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บทคดัย่อ 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ี กําหนดความมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางตราสินค้าหน่ึงของไทย สําหรับผู้หญิงวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าเพศหญิงที่ใช้เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิสีุม่แบบเจาะจง และสุม่ตวัอย่างโดยการ

กําหนดโควตา เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้น 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ อาย ุ25 - 34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกวา่ 25,000 บาทขึน้ไป  

 2.  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 

โดยทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดา้นผลติภณัฑ ์และ ดา้นพนกังาน รองลงมาคอื ดา้น

ราคา ดา้นชอ่งทางจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึง ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ 3 ครัง้ ภายใน

ระยะเวลา 6 เดอืน และมค่ีาใชจ้า่ยในการซือ้เครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึง โดยเฉลีย่ประมาณ 1,005 บาทต่อครัง้  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1.  ผูห้ญงิวยัทาํงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย 

แตกต่างกนั ด้านความถี่การซือ้โดยเฉลีย่ในระยะเวลา 6 เดอืน และดา้นมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2.  ผูห้ญิงวยัทํางานที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้า

หน่ึงของไทย แตกต่างกนั ดา้นมลูค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3.  ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตรา

สนิค้าหน่ึงของไทย ด้านความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 6 เดอืน พบว่าด้านกระบวนการ มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทยในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 และในดา้นกายภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทยในทศิทางตรงขา้ม

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.1 
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 4.  ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย ดา้นมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 1.1 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิบรกิาร การซือ้ เครือ่งสาํอาง 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study attitude of service marketing mix factors 

affecting purchasing behavior of workingwomen’s on cosmetic products of a Thai Brand in 

Bangkok metropolis. The sample used in this study is 400 feminine of working women who buy 

cosmetic products at a Thai brand store in Bangkok metropolis, which is randomly selected by 

purposive sampling and quota sampling methods. The data is analyzed in percentage through 

statistical methods including mean, standard deviation, one-way analysis of variance and 

multiple regression analysis.  

 The results of this research 

 1. The majority respondents’ age is ranging between 25 and 34 years old. Their 

profiles status are included the following factors: single, holding bachelor’s degree, private 

company employee and having average monthly income over Baht 25,000. 

 2.  The respondents contain a high attitude level on overall service marketing mix 

factors and each aspects. Product and People are found as the highest attitude level and 

followed by Price, Place, Physical Evidence, Process and Promotion respectively. 

 3.  The research has found that purchasing behavior on cosmetic products of a Thai 

Brand has an average of 3 times within 6 months and there is an average of spending at Baht 

1,005 per time. 

 The hypotheses testing are found as follows: 

 1.  The difference in consumers’ age affected the difference in purchasing behavior on 

cosmetic products of a Thai brand in category of frequency on average within 6 months and 

expense per time with statistical significance of .01 level. 

 2.  The difference in consumers’ average monthly income affected the difference in 

purchasing behavior on cosmetic products of a Thai brand in category of expense per time with 

statistical significance of .01 level. 

 3.  Attitude of service marketing mix factor in process aspect was able to predict 

consumers’ purchasing behavior on cosmetic products of a Thai brand in category of frequency 

on average within 6 months with statistical significance of .01 level in the same direction. 
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However, physical evidence aspect was able to predict consumers’ purchasing behavior on 

cosmetic products of a Thai brand with statistical significance of .05 level in the opposite 

direction, which adjusted R
2
 is about 2.1% 

 4.  Attitude of service marketing mix factor in promotion aspect was able to predict 

consumers’ purchasing behavior on cosmetic products of a Thai brand in category of average 

expense per 1 time with statistical significance of .05 level in the same direction, which adjusted 

R
2
 is about 1.1% 

 

Keywords: Attitude, Service, Purchasing, Cosmetics. 

 

บทนํา 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและบํารุงผิว จัดเป็นหน่ึงในสนิค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมสําหรบัการ

ดํารงชีวิตของคนในสงัคมปจัจุบนั โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และต้องการถนอมรกัษา

ผวิพรรณใหดู้ดอียู่เสมอ และในปจัจุบนัไดแ้พร่หลายมากขึน้ในกลุ่มสุภาพบุรุษดว้ยจงึทําให้ตลาดของเครื่องสาํอางใน

ประเทศไทยเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

 มลูค่าตลาดเครื่องสาํอางในประเทศ ณ สิน้ปีพ.ศ. 2557 มมีูลค่าอยู่ทีป่ระมาณ 1.2 แสนลา้นบาท เตบิโตสงู

ต่อเน่ืองทกุปีเฉลีย่ 7-10% ซึง่สงูกว่า GDP ของประเทศ ทัง้น้ีการเตบิโตของตลาดกลุ่มน้ีมาจากปจัจยัหลายๆอยา่ง จาก

การทีผู่บ้รโิภคคาํนึงถงึบคุลกิภาพของตนมากขึน้และมพีฤตกิรรมการแต่งหน้าเรว็ขึน้เฉลีย่อายุ 15 ปีจากเดมิอายุ 18 ปี 

(ทีม่า: โพซชิัน่นิ่งแมกซบ์รษิทัโอสถสภา.22 สงิหาคม 2556:ออนไลน์) สนิคา้มนีวตักรรมใหม่ๆมากขึน้ การเตบิโตของ

สงัคมเมอืงทําใหก้ําลงัซือ้มมีากขึน้ การเตบิโตของชุมชนออนไลน์ การทีผู่บ้รโิภคเน้นสนิคา้หลากหลายขึน้โดยยดึติด

ตราสนิคา้น้อยลงและมุ่งเน้นไปทางดา้นคุณภาพและราคามากขึน้จงึเป็นแรงผลกัดนัใหธุ้รกจิเครื่องสาํอางมกีารเตบิโต

ไปเรือ่ยๆ  

 ตราสนิค้าหน่ึง ดําเนินธุรกจิจําหน่ายปลกีผลติภณัฑ์เครื่องสาํอาง ภายใต้แนวคดิร้านค้าและผลติภณัฑ์ 5 

รปูแบบ ไดแ้ก่ บวิตีบุ้ฟเฟ่ต ์บวิตีค้อทเทจบวิตี้ มารเ์กตเมด อนิ เนเจอรแ์ละเกริล์ลี ่เกริล์ โดยเน้นกลยุทธก์ารสรา้งตรา

สนิคา้และบรกิารที่แตกต่างมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทําให้ภาพรวมผลประกอบการเตบิโตขึน้ทุกๆปี ในสิน้ปี พ.ศ.2557 

ยอดขายรวม 1,300 ลา้นบาท อตัราการเตบิโตมากกวา่ 30% และสว่นแบง่การตลาด 7.7% และอตัรากําไรขัน้ต้น 71% 

(ทีม่า :บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั, วเิคราะหก์ารลงทนุหุน้ Beauty.19 มกราคม 2558:ออนไลน์)  ปจัจุบนับรษิทั

มสีาขากระจายทัว่ประเทศรวมทุกตราสนิค้าเป็น 279 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพและปรมิณฑล 120 สาขา ใน

ต่างจงัหวดัอกี 159 สาขา นอกจากน้ียงัมแีฟรนไชสใ์นต่างประเทศ 16 แห่ง ประกอบดว้ย เวยีดนาม ลาว กมัพูชา และ

พมา่ (ทีม่า : หนงัสอืพมิพแ์นวหน้า , “BEAUTY”มลุีน้กาํไรนิวไฮ ปี 58 ผลงานโต 20% ปนัผลเด่น. 21 มกราคม 2558:

ออนไลน์) 

 ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความสําคญัของการศกึษา โดยมุ่งเน้นถึงส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้นว่า

ปจัจยัใดบา้งทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทยสาํหรบัผูห้ญงิวยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําข้อมูลและผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสม

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและยงัเป็นแนวทางผูท้ีส่นใจในเรือ่งน้ีนําไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปไดต้ามตอ้งการ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สาํหรบัผูห้ญิงวยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยจําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน 

สถานภาพ 

 2. เพื่อศกึษาทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนักงาน กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ ที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สาํหรบัผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูห้ญงิวยัทาํงาน ประกอบดว้ย 

   1.1.1  อายุ 

    - 15– 24 ปี 

    - 25 – 34 ปี 

    - 35 – 44 ปี 

    - 45 – 54 ปี 

    - 55 ปีขึน้ไป 

   1.1.2  สถานภาพสมรส 

    - โสด 

    - สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 

    - แยกกนัอยู ่/ หยา่รา้ง / หมา้ย 

   1.1.3  ระดบัการศกึษา 

    - ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

    - ปรญิญาตร ี

    - สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

    - ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    - พนกังานบรษิทัเอกชน / ลกูจา้ง 

    - ธรุกจิสว่นตวั 

    - อื่นๆ โปรดระบุ...................... 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    - 10,000 – 14,999 บาท 

    - 15,000 – 19,999 บาท 

    - 20,000 – 24,999 บาท 

    - มากกวา่ 25,000 บาทขึน้ไป 

  1.2  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

   - ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร 

   - ดา้นราคา 

   - ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 
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   - ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

   - ดา้นพนกังาน 

   - ดา้นกระบวนการ 

   - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย 

สาํหรบัผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูห้ญงิวยัทาํงานประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั 

 2. ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ/์บรกิารด้านราคา ดา้น

ช่องทางจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางตราสินค้าหน่ึงของไทย สําหรับผู้หญิงวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 41 - 42)[1] กล่าวว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่ว่ยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้น

จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ ่มเป้าหมายเท่านั ้น ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวัแปร

อืน่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 1.  เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบง่สว่นตลาดทีส่าํคญัเชน่กนันกัการตลาดควรตอ้งศกึษาตวัแปรตวัน้ีอย่าง

รอบคอบเพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมการบรโิภคการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

อาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรทีาํงานมมีากขึน้ 

 2.  อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง

นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศกึษาศาสตร์ทีแ่ตกต่างของส่วนตลาดนักการตลาดได้

คน้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 3.  รายไดก้ารศกึษาอาชพีและสถานภาพ (Income, Education, Occupation and Status) เป็นตวัแปรที่

สาํคญัในการกาํหนดสว่นของตลาดโดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวั

ทีม่รีายไดป้านกลาง และมรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายได้

อย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ที่

แทจ้รงิ อาจถอืเกณฑร์ปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม คา่นิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อย

มาก นกัการตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได ้รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ารกําหนดตลาด

เป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้ เชน่ กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายตุ่างๆ ถอืวา่ใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์ายเุป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชก้นั

มากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพีร่วมกนั 
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 4.  ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาด

จะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด

ใหเ้หมาะสม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านทศันคติ 

 องคป์ระกอบทศันคต ิ3 ประการ (Schiffman; & Kanuk. 2000)[2] 

 1.  องค์ประกอบดา้นความรู้ ความนึกคดิ (Cognitive component) เป็นส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคล

เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทัว่ไปทัง้สิง่ทีช่อบและไม่ชอบ 

 2.  องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (Affective component) เป็นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสิง่

ต่างๆ ซึ่งมผีลแตกต่างกนัไปตามบุคลกิภาพของบุคคล เป็นลกัษณะที่ค่านิยมของแต่ละบุคคลเป็นตวัเร้าความคดิอกี

ทอดหน่ึง 

 3.  องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavior component) เป็นการแสดงออกของบุคคลต่อสิง่หน่ึงหรอืบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงซึง่เป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรูค้วามคดิและความรูส้กึ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543: 4)[3] ไดใ้หค้ําจํากดัความว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึปฏกิริยิาของบุคคลที่

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกดิ

ก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63-79)[4] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ

ตลาดบรกิาร หรอื 7Ps จะมคีวามแตกต่างจากสว่นประสมทางการตลาดของสนิคา้ทัว่ไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถงึ

พนักงาน กระบวนการในการให้บรกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึง่ทัง้สามส่วนประสมเป็นปจัจยัหลกัในการส่ง

มอบบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนักงาน 

กระบวนการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ การศกึษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการกําหนดระดบัความคดิเหน็

ของพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึง  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีคอืผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูห้ญงิวยัทํางานทีม่ ี

อายรุะหวา่ง 15 - 60 ปี (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 2553) ทีเ่คยซือ้และใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย

ภายในระยะเวลา 6 เดอืนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูห้ญงิวยัทาํงานทีม่อีายุ

ระหว่าง 15-60 ปี ที่เคยซื้อและใช้ผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทยในเขตกรุงเทพมหานครภายใน

ระยะเวลา 6 เดอืน ทัง้ประเภทแต่งหน้า (Make Up) บํารุงผวิพรรณ (Skin Care) และอุปกรณ์เสรมิ (Accessory) ซึง่

เป็นวยัทีเ่ริม่ดแูลใสใ่จในความงามและสขุภาพ รวมทัง้ยงัมคีวามสามารถในการตดัสนิใจในซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางได้

ดว้ยตนเอง เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอนจงึใช้การกําหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณกลุ่ม

ตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน (บุญชม ศรสีะอาด 2538: 185-186) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ไม่เกนิ 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คนและเพิม่จํานวนตวัอย่างอกี15คน รวมจํานวน

ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คนโดยมขีัน้ตอนการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
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  ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลอืกผูห้ญงิวยัทํางานทีม่ี

อายุตัง้แต่ 15-60 ปีทีเ่คยซือ้และใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทยภายในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาใน

ย่านใจกลางเมอืงกรุงเทพมหานครคอื เขตปทุมวนัซึ่งมทีี่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานคร และมกีาร

คมนาคมหลากหลายช่องทางมจีํานวนประชากรรวม 51,841 คน (ขอ้มูลสํานักงานเขตปทุมวนั ณ วนัที่ 9 ตุลาคม 

2557) และเป็นเขตศูนยก์ลางธุรกจิการคา้การบรกิาร การพยาบาล วฒันธรรม การศกึษา การทูตอกีทัง้ยงัเป็นเขตทีม่ี

จาํนวนสาขาของตราสนิคา้หน่ึงมากทีส่ดุในเขตกรุงเทพมหานคร คอืรวมทัง้หมด 8 สาขาภายในเขตเดยีว 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอยา่งโดยการกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยทัง้ 8 สาขาในเขตปทมุวนั 

จดัตัง้อยูใ่นสถานทีด่งัต่อไปน้ีคอื เซน็ทรลัเวลิด ์ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม บิก๊ซ ี ราชดาํร ิ สยามสแควรว์นั และ             

มาบญุครอง จงึทาํการกาํหนดสดัสว่นของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ดว้ยสดัสว่นเทา่ๆกนั คอืสถานทีล่ะ 80 คน  

 

ผลการวิจยั  

 จากการศึกษา ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สาํหรบัผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลไดด้งัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ 25- 34 ปี จํานวน 193 คน คดิเป็นร้อยละ 48.30 สถานภาพโสด / 

แยกกนัอยู่ /หย่ารา้ง/หมา้ย จํานวน 317 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.30 ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี

จํานวน 261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.30 อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 282 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.50 

รายไดต่้อเดอืนมากกวา่ 25,000 บาทขึน้ไปจาํนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.40 

  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสินค้าหน่ึง ของผูห้ญิงวยัทาํงานในย่านธรุกิจในกรงุเทพมหานคร  

  จากการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในภาพรวม 

เทา่กบั 3.90 อยูใ่นระดบัมาก โดยรายดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดา้นผลติภณัฑ ์และ ดา้นพนกังาน มคี่าเฉลีย่ 3.99 

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคอื ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางจาํหน่าย และดา้นกายภาพ มคี่าเฉลีย่ 3.99 อยู่ในระดบัมาก ดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดบัมาก และด้านการส่งเสรมิการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดบัมาก 

ตามลาํดบั และหากพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัทศันคติด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม พบว่า มี

ทศันคตอิยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าคุณภาพผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ในการใช ้มรีะดบัทศันคตมิากทีส่ดุ รองลงมาพบวา่ทศันคตริะดบัมาก ประกอบดว้ย ความหลากหลายของเครื่องสาํอาง

ทีม่ใีห้เลอืกซือ้บรรจุภณัฑส์วยงามทนัสมยัและตราสนิค้าของเครื่องสําอางมีชื่อเสยีง มเีอกลกัษณ์ เป็นที่รู้จกั โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22, 3.96, 3.90 และ 3.89 ตามลาํดบั 

 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตดิา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ระดบัราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของเครื่องสําอาง มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทยีบกบัตราสนิค้าอื่น ระดบัราคามคีวาม

เหมาะสมกบัปรมิาณ และระดบัราคามใีหเ้ลอืกหลากหลาย โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00, 3.98, 3.91 และ 3.83 ตามลาํดบั 

 ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัทศันคติด้านช่องทางจดัจําหน่าย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.93 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานที่

จดัจาํหน่ายสะดวกในการเดนิทาง มค่ีาเฉลีย่สงูสุด รองลงมา คอื สถานทีจ่ดัจําหน่ายตัง้อยู่ในแหล่งทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

จํานวนสาขาครอบคลุมเพยีงพอ และการให้บรกิารขอ้มูลเกี่ยวกบัรายละเอยีดผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิัท โดยมคี่าเฉลี่ย

เทา่กบั 4.08, 3.97, 3.90 และ 3.75 ตามลาํดบั 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตดิา้นการส่งเสรมิการตลาด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.68 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถ

คนืเครือ่งสาํอางไดภ้ายใน14 วนั หากลกูคา้ไม่พงึพอใจในคุณภาพและความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอืการ

จดัรายการส่งเสรมิการขาย การโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น ทวี ีวทิยุ นิตยสาร แผ่นพบั และการประชาสมัพนัธแ์นะนํา

สนิคา้โดยพรเีซนเตอรม์ชีือ่เสยีง โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.86, 3.81, 3.54 และ 3.50 ตามลาํดบั 

 ด้านพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตดิา้นพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานแนะนําและตอบขอ้สงสยั

ลกูคา้ได ้มคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคอืความสุภาพอ่อนน้อมของพนักงานพนักงานมบีุคลกิภาพด ีมนุษยสมัพนัธด์แีละ

พนกังานใหค้วามเป็นสว่นตวัในการเลอืกซือ้เครือ่งสาํอางโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06, 3.98, 3.97 และ 3.95 ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตดิา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การ

จดัลําดบัก่อนหลงัในการใหบ้รกิารมค่ีาเฉลี่ยสงูสุด รองลงมา คอื ความเสมอภาคในการให้บรกิารเวลาเปิด-ปิดรา้นมี

ความเหมาะสมและความรวดเรว็ในการชาํระเงนิโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99, 3.96, 3.78 และ 3.77 ตามลาํดบั 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตดิา้นลกัษณะทางกายภาพ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มป้ีาย

แสดงราคาสนิคา้ชดัเจนมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอืมผีลติภณัฑส์าํหรบัทดลองใชข้นาดพืน้ทีบ่รกิารมคีวามเหมาะสม

และ ความสวยงามของเคาน์เตอรจ์าํหน่ายโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16, 3.92, 3.84 และ 3.82 ตามลาํดบั 

  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เครื่องสาํอางตราสินค้าหน่ึงของ

ไทย สาํหรบัผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร  

  ด้านสาเหตใุนการซ้ือเครื่องสาํอางตราสินค้าหน่ึง พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะซือ้เครื่องสาํอาง

ตราสนิคา้หน่ึงเมือ่ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้ยู่หมด มจีาํนวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.30 รองลงมาคอื เมื่อเพื่อนหรอืบุคคลที่

รูจ้กัแนะนํา มจีํานวน 156 คนคดิเป็นรอ้ยละ 39.00 เมื่อมพีนักงานขายแนะนําและใหท้ดลองใช ้มจีํานวน 37 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 9.20 และ เมือ่ทา่นทราบวา่มผีลติภณัฑใ์หมอ่อกสูต่ลาด มจีาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 ตามลาํดบั 

  ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ท่านซ้ือใช้อยู่ขณะน้ีมากท่ีสุดพบว่า โดยสว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างใชผ้ลติภณัฑใ์น กลุ่ม 

Makeup มจีาํนวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.30 รองลงมาคอื กลุ่ม Skincare มจีาํนวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.30 

และกลุ่ม Accessory มจีาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.40 ตามลาํดบั 

  ด้านเหตผุลสาํคญัท่ีตดัสินใจซ้ือเครือ่งสาํอางตราสินค้าหน่ึง พบว่า โดยสว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจ

ซื้อเครื่องสําอางตราสินค้าหน่ึง เน่ืองจาก มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีจํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 

รองลงมาคอื คุณภาพด ีมจีํานวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 ไดร้บัคําแนะนําจากบุคคลอื่น มจีํานวน 58 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 14.40 มสีนิคา้หลากหลาย มจีาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 หาซือ้ไดส้ะดวก มจีาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 10.00 และเป็นยีห่อ้ทีม่ชีือ่เสยีงมจีาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 และ ตามลาํดบั 

  ประเภทของสื่อท่ีทําให้ท่านรู้จกัเครือ่งสําอางตราสินค้าหน่ึง พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรู้จกั

เครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงจากเพือ่น ญาต ิหรอื คนรูจ้กัแนะนํา มจีํานวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 รองลงมา คอื

สื่อสิง่พมิพ์ / นิตยสาร มจีํานวน 128 คน คดิเป็นร้อยละ 32.00 จากวทิยุ /โทรทศัน์ มจีํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.0 และอืน่ๆ เชน่ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟสบุค๊ทวติเตอร ์จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ตามลาํดบั 

  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเครื่องสาํอางตราสินค้าหน่ึง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสนิใจดว้ย

ตวัเองมจีํานวน 264 คน คดิเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคอื จากเพื่อน มจีํานวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 24.50 จาก

พนกังานขาย มจีาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 จากคนในครอบครวั มจีาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 และอื่นๆ

เชน่ บวิตี ้บลอ็กเกอร ์จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.2ตามลาํดบั 
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 ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูห้ญงิวยัทํางาน ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของ

ไทย แตกต่างกนัสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งัน้ี 

  สมมติฐานท่ี 1.1 อายุของผู้หญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เครื่องสําอางตรา

สนิคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั  

  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

  ด้านความถี่การซ้ือโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 6 เดือน อายุของผู้หญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทย ในด้านความถี่ในการซื้อโดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

  ด้านมูลค่าในการซ้ือโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) อายุของผูห้ญงิวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย ในดา้นมลูคา่ในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้)แตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

  สมมติฐานข้อที่ 1.2 สถานภาพของผู้หญิงวัยทํางานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

  ด้านความถี่การซ้ือโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 6 เดือน สถานภาพของผู้หญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทยดา้นความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 6 

เดอืนไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ด้านมูลค่าในการซ้ือโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) สถานภาพของผู้หญิงวัยทํางานแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิคา้หน่ึงของไทยด้านมูลค่าในการซื้อโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการศึกษาของผู้หญิงวัยทํางานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั  

  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

  ด้านความถี่การซ้ือโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 6 เดือน ระดบัการศกึษาของผูห้ญงิวยัทํางานแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทยดา้นความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 6 

เดอืนไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  ด้านมูลค่าในการซ้ือโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ระดบัการศกึษาของผู้หญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทยด้านมูลค่าในการซื้อโดยประมาณ (บาทต่อครัง้)ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานข้อท่ี 1.4 อาชพีของผูห้ญงิวยัทาํงานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตรา

สนิคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั  

  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

  ด้านความถ่ีการซ้ือโดยเฉล่ียในระยะเวลา 6 เดือน อาชพีของผูห้ญงิวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย ในดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  ด้านมูลค่าในการซ้ือโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) อาชพีของผูห้ญงิวยัทาํงานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทย ในดา้นมูลค่าในการซื้อโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานข้อท่ี 1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผู้หญงิวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์

เครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั  

  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

  ด้านความถ่ีการซ้ือโดยเฉล่ียในระยะเวลา 6 เดือน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูห้ญงิวยัทาํงานแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย ในดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 

เดอืน ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ด้านมูลค่าในการซ้ือโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูห้ญงิวยัทาํงานแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทย ในดา้นมูลค่าในการซื้อโดยประมาณ (บาทต่อครัง้)

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

  สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง

กายภาพ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สาํหรบัผูห้ญงิวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

  ด้านความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ียภายในระยะเวลา 6 เดือน ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่

สอดคล้องกบัสมมติฐานกล่าวคอื หากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการเพิม่ขึน้ จะมผีลทําให้

พฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 6 เดือนเพิม่ขึ้น และหากปจัจยัด้านส่วนประสม

การตลาดบรกิารดา้นกายภาพเพิม่ขึน้ จะมผีลทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 

เดอืนลดลง 

  ด้านมูลค่าในการซ้ือโดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย ดา้นมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน กล่าวคอื หากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นสง่เสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ จะมผีลทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ดา้นมลูคา่ในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) เพิ่มขึน้ 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย 

สาํหรบัผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายได ้ดงัน้ี 

  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้หญงิวยัทํางาน ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของ

ไทย แตกต่างกนั 

  1. อายขุองผูห้ญงิวยัทาํงานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย 

ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน และมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 

และดา้นมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) มากทีส่ดุคอืกลุ่มอายุ45 ขึน้ไป โดยมากที่สุดคอื 3.2 ครัง้ และ

มลูค่าการซือ้ต่อครัง้ 1,485.25 บาท เน่ืองจากกลุ่มน้ีมกีําลงัซือ้สงู และเมื่ออายุมากขึน้กใ็หค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์
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ตนเองมากขึน้ ตอ้งดแูลตนเองใหดู้ดอียู่เสมอ จงึยอมลงทุนในผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัทฤษฏทีี่กล่าวว่า ปจัจยัสาํคญั (ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก) ที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค สว่นปจัจยัสว่นบคุคล(Personal Factors) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิล

จากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ โดย อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกนัจะมีความต้องการ

ผลติภณัฑ์ต่างกนั และสอดคล้องกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41- 42) กล่าวว่า อายุ (Age) 

เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์

จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศกึษาศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หาความต้องการของส่วน

ตลาดส่วนเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุส่วนนัน้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธนิันท ์ชชัมน

มาศ (2551) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอาง

ยีห่อ้ The Body Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้เครือ่งสาํอางยีห่อ้ The Body Shop แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  2.  สถานภาพของผู้หญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึง

ของไทย ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน และมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองมาจากทุกสถานภาพต้องเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งต่างๆทีท่ําใหเ้กดิ

ริว้รอยและความหมองคลํ้าไดง้่าย จงึตอ้งดแูลตวัเองเป็นพเิศษและเกดิพฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ นิธนินัท ์  ชชัมนมาศ (2551) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การตดัสนิใจซือ้เครือ่งสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ

ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครือ่งสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

  3.  ระดบัการศกึษาของผูห้ญงิวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิค้า

หน่ึงของไทย ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน และมลูค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากถงึแมว้า่ระดบัการศกึษาอาจสง่ผลใหผู้บ้รโิภคแต่ละกลุ่ม

มไีลฟ์สไตลท์ีแ่ตกต่างกนั แต่ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงน้ีเป็นเครือ่งสาํอางทีม่หีลากหลายรปูแบบ ซึง่รองรบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทกุระดบั จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธนิันท ์

ชชัมนมาศ (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสําอางยี่ห้อ The Body Shop ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษา            

แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางยี่หอ้ The Body Shop ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั  

ทางสถติ ิ0.05 

  4.  อาชพีของผูห้ญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของ

ไทย ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน และดา้นมูลค่าในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั .05 เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชวีติของบุคคลทุกอาชพีต้องเผชญิกบั

มลพษิต่างๆตลอดเวลา ประกอบกบัประโยชน์หลกัและคุณภาพของผลติภณัฑ ์ทําใหทุ้กอาชพีจําเป็นต้องใชผ้ลติภณัฑ์

เพื่อตกแต่งและบาํรุงผวิพรรณใหม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั มนวด ีบูรณะทองเจรญิ (2554) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง 

ความภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้าโอเลย์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร                

พบว่า อาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องสําอางระดบับนไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั          

ทางสถติ ิ0.05 

  5. รายได้ต่อเดอืนของผูห้ญิงวยัทํางานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสาํอางตราสนิค้า

หน่ึงของไทย ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 เน่ืองจากผูห้ญงิวยัทาํงานทีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั ต่างใหค้วามสาํคญัในการดูแลบุคลกิภาพ หน้าตา ผวิพรรณ 
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และรปูร่างของตนเองใหด้ดูอียูเ่สมอ จงึมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางดา้นความถีใ่นการซือ้ใกลเ้คยีงกนัซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธนิันท ์ชชัมนมาศ (2551) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครือ่งสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค

ทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องสาํอางยีห่อ้ The Body Shop ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 สาํหรบัในดา้นมลูคา่ในการซือ้โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยระดบัรายได้ต่อเดอืนที่มมีูลค่าในการซือ้สงูสุดคอื มากกว่า 25,000 บาทขึน้ไป เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มกีาํลงัซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงแตกต่างกนั ผูม้รีายไดส้งูจะมพีฤตกิรรม

การซือ้มลูค่าสงูกว่าผูม้รีายไดน้้อย ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยจะซือ้เครื่องสาํอางไทยในแต่ละครัง้ไม่มาก และ

ซื้อเท่าที่จําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็น

เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด โดยรายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, education 

occupationand status) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกําหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่ี

ความรํ่ารวย แต่อยา่งไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัใน

การแบง่สว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ 

ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซึง้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภกัดิค์นางค ์    บญุสม (2552) ไดศ้กึษาวจิยั ปจัจยัทางการตลาดและคณุคา่ตราสนิคา้ ที่

มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางชเิซโด้ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได ้

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครือ่งสาํอาง ชเิซโด ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  สมมติฐานท่ี 2 ทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร ดา้น

ราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง

กายภาพทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สาํหรบัผูห้ญงิวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  1.  ผลการศึกษาทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สาํหรบัผูห้ญงิวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ในการซื้อ

โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน พบว่า ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้นกระบวนการมอีทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทยในทศิทางเดยีวกนั ด้านความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย

ภายในระยะเวลา 6 เดอืน กล่าวคอื รา้นจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งกระบวนการในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้มคีวาม

เสมอภาคในการใหบ้รกิาร จดัลําดบัก่อนหลงัในการให้บรกิาร มคีวามรวดเรว็ในการชําระเงนิ และเวลาเปิด-ปิดรา้นมี

ความเหมาะสม เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประทับใจลูกค้า 

(Customer Satisfaction) เชน่การคดิค่าบรกิารทีเ่ทีย่งตรงและการแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็จงึจะมผีลให้

ลกูคา้เกดิพฤตกิรรมการซือ้ไดม้ากขึน้และบอ่ยครัง้ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นายชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 

63-79) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิาร จะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของ

สนิคา้ทัว่ไป กล่าวคอื ในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เพือ่สง่มอบคณุภาพในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็ ประทบัใจ 

และมีประสทิธิภาพ รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบตัิ ธุรกิจบริการนัน้ผลิตภัณฑ์คือสิง่ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ดงันัน้

กระบวนการใหบ้รกิารจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัและเป็นความแตกต่างอย่างชดัเจน เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑอ์ื่นภายนอกตลาด

บรกิาร กล่าวคอื สิง่ที่ลูกค้าจะได้รบัจากธุรกจิบรกิารนัน้คอืกระบวนการและความชํานาญในการผลติสนิค้านํามาซึ่ง

ความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคสงูสุด ดงันัน้กระบวนการจงึรวมความถงึลําดบัของการใหบ้รกิารและระบบสนับสนุนการ

บรกิารดว้ย ทัง้ในดา้นลกัษณะกายภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงของไทยใน

ทศิทางตรงขา้มกนั ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ภายในระยะเวลา 6 เดอืนกล่าวคอื รา้นคา้ค่อนขา้งมพีืน้ทีจ่ํากดับาง
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สถานที ่ทาํใหก้ารจดัวางสนิคา้แต่ละชนิดจาํนวนน้อย และสนิคา้บางชนิดถกูวางนอกเคาน์เตอร ์ทาํใหล้กูคา้สงัเกตสนิคา้

ได้ไม่ชดัเจนและหาไม่เจอ จึงส่งผลให้ไม่เป็นที่ดึงดูดลูกค้าและการซื้อสนิค้าน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ                 

คุลกิา วฒันสุวกุล (2555) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ความ          

พงึพอใจและความตัง้ใจซือ้ซํา้ของลกูคา้ กรณีศกึษาแผนกยาของรา้นวตัสนั พบวา่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอืการสรา้งลกัษณะทาง 

  2.  ผลการศึกษาทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิคา้หน่ึงของไทย สําหรบัผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครด้านมูลค่าในการซื้อ

โดยประมาณ (บาทต่อครัง้) พบวา่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตรา

สนิคา้หน่ึงของไทยในทศิทางเดยีวกนัเน่ืองจากการสง่เสรมิการตลาด เชน่ การลดแลกแจกแถม การโฆษณาทีส่มํ่าเสมอ 

สามารถเขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค และกระตุ้นผูบ้รโิภคใหเ้กดิความต้องการได ้ซึง่จะนําไปสู่พฤตกิรรมการซือ้

จํานวนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุลิกา วฒันสุวกุล (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ความพงึพอใจและความตัง้ใจซือ้ซํ้าของลูกคา้ กรณีศกึษาแผนกยาของรา้น

วตัสนั พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอืการส่งเสรมิการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ ทําใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้ในรา้นจํานวนมากขึน้และ

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 129) ไดก้ล่าวว่า สิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถอืว่าเป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาทศันคตดิา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึงของไทย สําหรบัผู้หญิงวยัทํางาน ในเขตอื่นๆซึง่มสีาขาของรา้นค้าผลติภณัฑ์

เครือ่งสาํอางตราสนิคา้หน่ึงกระจายอยูท่ ัว่กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ในต่างจงัหวดั โดยแต่ละพืน้ทีย่่อมมอีงคป์ระกอบใน

การทาํการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัออกไป จงึควรศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที ่และควรทาํการศกึษาวจิยั

ทกุ 6 เดอืนหรอื 1 ปี เพือ่ใหเ้หน็ผลอยา่งชดัเจนต่อเน่ือง ทาํใหส้ามารถทราบความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทัว่ถงึ

และตอบสนองตรงความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละพืน้ทีไ่ดม้ากทีส่ดุ 

  2. ควรศกึษาปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ รปูแบบการดําเนินชวีติ บุคลกิภาพ ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดา้น

จติวทิยา หรอืด้านอารมณ์และความรู้สกึ เป็นต้น ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องสําอางตราสนิค้าหน่ึง 

เพื่อใหน้ักการตลาดนําขอ้มูลทีไ่ดม้าพฒันาและปรบัปรุงทําใหผู้้บรโิภคได้รบัความคุ้มค่าในการบรโิภคผลติภณัฑม์าก

ทีส่ดุหรอืศกึษาความแตกต่างโดยเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งทีม่คีวามใกลเ้คยีง เพื่อนํามาปรบัใชก้บับรษิทัใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ 

  3.  ควรศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัจากซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึง ทีเ่ป็น

ผลมาจากปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการวางแผนทางการตลาด

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งด ี

  4. ควรศกึษาเกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing Communication) เพื่อใช้

กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด กระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดความต้องการใช้เครื่องสําอางตราสินค้าหน่ึง             

เพิ่มมากขึน้ 
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  5.  ควรศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางตราสนิคา้หน่ึง สาํหรบักลุ่มผูช้าย เน่ืองจากปจัจุบนั

ผูช้ายให้ความสําคญัเกี่ยวกบัความงามเพิม่ขึน้ มกีารดูแลตวัเองเพิม่ขึน้ และมผีลติภณัฑ์เครื่องสําอางสําหรบัผู้ชาย

เพิม่ขึน้ เพื่อใชใ้นการปรบักลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูช้ายอนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ 

ในการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิม่มากขึน้ และสามารถรองรบักบัความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างครอบคลุม          

มากทีส่ดุ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิง่จาก                 

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ ์กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็

เรยีบร้อยสมบูรณ์ ในการให้คําปรกึษา คําแนะนําที่มคีุณค่าช่วยเหลอืและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย์ ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์        

ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็น

ประโยชน์และกรุณาให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื อกีทัง้ยงัใหค้ําแนะนําในการวจิยั

ครัง้น้ี และใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่น ในภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีค

รนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 

อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา พี่ๆ  น้องๆ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีค่อยเป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน

ผูว้จิยัมาโดยตลอด ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA สาขาวชิาการตลาด รุ่นที ่15 ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและคําแนะนําที่

เป็นประโยชน์ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมอืและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทําให ้        

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
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