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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคทีใ่ช้เคร่ืองส าอางทีม่ีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน 
FACTORS AFFECTING THE TRUST OF CONSUMER WHO USE 

GLUTATHIONE COSMETIC 
ณฐัพร เติบไพบูลย ์1  ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางค์ท่ีมีส่วนผสม
ของกลูตา้ไธโอน (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางคท่ี์มีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน (3) เพื่อศึกษาถึงความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือผูบ้ริโภคทีซ้ือเคร่ืองส าอางคท่ี์มี
ส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนท่ีมีอายตุั้งแต่ 11-50 ปีข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบ
นบัไม่ได ้จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลและใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 77.0 มี
อาย ุ21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 49.8 มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 
30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ30 
 โดยมีความคิดเห็นทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด อนัดบั 1 คือ ดา้นกระบวนการ 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74 รองลงมาคือ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61 และระดบัต ่าสุด ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03  
ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ อนัดบั 1 อยู่ท่ี ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.49 รองลงมา 
ดา้นช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.17 รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.11 
และสุดทา้ย ดา้นความปลอดภยั ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.07 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าส าคัญ : ความไวว้างใจ, เคร่ืองส าอาง, กลูตา้ไธโอน 
 

ABSTRACT 
The propose of this independent study is (1) to study the difference of the 

personal factors affecting the trust of consumer who use glutathione cosmetic (2) to study 
the marketing mix factors affecting the trust of consumer who use glutathione cosmetic 
(3) to study the trust of consumer who use glutathione cosmetic 
 The samples used in this study are 400 consumers age during 11-50 years old 
who brought glutathione cosmetic by using questionnaires tool to collect data and 
analyze with computer program finished with descriptive statistic describe the frequency 
values (Frequency) average values (Mean)  percentage values (Percentage) and standard 
deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using t-
test and F-test and statistical analysis to find the relationships of ANOVA 
 The results of this study showed that the majority were female 77.00 percent, 
aged between 21-30 years 49.00 percent, bachelor’s degree level education 49.80 
percent, employees occupations 51.80 percent and monthly income range is over 30,000  
30 percent 

The opinion of the marketing mix the first rank is the process (means 3.84) 
followed by the place  (means 3.74), followed by the promotion (means 3.61) and the 
lowest is the people (means 3.03) 

The first rank of the trust factor is reliability it’s mean 3.49 followed by the 
product reputation it’s mean 3.17 followed by the quality it’s mean 3.11 and the last one 
is the safety it’s mean 3.07 
KEYWORDS : TRUST, GLUTATHIONE COSMETIC 
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บทน า 
การบ ารุงรักษาผิวหน้าหรือผิวกายนั้นถือว่ามีความส าคญัค่อนขา้งมากในสังคม

ปัจจุบนัจึงเป็นท่ีมาของเคร่ืองประทินผิวหลากหลายแบร์น ทั้งเคร่ืองส าอางควบคุมและไม่
ควบคุมรวมถึงเวชส าอางคช์นิดต่างๆ หน่ึงในนั้นคือความตอ้งการของตลาดเคร่ืองส าอางท่ี
ท าให้ผิวขาวข้ึนจึงเป็นท่ีนิยมค่อนขา้งมาก และท าให้เกิดสารตวัใหม่ๆ ท่ีช่วยกระตุน้ให้
เซลล์ผิวมีความกระจ่างใสมากยิ่งข้ึน รวมถึงสารชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า ”กลูต้าไธโอน” 
เน่ืองจากในปัจจุบนั  ค่านิยมส่วนใหญ่ของทั้งหญิงและชาย มกัจะให้ความส าคญักบัการมี
ผวิขาว เป็นอนัดบัตน้ๆ จึงเป็นท่ีมาของเคร่ืองส าอางหลากหลายยี่ห้อ ท่ีตอ้งมีส่วนผสมของ
สารชนิดน้ีโดยท่ีสารชนิดน้ีมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบรับประทาน แบบทา และแบบฉีด 
ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกใชต้ามแต่ชนิดท่ีตอ้งการ 

กลูตาไธโอน (glutathione) เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีเซลล์ในร่างกายมนุษย์
สามารถสังเคราะห์ไดเ้อง มีคุณสมบติัเป็นโปรตีนชนิดหน่ึง ท าหนา้ท่ีในการปกป้องเน้ือเยื่อ
ไม่ให้ถูกท าลายโดยสารอนุมูลอิสระท่ีสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย กระตุ้น
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย และท่ีส าคญัยงัช่วยตบัในการท าลายและขจดัสารพิษออกจากร่างกาย
ดว้ยในทางการแพทยพ์บวา่มีการน ากลูตาไธโอนมาทดลองใชใ้นการรักษาโรคต่างๆ ซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บการอนุมติัขอ้บ่งใชจ้ากองคก์ารอาหารและยา เช่น ภาวะเป็นหมนัในเพศชาย ปลาย
เส้นประสาทอกัเสบ มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก วิธีการรักษามกัท า
โดยการฉีดเขา้ทางหลอดเลือดด าหรือเขา้ท่ีกลา้มเน้ือ ผลขา้งเคียงอย่างหน่ึงท่ีน่าแปลกใจ 
คือ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการฉีดกลูตาไธโอนนั้นมีสีผวิท่ีขาวข้ึน เน่ืองมาจากกลูตาไธ
โอนสามารถยบัย ั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) ได ้และส่งผลให้เม็ดสีของผิวหนัง
เปล่ียนจากเมด็สีน ้าตาลด าเป็นเมด็สีชมพขูาว 

จึงเป็นท่ีมาของเคร่ืองส าอางท่ีท าใหผ้วิขาวกระจ่างใสไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมาก
ในประเทศไทยจนเกิดเป็นค่านิยมในหมู่วยัรุ่นท่ีจะตอ้งมีผวิขาว ท าใหน้กัการตลาดมองเห็น
ในจุดน้ีและท าการขยายตลาดอย่างรวดเร็วโดยใช้ส่วนประสมการตลาด (marketing mix 
หรือ 7P’s) มาเป็นปัจจยัส าคญัในการท าธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความ
พึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการ
สินคา้และบริการของตน ในดา้นของความไวว้างใจนกัการตลาดจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้ง
หาข้อมูลเก่ียวกบัสารประเภทน้ีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้ งในด้านความ
ปลอดภยั และปัจจยัส าคญัอ่ืนๆ เน่ืองจากในตลาดเคร่ืองส าอางนั้น มีทั้งรูปแบบท่ีไดรั้บการ
รับรอง และรูปแบบท่ีไม่ผา่นกระบวนการรับรอง 
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               ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมีผูพ้ยายามน าผลขา้งเคียงของยามาใชใ้นการท าให้ผิวขาวข้ึน ซ่ึง
นบัไดว้า่เป็นการน ายามาใชใ้นทางท่ีผิดอีกรูปแบบหน่ึง โดยในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาท่ี
น่าเช่ือถือยืนยนัหรือรับรองประสิทธิภาพและประโยชน์ของกลูตาไธโอนในการท าให้ผิว
ขาวไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงไม่น่าแปลกใจท่ีกลูตาไธโอนไม่ผา่นการรับรองขอ้บ่งใชโ้ดยองคก์าร
อาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาส าหรับท าให้ผิวขาว ผลิตภณัฑ์กลูตาไธโอนท่ีพบใน
ทอ้งตลาดส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรูปยาเม็ดหรือผงละลายน ้ าส าหรับรับประทาน ซ่ึง กลูตาไธ
โอนน้ีสามารถถูกท าลายไดใ้นทางเดินอาหารของมนุษย ์ดงันั้นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การรับประทานกลูตาไธโอนในรูปแบบของยารับประทานนั้นแทบจะไม่มีเลย ท่ีผา่นมาจึง
พบว่ามีผูพ้ยายามน ากลูตาไธโอนในรูปแบบยาฉีดมาใช้แทนการรับประทานกนัมากข้ึน 
เน่ืองจากเช่ือว่ากลูตาไธโอนชนิดฉีดนั้นมีประสิทธิภาพในการท าให้ผิวขาวได้ดีกว่าและ
เห็นผลเร็วกวา่กลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 

ประเด็นส าคญัของการใช้ยาฉีดกลูตาไธโอนโดยเฉพาะการฉีดเขา้หลอดเลือดด า
นั้ น คือ ความปลอดภัยจากการฉีดยา เน่ืองจากผิวท่ีขาวข้ึนจากกลูตาไธโอนนั้ นเป็น
ผลขา้งเคียงของยาท่ีเกิดข้ึนชัว่คราวเท่านั้น หากตอ้งการให้ผลคงอยู่ไปตลอดจ าเป็นตอ้ง
ได้รับการฉีดซ ้ าเป็นระยะ ท าให้มีการสะสมยาในร่างกายมากข้ึน และอาจก่อให้เกิด
อนัตรายในระยะยาวได้ นอกจากน้ีการฉีดยาจ าเป็นตอ้งกระท าโดยผูป้ระกอบวิชาชีพท่ี
เช่ียวชาญเท่านั้น เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างการให้ยา เช่น การฉีดยาใน
อตัราท่ีเร็วเกินไป การติดเช้ือในกระแสเลือดจากเคร่ืองมือท่ีไม่สะอาด การเกิดฟองอากาศ
อุดตนัหลอดเลือดเน่ืองจากผูฉี้ดยาไล่ฟองอากาศในเข็มฉีดยาไม่หมด เป็นตน้ ซ่ึงเหตุการณ์
เห ล่ า น้ี ส่ งผลกระทบ ท่ี รุนแรง ต่อผู ้ ท่ี ได้ รับย าจนถึ งขั้ น เ สี ย ชีวิ ตได้ เ ลย ที เ ดี ยว  
(มหาวทิยาลยัมหิดล คณะเภสัชศาสตร์) 

จากปัญหาขา้งตน้จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัสารกลูตา้ไธโอน
เพื่อน าขอ้มูลของการศึกษาไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์และให้ผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงคุณ
และโทษท่ีจะไดรั้บจากการใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของสารกลูตา้ไธโอน  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ี
ใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไวว้างใจในเคร่ืองส าอางท่ีมี
ส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนท่ีต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างในเคร่ืองส าอางท่ีมี
ส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา ท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
1.1 ตวัแปรอิสระในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 

1.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
(ก) เพศ 
(ข) อาย ุ
(ค) การศึกษา 
(ง) รายได ้
(จ) อาชีพ 

1.1.2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด 
(ก) ผลิตภณัฑ ์
(ข) ราคา 
(ค) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(ง) การส่งสริมการขาย 
(จ) บุคลากร 
(ฉ) กระบวนการ 
(ช) สภาพแวดลอ้ม 

1.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ยความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 
1.1 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางค์ในร้านวตั

สันเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 

 2. ประโยชน์ต่อธุรกจิ  
2.1 สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการของ

ผูป้ระกอบการ 
  2.2 เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดส่้วนบุคคล 

 

ปัจจัยทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการขาย 
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 

 
-  

 
 

 
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของ 

กลูตา้ไธโอน 
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  2.3 เพื่อเป็นแนงทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ไดเ้ปรียบ
คู่แข่งขนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือ ความมัน่ใจในความซ่ือสัตย ์ความน่าเช่ือถือ 
และความยติุธรรมในบุคคลหรือส่ิงใดๆ 

2. สารกลูตา้ไธโอน หมายถึง สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีเซลล์ในร่างกายมนุษย์
สามารถสังเคราะห์ไดเ้อง มีคุณสมบติัเป็นโปรตีนชนิดหน่ึง ท าหนา้ท่ีในการปกป้องเน้ือเยื่อ
ไม่ให้ถูกท าลายโดยสารอนุมูลอิสระท่ีสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย กระตุ้น
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย  

3. ปัจจยัทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การด าเนินธุรกิจด้าน
การตลาดบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร ประกอบดว้ย P's   ซ่ึงเรียกวา่  
"ปัจจยัท่ีควบคุมได"้ หรือ "ปัจจยัภายใน"  นอกจากน้ีก็ยงัมี "ปัจจยัภายนอกองคก์าร" ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมไดป้ระกอบการพิจารณาบริหารงาน 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาและน าเสนอ
เป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

ศุภาสินี โชคงาม และ สุมนา ธีรกิตติกุล ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี 
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคย
ใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลี จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผิวหน้า และให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่เป็น ด้านกระบวนการให้บริการ นอกจากน้ียงัพบว่า 
อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีแตกต่างกนั และพบวา่ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นบุคคล/
พนักงาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลี 
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Phillip Kotler  ไดม้องการตลาดวา่เป็นงานเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์  การส่งเสริม    
การผ่านสินค้าและบริการไปยงัผูบ้ริโภคและธุรกิจ โดยนักการตลาด จะต้องมีความ
เก่ียวขอ้ง  กบัการตลาดในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ  าแนกออกได ้เป็น 10 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. สินคา้ (Goods) การผลิตสินคา้ทุกประเทศ เป็นการผลิตเพื่อการจดัจ าหน่าย 
ใหก้บั ผูบ้ริโภคใหมี้ความครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชค้วาม
พยายามการตลาด ในประเทศท่ีมีการพฒันา สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม สินคา้การเกษตร และท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

2. บริการ (Services) ในประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทาง เศรษฐกิจหรือประเทศ 
ท่ีมีประชากรเพิ่มข้ึน เป็นจ านวนมากจะเนน้ท่ีการผลิตบริการ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์บริการ บริการดงักล่าวรวมถึง กิจการการบิน การ
โรงแรม กิจการเช่ารถ กิจการตดัผมและเสริมสวย การซ่อมบ ารุง การฝึกสุนขั การบริการ
ทางวิชาชีพ เช่น การบญัชี ทนายความ วิศวกรรม การแพทย ์และการให้ค  าแนะน าปรึกษา
ทางดา้นการจดัการ 

3 .ประสบการณ์  (Experiences) ก ารขาย สินค้าและบ ริการจะต้อ งอาศัย
ประสบการณ์ทางดา้นการตลาดทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการตลาด เช่น การจดั
จ าหน่ายเทปเพลง และการบนัเทิงต่าง ๆ จะตอ้งมีการสร้างสรรคผ์ลงาน ให้เป็น ท่ีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค จะตอ้ง ใช้ประสบการณ์ทั้งในส่วน ท่ีสร้างสรรค์ผลงานและผูมี้หน้าท ีีี่
เก่ียวกับการตลาด ซ่ึงหมายถึงผูด้  าเนิน การทางการตลาด ต้องมีประสบการณ์เก่ียวกับ
การตลาด ในดา้นนั้น ๆ 

4. เหตุการณ์ (Event) นักการตลาดต้องรู้จกัใช้เหตุการณ์ต่างๆ ในการส่งเสริม
การตลาด เช่น โอลิมปิกเกมส์ งานฉลองครบรอบของประเทศ ของเมืองหรือของบริษทั   
งานแสดงสินคา้ต่างๆ และงานแสดงศิลปะ เป็นตน้ 

5. บุคคล (Persons) การด าเนินงานการตลาด นกัการตลาดจะตอ้งเก่ียวขอ้งติดต่อ   
กบับุคคลในอาชีพต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการตลาดบรรลุวตัถุประสงค์การตลาด การ
ติดต่อดงักล่าว เช่น การติดต่อกบับริษทัโฆษณา นกัหนงัสือพิมพ ์ตวัแทนของหนงัสือพิมพ ์
วารสารประชาสัมพนัธ์ นกักฎหมาย ท่ีปรึกษา ผูผ้ลิตและลูกคา้เป็นตน้ 

6. สถานท่ี (Place) การด าเนินการการตลาดนักการตลาดจะต้องเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมใน การเลือกสถานท่ีท าการตลาดท่ีดึงดูดลูกคา้ สถานท่ีดงักล่าวอาจเป็นเขต เป็น
เมืองและจงัหวดั เป็นตน้ 
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7. ทรัพยสิ์น (Properties) นักการตลาดจะตอ้งมีการเก่ียวขอ้งโดยการเป็นเจา้ของ 
ทรัพยสิ์น และการถ่ายโอนความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นระหว่างผูจ้ดัจ  าหน่ายกบัผูบ้ริโภค
ตลอดจนกระบวนการของการซ้ือขายทรัพยสิ์น 

8. องคก์าร (Organizations) กิจกรรมขององคก์ารเป็นส่วนท่ีสร้างภาพลกัษณ์ของ
กิจการ ให้เป็นท่ีช่ืนชอบของสาธารณชน ซ่ึงในทางการตลาดกิจการ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้
และบริการ จะพยายามแสวงหาการยอมรับและความเช่ือถือของสาธารณชนดงัจะเห็นได้
จากการด าเนิน กิจกรรม ของกิจการอยา่ง เป็นระบบ มีขนาดองคก์ารท่ีใหญ่โตจะไดรั้บการ
กล่าวขาน และเป็นท่ียอมรับ ความยิ่งใหญ่ของ กิจการนั้นซ่ึงนักการตลาดจะตอ้งมีการ
เก่ียวขอ้งในการสร้างภาพลกัษณ์ ดงักล่าว 

9. สารสนเทศ (Information) การด าเนินการการตลาดจะตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสาร   
ในการวางแผนการตดัสินใจทางการตลาด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักการตลาดจะตอ้งคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบนัมาใชค้วามส าเร็จของการตลาด ในยคุปัจจุบนัอยูท่ี่ขอ้มูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศเป็นส าคญั 

10. ความคิด (Ideas) การน าเสนอในตลาดโดยพื้นฐานเป็นเร่ืองเก่ียว กบัความคิด 
เป็นส าคญั ฉะนั้นนกัการตลาดท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งเป็นผูมี้ความคิดแปลก แหวก
แนว และทนัต่อเหตุการณ์เสมอ 
 ธนารักษ์ เอ่ียมถนอมชยั  (2555) ไดท้  าการศึกษาความไวว้างใจ ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อสายการบิน Boutique Airlineโดยมุ่งศึกษาระหวา่งความแตกต่างและบริการของสายการ
บิน Boutique Airlineและสายการบิน Bangkok Airways โดยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือโดยการ
เก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดเพื่อใชท้ดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามรวมถึง
วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสาย
การบิน Boutique Airline และความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสายการบินน้ี และสายการ
บินคู่แข่งเช่น Bangkok Airways 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางคท์ัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายตุั้งแต่ 11 – 50 ปีข้ึนไป 

2. กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของการค านวณ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความ
ไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีใช้เค ร่ืองส าอางท่ีมี ส่วนผสมของกลูต้าไธโอนโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคลดา้นกายภาพ และด้านกระบวนการต่างๆ ส่วนท่ี 3 
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั ดา้น
คุณภาพดา้นความน่าเช่ือถือดา้นช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์

4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจ ัยได้รับการอนุเคราะห์จากผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาซ้ือ
เคร่ืองส าอางคจ์ากร้านเวชส าอางคท์ัว่ไป โดยน าแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งอ่านและ
กรอกข้อมูลด้วยตนเองจากนั้นน าแบบสอบถามกลับคืนและรวบรวมตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง จากนั้นจึงน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 
5.1 สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าร้อยละและหาค่าความถ่ีส าหรับอธิบายตวัแปร

เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล 
5.2 การใช้ค่าเบี่ยงเบนและค่าเฉลี่ยในการอธิบายตัวแปรเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ 
ดา้นกระบวนการต่างๆ ดา้นความปลอดภยั และดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

5.3 t-test :ใช้ในการทดสอบสมุติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพท่ีมีเพียง 
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และตวัแปรเชิงปริมาณ 

5.4 F-Test : ใช้ในการทดสอบสมุติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพและ
ตวัแปรเชิงปริมาณ ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วน
บุคคล 

5.5 Correlation pearson product moment เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปรดา้นส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนกบัความไวว้างใจ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 308 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 77.0  มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นค่าร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นค่าร้อยละ 49.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นค่าร้อยละ 
51.8 และมีรายไดสู้งกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นค่าร้อยละ 30.3 
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โดยมีความคิดเห็นทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด อนัดบั 1 คือ ดา้นกระบวนการ 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74 รองลงมาคือ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61 และระดบัต ่าสุด ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03  

ปัจจยัด้านความไวว้างใจ อนัดบั 1 อยู่ท่ี ด้านความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.49 
รองลงมา ดา้นช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.17 รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพ ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.11 และสุดทา้ย ดา้นความปลอดภยั ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.07  

สมมติฐานท่ี 1 เพศอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผล
ต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7P) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.403 ดา้นราคา 0.650 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 0.376 ดา้น
ส่งเสริมการตลาด 0.313 ดา้นบุคคล 0.392 ดา้นกายภาพ 0.471และ ดา้นกระบวนการ 0.544 
โดยทั้งหมด พบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

เพศ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นค่าร้อยละ 77.0  
อายุ พบวา่ส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 30 ปี  คิดเป็นค่าร้อยละ 49.0 
ระดับการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นค่าร้อยละ 49. 
อาชีพ พบวา่ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นค่าร้อยละ 51.8 
รายได้ พบวา่ส่วนใหญ่มีรายได ้สูงกวา่30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นค่าร้อยละ 30.3 

ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (7P) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองของ

เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนมีหลายแบร์นให้เลือกใช้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.37  

ปัจจัยด้านราคา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเร่ืองของ
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนมีความหลากหลายของราคาให้เลือกซ้ือโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.15 

ปัจจัยด้านสถานทีจั่ดจ าหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ือง
สามารถหาซ้ือไดต้ามเวบ็ไซดแ์ละส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74  
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ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองมี
การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61  

ปัจจัยด้านบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองมีผูเ้ช่ียวชาญ
ใหค้ าแนะน าในการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03  

ปัจจัยด้านกระบวนการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองติดตาม
ผลและความพึงพอใจของลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84  

ปัจจัยด้านกายภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองสถานเสริม
ความงามมีความสะอาดและปลอดภยั โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.07  
ส่วนที ่3 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ือง
ตรวจสอบการใชแ้ละผลขา้งเคียงท่ีจะเกิดข้ึนก่อนการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้
ไธโอน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่3.07  

ปัจจัยด้านคุณภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองไวว้างใจใน
เคร่ืองส าอางค์ท่ีมีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนท่ีมีสารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้น โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.11  

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ือง
ตอ้งการให้มีการรับประกนัหลงัการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน  โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.49  

ปัจจัยด้านช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัใน
เร่ืองเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคท่ี์มีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนจากเคา้ทเ์ตอร์แบร์นเท่านั้น  โดย
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.17  
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสม
ของกลูตา้ไธโอนจึงน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บมาอภิปรายผลดงัน้ี  

ผลการศึกษาพบว่าเพศท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ปัจจุบนัทั้งเพศหญิงและเพศชายต่างก็หนัมาดูแลใส่ใจในเร่ืองของผิวพรรณมากข้ึนแต่ดว้ย
บทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัรวมทั้ง  ทศันคติในการใชชี้วติท่ีแตกต่าง ในบางคร้ังก็ส่งผลต่อ
ความไวว้างใจในการเลือกซ้ือสินคา้แต่ทั้งน้ีทั้งเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีการตดัสินใจ
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ซ้ือเคร่ืองส าอาง เพื่อท่ีจะใช้ในการดูแลตวัเองไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 

อายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมี
ส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากในปัจจุบนักลุ่มคนทุกเพศ
ทุกวยัต่างก็หนัมาดูแลใส่ใจในสุขภาพตนเองมากข้ึนจึงท าให้เกิดกระแสท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของ
ความสวยความงามค่อนขา้งมากดงันั้นอายุจึงไม่มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่ มีผลต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจาก ระดบั
การศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของการเรียนรู้ ความคิด และ
ความสามารถ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นไม่ว่าจะจบการศึกษาในระดบัใดก็ตามแนวโน้มพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคก็มีการใส่ใจดูแลผวิพรรณท่ีใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้ความไวว้างใจในเคร่ืองส าอางค์
ท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนนั้นไม่แตกต่างกนั 

อาชีพไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสม
ของกลูตา้ไธโอน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พราะทุกอาชีพลว้นมีความตอ้งการการดูแล
ผวิท่ีไม่แตกต่างกนัประกอบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจดูแลตนเองมากข้ึนใน
ปัจจุบัน ดังนั้ นอาชีพจึงไม่ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมี
ส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความไวว้างใจของผู ้บริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ เน่ืองจาก
เคร่ืองส าอางค์ท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนนั้นมีให้เลือกค่อนขา้งหลากหลาย ทั้งในแง่
ของคุณภาพและราคา จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ผูท่ี้มีรายไดสู้งก็จะเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสูง แต่
ในผูท่ี้มีรายไดป้านกลางไปจนถึงระดบัต ่าก็มีสินคา้ท่ีมีมาตรฐานรองรับอยู่เช่นกนัดงันั้น
รายไดจึ้งไม่ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้
ไธโอน 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นยัเนตร สุวะนาม (2548) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภท ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เช่น ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด จึงสรุปได้
ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั 
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ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิติ
สุข ด ารงศรี (2550) ท่ีไดว้จิยัเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ของ
ผูบ้ริโภค จึงสรุปได้ว่าปัจจยัด้านราคานั้นส่งผลให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้
เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนเช่นเดียวกนัเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพก่อนการซ้ือสินคา้ 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรีะเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ ์(2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยั
ท างานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จึงสรุปได้ว่าปัจจยัดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่าย นั้นส่งผลให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคไดเ้ช่นเดียวกนัเน่ืองจาก
สถานท่ีจดัจ าหน่ายนั้นสามารถช่วยในแง่ของการส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัตวัสินคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ กชพรรณ วิลาวรณ์ และอิทธิกร ข าเดช (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (SKIN CARE) 
ส าหรับผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดถือวา่มีส่วนส าคญัในการท าให้เกิด
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคไดเ้ช่นเดียวกนั เช่นการโฆษณาโดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
จนัทร์พิมพ ์ หลวงแกว้ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการฝากเงินของลูกคา้ธนาคารทิสโก้จ  ากดั (มหาชน)สาขารังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกฝาก
เงินของลูกคา้ธนาคารทิสโก ้รวมถึงในดา้นบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั
ตวัสินคา้นั้นมีผลต่อการความไวว้างของผูบ้ริโภคเช่นกนัเพราะเคร่ืองส าอางบางประเภท
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ควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญก่อนการใช้เพื่อความปลอดภยัและเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค
ดว้ย 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ  มีความสัมพนัธ์กบัความ
ไว้วางใจของผู ้บริโภคใช้ท่ีเคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนเช่นเดียวกัน
สอดคล้องกับงานวิจยัของ สิปปศิณี บาเรย ์(2555) ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สปาในประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษา
จงัหวดัภูเก็ต โดยไดศึ้กษาทฤษฎีวา่ดว้ยกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7P’s เพื่อน าผลท่ีได้
รับมาเป็นแนวทางในการพฒันาสปาในประเทศไทย เน่ืองจากกระบวนการต่างๆนั้น
สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและยงัเป็นการช่วยให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ตอ้งการ
ท าธุรกิจในดา้นน้ีค านึงถึงคุณค่าท่ีจะน ามาถึงผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีเคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน จึงควรให้
ความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ดา้นอ่ืนๆสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาคริต วุฒสุขุม(2554)ท่ีได้
ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ีไดรั้บมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพจึงเป็นส่วนส าคญัท่ี
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
และยงัเป็นส่วนท่ีบอกถึงมาตรฐานของสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตวัแปรดา้นความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้
ไธโอน พบวา่มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เดชา ศิลป
สนอง(2556)ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
ควรได้รับการปรับปรุงและพฒันาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อสร้างความไวว้างใจให้กบั
ผูบ้ริโภคทั้งในดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ”ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้เคร่ืองส าอางท่ีมี
ส่วนผสมของ กลูตา้ไธโอน” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ผูบ้ริหารหรือร้านคา้รวมถึงผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ประเภทน้ี สามารถน าขอ้มูล
และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั ตลอดจนน าขอ้มูลต่างๆไป
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ก าหนดและวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดเ้พื่อจะท าให้
เกิดกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆเพิ่มข้ึน 

2. ผูบ้ริหารและผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจประเภทเคร่ืองส าอางค์ท่ีมีส่วนผสม
ของกลูตา้ไธโอนควรให้ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งใส่ใจ
รายละเอียดในส่วนน้ี รวมถึงลักษณะทางกายภาพ  การตั้ งราคาท่ีมีมาตรฐาน และ
กระบวนการในดูแลใส่ใจผูบ้ริโภค กล่าวคือทุกส่วนตอ้งสัมพนัธ์และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมีผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 

3. ผูบ้ริหารและผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจประเภทเคร่ืองส าอางค์ท่ีมีส่วนผสม
ของกลูตา้ไธโอนจ าเป็นตอ้งก าหนดกลยุทธ์และวางแผนทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ ความ
ปลอดภยัของตวัผลิตภณัฑ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ์รวมถึงช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ดว้ย ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดความไวว้างใจอยา่งต่อเน่ืองกบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้น
ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยั คุณภาพและช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์มีผลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมของกลูตา้ไธโอน 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี  
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P 

เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางคต์วัน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลและน ามาปรับปรุง แกไ้ขคุณภาพของสินคา้ให้
ดียิง่ข้ึน เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ควรศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางค์ท่ีมีส่วนผสม
ของกลูตา้ไธโอนเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและพฒันาผลิตภณัฑใ์นคร้ังต่อไป 
บรรณานุกรม 
กชพรรณ วลิาวรณ์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเทศเกาหลี ประเภท 

ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ (SKIN CARE) ส าหรับผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

กระทรวงอุตสาหกรรม, 2539 เขา้ถึงไดจ้าก http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/108203                     
 15 พฤษภาคม 2557 
กิตติสุข ด ารงศรี “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้อง 
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ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่” บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 

เกษร เช้ือวงศ.์ ปี 2554 กลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด  
 http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=510.0 15 พฤษภาคม 2557 
เขมิกา ทองประพนัธ์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากสาธารณรัฐ 

เกาหลีของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 

จนัทิมา ทองค าดี. ปี 2551 ประวติัเคร่ืองส าอาง http://jantima-wwx.blogspot.com  24  
 พฤษภาคม 2557 
จนัทร์พิมพ ์หลวงแกว้ “ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฝากเงิน 

ของลูกคา้ธนาคารทิสโกจ้  ากดั (มหาชน) สาขารังสิต จงัหวดัปทุมธานี”รายงาน
การศึกษาค้นคว้า อิสระฉบับน้ีเ ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2554 
จิโรจน์ สินธวานนท ์, สมศกัด์ิ โล่ห์เลขา ศูนยว์ิทยบริการส านกังานอาหารและยา. 

ปี 2544. E-Book เอกสาร อย. http://elib.fda.moph.go.th. 19 พฤษภาคม 2557 
ชาคริต วฒุสุขมุ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษาคณะมนุษย ์

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” รายงานการศึกษาฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในกระบวน
วิชา571409 (แบบฝึกหัดการวิจยัปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนั)มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2554 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริหาร.กรุงเทพมหานคร.ส านกัพิมพ ์ซีเอด็ยเูคชัน่, 2547 
ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ ์“ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลในการตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในมิติของ 

การรับรู้ถึงความเส่ียงและความเช่ือมัน่ไวว้างใจของผูบ้ริโภค”รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

เดชา ศิลปสนอง “ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต, 
2556 

ตน้หญา้ ขาเป๋. ปี 2552. ความหมายของการตลาด. 
http://www.gotoknow.org/posts/247844. 1 มิถุนายน 2557. 
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ทนงศกัด์ิ  จิรวฒันวจิิตร “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ  
จ ากัด (มหาชน)” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร,2554 

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพมหานคร.ส านกัพิมพ ์ 
 ไทยวฒันาพานิช, 2540 
ธญัรัฐ ไพศาลวงศดี์. “ท าการศึกษาและวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองส าอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
แขนงวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

ธนารักษ ์เอ่ียมถนอมชยั. “ปัจจยัความไวว้างใจต่อ Boutique Airline กรณีศึกษา Bangkok  
Airway” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

นยัเนตร สุวะนาม. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุง 
ผิวพรรณของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2548 

เพญ็พิชญา วริิยะอ่องศรี “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางคใ์นร้านวตัสันเขต 
กรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556 

มหาวทิยาลยัมหิดล คณะเภสัชศาสตร์, 2553. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/index.php 12 มิถุนายน 2557 
ยศสวดี อยูส่นิท “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรบ ารุงผวิหนา้  

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงาน
การศึกษาค้นคว้า อิสระฉบับน้ีเ ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2554 

รังสรรค ์เลิศในสัตย.์ การตลาดเชิงกลยทุธ์เพื่อความส าเร็จส าหรับผูบ้ริหารSMEs. 
 กรุงเทพมหานคร. : ส านกัพิมพ ์พิมพลกัษณ์, 2549 
รัตนา ธนฤทธิพร “ความไวว้างใจกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการซ้ือขายสินคา้ 



89 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

ปลีกของผูบ้ริโภคในบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงในเขต กทม.” งานวิจยัเฉพาะเร่ือง
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544 

วลยั ชูธรรมธชั. อนามยัส่วนบุคคล กลูตาไธโอน สารกระตุน้ภูมิคุม้กนั ช่วยขบัความขาวได ้
 จริงหรือไม่?. กรุงเทพมหานคร.ส านกัพิมพ ์ปัญญาชน, 2556 
วทิฐพร อุทยัฉาย “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย” 

รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต
, 2554 

วรีะเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ ์“การตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม 
ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยคุใหม่.กรุงเทพมหานคร.ส านกัพิมพ ์ได 
 มอน อิน บิสสิเน็ต เวลิล ์, 2546 
ศุภาสินี โชคงาม และ สุมนา ธีรกิตติกุล “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

สิปปศิณี บาเรย ์“ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ปาในประเทศไทยของ 
นกัท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบั
น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภูเก็ต, 2555 

สุดาดวง เรืองรุจิระ. หลกัการตลาด พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพมหานคร.ส านกัพิมพ ์ 
 ประกายพรึก, 2543 
สุภชัญา สังขนุ์ช “การรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 

พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบั
น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556 
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