
23 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
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MARKETING FACTORS INFLUENCING BUYING COSMETIC OF 
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--------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัศึกษาเพศหญิงท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 

ท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัปทุมธานีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยไม่จาํกดัระดบั

การศึกษาท่ีศึกษาอยู ่รวมจาํนวน 385 ราย ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 

2553 รวมประมาณ 2 เดือนผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 28.05 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 

บาท ร้อยละ 32.21 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 3 คน ร้อยละ 53.51 มี

ตัว เองเป็นบุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ร้อยละ 61.56 นิยมใช้

เคร่ืองสาํอางเพื่อการแต่งแตม้สีสันบนใบหนา้มากท่ีสุด ร้อยละ 74.29 และมีความ

ช่ืนชอบตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอางท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศมากเป็นพิเศษ ร้อยละ 

84.16กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยให้

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารย์ป ระ จําหลัก สูตรบ ริหา รธุ รกิ จม หาบัณฑิ ต คณะบริหา รธุ รกิ จ       

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่มาก

แต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด ยกเวน้ ปัจจยัดา้นคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ดา้นราคา ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด ดา้นการจดั

จาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการ

วางจาํหน่ายตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ และการเปิดให้บริการศูนย์

จาํหน่าย ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัอยู่ใน

ระดับสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุดและให้ความสําคญัเก่ียวกับการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด ยกเวน้ 

ความจาํเป็นและความตอ้งการใชเ้คร่ืองสาํอาง  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ ส่วน

ประสมทางการตลาด ทุกตวัแปรมีอิทธิพลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้น

สมาชิกในครอบครัว โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

อิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด  

 

    Abstract 

 The objective of this study is to study demography and marketing mix 

factors that influence purchasing decision of university students for cosmetic in 

Pathumthani province by utilizing a set of questionnaire with 385 female 

students studying in both private and government educational institutes during 

May – June 2010 or two months in total. Outcome of the study indicate that 

most respondents have age between 26 – 30 years (28.05%) ; average monthly 

income between 10,001 – 15,000 baht (32.21%); and more than 3 members in 

family (53.51%).  Themselves are the most influencing person on purchase 

(61.56%).  Mostly, they use cosmetic products to décor their face (74.29%) and 

prefer imported ones (84.16%).  For individual elements of marketing mix 
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whole picture of product and service issues is in the level between higher 

importance and lower the most important with exception of acceptable quality 

that is in the level of the most importance.   Every factors of price issue are in 

the level between higher importance and lower than the most importance.  For 

distribution issue, the whole picture is in the level between higher importance 

and lower than the most importance with exception of display in various 

department stores and appearance of own center that are in the most important 

level.  Also, every factors of promotion issue are in the level between higher 

than importance and lower than the most importance.  Finally, making decision 

to buy cosmetic is in the level between higher than importance and lower than 

the most important level with exception of necessity and wanting for the 

cosmetic products that is in the most important level.  

 In testing the hypothesis, it indicates that all of both demographic and 

marketing mix factors tend to have a relationship with the purchasing decision 

for cosmetic products at significant level of 0.05, excepting issue of number of 

family members.  For internal relationship among independent factors, product 

and service issue have the most relationship with each other but distribution 

issue have the least.  

1.บทนํา 

 กรมศุลกากร, 2547 (อ้างถึงในสํานักงานวิจยัธุรกิจ, 2547) ธุรกิจ

เคร่ืองสําอางถือว่าเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจท่ีมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดีทั้งในตลาดในประเทศ

และตลาดส่งออกโดยกระแสความนิยมสารสกดัจากธรรมชาติเป็นโอกาสท่ีดี

สําหรับผูป้ระกอบการไทยท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรและ

ดอกไมก้ล่ินหอมนานาชนิดท่ีมีกล่ินหอมเฉพาะตวัและมีอุดมสมบูรณ์ในประเทศ 

และใชเ้ป็นกลยทุธ์หน่ึงในการแข่งขนัแต่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไทยตอ้งตระหนกัอยู่

เสมอในการแข่งขนัทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ คือ ความพยายาม
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สร้างขีดความสามารถด้านการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกบัตลาดเฉพาะกลุ่มอยา่งชดัเจน การปรับการผลิต

ให้ไดก้ารรับรองตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้ทนัสมยั และ

การให้ความสําคญักบัการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดผูว้ิจยัมีความสนใจใน

ธุรกิจเคร่ืองสาํอาง โดยใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจดงักล่าว โดยเฉพาะปัจจยัทางดา้นการตลาดดว้ยการตดัสินใจเลือก

ทาํงานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เคร่ืองสําอางของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งอยู่ติดกบั

กรุงเทพมหานคร และสามารถเดินทางไปทาํงานวิจยัไดส้ะดวกโดยง่าย อีกทั้ง

จงัหวดัปทุมธานียงัมีประชากรและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํงานวิจยั โดยผูว้ิจยัหวงัเป็น

อย่างยิ่ง ว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านรับทราบสถานการณ์ของอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอางในปัจจุบนัและอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิง ใน

สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการใชว้างแผนการดาํเนินงานธุรกิจต่อไป 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี  

 เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทาํให้ทราบสภาวะการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางใน

ประเทศไทย 

 ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ในจงัหวดัปทุมธานี  
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 ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตและ/หรือ

จาํหน่ายเคร่ืองสําอางปรับใช้เป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะในด้าน

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมมติฐานในงานวจัิย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั  

 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั  

กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ประเภทเคร่ืองสาํอางท่ีนิยมใช ้

ตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอางท่ีช่ืนชอบ

เป็นพิเศษ 

 

      

ส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลอืก

ซ้ือเคร่ืองสําอาง 
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2.แนวคิด 

 การศึกษา เ ร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ี มี อิทธิพลต่อการเ ลือก ซ้ื อ

เคร่ืองสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวดัปทุมธานีคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้

กาํหนดเป็นแนวทางในการวจิยั โดยครอบคลุมเน้ือหาดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง 

2.2 ความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัปทุมธานี 

2.3 แนวคิดดา้นพฤติกรรมและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด  

2.5 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

               1. อายุ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้น

คุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินคา้ จากการวิเคราะห์พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากข้ึน จะเน้นในการซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เลือก

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อให้เหมาะกบัตนมากท่ีสุด และเม่ือผูบ้ริโภคมีอายุ

มากข้ึนจะมีความภกัดีในตราสินคา้นั้นเป็นประจาํและจะไม่เปล่ียน ในขณะท่ี

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุไม่มากก็จะทาํการเปล่ียนตราสินคา้ไปเร่ือย ๆ แลว้แต่กลยุทธ์ท่ี

แต่ละตราสินคา้จะนาํไปใช ้ 

 2. ระดับการศึกษา  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนําเข้าจากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหน้าร้าน(Counter 

sales)ในดา้นคุณภาพของสินคา้และดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้จากการวิเคราะห์

พบว่าสินคา้เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศจดัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย(Luxury 

goods) และเป็นสินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty goods) ท่ีตวัผลิตภณัฑ์มีลกัษณะ

เฉพาะท่ีตวัท่ีผูบ้ริโภคต้องการเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามในการให้ได้มาซ่ึง

สินคา้นั้น ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือจึงข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงคุณภาพ และความภาคภูมิใจ

ท่ีจะไดใ้ชม้ากกวา่สนใจในเร่ืองของราคาผูบ้ริโภคตอ้งทาํการแสวงหาขอ้มูลเพื่อ
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นาํมาเปรียบเทียบคุณสมบติัและราคาเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้เหมาะ

กบัตนและสภาพผวิของตนมากท่ีสุด  

3. สถานภาพสมรส  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหน้าร้าน (Counter 

sale) ในด้านคุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้า จากการ

วิเคราะห์พบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองสําอางนาํเข้าจากต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะกลุ่มคนโสดจะมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มคนโสดเป็นกลุ่มท่ีมี

ภาระผูกพนัทางครอบครัว จึงสามารถใช้รายได้และเวลาทั้งหมดในการดูแล

สุขภาพไดม้ากกวา่กลุ่มคนท่ีสมรสแลว้ นอกจากน้ีคนโสดมีอิสระทางความคิดใช้

เวลานอ้ยกวา่กลุ่มคนท่ีแต่งงานแลว้ในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  

4. รายได้  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้    จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้น

คุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินคา้ จากการวิเคราะห์พบว่า 

รายไดเ้ป็นตวักาํหนดทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศ แสดงว่ากลุ่มลูกคา้หลกัของเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้จากต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้รายไดสู้งท่ีจะสามารถตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง  

5. อาชีพ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้      

จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้นคุณภาพ

ของสินคา้ และ ดา้นความถ่ีในการซ้ือ กล่าวคือในแต่ละอาชีพจะมีวิถีการดาํเนิน

ชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ว่า

จะตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ีและกลุ่มทางสังคมท่ีตนสังกดัอยู่ รวมถึง

ความจาํเป็นในการใช ้ 

6. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบ
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ขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้นคุณภาพของสินคา้ และ ดา้นความถ่ีในการ

ซ้ือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัแผนการตลาดของแต่

ละตราสินค้าท่ีผูป้ระกอบการแต่ละรายนั้นนําเสนอสู่ผูบ้ริโภค สําหรับด้าน

ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบับรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามสะดุดตา สีสันสดใส 

ด้านราคา ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงราคานั้นต้องเหมาะสมกับคุณภาพ และ มีการ

เปรียบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑ์ก่อนทาํการตดัสินใจซ้ือ ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากกบัความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ เช่น 

การมีจาํนวนเคาน์เตอร์มากเพียงพอในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการขาย 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากคือระบบสมาชิกท่ีให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษกับ

สมาชิก และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ  

7. ปัจ จัยทา งด้ า นส่ื อ  ได้แ ก่  ส่ื อ บุค ค ล  แล ะ ส่ือ ท่ี ไม่ ใ ช่ บุค ค ล มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ี

จดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้นคุณภาพของสินคา้ และ 

ดา้นความถ่ีในการซ้ือ สาํหรับส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก

คือ บุคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ลูก สามี ญาติ รวม ถึง เพื่อน และ คน

รู้จกัท่ีเคยซ้ือสินคา้ ส่วนปัจจยัเก่ียวกบัส่ือท่ีไม่ใช่บุคลท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

มาก คือ นิตยสาร แผน่พบั/ใบปลิว และหนงัสือพิมพ ์

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษา เ ร่ืองปัจจัยทางการตลาด ท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีถือวา่เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเน้นการสํารวจเพื่อใชว้ิธีอธิบายขอ้มูล

เชิงพรรณนา (Descriptive Research)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เคร่ืองสําอางของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี จากนั้นจึงได้นาํขอ้มูลท่ีประมวลไดม้าทาํการ

วิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการวิจยัและนาํเสนอเป็นรายงานต่อไป ซ่ึงระเบียบวิธีวิจยั

ไดค้รอบคลุมเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 
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- แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

- ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

- การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

- การวเิคราะห์ขอ้มูล 

สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

 ใช ้อายุ ระดบัการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการทดสอบความสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ประกอบดว้ย One-way ANOVA หรือ F-test (อา้งถึงในคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553)เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประเภท

เคร่ืองสําอางท่ีนิยมใช้ และตราสินคา้ของเคร่ืองสําอางท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง ณ ระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 
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4.ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการตัดสินใจ

เลอืกซ้ือเคร่ืองสําอาง 

  

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics Correlation 

Coefficient 

(b) (a * b) Model Beta (a) 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.3303 0.1225   2.4414 0.0000         

ผลิตภณัฑ์

และ

บริการ 0.2441 0.2104 0.0964 3.2502 0.0001 0.1043 3.3163 0.4123 0.1006 

ราคา 0.3006 0.0881 0.1437 3.1033 0.0000 0.2007 2.7811 0.5113 0.1537 

การจดั

จาํหน่าย 0.3178 0.1032 0.0883 1.7565 0.0000 0.2398 2.5051 0.4333 0.1377 

การ

ส่งเสริม

การตลาด -0.1932 0.0704 -0.2014 

-

2.0211 0.0002 0.1561 2.9041 0.3822 -0.0738 

Durbin-Watson: 1.9223 R : 0.5647 Adjusted R2: 0.3164  R2:0.3189 0.3182 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.1 

 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis: MRAผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีใช้ในการ

ประมวลผลสําหรับงานวิจยัซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลมาเขียนสมการความถดถอยเชิง

พหุ: Y = C + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 โดยกาํหนดให้ Y หมายถึง ตวัแปรตาม 

C หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) b1,2,3,4  หมายถึง ค่าเบตา้ (beta)  และ X1,2,3,4 

หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ี 1 2 3 และ 4 ไดเ้ป็น 0.3303 + 0.2441 (ผลิตภณัฑ์และ

บริการ) + 0.3006 (ราคา) + 0.3178 (การจัดจาํหน่าย) - 0.1932 (การส่งเสริม
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การตลาด) =  0.9996 (การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางหรือ Y) โดยผลการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมทางการตลาด พบว่าทุกตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีความสัมพนัธ์การ

ตดัสินใจเลือก   ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.0001 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.0000 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.0000 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์การ

ตดัสินใจเลือก  ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.0002หากพิจารณาส่วน

ประสมทางการตลาดเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด โดยมี Tolerance เท่ากบั 0.1043 

และมี VIF เท่ากบั 3.3163 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั

ตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด โดยมี Tolerance เท่ากบั 0.2398  และมี VIF เท่ากบั 

2.5051 ซ่ึงระดบัความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือนจากการทดสอบดงักล่าวอยู่

ในระดบัสูง โดยมี Durbin-Watson เท่ากบั 1.9223 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงพหุ 

(R2) เท่ากบั 0.3189 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงอยา่งมากกบัผลการคาํนวณเพื่อเปรียบเทียบท่ี

ไดเ้ท่ากบั 0.3182 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

 จากงานวิจัย เ ร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

เคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงได้ผลงานวิจยัท่ี

นาํมาสรุปเพื่อการอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาเพศหญิงท่ีกําลังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยไม่จาํกดัระดบัการศึกษา ส่วน

ใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.05 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
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10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.21 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 53.51 มีตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คิด

เป็นร้อยละ 61.56 นิยมใชเ้คร่ืองสําอางเพื่อการแต่งแตม้สีสันบนใบหนา้มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 74.29 และมีความช่ืนชอบตราสินคา้ของเคร่ืองสําอางท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศมากเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 84.16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุมา

พร บิณษรี (2545) ท่ีได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายผา่นระบบขายหน้า

ร้าน โดยผลงานวิจัย พบว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศประเภทเคร่ืองสําอางเสริมความงาม (Make Up) เป็นประเภทท่ี

ผูบ้ริโภคเคยใชม้ากท่ีสุด  ซ่ึงการเลือกใชเ้คร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศของ

ผูบ้ริโภคไม่ได้มัน่ใจว่า คุณภาพของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศดีกว่า

เคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในประเทศไทย 

 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายท่ีให้ความสําคัญเ ก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชเ้คร่ืองสาํอาง ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการโดย รวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มาก

ท่ีสุด   ยกเวน้ ปัจจยัดา้นคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านราคา ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด 

ด้านการจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด

ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการวางจาํหน่ายตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ต่างๆและการ

เปิดใหบ้ริการศูนยจ์าํหน่าย ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 โดยผลงานวิจยัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง3ด้านน้ีมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัด์ิชยั ไตรทิพย ์(2544) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเสนอขายเคร่ืองสําอางแบบขายตรง : กรณีศึกษา การขาย

ตรงแบบหลายชั้นเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงผลงานวิจยัพบวา่ปัจจยั

ทางดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยั

ดา้นสถานท่ี และปัจจยัทางดา้นราคาตามลาํดบั  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มาก

ท่ีสุดและใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางโดยรวมอยูใ่น

ระดับสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุดยกเวน้ความจาํเป็นและความต้องการใช้

เคร่ืองสาํอาง  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัใน

จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาคินี การวิชา (2547) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของสตรีในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ปัจจยัดา้น

สถานภาพส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางแตกต่าง

กนั โดยอาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อปริมาณการซ้ือ บุคคลผูมี้อิทธิพล

ต่อการตดัสินใจ การพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางตาม

กิจกรรมทางการตลาด ยีห่อ้เคร่ืองสําอาง และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของ

เคร่ืองสําอางในปัจจุบนัแตกต่างกันและทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ือเค ร่ืองสําอางของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริพร พุ่มพึ่งพุทธ (2548) ท่ีได้

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอาง

ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 

พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง งานวิจยั

ของภาคินี การวชิา (2547) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    มีผลต่อและ

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของสตรีในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ งานวิจยัของสุธิศา โสมะบุตร์ (2549) พบวา่ ความถ่ี

ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง และจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสาํอางในแต่ละคร้ัง ลกัษณะ

ทางประชากรดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูห้ญิงทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/main_cat.asp?browse=2&type=2&txt_search=สุธิศา%20โสมะบุตร์
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มีผลต่อจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสําอางในแต่ละคร้ัง และลกัษณะทางประชากร

ด้านสถานภาพสมรสมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเฉพาะ

ทางดา้นสถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอาง และงานวิจยัของอุมาพร บิณษรี (2545) ท่ีพบวา่ 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหน้า

ร้าน ในด้านคุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือ ทั้งน้ีปัจจยัด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรอิสระอ่ืนๆมากท่ีสุด โดยมี 

Tolerance เท่ากบั 0.1043 และมี VIF เท่ากบั 3.3163 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการจดั

จาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด โดยมี Tolerance เท่ากบั 

0.2398  และมี VIF เท่ากบั 2.5051 ซ่ึงระดบัความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือน

จากการทดสอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัสูง โดยมี Durbin-Watson เท่ากบั 1.9223  

6.ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังนี ้

 ผลจากการศึกษาวิจยัปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

เคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีสูงมากในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอางท่ีมีผูผ้ลิตอยู่เป็นจาํนวนมากทั้งภายในและ

นอกประเทศ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสนใจ จึงตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์จากการ

สร้างความแตกต่าง ควบคู่ไปกบัการรักษาคุณภาพให้น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ

ไปกบัการใชก้ลยทุธ์ทางตลาดอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การเลือกส่ือโฆษณาท่ีสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้อย่างเหมาะสมกับ

งบประมาณและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
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3. ผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้อง กับ ธุ รกิจสาม ารถ นําผ ลกา รวิจัยในค ร้ัง น้ีไป พิจา รณา

ประกอบการกาํหนดแผนการตลาด เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจ

ให้กบัธุรกิจของตนเองให้สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรต่อยอดการศึกษา โดยเลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ทศันคติของ

ผูบ้ริโภคต่อการเลือกใช้เคร่ืองสําอาง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางงานวิจัยท่ีมีความ

หลายหลากมากข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

งานวิจยัคร้ังน้ี โดยมีอาชีพอ่ืน และ/หรืออาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

พื้นท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายท่ีเป็นเพศชายสําหรับเคร่ืองสําอางบาง

ประเภทท่ีผลิตข้ึนสําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีมุมมอง

แตกต่างกนัมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีครอบคลุมหลากหลายกลุ่มมาก

ข้ึน 

3. นอกจากน้ีควรทาํการศึกษาถึงความคิดเห็นหรือทศันคติของผูป้ระกอบการ

หรือเจ้าของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องด้วย เพื่อนํามาใช้พิจารณาประกอบการในการ

วางแผนการตลาดและคาดการณ์แนวโนม้ของตลาดไดดี้มากข้ึน 

7.เอกสารอ้างองิ 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

โทรศพัท์มือถือของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง, สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. การทดสอบค่าเฉล่ียสําหรับหลายกลุ่ม

ตวัอยา่ง, คู่มือประกอบการเรียนการสอน, 2553 

ชาลิสา ทรงประดิษฐ. ปัจจัยด้านการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางขายตรงของผูบ้ริโภค ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
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