ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีทีม่ ีต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์โลชัน่ บํารุงผิวกาย :
กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อุมาพร เจริญวาณิชกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ท่ี มี ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลชั่ น บํา รุ ง ผิ ว กาย 2) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยสมมติฐานครั้งนี้คาดว่ า 1) ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ างกันมี
ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายที่แตกต่างกัน 2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งหมด
จํา นวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม และค่ า สถิติท่ีใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีวิเคราะห์สถิติท่เี ป็ นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสําหรับสถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบสมมติฐาน
ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจัยสรุปพบว่ า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี
ลักษณะปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่ างกันคือ เพศ อายุ และรายได้ ส่วนตัวต่ อเดือน มีการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์โ ลชั่ น บํา รุง ผิว กายแตกต่ า งกัน ที่ร ะดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี 0.05 ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้ อยละ 70.5 และเพศ
ชายร้ อยละ 29.5 โดยมีอายุ 20-22 ปี มากที่สุด ร้ อยละ 71.5 และอายุ 26 ปี ขึ้นไป น้ อยที่สุด
ร้ อยละ 2.3 มีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่ อเดือนตํ่ากว่ า 5,000 บาท มากที่สุด ร้ อยละ 33.0 และ
รายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 7,000 บาท น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 14.8
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้อ
ซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยนักศึกษาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นที่มีต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย ในระดับสําคัญมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น ด้ า นที่มี ร ะดั บ สํา คั ญ มากที่สุ ด คื อ ด้ า นกิจ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย
(Promotion) รองลงมาคือ ด้ านราคา (Price)
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ผลการวิจยั
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้ วย เพศ อายุ และรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ย
ต่ อเดือน ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 400 คน พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิง อายุ 20-22 ปี และมีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อ
เดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างพบว่า
1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายในระดับความสําคัญมากที่สุด ได้ แก่ มี
ส่วนผสมวิตามินต่างๆ ที่ช่วยให้ ผิวดูขาวใสขึ้น และกลิ่นของโลชั่นหอมอ่อนละมุน รองลงมาคือ
ลักษณะของเนื้อโลชั่นเมื่อทาแล้ วรู้สกึ บางเบา
2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายด้ านราคา (Price) ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเลือกผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย ในระดับความสําคัญมาก ได้ แก่ ราคามีให้ เลือก
ซื้ อหลายราคาตามขนาดของบรรจุ ภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคามีค วามเหมาะสมกับ คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย
3. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายด้ านช่องทางการจําหน่าย
(Place) ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายน ในระดับความสําคัญมากที่สดุ
ได้ แก่ มีวางจําหน่ ายตามห้ างสรรพสินค้ า รองลงมาคือ มีวางจําหน่ ายตามร้ านค้ าสะดวกซื้อ เช่ น
7-11
4. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายด้ านกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย (Promotion)
ผู้ ตอบแบบสอบถามจะเลื อกผลิตภั ณฑ์โลชั่ นบํารุงผิวกายน ในระดับ
ความสําคัญมากที่สดุ ได้ แก่ ลดราคาในช่วงเทศกาล วันสําคัญ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ รองลงมาคือ
จัดทําบัตรสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น รับของ Premium
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่มี ีต่อปัจจัย
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เมื่อทาแล้ วจะต้ องมีส่วนผสมวิตามินต่างๆ ที่ช่วยให้ ผิวดูขาวใสขึ้น และกลิ่นของโลชั่น
หอมอ่ อ นละมุ น มี ร าคาให้ เ ลื อ กซื้ อหลายราคาตามขนาดของบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ว างจํา หน่ า ยมี
ห้ างสรรพสินค้ า และตามร้ านค้ าสะดวกซื้อ เช่ น 7-11 มีการส่งเสริ มการขาย ได้ แก่ ลดราคา
ในช่วงเทศกาล วันสําคัญ เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ และต้ องการให้ มีการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น รับของ Premium
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้ เพศ
อายุ และรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนทําให้ มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังนี้
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เพศมีผลต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย
เพศ มีผลต่อผลิตภัณฑ์ (Product) ทางด้ านความคิดและทัศนคติ โดยเพศหญิงให้
ความสําคัญผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกายมากกว่าเพศชาย และให้ ความสําคัญกับเรือนร่างตัวเองดู
ดี สวยงามมากกว่าเพศชาย
เพศ มีผลต่อราคา (Price) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือยอมรับในเรื่องราคา เพศชาย
และเพศหญิง สามารถยอมรับในราคาของผลิตภัณฑ์ได้ ถ้ าหากผลิตภัณฑ์น้ันประสิทธิภาพและ
คุณสมบัติมีความเหมาะสมกัน โดยเพศหญิงจะให้ ความคัญต่อการเปรียบเทียบในด้ านราคาที่มีต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพศ มีผลต่ อสถานที่จัดจําหน่ าย (Place) เพศหญิง มีการแสวงหาช่ องทางการจัด
จําหน่ายและแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์มีมากกว่าเพศชาย
เพศ มีผลต่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) กิจกรรมส่งเสริมการขายมีแรง
กระตุ้นและแรงจูงใจในการซื้อในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
อายุมีผลต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย
อายุ มีผลต่ อผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้บริโภคมองว่าเมื่ออายุตัวเองส่งผลต่ อความ
เสื่อมสภาพของเรือนร่างและผิวกาย ผู้บริโภคจะทําการค้ นหา แสวงหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาช่วย
ฟื้ นฟูสภาพผิว
อายุ มีผลต่อราคา (Price) จากข้ อความข้ างต้ นที่กล่าวมาแล้ ว จะเห็นได้ ว่าราคาอาจไม่
มีความสําคัญมากนักต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้บริโภคมองว่า ถ้ าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดี
เหมาะสมกับราคา และสามารถฟื้ นฟูสภาพผิวที่ร่วงเลยไปตามอายุได้ แล้ วนั้น ผู้บริโภคจะสามารถ
ยอมรับในราคาของผลิตภัณฑ์ได้
อายุ มีผลต่อสถานที่จัดจําหน่าย (Place) จากการค้ นคว้ า พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุมาก
ขึ้น การแสวงหาช่องทางการจัดจําหน่ายนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง ทั้งนี้การเพิ่มช่องทางการ
จัดจําหน่ายที่มีให้ เลือกหลายช่องทางมากขึ้น เพื่อการเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ ท่วั ถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย
อายุ มีผลต่อการส่งเสริมการขาย (Promotion) กลุ่มลูกค้ าที่มีอายุมากขึ้น การให้ สทิ ธิ
เศษต่างๆ แก่ตนเองนั้น เป็ นเรื่องสําคัญ ทําให้ มีความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นลูกค้ าบุคคลสําคัญ ได้ รับ
เอาใจใสดูแลเป็ นอย่ างดี รวมถึงการให้ ของสมนาคุณต่ างๆ ลูกค้ าจะรู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์
นั้นๆ
รายได้ มผี ลต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวกาย
รายได้ มีผลต่อจากการค้ นคว้ า พบว่า อายุมีความสําคัญต่อการตัดสินใจกระบวนการ
คิดหลายๆ ด้ านที่มีต่อ 4Ps
รายได้ มีผลผลิตภัณฑ์ (Product) เนื่องจากผู้บริโภคอาจมองถึงกําลังในการซื้อ โดย
รายรับมีมากเพียงใด จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น
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รายได้ มีผลราคา (Price) รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโดยผู้บริโภคยอมจ่าย
แพงได้ ถ้ าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ผู้บริโภคสามารถจ่ายในราคาที่สงู ได้ โดยดูจากรายได้ หรือ
รายรับของผู้บริโภค เช่ น ถ้ ามีรายได้ สูงอํานาจการซื้อก็มีมากสามารถจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์น้ันใน
ราคาที่สงู ได้
รายได้ มีผลต่อสถานที่จัดจําหน่าย (Place) จากการสํารวจพบว่า ผู้ท่มี ีรายได้ สงู มีการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ อย่างหลากหลายช่องทาง เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจมีค่อนข้ างสูง
รายได้ มผี ลต่อการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้บริโภคบางรายที่มีรายได้ สงู
สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่ต้องรอช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงลดราคา
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