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------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภัณฑ์รองพื้นของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์

รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศ

หญิง มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มีการใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple Regression Analysis โดย

ทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียในช่วง 20 – 30 ปี 

มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายได้

เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองสําอางเป็นประจาํทุกวนัเพื่อ

สร้างความมัน่ใจ ซ้ือเคร่ืองสําอางในแต่ละคร้ังตั้ งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะซ้ือ

เคร่ืองสาํอางท่ีหา้งสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางยีห่อ้อ่ืนๆทัว่ไป ให้ 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสําคญักบัการท่ีรองพื้นไม่เปล่ียนสีระหวา่งวนั ความสําคญักบัคุณภาพเม่ือเทียบ

กบัราคา การท่ีสินคา้มีวางจาํหน่ายในร้านเคร่ืองสําอางทัว่ไป การให้สินคา้ตวัอย่าง

เพื่อทดลองใช ้ตอ้งการรองพื้นเพื่อใชแ้ต่งหนา้เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง การหา

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเช่น นิตยสาร Internet การรีวิวต่างๆ โดยเลือกจากคุณภาพและ

งบประมาณท่ีมี การกลบัไปซ้ือสินคา้ซํ้ าถา้พอใจในสินคา้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการศึกษา อาชีพ ค่าใช้จ่ายและยี่ห้อมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น และ1ปัจจยั1ส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 4 ตวัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภณัฑร์องพื้น 

คําสําคัญ: ผลิตภณัฑ์รองพื้น, เคร่ืองสาํอาง 

 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to study the demography and 

consumer behavior which impact the decision process in purchasing the makeup 

foundation in Bangkok, the marketing mix which relates to the decision process in 

purchasing the makeup foundation and the customer decision process in purchasing 

the makeup foundation in Bangkok by using the 400 questionnaires with the female 

sampling. The statistic analysis methods are the descriptive statistics and the 

inferential statistics; One-way Anova : F-test and Multiple Regression Analysis for 

testing the hypothesis at 0.05 significant level.  

The result of this independent study shown that most of the respondents are 

20-30 years old, single, Master Degree graduated, working in the private company 

and the monthly income is  10,000 - 20,000 baht. Most of the respondents are using 

the cosmetics everyday for their confident. They spend money over 1,000 baht for 

the general cosmetics at the Department Store. Regarding to the marketing mix, 

product; the foundation color should be unchanged in during day, price; should be 
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appropriated to the quality, place; the product should be sold in the general shops, 

promotion; the product sampling should be distribute before purchasing. Most of the 

respondents need the foundation for their confident. They search the information 

from the magazines and the internet by choosing from the quality and their budget. 

They will repurchase if they satisfy the product. 

The result of hypothesis test revealed that the education, career, expenditure 

and brand  impact the decision process in purchasing the makeup foundation and all 

of four Ps relate to the decision process in purchasing the makeup foundation. 

KEYWORDS: MAKEUP FOUNDATIO, COSMETICS 

บทนํา 

เคร่ืองสาํอางเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับผูท่ี้รักสวยรักงาม ปัจจุบนัน้ีแมว้า่จะมี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ท่ี ช่วยให้สภาพผิวหน้านั้ นดูดี แต่เคร่ืองสําอางก็ย ังคงมี

ความสาํคญัอยา่งมากในชีวติประจาํวนัของมนุษยเ์รา  

ตลาดเคร่ืองสําอางไทยนั้นเติบโตอย่างต่อเน่ือง ยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี

ทนัสมยัอยา่งเช่น Facebook จะเป็นตวัทาํตลาดอยา่งดี นอกจากน้ียงัมี Beauty Blogger 

Marketing เกิดข้ึนซ่ึงแบรนด์เคร่ืองสําอางต่างๆ จะทาํการโปรโมทสินคา้ผา่นพวกเขา

เหล่านั้น แบรนด์เคร่ืองสําอางจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขนักันมากข้ึน ยิ่งทาํให้

ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกเยอะข้ึน หลายคนเกิดคาํถามวา่ส่ิงไหนท่ีจะเหมาะสมกบัตนเองมาก

ท่ีสุด เพราะสภาพผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกนั มีทั้งผิวมนั ผิวแห้ง ผิวผสม ผิวขาด

นํ้ า ผิวเป็นสิวและผิวมีร้ิวรอย และเคร่ืองสําอางนั้นก็มีหลากหลายประเภท ในราคา

และประสิทธิภาพท่ีต่างกนั 

การท่ีจะแต่งหน้าให้ดูสวยงาม การลงรองพื้นให้ดีเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด ถา้เซต

ให้สภาพผิวดูดีแลว้ การแต่งหนา้ในส่วนอ่ืนๆก็จะง่ายมากข้ึน เทรนด์การแต่งหนา้ใน

รูปแบบของการแต่งหนา้เหมือนไม่ไดแ้ต่งหนา้ (Make up no make up) กาํลงัเป็นท่ี

นิยมการแต่งหนา้ใหดู้เหมือนไม่แต่งนั้น บุคคลจะตอ้งการแสดงออกวา่ ตนเองมีผิวท่ีดี

อยูแ่ลว้ ซ่ึงความจริงคือมีการลงรองพื้น ใชค้อนซีลเลอร์อยา่งหนกัเพื่อปกปิดร่องรอย

http://dict.longdo.com/search/expenditure
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ท่ีไม่พึงประสงค์บนใบหน้า คนท่ีไม่ทราบว่าตนเองเหมาะกบัรองพื้นแบบไหน แต่

อาจจะเห็นข่าวสาร โฆษณาวา่ส่ิงนั้นดี ส่ิงน้ีดีกวา่ ก็อาจจะทาํให้เกิดการลงัเล หรือเสีย

เงินซ้ือส่ิงท่ีไม่เหมาะกบัตนเอง บางคนอาจจะเห็นการรีวิวจากบุคคลอ่ืน หรือบุคคลท่ี

มีช่ือเสียง เพียงเท่านั้นก็รีบตดัสินใจซ้ือ บางคนอาจจะรอจนกวา่จะมีผูอ่ื้นนาํมาขายต่อ

ถึงจะตดัสินใจซ้ือ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้สงสัยวา่ การท่ีคนหน่ึงจะซ้ือรองพื้นขวดหน่ึงนั้น คน

นั้นจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ จะพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาด 

หรือพิจารณาจากข้อมูลอ่ืนๆเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากทั้ง 2 อย่างรวมกนั หรือไม่

พิจารณาส่ิงใดๆ แค่ถามความตอ้งการของตนเองแล้วใช้อารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือ

ทนัที  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างดา้นพฤติกรรมในการใช้เคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์

รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อนําผลข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใช้และทาํ

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

2.เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองสําอางท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทางการตลาด 
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3.เพื่อนําผลข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีได้จากการศึกษาไป

พฒันากลยทุธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

มากท่ีสุด 

4.เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

กาํหนดยทุธวธีิทางการตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

5.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้ธุรกิจเคร่ืองสําอาง ไดป้รับปรุงและพฒันาตนเองให้

เป็นท่ียอมรับและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี นาํไปสู่การ

เป็นผูน้าํในตลาดและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2 .พฤติกรรมในการใช้ ท่ีแตกต่า งกันมีผลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ื อ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) (อา้งถึงใน สรวยี ์วศิวชยัวฒัน์ 

และไกรชิต สุตะเมือง, 2554) ให้แนวคิดไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 

เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์่างกนั 

2.วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิต

ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมี
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อิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคลทาํให้ เกิดความตอ้งการใน

ผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3.อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

4.โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทางเศรษฐกิจของ

แต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ี

ประกอบดว้ย รายได ้ การออมสินทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเร่ืองการจ่ายเงิน 

นกัการตลาดตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล โดยใชร้ายไดเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แบ่งส่วนแบ่งตลาดและการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

5.การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

6.รูปแบบการดาํรงชีวิต (Life Style) ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และ

กลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลข้ึนอยู่

กบัรูปแบบการดาํรงชีวติ อาทิ แบบการดาํรงชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ เช่น 

ผูท่ี้รักความสบายจะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ผูท่ี้ชอบการสังสรรคจ์ะ

ชอบทานอาหารนอกบา้น เป็นตน้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) (อา้งถึงใน ธารา ธิยะภูมิ

และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2554) ให้แนวคิดไวว้่า โดยทัว่ไปกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.พฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือถูก

กระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากตวักระตุน้ภายในหรือภายนอก 

ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมีความตอ้งการและมองเห็นความจาํเป็นของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้

จะกลายเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมตอบสนองโดยอาศยัการเรียนรู้การ

แสวงหาขอ้มูล และประสบการณ์ในอดีต ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งใชก้ลยุทธ์ทาง



121 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

การตลาดหลายวิธี เช่น การใชพ้นกังานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ

บรรจุภณัฑ ์เป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 

2.การแสวงหาทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ก็จะ

แสวงหาทางเลือกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดสําหรับ

ผูบ้ริโภค การหาข้อมูลจะทาํให้รู้ข้อมูลเก่ียวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์

วิธีการใช ้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น นอกจากน้ีความเช่ือถือท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอย่างดี ปริมาณ

ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัได้แก่ ปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการท่ี

ผูบ้ริโภคเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือน้อย เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหามี

อิทธิพลเก่ียวขอ้ง กบัพฤติกรรมการเลือกเช่นบุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด เพื่อน

บา้น ส่ือมวลชน พนกังานขาย ส่ือโฆษณา บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

เหล่าน้ี มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

3.การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บและเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ก็จะ

ประเมินผลขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจขอ้มูลท่ีมีประโยชน์

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

4.การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือกแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจวา่ถา้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นจะสนองความตอ้งการ และเกิดความ

พึงพอใจไดห้รือไม่ก่อนการตดัสินใจ  

5.การประเมินผล หลงัจากการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้ ผูบ้ริโภคจะ

เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

พยายามศึกษาและติดตามผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือในคร้ังต่อไป และมีอิทธิพลต่อการแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ถา้

ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหลงัการซ้ือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนาํมา

ปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปได้แก่

ความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือขาดความมัน่ใจเพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

พบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ยงัคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ 
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หรือขาดความมัน่ใจอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริโภคบางคนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะไดย้ิน

เก่ียวกับความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ หรือรู้ขอ้มูลภายหลังการซ้ือว่าผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัจากร้านคา้มีราคาถูกกวา่ ตลอดจนพบวา่ผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

ก็จะส่ือสารให้บุคคลท่ีคุ้นเคยได้รับรู้ซ่ึงข้อมูลจะส่งผลต่อการขาย  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งคน้หาสาเหตุแลว้รีบแกไ้ขปรับปรุง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผูบ้ริโภค โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา การบรรจุภณัฑ ์ และดา้น

การตลาด  

Kotler, Philip (1997) (อา้งถึงใน ภาวิณี ตนัติผาติและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ, 2554)  โดยปกติแลว้ความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทประสบ

ความสาํเร็จเหนือคู่แข่ง นกัการตลาดตอ้งใช ้4P’s หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing 

Mix) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัสําคญัดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการขาย 

ลลิลทิพย ์สิวะภิญโญ (2550) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้าสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อชนิดและส่ิงท่ีนึกถึงในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้า ส่วนระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ

เดือนจะมีผลต่อสถานท่ีและยี่ห้อท่ีจะซ้ืออย่างมีนัยสําคญั ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านวฒันธรรม ค่านิยม 

ความเช่ือ การเรียนรู้การแต่งหนา้จากคนรอบขา้ง ปัจจยัดา้นสังคม ความตอ้งการเป็น

คนรุ่นใหม่ ทนัสมยั ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและจากสังคม ลว้นมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้าสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้เคร่ืองสําอางรวมไปถึงผลิตภณัฑ์รองพื้นจาํนวน 400 ตวัอย่าง
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ 

Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

          

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

 

กระบวนการตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลติภัณฑ์

รองพืน้ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- การประเมินผลหลงั

การซ้ือ 

พฤติกรรมในการใช้เคร่ืองสําอาง 

- พฤติกรรมการใช ้

- เหตุผลท่ีใช ้

- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

- สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือ 

- ยีห่อ้ท่ีซ้ือและสนใจซ้ือ 



124 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

สรุปผลการวจัิย 

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียในช่วง 

20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,000 - 20,000 บาท 

ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองสําอางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะใชเ้คร่ืองสําอางเป็นประจาํทุกวนั เพื่อสร้างความมัน่ใจ ซ้ือเคร่ืองสําอางในแต่

ละคร้ังตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีห้างสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้อ่ืนๆทัว่ไป 

ด้าน 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า 1 ในด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการท่ีรองพื้นไม่เปล่ียนสีระหวา่งวนั ใน

ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัคุณภาพเม่ือเทียบกบั

ราคา ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั

กบัการท่ีสินคา้มีวางจาํหน่ายในร้านเคร่ืองสําอางทัว่ไป ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะให้ความสําคญักบัการให้สินคา้ตวัอยา่งเพื่อทดลอง

ใช ้

ด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางพบว่า ในด้านการรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการซ้ือรองพื้นเพื่อใช้

แต่งหน้าเสริมสร้างความมั่นใจในตัว เอง ในด้านการแสวงหาข้อมูล  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเช่น นิตยสาร Internet การรีวิว

ต่างๆ ในดา้นการประเมินทางเลือก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั

กับการเลือกจากคุณภาพท่ีตรงตามความต้องการ ในด้านการตัดสินใจซ้ือ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบังบประมาณท่ีมี ในดา้นการประเมินผล

หลงัการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัไปซ้ือสินคา้ซํ้ าถา้พอใจในสินคา้ 

 

 

 



125 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วน

บุคคลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

อาย ุ 0.08  X 

สถานภาพ 0.88  X 

การศึกษา 0.01 X  

อาชีพ 0.00 X  

รายไดต่้อเดือน 0.26  X 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบพฤติกรรมใน

การใชก้บัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช ้ 0.14  X 

เหตุผลท่ีใช ้ 0.07  X 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 0.03 X  

สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือ 0.07  X 

ยีห่อ้ท่ีซ้ือและสนใจซ้ือ 0.00 X  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ์ 0.00 X  

ราคา  0.00 X  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.00 X  

การส่งเสริมทางการตลาด 0.00 X  
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อภิปรายผลการวจัิย 

มีแค่การศึกษาและอาชีพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภณัฑ์รองพื้น ผูว้ิจยัมองว่าเน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มามี

อิทธิพลในชีวติของคนเราเป็นอยา่งมาก ส่ือโฆษณาสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายมาก

ข้ึน การใช ้ Smartphone กลายเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีใครๆก็สามารถมีได ้แมก้ระทัง่เด็ก 

ประกอบกบัการตามกระแสนิยม ถา้คนดงัหรือไอดอลในโลกไซเบอร์ บอกวา่ส่ิงไหน

ดี ผูรั้บส่ือนั้นๆ ก็จะตอ้งสรรหาผลิตภณัฑ์มาให้ได ้ส่วนดา้นสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็น

อยา่งไร ผูห้ญิงทุกคนก็ตอ้งการให้ตนเองดูดี ตอ้งการความสวยงามทั้งนั้น และแมว้่า

จะไม่มีงบประมาณในการซ้ือ บตัรเครดิตก็เป็นทางออกท่ีจะทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์มาใช้

ก่อนแลว้จึงจ่ายทีหลงั ซ่ึงกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสังคมสมยัน้ีไปแลว้ ดงันั้นไม่

ว่าจะอายุเท่าไร สถานภาพอะไร รายได้เท่าไรก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น (ผลวิจยัส่วนน้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น

ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 ดงัท่ีปรากฏในบทท่ี 2 ท่ีกล่าววา่ อายุท่ี

แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์่างกนั การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิง

ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคลทาํให้ เกิดความตอ้งการ

ในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั และโอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละ

บุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

รายได ้ การออมสินทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเร่ืองการจ่ายเงิน นกัการตลาด

ตอ้งสนใจแนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคล โดยใช้รายไดเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน

แบ่งตลาดและการกําหนดตลาดเป้าหมาย  และไม่สอดคล้องกับแนวคิดด้าน

ประชากรศาสตร์ของ ศิริพงศ ์พฤทธพนัธ์ุและวนัลอง ใจดี, 2548 ท่ีกล่าววา่ โดยทัว่ไป

บุคคลท่ีมีอายุต่างกัน มกัมีความต้องการในส่ิงต่างๆแตกต่างกนั ในประเด็นน้ี ได้

อธิบายว่าอายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัในด้าน

ความคิดและพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างในด้านความคิดแล้ว อายุยงัเป็นส่ิง

กาํหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูงใจดว้ย โดยเม่ือคนมีอายุมากข้ึน 

โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะนอ้ยลง และท่ีกล่าววา่ ตวัแปรรายไดจ้ดัได้

ว่าเป็นตวัแปรสําคญัท่ีกาํหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดงันั้น การ
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ศึกษาวิจยัท่ีใช้แนวทฤษฎีประชากรศาสตร์ จึงมกัมีตวัแปรรายได้ของบุคคลรวมอยู่

ด้วยเสมอ เน่ืองจากรายได้ของคนเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการ ตลอดจนความ

คิดเห็นของคน เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมของคน ) 

ส่วนดา้นการศึกษาและอาชีพ ผูว้จิยัมองวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาสูง จะมีหลกัในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย ไม่วา่จะมองในเร่ืองของส่วนผสม ยี่ห้อ 

คุณสมบติัต่างๆ (กรณีท่ีมีการใช้เหตุผลในการซ้ือ ไม่ไดใ้ช้อารมณ์ในการตดัสินใจ) 

ส่วนอาชีพท่ีทาํนั้น การท่ีอยู่ในสายอาชีพต่างกัน ก็จะมีการเลือกใช้เคร่ืองสําอาง

ต่างกนั ซ่ึงก็น่าจะข้ึนกบัสังคมรอบตวัดว้ย เช่น ผูท่ี้ทาํงานบริษทัเอกชนถา้เพื่อนๆในท่ี

ทาํงานเห็นวา่อะไรดี ก็จะใชต้ามๆกนั อะไรท่ีใชแ้ลว้คิดวา่ตนเองดูดี มีความภาคภูมิใจ

ในสังคมก็จะใชส่ิ้งนั้น ส่วนผูท่ี้ทาํงานส่วนตวั มีอาชีพคา้ขายก็อาจไม่ตอ้งใชส่ิ้งท่ีตอ้ง

แสดงถึงความมีฐานะในสังคม เพราะวนัๆหน่ึงไม่ไดเ้จอผูร่้วมงานท่ีจะมาคอยดูว่า

ตนเองใช้อะไร  ดังนั้ นด้านการศึกษาและอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น (ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคล้องกับแนวคิดด้าน

ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 ดงัท่ีปรากฏในบทท่ี 2 ท่ีกล่าววา่ผูท่ี้มี

การศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่าและ

อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ศิริพงศ์ พฤทธพนัธ์ุและวนัลอง ใจดี, 2548 ท่ีกล่าวว่า 

การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

บุคคล และคนท่ีมีอาชีพต่างกนั ย่อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยม 

ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลลิลทิพย ์สิวะ

ภิญโญ, 2550 ในส่วนของระดบัการศึกษา และอาชีพจะมีผลต่อสถานท่ีและยี่ห้อท่ีจะ

ซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญั) 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือกบัยี่ห้อท่ีซ้ือและสนใจซ้ือมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น ผูว้ิจยัมองวา่ผูท่ี้มีการใชจ้่าย

จาํนวนมากในการซ้ือเคร่ืองสําอางแต่ละคร้ังนั้น เป็นเพราะมูลค่าของสินคา้มีราคาสูง 

ซ่ึงสินคา้ราคาสูงส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบรนด์ระดบั Premium และ Hi end และการท่ี

จะซ้ือสินคา้ราคาแพงนั้น ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มกัจะใช้เวลาในการคน้หาขอ้มูลของสินคา้
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และทาํการเปรียบเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืนๆก่อน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ส่ิงท่ีจะซ้ือนั้น

มีความคุม้ค่าแค่ไหน สมควรท่ีจะจ่ายเงินซ้ือหรือไม่ ต่างกบัผูท่ี้ใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง

น้อยๆ เพราะการท่ีสินคา้มีราคาไม่แพง ผูท่ี้จะซ้ือนั้นไม่ตอ้งใช้เวลาในการตดัสินใจ

นาน ผูซ้ื้อมกัจะคิดวา่ ซ้ือไปลองใชดู้ ถา้ไม่ดีก็ไม่เสียดายเงินเท่าไรนกั  

ส่วนดา้นพฤติกรรมการใช ้เหตุผลท่ีใช ้และสถานท่ีซ้ือ ถึงแมจ้ะต่างกนัก็ไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นเพราะก่อนจะทาํ

การซ้ือ ยอ่มตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจท่ีคลา้ยหรือเหมือนกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 

74.2% และ1ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด1สามารถอธิบาย1การตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร1ได ้

55.1% นอกจากน้ียงัพบว่า 1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ของ 1Kotler, Philip ,1997 ท่ีกล่าววา่ โดยปกติแลว้

ความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ความพอใจ และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่ง นกัการ

ตลาดตอ้งใช ้ 4P’s หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั

หลกัสาํคญัดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย1) 

เม่ือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ ผูว้จิยัมองวา่ในกระบวนการตดัสินใจทุกขั้นตอน ผูบ้ริโภคจะมองปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้งหมดควบคู่กนัไปดว้ย ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

จึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

ในด้านผลิตภัณฑ์ รองพื้นท่ีดีเม่ือทาลงบนผิวหน้าแล้ว สีต้องไม่เปล่ียน

ระหวา่งวนั เม่ือใชแ้ลว้สภาพผิวหนา้จะตอ้งดูดี ตลอดทั้งวนั นอกจากนั้นการทดสอบ
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การแพก้็เป็นเร่ืองสําคญั เพราะถา้ใช้แลว้หน้าเป็นสิว ผูบ้ริโภคจะเลิกใช้ทนัที ต่อมา

เร่ืองของความติดทนนาน รองพื้นท่ีดีไม่ควรท่ีจะเลือนหายไปง่ายๆเพียงแค่การซับ

หนา้ไม่ก่ีคร้ัง การเพิ่มระดบัการปกปิดไดน้ั้น ก็เป็นเร่ืองสําคญั เพราะผูบ้ริโภคบางคน

ตอ้งการความบางเบา แต่บางคนตอ้งการปกปิดรอยดาํ รอยสิว ก็จะสามารถเพิ่มระดบั

ความหนาของรองพื้นโดยไม่ทาํให้หน้าเป็นคราบ บรรจุภณัฑ์ท่ีใช ้ควรออกแบบให้

ใชง่้าย ถา้เป็นขวดป๊ัมก็จะทาํให้เน้ือผลิตภณัฑ์สะอาดอยูเ่สมอและควรท่ีจะออกแบบ

บรรจุภณัฑใ์หน่้าดึงดูดใจดว้ย  

ในด้านราคา รองพื้นท่ีดีตอ้งเน้นไปท่ีคุณภาพ มากกว่าคุณสมบติั ปริมาณ 

หรือยีห่อ้ ไม่ใช่วา่ของราคาสูงจะมีคุณภาพดีเสมอไป  

ในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย จะต้องมีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ให้

ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย  

ในดา้นการส่งเสริมการตลาด การให้สินคา้ตวัอยา่งเพื่อทดลองใชจ้ะเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้มาสัมผสักบัสินคา้มากข้ึน และทาํให้สามารถขายสินคา้

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีเพศหญิงเท่านั้น ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

ควรท่ีจะทาํนอกเหนือจากเพศหญิงดว้ย เพราะการแต่งหนา้ การใชค้รีมรองพื้น ไม่ได้

จาํกดัแค่เพศหญิงเท่านั้น 

2.การศึกษาคร้ังต่อไป สามารถทาํการวิจยักลุ่มเคร่ืองสําอางท่ีขายในร้านขาย

ยา (Drug Store) เช่น Boots, Watson เป็นตน้ 

3.ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดยงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ จึงควร

ศึกษาในเร่ืองของ ค่านิยม ภาพลกัษณ์ การรับรู้ ทศันคติ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นดว้ย 

4.ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างในประเทศไทยในพื้นท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

กรุงเทพมหานคร 
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