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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้ อ และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M•A•C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นแบบเจาะจงจาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูห้ ญิ งวัยทางานที่ เคยซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางแมค (M•A•C) จานวน 400 คน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ Independent Sample t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึ กษาอยู่ใ นระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท สาหรับพฤติกรรม
การเลือกซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M•A•C) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สาหรับริ มฝี ปาก ซึ่ ง
บุคคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คื อ ตนเอง มี ความถี่ในการซื้ อไม่แน่ นอน โดยซื้ อเครื่ องสาอางราคาเฉลี่ย 1,0012,000 บาทต่อครั้ง และมีวตั ถุประสงค์ที่ซ้ือเพื่อใช้เอง สาหรับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่
อายุ สถานภาพ อาชี พและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M•A•C) ของผูห้ ญิงวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง
แมค (M•A•C) ได้แก่ ประเภทของเครื่ องสาอาง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ความถี่ในการซื้อ และราคาเฉลี่ยที่ซ้ื อ
ต่อครั้งส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M•A•C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา
และด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M•A•C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ส่วนประสมการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
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Abstract
The objectives of this research are to study the demographic factors, the purchasing behavior and the
marketing mix that influence purchasing decision on Mac brand cosmetic of working women in Bangkok. The
sample consists of the working women in Bangkok who use or purchase Mac brand cosmetic. The nonprobability
sampling by purposive sampling is employed. The researchers use the questionnaire as a tool to collect data from a
sample group. The sample size is 400 people. Data analysis uses the descriptive statistics, including frequency,
percentage, mean, and standard deviation, and uses the inferential statistics, including independent sample t-test, Ftest and multiple regression analysis.
Research findings are as follows: Most of the respondents are aged 21-30 years, the marital status is
single, the level of education is undergraduate, they work for a private company, and the average monthly income is
10,001- 20,000 baht. For purchasing behavior, most of the respondents select the lips products. The purchasing
influencer is themselves. The frequency of buying is uncertain, the average prices for buying MAC cosmetic are
1,001-2,000 baht per time, and the objective of buying MAC cosmetic is personal use. Furthermore, in the
respondents’ opinion on marketing mix, product is scored at a high level. For hypothesis testing, the result shows
that demographic factors which are age, education, occupation, and salary affect purchasing decision on MAC
cosmetic of working women in Bangkok at significant level of 0.05. Purchasing behavior which comprises types of
cosmetics, the purchasing influencer, the frequency of purchasing MAC, and the average price for purchasing MAC
affect purchasing decision on mac brand cosmetic of working women in Bangkok at significant level of 0.05.
Lastly, marketing mix factors that are the promotion, the price, and the product affect purchasing decision on mac
brand cosmetic of working women in Bangkok at significant level of 0.05.
Keywords: purchasing behavior, marketing mix, purchasing decision
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1. บทนา
ปี พ.ศ. 2560 ตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยมีมูลค่ารวมของ
อุตสาหกรรมเครื่ องสาอางของไทยอยู่ที่ประมาณ 2.51 แสนล้านบาท โดยแยกเป็ นตลาดในประเทศสัดส่ วนร้อยละ
66.9 ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่ องสาอางภายในประเทศแบ่งออกตามประเภทได้เป็ น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare)
ประมาณร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม (Hair) คิดเป็ นร้อยละ18.3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาความสะอาด
ร่ างกาย (Hygiene) มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 16.3 เครื่ องสาอางสาหรับตกแต่ง (Makeup) มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ
13.5 (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2561)
อย่างไรก็ตามเครื่ องสาอางเข้ามามีบทบาทสาคัญในชี วิตประจาวันของผูห้ ญิงมากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนา
จนกลายเป็ นสาขาแขนงหนึ่ งในการเรี ยนการสอนตามสถาบันศึ กษาหลายแห่ ง เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้
สิ นค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุ งอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้ผลตามเป้ าหมายอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มผูห้ ญิงวัย
ทางานในปั จจุบนั ยังคงต้องมีการใช้เครื่ องสาอางเพื่อเสริ มความมัน่ ใจอีกด้วย และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิ ยม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสิ นค้าแมค (M·A·C) ซึ่ งมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับเครื่ องสาอางได้อีกด้วย แต่ในปั จจุบนั การแข่งขันในตลาด
เครื่ องสาอางมีมากยิ่งขึ้น โดยคู่แข่งสาคัญของเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ได้แก่ Sephora Clinique Maybelline และ
L’Oreal อีกทั้งความสนใจเกี่ยวกับเครื่ องสาอางออแกนิ คยังได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคสนใจ
เกี่ยวกับสุขภาพและการลดการใช้สารเคมีมากขึ้น (Hitesh Bhasin, 2020)
จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาในปั จจัยประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้ อ
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานครโดยศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครมากน้อยเพียงใด
โดยผลการวิจยั จะนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครโดย
จาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนก
ตามปั จจัยพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอาง จากวัตถุประสงค์ ใช้สถิติทดสอบด้วย ค่าทีและค่าเอฟ
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของ
ผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. สมมติฐาน
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
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2. พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่วง
ราคาในการตัดสิ นใจซื้ อ และวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C)
ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางแมค (M·A·C) ของผู ้ห ญิ ง วัย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ลักษณะประชากร (Demographic) อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ด้านลักษณะประชากรเป็ นลักษณะสาคัญที่ช่วยกาหนด
ตลาดเป้ าหมาย ตัวแปร ด้านลักษณะประชากรที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2560) (1) เพศ (Sex)
ผูช้ ายผูห้ ญิงจะมีทศั นคติที่แตกต่างกัน เช่น ผูห้ ญิงต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ส่วนผูช้ ายสนใจบางส่วน
ของสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (2) อายุ (Age) ปกติบุคคลที่มีวยั ต่างกันจะมีความนึ กคิดหรื อมีความคิด
ริ เริ่ มรวมถึงสภาพร่ างกายที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงจะใช้ประโยชน์จากด้านอายุไว้เป็ นตัวแปรในการแบ่งกลุ่มของ
ตลาด (3) รายได้ (Income) จะพบว่า ผูม้ ีรายได้สูงจะบริ โภคข่าวสารมากกว่าผูม้ ีรายได้ปานกลางเพื่อนาข่าวสารนั้นไป
ใช้ประโยชน์เนื่ องในโอกาสต่อไป (4) ระดับการศึกษา (Education) เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คนที่ได้รับการศึกษาสูงจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะเป็ นผูม้ ีความรู ้
กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี และ (5) อาชีพ (Occupation) ประชากรมีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดและค่านิ ยมต่อสิ่ ง
ต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น นักบัญชี จะยึดหลักความถูกต้อง กฎระเบี ยบ ความเป็ นจริ ง ในขณะที่นักการตลาดจะนึ กถึง
โอกาสและการคิดออกนอกกรอบเพื่อให้ขายสิ นค้าให้ได้มากที่สุด การยอมรับของคน 2 กลุ่มนี้ จึงมีความแตกต่างกัน
ออกไป
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าหรื อบริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจและการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและ
การใช้สิน ค้า (Kotler, 2012) นอกจากนี้ อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุล แลดลยา จาตุ ร งคกุล (2550) กล่า วว่า พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค คือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การมาเพื่อบริ โภค นอกจากนี้ Solomon (2009)
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในการจัดหา การซื้ อ การใช้ และการจัดการ
ภายหลังการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาหนึ่ งๆ นอกจากนี้ Lamb, Hair, and McDaniel (2012)
กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเกิดจากอิทธิ พลทั้งจากภายในและภายนอกของตัวบุคคล
สาหรับปั จจัยภายในบุคคลอาจเรี ยกว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยาหรื อปั จจัยด้านบุคคล (Individual Factors) ประกอบด้วยการ
รับรู ้ (Perception) การจู งใจ (Motivation) การเรี ยนรู ้ (Learning) ความเชื่ อและทัศนคติ (Belief and Attitude)
บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Personality and Self-Concept) และแบบการดาเนิ นชีวิต (Lifestyle) ส่ วนปั จจัย
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ภายนอกเรี ยกว่า ปั จจัยด้านสังคม (Social Factors) ประกอบไปด้วย กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) กลุ่มผูน้ าทาง
ความคิด (Opinion Leaders) ครอบครัว (Family) วงจรชีวติ (Life Cycle) ชั้นของสังคม (Social Class) และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมย่อย (Culture and Subculture) ซึ่งทั้งสองส่วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อของบุคคล (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2560)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญด้านการตลาดซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
กิจการสามารถควบคุมได้ โดยกิจการหรื อธุรกิจนั้นๆ ต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับการวางกลยุทธ์
ด้านการตลาด (Armstrong and Kotler, 2015) และเป็ นสิ่ งที่กิจการสามารถทาการควบคุมได้ โดยพื้นฐานของส่ วน
ประสมการตลาดประกอบด้วย 4 ปั จจัย คือ
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งอาจจะเป็ นสิ นค้าที่มีตนั ตน การบริ การ หรื อความคิดที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภค (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ, 2560)
2) ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าจะ
รับรู ้เพื่อคุม้ กับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การคุม้ กับเงินที่เสี ยไป
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่หรื อโครงสร้างของช่องทางที่จะนาผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ตลาด (เสรี วงษ์มณฑา, 2552) โดยนักการตลาดจะวางกลยุทธ์ในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย ก่อ
อิทธิพลต่อการพบเห็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อนั้น จะก่อให้เกิดอิทธิ พลต่อการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภค
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นสิ่ งจูงใจระยะสั้นที่ กระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อหรื อขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Armstrong and Kotler, 2015) อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ สาคัญในการติดต่อสื่ อสารให้
ผูใ้ ช้บริ การโดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การ เป็ นกุญแจสาคัญ
ของการตลาดเพื่อเสริ มสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อได้อย่างถูกต้อง รวมเรี ยกว่า 4Ps นอกจากนี้ Kotler and
Keller (2012) ได้อธิ บายว่า ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีความสลับซับซ้อน ซึ่ งความจาเป็ นของมนุษย์จะเป็ นสิ่ งที่
กระตุน้ เร่ งเร้า ทาให้เกิดความต้องการ และอธิ บายออกมาในรู ปของสิ่ งของที่นามาสนองความจาเป็ นให้ได้รับความ
พอใจ โดยนักการตลาดมีหน้าที่ กระตุ ้นความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริ ษทั ที่เสนอต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นงานที่
องค์การธุรกิ จ จาเป็ นต้องโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ตวั แปรทางการตลาดที่มีการ
ควบคุมได้ซ่ ึงธุรกิจสามารถนามาใช้เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง ขั้นตอนการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยผูบ้ ริ โภคมักจะ
ต้องตัดสิ นใจทางเลือกต่างๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การอยู่เสมอ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและ
ข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึ งเป็ นกระบวนการที่ สาคัญและอยู่ภายในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
Gibson, Ivancevich & Konopaske (2012) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการสาคัญขององค์กรที่ผบู ้ ริ หาร
จะต้องกระทาอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (Information) ซึ่งได้รับมาจากโครงสร้างองค์กร พฤติกรรมบุคคล และ
ในกลุ่มองค์การ ทั้งนี้ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคสามารถพิจารณาได้ 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) การรับรู ้ถึง
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ความต้องการหรื อปั ญหา (Problem/Need Recognition) เป็ นขั้นตอนแรกที่ผบู ้ ริ โภคจะตระหนักถึงปั ญหา หรื อความ
ต้องการสิ นค้า หรื อ บริ ก ารซึ่ งความต้อ งการนั้น จะเกิ ดขึ้ นมาจากความจาเป็ น (Needs) (2) การแสวงหาข้อมู ล
(Information Search) คือ ผูบ้ ริ โภคทราบถึงความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การแล้ว ลาดับขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการ
แสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หรื อเมื่อผูบ้ ริ โภค
ได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการประเมินทางเลือก โดยผูบ้ ริ โภคต้องกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่
จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รู ปแบบ บริ การหลังการขาย ราคาขายต่อหน่ วย เป็ นต้น (4) การตัดสิ นใจซื้ อ
(Purchase Decision) เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อ
และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) คือ พฤติกรรมหลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้ทาการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การไปแล้ว นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ ซึ่ งความพึงพอใจนั้น
เกิ ดขึ้ นจากการเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกับสิ่ งที่ คาดหวัง ถ้าคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้รับจริ งตรงกับที่
คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึง
พอใจก็จะเกิ ดพฤติกรรมในการซื้ อซ้ าหรื อบอกต่อ เป็ นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่ คุณค่าที่ ได้รับจริ งต่ ากว่าที่ได้คาดหวัง
เอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการ
บอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ด้วย
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5. กรอบแนวคิดการวิจยั

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
6. การดาเนินการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มประชากรในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูห้ ญิงวัยทางานที่เคยซื้ อหรื อบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางแมค (M•A•C) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถหาจานวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตร
คานวณของ W.G. Conhran (1977) ได้จานวน 384.16 คน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จานวน 400 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยามากที่สุด โดยแบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดให้ค่า
ความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า จากการดาเนิ นการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ได้ผล
การวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha รวมมีค่า 0.786 ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าฉลี่ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิ ติเชิ งอนุ มานได้แก่ Independent Sample t-test, F-test และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ผลการวิจยั
1. การวิเคราะห์ ปัจจัยประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จานวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) สถานภาพโสด จานวน 226
คน (ร้อยละ 56.50) การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 249 คน (ร้อยละ 62.25) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 219 คน (ร้อยละ 54.75) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001-20,000 บาทต่อเดื อน
จานวน 119 คน (ร้อยละ 29.75)
2. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางแมค (M·A·C) ของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สาหรับริ มฝี ปาก เช่น ลิปสติก ลิปกลอส ลิปบารุ ง เป็ นต้น
จานวน 252 คน (ร้อยละ 63) ซึ่งบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) คือ ตนเอง จานวน 227 คน
(ร้อยละ 56.75) โดยมีความถี่ในการซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ไม่แน่นอน คิดเป็ นจานวน 309 คน (ร้อยละ 77.25)
ซึ่งซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) เฉลี่ย 1,001 – 2,000 บาทต่อครั้ง จานวน 171 คน (ร้อยละ 42.75) และมีวตั ถุประสงค์
ที่ท่านซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) เพื่อใช้เอง จานวน 368 คน (ร้อยละ 92)
3. การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยมีความคิดเห็นต่อ
ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ด้าน
ราคาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) และน้อยที่ สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคื อ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.95) บรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงาม
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.93) และน้อยที่สุดคือ มีผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพอยูเ่ สมอ (ค่าเฉลี่ย 3.90)
2) ด้านราคา (Price) พบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า สามารถชาระค่าสิ นค้าได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้นมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมา ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.64) สิ นค้ามีหลายระดับราคาให้
เลือกซื้ อและราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.55) และน้อยที่ สุดคือ ราคาของเครื่ องสาอางแมค
(M·A·C) มีราคาต่ากว่าเครื่ องสาอางยีห่ อ้ อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.30)
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การตกแต่งเคาน์เตอร์ มีความสวยงาม ทันสมัยมีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.07) รองลงมาคือ การจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบสะดวกแก่การเลือกซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 4.05) สิ นค้าสามารถหาซื้ อ
ได้ง่ายในห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าชั้นนาทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.02) สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
(ค่าเฉลี่ย 3.97) และน้อยที่สุดคือ มีบริ การส่งสิ นค้าถึงที่บา้ น (ค่าเฉลี่ย 3.65) และ
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สม่าเสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
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3.71) รองลงมา สามารถผ่อนค่ารักษาพยาบาลได้กบั บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.15) มีการลดราคาสิ นค้าหรื อ
ขายสิ นค้าในราคาพิเศษและมีการใช้พรี เซนเตอร์ ที่น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 3.59) มีการแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้
(ค่าเฉลี่ย 3.45) และมีระบบบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มหรื อรับส่วนลดพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 3.44)
4. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางแมค (M·A·C) ของผู้ ห ญิ ง วั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) เพราะมีความสะดวกในการ
หาซื้ออยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมา ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) เพราะมีสินค้าตรงตามความ
ต้องการของท่านอย่างครบครัน (ค่าเฉลี่ย 3.87) ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) เพราะส่งเสริ มให้ท่านสวยงาม
ตรงกับรสนิยมและจะแนะนา บอกต่อ เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ให้มาซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) (ค่าเฉลี่ย 3.84) และน้อย
ที่สุด ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ภายหลังจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) อย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.47)
5. สรุปสมมติฐานการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

2.503
12.102
0.046
13.615
6.843

0.042*
0.000*
0.955
0.000*
0.000*

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพและ
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิ ง วัย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C)
ตัวแปร
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
-ประเภทของเครื่ องสาอางแมค (M·A·C)
-บุ ค คลที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งส าอาง
แมค (M·A·C)
-ความถี่ในการซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C)
-ราคาเฉลี่ ย ที่ ซ้ื อเครื่ องส าอางตราสิ น ค้า แมค
(M·A·C) ต่อครั้ง
-วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อเครื่ องส าอางแมค
(M·A·C)
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F-test
F-test

7.267
4.100

0.000*
0.003*

สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-test
F-test

8.358
22.080

0.000*
0.000*

สอดคล้อง
สอดคล้อง

F-test

2.201

0.112

ไม่สอดคล้อง
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประเภทของเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ความถี่ในการซื้ อ
เครื่ องสาอางแมค (M·A·C) และราคาเฉลี่ยที่ซ้ื อเครื่ องสาอางตราสิ นค้าแมค (M·A·C) ต่อครั้งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค
(M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร (ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter ครั้งที่ 2)
ปั จจัยส่วนประสม
Std.
B
t
Sig.
Tolerance VIF
®
การตลาด
Error
(Constant)
0.755
0.183
4.124
0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.213
0.062
0.189
3.444
0.001*
0.437
2.288
ด้านราคา (X2)
0.285
0.047
0.300
6.118
0.000*
0.546
1.831
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.335
0.056
0.308
6.018
0.000*
0.503
1.989
(X4)
R = 0.693 R2 = 0.480 Adjusted R2 = 0.476 SEest = 0.425 F = 121.678 Sig. = 0.000*
Durbin-Watson = 2.134
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของ
ผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(® = 0.308) ด้านราคา (® = 0.300) และด้านผลิตภัณฑ์ (® = 0.189) ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ
(R = 0.693) มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 47.60 (Adjusted R2 = 0.476) และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.425 (SEest = 0.425) โดยค่า Tolerance ต่าสุดอยูท่ ี่ 0.437 และค่า VIF มากที่สุดอยูท่ ี่ 2.288 จึงสรุ ปได้วา่ ไม่เกิด
ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) (กัลยา วานิชย์บญั ชา และฐิตา วานิชย์บญั ชา, 2558)
8. การอภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการซื้ อ และส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลตามข้อค้นพบ ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า อายุมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางใน
ระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เนตรนพิศ ประทุม (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของเพศที่
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สาม” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้า
จากต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐนิตา ตูจ้ ินดา (2559) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”
ผลการศึ ก ษาพบว่า อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซี ยนของนักศึ กษามหาวิทยาลัยบูรพา และงานวิจยั ของเนตรนพิศ ประทุ ม
(2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศของเพศที่สาม” ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง ได้แก่ ประเภทของเครื่ องสาอาง บุคคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ อ งส าอาง ความถี่ ในการซื้ อเครื่ องสาอาง และราคาเฉลี่ ยต่ อครั้ งที่ ซ้ื อเครื่ องสาอางส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของกชพรรณ วิลาวรณ์ และอิทธิกร ขาเดช (2555) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า (SKIN CARE) สาหรับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ด้า นพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ เครื่ องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี ประเภท
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอาง ประเทศเกาหลีประเภทบารุ งผิวหน้า อย่างมีนยั สาคัญและยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของปุณยนุ ช เหล่ามีผล (2559) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว” ผลการศึกษาพบว่า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอังค์วรา อรรถเจริ ญพร (2558) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสิ นค้าหนึ่ งของไทย สาหรั บผูห้ ญิ งวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ราคาเฉลี่ยในการซื้อเครื่ องสาอางมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสิ นค้า
หนึ่งของไทย สาหรับผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยส่วนประสมการตลาดพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจเป็ นเพราะเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สม่าเสมอ
มีการลดราคาสิ นค้าหรื อขายสิ นค้าในราคาพิเศษ และมีการแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ซ่ ึ งลูกค้าที่ชื่นชอบในการ
ซื้อเครื่ องสาอาง นั้น จึงตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางได้มากยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับอังค์วรา อรรถเจริ ญพร (2558) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสิ นค้าหนึ่ งของไทย สาหรับผูห้ ญิงวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติดา้ นส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสิ นค้าหนึ่ งของไทย ด้านมูลค่าในการซื้ อโดยประมาณ (บาทต่อครั้ง)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรประภา สุ ดสวัสดิ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีของ
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี
2) ด้านราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร อาจเป็ นเพราะราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและปริ มาณของสิ นค้า รวมทั้งสามารถชาระ
ค่าสิ นค้าได้หลายช่องทาง เช่น เงิ นสด บัตรเครดิต เป็ นต้น นอกจากนี้ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและ
ปริ ม าณสิ นค้า อี กทั้งสิ นค้า มี ห ลายระดับ ราคาให้เลื อกจึ งท าให้ลูก ค้า ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อ งสาอางแมคได้ง่า ยยิ่งขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนา ตันติเอมอร (2558) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศของประชากรในจังหวัดปทุมธานี ” ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาเป็ นปั จจัยที่
สาคัญลาดับแรกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ทมพร คัมภีระ (2557) ศึกษา
เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
3) ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ เครื่ องสาอางแมคมีให้เลือกหลากหลาย และเป็ นสิ นค้าที่
มีคุณภาพดีจึงทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ทมพร คัมภีระ (2557) ศึกษา
เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษา
พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ส่งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิ รประภา สุ ดสวัสดิ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา
สิ นค้าที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี ของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ” ผล
การศึ กษาพบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ประเทศเกาหลี
9. ข้ อเสนอแนะ
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์
ด้านอายุที่ซ้ือเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นมีอายุ 21-30 ปี จึง
ควรกาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการได้
อย่างถูกต้อง ด้านสถานภาพ หากเราออกโปรโมชัน่ หรื อสร้างแคมเปญให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อเครื่ องสาอางแมค
(M·A·C) อย่างเหมาะสมนั้นก็จะช่วยให้มีลูกค้าหันมาซื้ อเครื่ องสาอางแมคมากยิ่งขึ้น ด้านอาชีพ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) ดังนั้น ควรมีการสร้างโปรโมชัน่ ให้แก่กลุ่มอาชีพที่เป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก รวมไปถึงสร้าง
โปรโมชัน่ ใหม่ๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิม่ เติมให้แก่แบรนด์อีกด้วย ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อ ดังนั้น เครื่ องสาอางแบรนด์น้ นั ๆ ควรมีการกาหนดราคาให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับกาลังซื้อของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
หลักๆ เพื่อทาให้ลูกค้ากลุ่มนั้นๆ กลับมาซื้ออีก
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2. พฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอาง
ประเภทของเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) มีความหลากหลายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอาง ดังนั้น หาก
จะเพิ่มเติมรายได้ในอีกแบบหนึ่ง ควรมีการเพิ่มประเภทของเครื่ องสาอาง เช่น เครื่ องสาอางสาหรับผูช้ าย เครื่ องสาอาง
ออร์แกนิก เป็ นต้น เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ามากยิง่ ขึ้น บุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) พบว่า ส่ วน
ใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางด้วยตนเอง ดังนั้น หากมีการโฆษณาจูงใจมากขึ้นหรื อเมื่อลูกค้าไปซื้ อเครื่ องสาอางที่
เคาน์เตอร์ของแบรนด์น้ นั พนักงานขายควรจูงใจหรื อแนะนาเครื่ องสาอางให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม มีการให้ทดลอง
ใช้เพื่อสร้างความมัน่ ใจและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น ความถี่ในการซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) และราคาเฉลี่ย
ต่อครั้งที่ ซ้ื อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ลูกค้าทาการซื้ อเครื่ องสาอางด้วยเวลาที่ ไม่
แน่นอนและคานึ งถึงราคาในการซื้ อ ดังนั้น ควรพิจารณาออกโปรโมชัน่ ใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้า หรื อคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมา อาทิ นาส่วนของวันหมดอายุของสิ นค้ามาวิเคราะห์และออกแบบแคมเปญในการ
ลดราคาสิ นค้าประเภทนั้น ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้ อสิ นค้ามากยิ่งขึ้น ด้านพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางโดยท่าน
อาจจะเสนอแนะไปว่า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิ ยมคืออะไร และสิ นค้าที่ ลูกค้านิ ยมซื้ อควรจะอยู่ในช่วงไม่เกิ น
2,000 บาทเนื่องจากผลสารวจพบว่าลูกค้าจะนิยมซื้อสิ นค้าครั้งละ1000-2000 บาทต่อครั้ง ดังนั้นท่านเสนอแนะว่า ไม่มี
ความชัดเจน ทั้งให้เหตุผล หรื อแนวทางปฎิบตั ิของธุรกิจ
3. ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ด้านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อเมื่อพบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สม่าเสมอรวมทั้งมีการลด
ราคาสิ นค้าหรื อขายสิ นค้าในราคาพิเศษ ทั้งนี้ เครื่ องสาอางแมค (M·A·C) อาจเพิ่มช่องทางในการโฆษณามากยิ่งขึ้น
อาทิ ให้ลูกค้าทาการถ่ายรู ปสิ นค้าลงบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แล้วจะได้รับส่ วนลดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มลูกค้าและเป็ นการ
โฆษณาอีกด้วย ด้านราคา จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแมค (M·A·C) เนื่ องจากสามารถ
ชาระค่าสิ นค้าได้หลายช่องทาง เช่น เงิ นสด บัตรเครดิต เป็ นต้น อีกทั้ง ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและ
ปริ ม าณ ดัง นั้น หากเราเพิ่ ม กลยุท ธ์ โ ดยการออกโปรโมชั่น ร่ ว มกับ บัต รเครดิ ต ต่ า งๆ อาจช่ ว ยให้มี ลู ก ค้า มาซื้ อ
เครื่ องสาอางมากยิ่งขึ้น ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้ อเนื่ องจากผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยงเป็ นที่
ยอมรับ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลาย ดัง นั้น ควรเพิ่มการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น หรื อ อาจนา
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงของแต่ละประเทศมาร่ วมในการนาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ซื้อมากยิง่ ขึ้น ส่วนประสมทางการตลาด ท่านอาจจะโฟกัสเสนอแนะไปที่เรื่ อง ด้านการส่ งเสริ มการตลาดอย่างเดียวก็
ได้เพราะอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ดา้ นราคาและผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้อยมาก ซึ่ งอาจจะเป็ น
เพราะ ลูกค้ามีความเข้าใจและตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าว่าเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็ นสิ นค้าต่างประเทศ
ที่มีราคาสูง ดังนั้นลูกค้าจึงให้ความสนใจหลักไปที่เรื่ องโปรโมชัน่ มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ศึ กษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น คุณค่าตราสิ นค้า ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจ เป็ นต้น
เพื่อให้ได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทั้งยังได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
2. ศึกษาเชิงการเปรี ยบเทียบกับแบรนด์เครื่ องสาอางอื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างและเพิ่มความเข้าใจ
หรื อมุมมองที่มากขึ้น จะช่วยในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาด้านต่างๆ ของสิ นค้าหรื อแบรนด์ได้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
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