
ความคิดเห็นของนกัศึกษาปริญญาตรีทีมี่ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของผลิตภณัฑโ์ลชัน่บาํรุงผวิกาย :  

กรณีศึกษา นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

อุมาพร เจริญวาณิชกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  กญัจนพงศ ์

 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา

ปริญญาตรีที่ มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิวกาย 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิวกาย 

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยสมมติฐานคร้ังน้ีคาดว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี

ความคิดเหน็ต่อผลิตภัณฑ์โลช่ันบาํรุงผิวกายที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพันธ์กบักระบวนการตัดสนิใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกาย  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งหมด

จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม และค่าสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีวิเคราะห์สถิติที่เป็นการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสาํหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบสมมติฐาน

ด้วยค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั 

ผลการวิจัยสรุปพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันคือ เพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน มีการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิวกายแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 70.5 และเพศ

ชายร้อยละ 29.5 โดยมีอายุ 20-22 ปี มากที่สุด ร้อยละ 71.5 และอายุ 26 ปีขึ้ นไป น้อยที่สุด 

ร้อยละ 2.3  มีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 33.0 และ

รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 6,001 – 7,000 บาท น้อยที่สดุ ร้อยละ 14.8 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ซ้ือผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรงุผวิกาย ระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  โดยนักศึกษาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลช่ันบาํรุงผิวกาย ในระดับสาํคัญมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับสําคัญมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

(Promotion) รองลงมาคือ ด้านราคา (Price) 
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ผลการวิจยั 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวเฉล่ีย

ต่อเดือน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาํนวน 400 คน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง อายุ 20-22 ปี และมีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อ

เดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 

จากจาํนวนกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกผลิตภัณฑ์โลช่ันบาํรุงผิวกายในระดับความสาํคัญมากที่สุด ได้แก่ มี

ส่วนผสมวิตามินต่างๆ ที่ช่วยให้ผิวดูขาวใสขึ้น และกล่ินของโลช่ันหอมอ่อนละมุน รองลงมาคือ 

ลักษณะของเน้ือโลช่ันเม่ือทาแล้วรู้สกึบางเบา 

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายด้านราคา (Price) ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะเลือกผลิตภณัฑโ์ลช่ันบาํรงุผวิกาย ในระดับความสาํคัญมาก ได้แก่ ราคามีให้เลือก

ซ้ือหลายราคาตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรงุผวิกาย 

3. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายด้านช่องทางการจาํหน่าย 

(Place) ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายน ในระดับความสาํคัญมากที่สดุ 

ได้แก่ มีวางจาํหน่ายตามห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ มีวางจาํหน่ายตามร้านค้าสะดวกซ้ือ เช่น 

7-11 

4. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายด้านกจิกรรมส่งเสริมการ

ขาย (Promotion) ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิวกายน ในระดับ

ความสาํคัญมากที่สดุ ได้แก่ ลดราคาในช่วงเทศกาล วันสาํคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ รองลงมาคือ 

จัดทาํบัตรสมาชิกเพ่ือสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เช่น รับของ Premium 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อปัจจัย

กลยุทธส่์วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกาย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เม่ือทาแล้วจะต้องมีส่วนผสมวิตามินต่างๆ ที่ช่วยให้ผิวดูขาวใสขึ้น และกล่ินของโลช่ัน

หอมอ่อนละมุน มีราคาให้เลือกซ้ือหลายราคาตามขนาดของบรรจุภัณฑ์    มีวางจําหน่ายมี

ห้างสรรพสินค้า และตามร้านค้าสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 มีการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ลดราคา

ในช่วงเทศกาล วันสาํคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และต้องการให้มีการจัดทาํบัตรสมาชิกเพ่ือสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ เช่น รับของ Premium 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุการวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่

มีต่อกลยุทธส่์วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกาย ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังน้ี เพศ 

อายุ และรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนทาํให้มีการตัดสนิใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ดังน้ี 

566



เพศมีผลต่อกลยุทธส่์วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรงุผวิกาย 

เพศ มีผลต่อผลิตภัณฑ ์(Product) ทางด้านความคิดและทศันคติ โดยเพศหญิงให้

ความสาํคัญผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรุงผิวกายมากกว่าเพศชาย และให้ความสาํคัญกบัเรือนร่างตัวเองดู

ดี สวยงามมากกว่าเพศชาย 

เพศ มีผลต่อราคา (Price) มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือหรือยอมรับในเร่ืองราคา เพศชาย

และเพศหญิง สามารถยอมรับในราคาของผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าหากผลิตภัณฑ์น้ันประสิทธิภาพและ

คุณสมบัติมีความเหมาะสมกนั โดยเพศหญิงจะให้ความคัญต่อการเปรียบเทยีบในด้านราคาที่มีต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

เพศ มีผลต่อสถานที่จัดจาํหน่าย (Place) เพศหญิง มีการแสวงหาช่องทางการจัด

จาํหน่ายและแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑมี์มากกว่าเพศชาย 

เพศ มีผลต่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) กิจกรรมส่งเสริมการขายมีแรง

กระตุ้นและแรงจูงใจในการซ้ือในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
 

อายุมีผลต่อกลยุทธส่์วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรงุผวิกาย 

อายุ มีผลต่อผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้บริโภคมองว่าเม่ืออายุตัวเองส่งผลต่อความ

เสื่อมสภาพของเรือนร่างและผิวกาย ผู้บริโภคจะทาํการค้นหา แสวงหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพผวิ 

อายุ มีผลต่อราคา (Price) จากข้อความข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว จะเหน็ได้ว่าราคาอาจไม่

มีความสาํคัญมากนักต่อการตัดสนิใจซ้ือ เน่ืองจากผู้บริโภคมองว่า ถ้าผลิตภัณฑมี์ประสทิธิภาพดี

เหมาะสมกบัราคา และสามารถฟ้ืนฟูสภาพผิวที่ร่วงเลยไปตามอายุได้แล้วน้ัน ผู้บริโภคจะสามารถ

ยอมรับในราคาของผลิตภัณฑไ์ด้ 

อายุ มีผลต่อสถานที่จัดจาํหน่าย (Place) จากการค้นคว้า พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุมาก

ขึ้น การแสวงหาช่องทางการจัดจาํหน่ายน้ันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ทั้งน้ีการเพ่ิมช่องทางการ

จัดจาํหน่ายที่มีให้เลือกหลายช่องทางมากขึ้น เพ่ือการเข้าถงึกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถงึทุกกลุ่มเป้าหมาย 

อายุ มีผลต่อการส่งเสริมการขาย (Promotion) กลุ่มลูกค้าที่มีอายุมากขึ้น การให้สทิธิ

เศษต่างๆ แก่ตนเองน้ัน เป็นเร่ืองสาํคัญ ทาํให้มีความรู้สกึว่าตนเองเป็นลูกค้าบุคคลสาํคัญ ได้รับ

เอาใจใสดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงการให้ของสมนาคุณต่างๆ ลูกค้าจะรู้สึกประทบัใจในผลิตภัณฑ์

น้ันๆ 
 

รายได้มีผลต่อกลยุทธส่์วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑโ์ลช่ันบาํรงุผวิกาย 

รายได้ มีผลต่อจากการค้นคว้า พบว่า อายุมีความสาํคัญต่อการตัดสนิใจกระบวนการ

คิดหลายๆ ด้านที่มีต่อ 4Ps 

รายได้มีผลผลิตภัณฑ์ (Product) เน่ืองจากผู้บริโภคอาจมองถึงกาํลังในการซ้ือ โดย

รายรับมีมากเพียงใด จะส่งผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกตัวผลิตภัณฑม์ากขึ้น 
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รายได้มีผลราคา (Price) รายได้มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือโดยผู้บริโภคยอมจ่าย

แพงได้ ถ้าผลิตภัณฑมี์ประสทิธภิาพที่ดี ผู้บริโภคสามารถจ่ายในราคาที่สงูได้ โดยดูจากรายได้หรือ

รายรับของผู้บริโภค เช่น ถ้ามีรายได้สูงอาํนาจการซ้ือกมี็มากสามารถจ่ายเงินซ้ือผลิตภัณฑ์น้ันใน

ราคาที่สงูได้ 

รายได้มีผลต่อสถานที่จัดจาํหน่าย (Place) จากการสาํรวจพบว่า ผู้ที่มีรายได้สงูมีการ

ตัดสนิใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑไ์ด้อย่างหลากหลายช่องทาง เน่ืองจากอาํนาจการตัดสนิใจมีค่อนข้างสงู 

รายได้มีผลต่อการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้บริโภคบางรายที่มีรายได้สงู 

สามารถซ้ือผลิตภัณฑไ์ด้โดยไม่ต้องรอช่วงโปรโมช่ันหรือช่วงลดราคา 
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