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงค ์แตกต่างจาก

สภุาพสตรวียัทาํงานทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 ซึง่สภุาพสตรวียัทาํงานทีม่อีายุ 15-

24 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคม์ากกว่าสภุาพสตรวียัทาํงานทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป 

 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.2 สุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคแ์ตกต่างกนัจากการวจิยัพบว่าสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครที่

มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อที่ 1.3 สุภาพสตรีวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคแ์ตกต่างกนัจากการวจิยัพบว่าสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครที่

มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสําอางอเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานขอ้ที ่ 1.4 สุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีาร

ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคแ์ตกต่างกนัจากการวจิยัพบว่าสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครที่

มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 สภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้

เครื่องสําอางอเนกประสงคแ์ตกต่างกนัจากการวจิยัพบว่าสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพี

แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเครื่องสาํอางอเนกประสงค์

ของสุภาพสตรีวยัทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสําอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจากการวจิยัพบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดียวกัน ในระดับตํ่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยความสวยงามและทันสมัยบรรจุภัณฑ์ความ

หลากหลายของการใช้งาน (ใชท้าได้หลายบรเิวณ) และคุณสมบตัขิองเครื่องสาํอางอเนกประสงคม์คีวามสมัพนัธ์
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การตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดับตํ่าตราสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จ ัก และความหลากหลายของเฉดสีมีความสมัพันธ์การตัดสินใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก 

ส่วนคุณภาพของเครื่องสําอางอเนกประสงค์และความปลอดภัยในการใช้ไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

อเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจากการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ราคาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรีวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยความเหมาะสมของราคากบัความหลากหลายของการใช้

งานมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง ส่วนความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ความเหมาะสมของราคากบักบั

ตราสนิคา้ และความคุม้ค่าดา้นราคาเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องสาํอางปกตทิีใ่ชอ้ยู่ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานข้อที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีความสมัพนัธ์กับการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจากการวจิยัพบว่าส่วน

ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยตวัแปรทัง้

สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยความสะดวกในการหา

ซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคค์วามโดดเด่นของสถานทีจ่ดัจําหน่าย การใหบ้รกิารขอ้มูลเกีย่วกบัรายละเอยีด และ

สถานที่จดัจําหน่ายตัง้อยู่ในแหล่งทีน่่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงค์ของ

สภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจากการวจิยัพบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ของ

สุภาพสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยการจดัโปรโมชัน่ลดรา

คามคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ส่วนการแจกตวัอย่างสนิค้าขนาดทดลองการแถมตวัอย่างสนิค้าขนาด

ทดลอง เมื่อซือ้ผลติภณัฑใ์นตราสนิคา้เดยีวกนัการจดักจิกรรมต่างๆ ณ จุดขาย เช่น มกีารสาธติการใชผ้ลติภณัฑ ์

การใหท้ดลองใชฟ้รกีารใหบ้รกิารและแนะนําผลติภณัฑข์องพนกังานขาย และแรงจูงใจในการซือ้ผ่านโฆษณา โดย

ใชบุ้คคลผูม้ชีื่อเสยีง หรอืดาราดงัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรวียั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 

อภิปรายผล 

จากการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสนิใจซื้อเครื่องสาํอาง

อเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
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 1. สุภาพสตรีวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงค์แตกต่างกนั โดยสุภาพสตรีวยัทํางานที่มีอายุ 15-24 ปี มีการตัดสนิใจซื้อมากกว่าสุภาพสตรีวยั

ทาํงานทีม่อีายุ 25-34 ปีและอายุ3 ปีขึน้ไปเน่ืองจากเครื่องสาํอางอเนกประสงคเ์ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่

ที่ออกสู่ตลาด ทําให้ผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่น และวยัเริ่มทํางาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องมคีวามทนัสมยั 

อยากจะทดลองสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อมีการแนะนําจากเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่รู้จกั ราคาของเครื่องสําอาง

อเนกประสงคไ์ม่แพงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายได้ หรอืเมื่อไดร้บัการบรกิารทีด่ขีายพนักงานขาย สามารถตดัสนิใจ

ซือ้ไดง้่ายกว่า สภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 25-34 ปี และอายุ 35 ปีขึน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ นิธนิันท ์ชชัมนมาศ (2551) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องสําอางยี่หอ้ The Body Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุ

แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางยี่หอ้ The Body Shop ดา้นความถี่ในการซือ้แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2. สุภาพสตรีวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องสําอางอเนกประสงค์ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากในปจัจุบนัผู้บรโิภคมีความสามารถในการเขา้ถึงข้อมูลของ

ผลติภณัฑ์ง่าย ไม่ว่าจะเป็นอนิเตอรเ์น็ต สื่อสงัคมออนไลน์ หรอืแมก้ระทัง่จากพนักงานขายผลติภณัฑเ์อง ทําให้

ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัสามารถได้รบัข้อมูลได้จากหลายแหล่งของข้อมูล และเครื่องสําอาง

อเนกประสงคก์เ็ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ทีอ่อกสู่ตลาด และมหีลากหลายตราสนิคา้ หลายระดบัราคาใน

ตลาด ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทําให้ระดับการศึกษาของผู้บริโภคไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคซ์ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีธรีะยุทธสกุล (2553) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลขีองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางนําเขา้จากประเทศเกาหลดีา้น

ความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3. สภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

อเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนัเน่ืองจากเครื่องสาํอางอเนกประสงคเ์ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ทีอ่อกสู่ตลาด 

ทําให้ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่ต้องการมีความทันสมัย อยากจะทดลองสินค้าใหม่ๆอยู่ เสมอ ตัดสินใจซื้อ

เครื่องสําอางอเนกประสงค์เมื่อมีการแนะนําจากเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่รู้จกั หรือเมื่อได้รับการบริการที่ดีขาย

พนกังานขายโดยสถานภาพไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธนิันท ์ชชัมนมาศ (2551)  

ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสําอางยี่หอ้ The Body 

Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

เครื่องสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ดา้นความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4. สุภาพสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในปจัจุบนัมแีนวโน้มที่จะเสรมิความ

มัน่ใจและความสวยงามโดยใชเ้ครื่องสาํอางเขา้มาเป็นตวัช่วยในชวีติประจําวนั ดงันัน้รายไดต่้อเดอืนจงึไม่มผีลต่อ

การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์ และด้วยการที่เครื่องสําอางอเนกประสงค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น

นวตักรรมใหม่ จงึทําใหก้ารตดัสนิใจซือ้เพื่อทดลองใชม้มีากขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิธนิันท์ ชชัมนมาศ 

(2551) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสําอางยีห่้อ The 

Body Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ดา้นความถี่ในการซือ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 
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 5. สุภาพสตรวียัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงคไ์ม่แตกต่างกนัเน่ืองจากเครื่องสาํอางอเนกประสงคเ์ป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ จงึทําใหก้าร

ตดัสนิใจซื้อเพื่อทดลองใช้มมีากขึน้ โดยอาชพีไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิธนิันท ์       

ชชัมนมาศ (2551) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

ยีห่อ้ The Body Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ดา้นความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

 6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคเหน็ว่า เครื่องสาํอางอเนกประสงคม์ตีราสนิคา้มชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กับรรจุภณัฑส์วยงาม

และทนัสมยัความหลากหลายของการใชง้าน (ใชท้าไดห้ลายบรเิวณ)ความหลากหลายของเฉดส ีและคุณสมบตัขิอง

เครื่องสาํอางอเนกประสงคจ์ะทาํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคเ์พิม่ขึน้ในระดบัตํ่าซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ เชดิชยั ดวนใหญ่ (2557) ที่ศกึษาเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์วชสาํอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณใน

การซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปาน

กลาง เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคเหน็ว่าเครื่องสาํอางอเนกประสงคม์รีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพราคาเหมาะสมกบัตรา

สินค้า ราคาเหมาะสมกับความหลากหลายของการใช้งาน และความคุ้มค่าด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ

เครื่องสําอางปกติที่ใช้อยู่ จะทําให้มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดชัย ดวนใหญ่ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชสาํอางรกัษาสวิยีห่อ้ยูเซอรนิของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์วชสาํอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณใน

การซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 8. ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

ในระดบัตํ่า เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคเหน็ว่ามคีวามสะดวกในการหาซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคค์วามโดดเด่นของ

สถานทีจ่ดัจําหน่าย การใหบ้รกิารขอ้มูลเกีย่วกบัรายละเอยีดผลติภณัฑผ์่านทางเวบ็ไซต์ และสถานทีจ่ดัจําหน่าย

ตัง้อยู่ในแหล่งทีน่่าเชื่อถอื จะทาํใหม้กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคเ์พิม่ขึน้ในระดบัตํ่าซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ เชิดชัย ดวนใหญ่ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชนเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 9. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องสาํอางอเนกประสงคข์องสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคเหน็ว่ามกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคาการแจกตวัอย่างสนิคา้ขนาดทดลอง

การแถมตวัอย่างสนิคา้ขนาดทดลอง เมื่อซือ้ผลติภณัฑใ์นตราสนิคา้เดยีวกนัการจดักจิกรรมต่างๆ ณ จุดขาย เช่น 

มกีารสาธติการใช้ผลติภณัฑ์ การให้ทดลองใช้ฟร.ี การให้บรกิารและแนะนําผลติภณัฑ์ของพนักงานขาย และ

แรงจูงใจในการซื้อผ่านโฆษณา โดยใช้บุคคลผู้มีชื่อเสยีง หรือดาราดงัจะทําให้มีการตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอาง

อเนกประสงค์เพิ่มขึ้นในระดบัปานกลางซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เชิดชยั ดวนใหญ่ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง 

ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์วชสาํอางรกัษาสวิยีห่อ้ยเูซอรนิ

ของผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นส่งเสรมิ

การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคใน

โรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  

 1. จากผลการศึกษา ผู้ประกอบการสามรถกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัสภุาพสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 15-24 ปี เน่ืองจากเป็นผู้

ทีม่กีารตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางอเนกประสงคม์ากทีส่ดุ 

 2. ผู้ประกอบการควรพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยการกําหนดราคาให้เหมาะสมกบั

คุณภาพ และทาํใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึความคุม้ค่าของราคาผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางอเนกประสงคเ์มื่อเปรยีบเทยีบกบั

เครื่องสาํอางปกติทัว่ไป เน่ืองจากผูบ้รโิภคให้ความสาํคญัระดบัมากทีสุ่ด และยงัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ในระดบัปานกลาง 

 3. ผูป้ระกอบการควรพฒันาสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยการจดัโปรโมชัน่ลด

ราคา เช่น ซือ้สนิคา้ชิน้แรก ลดราคา 10% ซือ้ 2 ชิน้ลดราคา 20% เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัระดบัมากทีส่ดุ 

และยงัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ใน

ระดบัปานกลาง 

 4. ผูป้ระกอบการควรพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยการสรา้งความ

โดดเด่นของสถานทีจ่ดัจาํหน่าย เช่น จดัและออกแบบสถานทีจ่ดัจาํหน่ายโทนสดีาํ เน่ืองจากเป็นสทีี่บงบอกถงึคาม

ลกึลบัน่าคน้หา ตดิไฟ LED และจดัชัน้วางใหเ้หน็ผลติภณัฑช์ดัเจน เน่ืองจากผู้บรโิภคใหค้วามสาํคญัระดบัมาก 

และยงัพบว่าสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ใน

ระดบัตํ่า 

 5. ผูป้ระกอบการควรพฒันาสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑข์องเครื่องสาํอางอเนกประสงคโ์ดย

พฒันาคุณสมบตัิหลกัของเครื่องสําอางค์อเนกประสงค์ ให้มีความหลากหลายของการใช้งานตามการรบัรู้ของ

ผูบ้รโิภค สามารถใชท้าตกแต่งไดท้ัง้บรเิวณตา แกม้ และปากและสะดวกในการพกพา เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหร้ะดบั

ความสาํคญัน้อยทีส่ดุ แต่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ในระดบัตํ่า  
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์

อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาในการให้คําแนะนํา ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้

ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์         

ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการ

สอบสารนิพนธ ์และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทําวจิยั 

ชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวิชา

ความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสงการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจน

ผูท้ีม่สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง และเพื่อนของผู้วจิยัที่ให้การสนับสนุน และให้

กําลังใจเสมอมา ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบคุณผูท้ีม่สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีไ่ม่ไดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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