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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTOR AFFECTING PURCHASE HABIT CONSUMER OF 

COSMECEUTICALS CATEGORY IN WATSON STORE, BANGKOK AREA 
เพญ็พิชญา วริิยะอ่องศรี 1   ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของ ร้านวัตสัน ท่ี มีผล ต่อการตัด สินใจในการ ซ้ือ เวชส าอางในร้ านวัตสัน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเวชส าอางในร้าน
วตัสันเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-55 ปี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้  านวน 385 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วน
เ บ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ เ ชิงอนุมาน หาค่า  t-test 
(independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
83.6 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.8 มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ38.2 และมีรายได ้10,001-20,000บาทคิดเป็นร้อยละ48.6 
 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.85 รองลงมา ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.78 ด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในร้าน ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 
3.48  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ให้ดา้นภาพลกัษณ์ ค่าเฉล่ีย 3.74  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความ
ภกัดี ค่าเฉล่ีย 3.70  ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ค่าเฉล่ีย 3.68 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
สมมติฐานท่ี 1 รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.427 + 0.033 

(ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.136 (ดา้นลกัษณะราคา) + 0.069 (ดา้นสถานท่ี) + 0.417 (ดา้นส่งเสริม) 
+ 0.080 (ดา้นบุคลากร) + 0.113 (ดา้นกระบวนการ) + 0.049 (ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน
ร้าน) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 

การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.315 + 0.240 
(ดา้นภาพลกัษณ์) + 0.286 (ดา้นความไวว้างใจ) + 0.402 (ดา้นความภกัดี) 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, ร้านวตัสัน 
 

ABSTRACT 
 This objective of this study is to study influence of different demographic factors 
and relation of marketing mix and studies relation of Watson’s image factors 
cosmeceutical purchasing decision making process in Watson stores ,Bangkok area. from 
sample size 385 customers who come to the Watson store and decided to select the 
cosmeceutical. In this studies use the questionnaires and data consist of percentage, 
frequency, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and Multiple Regression Analysis.  
Research results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female. 83.6 percent 
were aged between 31-40 years 34.3 percent, marital status married 51.2 percent. 67.8 
percent have a bachelor's degree level of education. occupation employed 38.2 percent 
were official/state enterprise and 48.6 percent of the monthly income 10001-20000 Bath. 
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 The opinions on the marketing mix the first is the product it’s mean 3.85.The 
second is the promotion it’s mean 3.78,the place it’s mean 3.76 and the last one is the 
people it’s mean 3.48. 
 The image factor has average 3.74 and the second is the loyalty average 3.70 and 
the last is the confidentiality average 3.68. 
Results of the hypothesis: 

The first of hypothesis: Monthly income affecting cosmeceutical purchasing 
decision making process in Watson stores, Bangkok area. 

The second of hypothesis: equation of cosmeceutical purchasing decision 
making process in Watson stores, Bangkok area. When all the factors into the equation in 
the raw score is as follows. 

Cosmeceutical purchasing decision making process in Watson stores ,Bangkok 
area.= 0.427 + 0.033 (Product) + 0.136 (Price) + 0.069 (Place) + 0.417 (Promotion) + 
0.080 (People) + 0.113 (Process) + 0.049 (Physical Evidence) 

The third of hypothesis: equation of cosmeceutical purchasing decision making 
process in Watson stores ,Bangkok area. When all the factors into the equation in the raw 
score is as follows. 

Cosmeceutical purchasing decision making process in Watson stores ,Bangkok 
area.= 0.315 + 0.240 (Image) + 0.286 (confidentiality) + 0.402 (loyalty) 
KEYWORDS : DECISION, COSMECEUTICAL , WATSON STORE 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัธุรกิจร้านขายยามีการพฒันาเขา้ไปในธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
การเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติทั้ งท่ีร่วมทุนกับคนไทยหรือเข้ามาลงทุนเอง มี
รูปแบบการด าเนินงานแบบใหม่ ในร้านไม่เพียงขายยาเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าสินคา้
เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามตลอดจนเคร่ืองมือแพทยเ์ขา้มาจ าหน่ายเสริมสร้างธุรกิจ
ให้เติบโตมากข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก และจากอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ใน
ปัจจุบนัเกิดธุรกิจร้านขายยารูปแบบใหม่เป็นจ านวนมากในไทย ทั้งธุรกิจร้านขายยาจาก
ต่างชาติมาลงทุน หรือธุรกิจร้านขายยาของนกัธุรกิจไทย จึงปรากฎเครือข่ายสาขาของธุรกิจ
ร้านขายยาอยู่ทัว่ประเทศ ร้านวตัสัน ก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจร้านขายยาชั้นน าของไทยใน
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ปัจจุบนั ท่ีมีการด าเนินงานธุรกิจร้านขายยาแบบครบวงจร ไดรั้บมาตรฐานตามแบบร้าน
ขายยาคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข  

ร้านวตัสัน (Watson’s Shop) เปิดตวัคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยในแผนกยาใช้
กลยุทธ์ในการเน้นรูปแบบการตกแต่งร้านท่ีสะดุดตาไม่ซ้าใครจดัเรียงสินคา้หลากหลาย
ชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือไดเ้องตามความพอใจ การจดัโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขาย การสรรหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงสินคา้สุขภาพและความ
งาม ซ่ึงมีเภสัชกรประจ าร้าน ตั้ งอยู่ในท าเลท่ีสะดวกสบายง่ายต่อการไปจับจ่ายซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีประทบัใจ และท่ีส าคญัคือ มีการน าเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้
บริหารพื้นท่ีขายและสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเรียกความสนใจจากลูกคา้ให้มาจบัจ่าย
ซ้ือสินคา้ วตัสันจึงเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้ปลีกครบวงจรอยา่งรวดเร็วในภาคพื้นเอเชีย (สยาม
ธุรกิจ.:2554,Value for Money ไมต้ายวตัสันบนสนามความงาม.ออนไลน)์   

จากท่ีกล่าวมาท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาค่อนขา้งสูงในธุรกิจตลาดคา้ปลีก ดงันั้นการศึกษาถึงผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจและมีพฤติกรรมการใช้บริการ การซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านวตัสันวา่มีความสัมพนัธ์กนั
มากน้อยแค่ไหน โดยเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดให้เป็นท่ีนิยม และน ามาปรับปรุงการแข่งขนัในทุกๆรูปแบบ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดท่ี
ครอบครองอยูไ่ด ้นอกจากน้ียงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และรักษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีดีของร้านวตั
สันไว ้พร้อมทั้งสามารถขยายฐานกลุ่มผูบ้ริโภคให้หนัมาใชบ้ริการร้านวตัสันมากข้ึน เพื่อ
รักษาความภกัดีต่อร้านวตัสันในระยะยาว ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ให้เขา้ยุคสมยัปัจจุบนัท่ีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของร้านวตัสันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร  
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน

เขตกรุงเทพมหานคร  
3. ปัจจยัด้านภาพลักษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษาจะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
 1.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 
  1.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์  
   (ก) เพศ   
   (ข) อาย ุ  
   (ค)สถานภาพ  
   (ง)ระดบัการศึกษา   
   (จ)รายได ้ 
   (ฉ)อาชีพ  
  1.1.2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
    (ก) ผลิตภณัฑ ์ 
   (ข) ราคา   
   (ค)ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
   (ง)การส่งเสริมทางการตลาด  
   (จ) บุคลากร 
    (ฉ) กระบวนการ   
   (ช)สภาพแวดลอ้ม  
  1.1.3ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์  
   (ก) ความไวว้างใจ  
   (ข) ภาพลกัษณ์  
   (ค)ความภกัดี  
 1.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบด้วยการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางของ

ผูบ้ริโภคในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
                ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                                                                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

การตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง 
ในร้านวตัสัน 

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมทาง

การตลาด 

- บุคลากร 

- กระบวนการ 

- สภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 

- ความไวว้างใจ 

- ภาพลกัษณ์ 

- ความภกัดี 

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 
  1.1 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  1.2   เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 
 2. ประโยชน์ต่อธุรกจิ 

 2.1   สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการ
ของผูป้ระกอบการ 
 2.2   เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ยิง่ข้ึน 
 2.3   เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ร้านยาchain drug หมายถึง ร้านขายยาแผนปัจจุบนัท่ีมีจ  านวนสาขามากกวา่ 1 
สาขา ภายใตช่ื้อเดียวกนั การจดัแต่งร้าน ราคา เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ลูกคา้ หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้ในร้านยา chain drug 
3.  เภสัชกร หมายถึง เภสัชกรชุมชนประจ าสาขาของร้านยาchain drug ผูท่ี้มีใบ

ประกอบโรคศิลปะ มีความรู้เร่ืองการใชย้า ผลขา้งเคียงของยา มีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา รวมถึง
จ่ายยาใหแ้ก่ผูป่้วยและจ่ายยาตามใบสั่งแพทย ์ 

4.  เคร่ืองส าอาง หมายถึงวตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ 
อบหรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความ
สวยงามหรือส่งเสริมใหเ้กิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเคร่ืองประทินผิวต่าง ๆ ดว้ยแต่
ไม่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา ป้องกนัโรค หรือมีผลต่อโครงสร้าง หรือ การท าหน้าท่ี
ใดๆของร่างกาย 

5.  เวชส าอาง หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีออกฤทธ์ิ หรือท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ผวิหนงัได ้ แต่ยงัไม่จดัเป็นยารักษาโรค 

6.  การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง
จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, หนา้112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึง
แตกต่างกนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการท าการส่ือสาร 
อย่างไรก็ตามในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆกนันั้น จ  านวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณ
แตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจ านวนน้อยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา หรือมี
ปัญหานอ้ยกวา่การวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจ านวนมาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมี จ  านวน
น้อย เราสามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได้ แต่ในการวิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่
สามารถวเิคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้ เพราะมีผูรั้บสารจ านวนมากเกินไป นอกจากน้ีผูส่้ง
สารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนด้วย ดังนั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ี
ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะ
ประชากร(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (พิบูล ทีปะปาล, 2543)  เม่ือพูดถึง
ส่วนประสมทางการตลาดโดยทัว่ไปผูบ้ริหารและนกัการตลาด ก็มกัจะนึกถึง 4P's อนัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) แต่เน่ืองจากปัญหาและลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีไดก้ล่าวมา
ทั้งหมด ท าให้ 4P's ไม่เพียงพออีกต่อไป เม่ือพูดถึงส่วนประสมการตลาดส าหรับกิจการ
บริการ Bernard H. Booms และ Mary Jo Bitner ซ่ึงเป็นนกัวิชาการชาวอเมริกนั แนะน าวา่
ควรตอ้งพิจารณาเพิ่มอีก 3P's อนั ไดแ้ก่ กระบวนการให้บริการ (Process) พนกังานผู ้
ให้บริการ (People) และ ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นดชันีช้ีคุณภาพการบริการ (Physical 
Evidence) ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึงประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544)ร้านวตัสันจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวาง
ต าแหน่งทางการตลาดใหช้ดัเจน เพื่อท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีตรงต่อความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด โดยผลิตสินคา้และบริการท่ีมีความเป็นจุดแข็ง
ของร้าน  เนน้กระบวนการ (Service Care) และมาตรฐานคุณภาพ (Quality Care) เป็นหลกั
กลยทุธ์ทางการตลาดส าคญัของร้านวตัสันเพื่อใหบ้ริการกบัผูบ้ริโภค  
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 การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ กลุ่มของตราสินค้ามีเอกลักษณ์ซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงหรือให้ค  าสัญญาแบบเป็นนัยโดยจะประกอบด้วย แก่นแทข้องตราสินคา้ และ
ส่วนท่ีต่อยอดสินคา้กบักลุ่มลูกคา้ แก่นของอตัลกัษณ์ (Core Identity) คือ จุดศูนยก์ลางของ
ตราสินคา้ท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนโดยใช้เวลาท่ีไม่นานมาก อีกทั้งยงัตอ้งมีการท างานไป
ควบคู่กบัการบริการใหม่พร้อมทั้งยงัจะตอ้งมีแนวคิดในการท าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีสามารถ
ตอบโจทย์ และความตอ้งการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เม่ือพิจารณาถึงความหมายและ
ความส าคญัของ “ตราสินคา้” ขา้งตน้แลว้จะเห็นวา่ลกัษณะสาคญัของตราสินคา้ คือ การ
สร้างความแตกต่าง (differentiation) ให้ผลิตภณัฑ์แตกต่างไปจากคู่แข่งขนัอ่ืนๆ ทั้งน้ีโดยมี
เป้าหมายให้ผูบ้ริโภครับรู้ และจดจ าตราสินคา้ได้ บริษทัอาจใช้ตราสินคา้เพื่อสร้างความ
แตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ของตนจากคู่แข่งขนั ดา้นความไวว้างใจ  ดา้นภาพลกัษณ์ ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544). 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีทางร้านวตัสันไดน้ ามาใชป้ระกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนกังาน 
(People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซ่ึงมอบ
ให้กบัลูกคา้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างมีเป้าหมายและดว้ยความตั้งใจ และ
ตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวอ้ยา่งเต็มท่ี จนพอใจประทบัใจ รู้สึกคุม้ค่า แก่
การตดัสินใจ รวมทั้งคุม้ค่าเงิน ลูกคา้สร้างความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และการ
บริการท่ีมีคุณภาพ จากค าบอกเล่าจากปากต่อปาก และจากโฆษณา ลูกคา้จะเปรียบเทียบ ส่ิง
ท่ีได้รับท่ีเกิดจากการรับรู้ด้วยตนเอง (Perceived Service) กับบริการท่ีตนคาดหวงั 
(Expected Service) ถา้บริการท่ีรับรู้ต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัจะท าให้ลูกคา้ผิดหวงั ถา้บริการท่ีรับรู้
ตรงกบัหรือเกินกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้เกิดความพอใจ(Customer Satisfaction) และเกิดความ
จงรักภกัดี(Customer Loyalty) มีการบอกต่อและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านวตัสัน (ดนยั 
เทียนพุฒ, 2543). 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ด้านประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-55 ปี 

2. กลุ่มตัวอย่าง จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์วา่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยก าหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
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ความคาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2544: 74 อา้งถึงใน ชิดาภา พงศว์รา
นนท.์2553:39) จ านวน 400 คน 
 3. การสุ่มตัวอย่างสาขาแบบอตัราส่วนจะไดท้ั้งหมด 10 สาขา และการก าหนด
โควตาของประชากรเฉล่ียจะได ้กลุ่มตวัอยา่ง 40 คน ต่อ 1 สาขา 
 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 : ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 :  เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ผลการวเิคระห์ 0.925 ส่วนท่ี 3 : เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวิเคระห์ 
0.952 ส่วนท่ี 4 : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผล การวเิคระห์ 0.922 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยด าเนินการ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลการวิจยัจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร (ใชต้วัแทน 10 สาขา) เพื่อขอความร่วมมือในการ
ด าเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และน าแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง อ่านและ
กรอกขอ้มูลด้วยตนเอง จากนั้นรับแบบสอบถามกลบัคืนและรวบรวมตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ขอ้มูลครบถว้นก่อนน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป  

6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ  
    6.1  สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage) ,

ค่าเฉล่ีย (X), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีมี
ต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

6.2   การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ t – test กรณีท่ีมีการทดสอบความแตกต่าง
ของตวัแปร 2 ตวัแปร, สถิติ F – test กรณีการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 
ตัวแปรข้ึนไป หากการทดสอบ F– test มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ผู ้วิจ ัยด าเนินการ
เปรียบเทียบรายคู่โดย วิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) และการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปรโดยใชส้ถิติการถดถอย Regression analysis 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
83.6 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.8 มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.2 และมีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.6 
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 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.85 รองลงมา ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.78  ด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในร้าน ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 
3.48   
         ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ให้ดา้นภาพลกัษณ์ ค่าเฉล่ีย 3.74  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความ
ภกัดี ค่าเฉล่ีย 3.70  ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ค่าเฉล่ีย 3.68 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน

เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.427 + 0.033 

(ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.136 (ดา้นลกัษณะราคา) + 0.069 (ดา้นสถานท่ี) + 0.417 (ดา้นส่งเสริม) 
+ 0.080 (ดา้นบุคลากร) + 0.113 (ดา้นกระบวนการ) + 0.049 (ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน
ร้าน) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
การตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.315 + 0.240 (ด้าน
ภาพลกัษณ์) + 0.286 (ดา้นความไวว้างใจ) + 0.402 (ดา้นความภกัดี) 
สรุปผลการวจัิย 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

ตวัแปรอสิระ p 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฎเิสธ 

ข้อมูลส่วนบุคคล    
1. เพศ 0.891   
2. อายุ 0.895   
3. สถานภาพ 0.443   
4. ระดบัการศึกษา 0.197   
5. อาชีพ 0.190   
6. รายได้ต่อเดอืน 0.000         



344 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ยอมรับสมมติฐาน เมื่อ p < 0.05 และปฎเิสธสมมติฐาน เมื่อ p > 0.05 
  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง 
อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน โดยปัยจยัด้าน
ลกัษณะราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ี ด้าน
บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้าน
วตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร p 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฎเิสธ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.575   
2. ดา้นลกัษณะราคา 0.027   
3. ดา้นสถานท่ี 0.260   
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000   
5. ดา้นบุคลากร 0.195   
6. ดา้นกระบวนการ 0.046   
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน 0.412   
 ยอมรับสมมติฐาน เมื่อ p < 0.05 และปฎเิสธสมมติฐาน เมื่อ p > 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตั
สันเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญั
ยิ่งทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ปัจจยัทุกดา้น คือ ดา้นภาพลกัษณ์ 
ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความภกัดี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร p 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฎเิสธ 
1. ดา้นภาพลกัษณ์ 0.000   
2. ดา้นความไวว้างใจ 0.000   
3. ดา้นความภกัดี 0.000   

 ยอมรับสมมติฐาน เม่ือ p < 0.05 และปฎิเสธสมมติฐาน เม่ือ p > 0.05 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางร้านวตั
สันเขตกรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบขอ้เทจ็จริงท่ีน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 สมมติฐานที่ 1 จากผลการศึกษาพบวา่ เพศชายและหญิง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิจยั
ทางจิตวิทยาผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ทั้งในเร่ืองความคิดค่านิยม และ
ทศันคติ ทั้งน้ีเน่ืองจากวฒันธรรม และสังคมก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศ
ไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจา้อารมณ์ โอนอ่อน ผอ่นตาม และ
เป็นแม่บา้นแม่เรือน และยงัพบอีกว่าผูห้ญิงจะถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าผูช้าย ส่วนพฤติกรรม
เปิดรับส่ือมวลชน เพศหญิงมกัจะใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์ และฟังวิทยุ มากกวา่เพศชาย 
โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะเพศชายนิยมอ่านหนงัสือพิมพม์ากกวา่ แต่ทั้งน้ีทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ก็อาจมีการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง เพื่อท่ีจะใชใ้นการดูแลตวัเองไม่แตกต่าง
กนั เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจสุขภาพความงามมาก
ข้ึน ไม่ใช่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้น 

อายุท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวัตสันเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุนอ้ยมกัจะ
มีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อนมากกว่าคนท่ีมีอายุ มีความระวงั และมี
มุมมองท่ีแตกต่างมากกวา่คนอายนุอ้ย แต่ในปัจจุบนั กระแสการดูแลตวัเอง และการรักสวย
รักงามนั้นเกิดข้ึนกบัคนในทุกวยั  ดงันั้น อายุจึงอาจไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครได ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจากไม่ว่าจะอยูใ่นสถานภาพใด 
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ก็สามารถท่ีจะตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งไม่แตกต่าง
กนั 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ระดบัการศึกษาเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้ ความคิด และความสามารถ โดยผูท่ี้มี
การศึกษาสูงย่อมผ่าน การเรียนรู้มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่า จึงน่าจะเป็นผูท่ี้เช่ือใน
ความสามารถของตนเองใน การเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบติังานไดดี้ แต่
ไม่วา่จะจบการศึกษาระดบัใด ก็พบวา่ แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใส่ใจดูแลผิวมาก
ยิ่งข้ึน ท าให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค และให้มีการตดัสินใจซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากทุกอาชีพลว้นมีความตอ้งการใส่ใจดูแลผิวได้
อยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจสุขภาพความ
งามมากข้ึน ดังนั้ น อาชีพ จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร 
 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน
เขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก รายได้ต่อเดือนของ
ผูบ้ริโภค ย่อมสัมพนัธ์กันกับราคาของสินค้า โดยราคาเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีความส าคัญ
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัราคาถา้คุณค่าสูงกว่า
ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสินคา้ในร้านวตัสันมีทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพง ดงันั้น 
รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.639 มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติของการ
ทดสอบเท่ากบั 0.000 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นกระบวนการ 
 สมมติฐานที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านภาพลักษณ์ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.674 มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติของการ
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ทดสอบเท่ากบั 0.000 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ และดา้น
ความภกัดี 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางร้านวตั
สันเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ผู ้บริหารร้านวัตสันและผู ้แทนจ าหน่ายสินค้าสามารถน าข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั และตลอดจนสามารถน าขอ้มูลไปก าหนด      
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายได้ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ผูบ้ริหารร้านวตัสันและผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจประเภทร้านขายยา จ าเป็นตอ้ง
ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการตลาด โดยการจดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง มีการจดัโปรโมชัน่ ราคาพิเศษตามเทศกาล การตั้งราคาท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึง
กระบวณการในดูแลใหบ้ริการลูกคา้ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการ เพราะ
จะท าใหลู้กคา้เกิดจ านวนการซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนได ้เน่ืองจากผลการศึกษา 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้น
กระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ผูบ้ริหารร้านวตัสัน และผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจประเภทร้านขายยา จ าเป็นท่ี
จะตอ้งวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นภาพลกัษณ์ ภาพพจน์ ความ
น่าเช่ือถือ รวมถึงความไวว้างใจอย่างต่อเน่ืองเพื่อท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไวว้างใจ 
ภกัดี และกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านอีกในอนาคตต่อไป เพราะจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั
ดา้นภาพลกัษณ์ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นความภกัดี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เวชส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ัง ต่อไป 

ส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี  
1. ควรมีการศึกษาความจงรักภกัดีต่อร้านวตัสัน อนัเป็นผลสืบเน่ืองต่อความตั้งใจ

ในการซ้ือซ ้ าวา่ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือซ ้ ามากข้ึน จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้านวตั
สันหรือไม่ อยา่งไร น าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนการตลาด เพื่อรักษาลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี
ใหเ้ป็นลูกคา้ของร้านวตัสันตลอดไป  
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2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ขคุณภาพของร้านวตัสัน เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดระดบัความ
พึงพอใจในทุกดา้นสูงสุด 

3.ควร มี ก า ร ศึ กษาสภ าพก ารแข่ ง ขัน  ของ ร้ านย า ระบบ ลู กโ ซ่ ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเปรียบเทียบกลยุทธ์และใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริม
การตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 
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