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บทคดัยอ่ 

 

การคน้ควา้อิสระเรื4องปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษา ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจยัที4ศึกษา คือ (1)ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม  

(2) ปัจจยัดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม (3) ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ (4) ปัจจยั

ดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม (5) การตดัสินใจซื>อ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื4องมือในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งของบุคคลทั4วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  สถิติที4ใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี4ย ส่วนเบี4ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สมัประสิทธิZ สหสมัพนัธ์ และการ

วเิคราะห์การถดถอยของพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ4 งตวัแปรที4ผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดดี้ที4สุดคือ ปัจจยัดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการ

โนม้นา้วใจ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม ปัจจยัดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม ตามลาํดบั และ

ผลการถดถอยพหุคูณ พบวา่ปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม ดา้นการใชสื้4อเฉพาะใน

การโนม้นา้ว ดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร ตรงตามสมมติฐานทุกประการและดา้นที4ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม  และไม่ตรงตาม

สมมติฐานที4ตั>งไว ้และสามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจ

ซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานครไดป้ระมาณร้อยละ 64.3 
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ABSTRACT 

 The studies for factors of public relations influencing to cosmetics purchase decision in Bangkok 

that the objective are to studies for factors of public relations influencing to cosmetics purchase decision in 

Bangkok. By the study factors are (1) Event arrangement news advertising (2) Event arrangement news 

presentation (3) Persuasion media usage (4) Corporate social responsibility (5) Purchase decision by using 

questionnaires as a tool for data collection, a sample of 400 people in Bangkok. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient analysis, and multiple regression 

analysis 

 The research was found that, factors of public relations influencing to cosmetics purchase decision 

in Bangkok in overall term was found that to high level which the variables that influence the cosmetics 

purchase decision in Bangkok the best were the event arrangement news presentation factors, the persuasion 

media usage factors, the event arrangement news advertising factors, respectively. And the multiple 

regression results showed that various factors including the event arrangement news presentation factors, 

the corporate social responsibilities factors be relations with the cosmetics purchase decision in Bangkok 

accurately followed the hypothesis, all. For factor not be relations with the cosmetics purchase decision in 

Bangkok including the event arrangement news advertising non-accurately followed the hypothesis, 

defined. Consequently. Able explained the variation for factors of public relations influenced to cosmetics 

purchase decision in Bangkok equal to 64.3% 

 

บทนาํ 

ในยดุปัจจุบนัผูค้นใหค้วามสาํคญัรูปลกัษณ์ ความสวยงาม เครื4องสาํอางจดัเป็นสิ4งจาํเป็นในชีวติประจาํวนั 

การใชเ้ครื4องสาํอางเพื4อความสวยงามจึงเป็นที4นิยมกนัโดยทั4วไป นอกจากนี>การที4ผูบ้ริโภคมีความรู้มากขึ>นทั>งจาก

การศึกษาและจากการรับขอ้มูลข่าวสาร จึงมีความตื4นตวัในการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัมากขึ>น ซึ4 งเป็นผลถึงความ

พยายาม ที4จะดูแลรักษาตนเองใหเ้ป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลา ผลิตภณัฑเ์สริมความงามจึงมีแนวโนม้เพิ4มขึ>นทุกวนั 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยนีั>นทาํใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารและประสบการณ์มากขึ>น ทั>งจากนิตยสาร โฆษณา 

สื4อต่างๆ ทางออนไลน์ เขา้มามีบทบาทมากขึ>นทาํใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคเปลี4ยนแปลงไป เทรนความสวยความ

งามการดูแลสุขภาพ เขา้มามีบทบาทในสงัคมเป็นอยา่งมาก ผูห้ญิงไทยส่วนใหญ่มกัจะใหค้วามสาํคญักบัการเลือกซื>อ

เครื4องสาํอางเป็นอนัดบัแรกๆ ในปัจจุบนัตลาดเครื4องสาํอางมีการแข่งขนัที4สูง ทั>งผูผ้ลิตรายเก่าและรายใหม่ มีผูผ้ลิต

หลายแบรนดเ์ขา้มาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื4อใหผู้บ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง มีการ

แข่งขนักนัสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดใหม่ๆเพื4อครองใจผูบ้ริโภคโดยมีความแตกต่างกนั ในดา้นของ ราคา / ยี4หอ้ 

บรรจุภณัฑ ์ลกัษณะหีบห่อ ช่องทางการชดัจาํหน่ายและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่างกนัและในปัจจุบนัธุรกิจเครื4องสาํอาง 

มีการแข่งขนัในตลาดสูงมาก การปรับตวัเพื4อใหส้ามารถอยูร่อดไดใ้นตลาดจึงตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธ์ เขา้มามี

ส่วนช่วย ไม่วา่จะการโฆษณาผา่นทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ การใชสื้4อใหเ้ป็นประโยชน์จึง

สาํคญักบัธุรกิจยคุนี>จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงัที4ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที4จะ

ศึกษาเกี4ยวกบัปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร เพื4อใหผู้ที้4

เกี4ยวขอ้งนาํไปพฒันาต่อยอดการประชาสมัพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขอผูบ้ริโภค 
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วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

1. เพื4อศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื4อศึกษาอิทธิพลดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารงานกิจกรรมที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื4อศึกษาอิทธิพลดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรมที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 4. เพื4อศึกษาอิทธิพลดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 5. เพื4อศึกษาอิทธิพลด้านการรับผิดชอบต่อสังคมที4มีผลต่อการตัดสินใจซื> อเครื4 องสําอางในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 6. เพื4อศึกษาอิทธิพลดา้นการตดัสินซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจิยั 

1. ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารงานกิจกรรมส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอาง

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจยัดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรมส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ปัจจยัดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคมส่งผลเชิงบวกการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวจิยั 

ในการศึกษาวจิยั เรื4อง ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตวจิยั ดั>งนี>  

1.ขอบเขตดา้นเนื>อหา 

 มุ่งศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงันี>  

  1) ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารงานกิจกรรม ปัจจยัดา้นการ

นาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม  ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ ปัจจยัดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม 

 2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรที4ใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ที4สนใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง ทั>งนี> เนื4องจากผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรที4แน่นอน ผูว้จิยัจึง

ใชสู้ตรการคาํนวนแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรที4แน่นอน โดยคาํนวณที4ระดบัความเชื4อมั4นร้อยละ 95 

สดัส่วนของประชากรที4ตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน ซื4งผูว้จิยัขอกาํหนดใช้

กลุ่มตวัอยา่งทั>งหมด 400 คน เพื4อใหไ้ดข้อ้มูลมากขึ>นและสะดวกในการประมวลผล 

3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 การวจิยัครั> งนี>จะทาํวจิยั ตั>งแต่เดือน กนัยายน - ตุลาคม 
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ประโยชน์ที4ไดรั้บจากการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื4องสาํอางนาํความรู้จากผลการศึกษาในเรื4องของการประชาสมัพนัธ์การตลาดที4ผดิ

ต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื4อมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจต่อองคก์รและผูบ้ริโภค ประยกุตใ์นการวางแผนทางดา้น

การตลาดของธุรกิจเครื4องสาํอาง 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

เรื4อง ปัจจยัดา้นการประชาสมพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที4เกียวขอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี>  

 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี4ยวกบัการประชาสมัพนัธ์เพื4อการตลาด 

การประชาสมัพนัธ์เพื4อการตลาด หรือ MPR เป็นการประชาสมัพนัธ์เพื4อสนบัสนุนการตลาด (PR 

Support Marketing) ซึ4 งเป็นพฒันาการส่วนหนึ4งของการประชาสมัพนัธ์ และเป็นที4นิยมกนัมากในปัจจุบนั 

เพราะเป็นยคุการสื4อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี4ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว นกัประชาสมัพนัธ์

และนกัการตลาดตอ้งศึกษา พฒันา และปรับกลยทุธ์ทั>งในการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ใหท้นักนัการ

เปลี4ยนแปลง รวมทั>งใหส้อดคลอ้งกนั โดยเฉพาะในการดาํเนินงานนั>นนกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งทาํงานอยา่ง

ใกลชิ้ดกบัฝ่ายการตลาด 

สลิตตา สาริบุตร (2559) กล่าววา่ การประชาสมัพนัธ์เพื4อการตลาด (Marketing Public Relations: 

MPR) หมายถึง กระบวนการใน การวางแผน (process of planning) การปฏิบติัการใหส้าํเร็จตามแผนการที4

ไดว้างไว ้ตลอดจนประเมินผล หรือติดตามผลความสาํเร็จของโครงการ ซึ4 งจะช่วยส่งเสริมใหผู้บ้ริโภค

การเผยแพร่
ข่าวสารงานกิจ

กรมม 

การนําเสนอ
ข่าวสารการจดั

กิจกรรม

การใช้สื:อเฉพาะ
เพื:อโน้มน้าวใจ 

การรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

ปัจจยัด้านประชาสมพนัธ์ที:มีผล
ต่อการตดัสนิใจซื Hอเครื:องสําอาง

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ตระหนกัถึงปัญหา 
- แสวงหาข้อมลู 
- การพิจารณาทางเลือก 
- การตดัสินใจเลือกซื Hอ

เครื:องสําอาง 
- พฤติกรรมหลงัซื Hอ 
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กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื>อ (encourage purchase) และสามารถตอบสนองต่อความจาํเป็น ความตอ้งการ ความ

เกี4ยวพนั และผลประโยชน์ของ ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา จนนาํไปสู่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ผา่นทางช่องทางการนาํเสนอ ขอ้มูลข่าวสารที4น่าเชื4อถือ (credible communication of information) และเกิด

ความประทบัใจ โดยระบุถึงบริษทั กลุ่มบุคคล และผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 1999) ปรมาจารยชื์4อดงัดา้นการตลาด ไดเ้สนอแนะชุดเครื4องมือสาํหรับการ

ประชาสมัพนัธ์การตลาดที4เรียกวา่ “P E N C I L S” ซึ4 งประกอบดว้ย 

 1. การประกาศ P = Publication หมายถึง การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น นิตยสาร 

รายงานประจาํปี เอกสารแผน่พบัสาํหรับแจกลูกคา้  

 2. การจดัเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ E = Events หมายถึง การจดัเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ 

เช่น การเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการกีฬา หรืองานแสดงศิลปะ งานแสดงการคา้  

 3. การนาํเสนอข่าวผา่นสื4อมวลชน N = News  หมายถึง การนาํเสนอข่าวผา่นสื4อมวลชน เช่น การส่ง

ข่าวเกี4ยวกบับริษทั ผลิตภณัฑ ์หรือพนกังาน  

 4.จดักิจกรรมที4เกี4ยวกบัชุมชน C = Community Involvement Activities หมายถึงการจดักิจกรรมที4

เกี4ยวกบัชุมชน การสร้างความสมัพนัธ์ในชุมชน สนบัสนุนกิจกรรมในชุมชน 

 5.การใชสื้4อเฉพาะ I = Identity Media หมายถึง การใชสื้4อเฉพาะที4สามารถสะทอ้นถึงความเป็น

เอกลกัษณ์ขององคก์ร เช่น เครื4องเขียน นามบตัร หวัจดหมาย การแต่งกาย เป็นตน้  

  6. กิจกรรมที4มีลกัษณะเป็นความพยายามใชก้ารโนม้นา้วใจ L = Lobbying Activity หมายถึง กิจกรรม

ที4มีลกัษณะเป็นความพยายามใชก้ารโนม้นา้วใจเพื4อจูงใจใหมี้การออกกฎหมายและกฎระเบียบที4เอื>อต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมทั>งการยบัย ั>งกฎหมายและกฎระเบียบที4ขดัต่อการดาํเนินธุรกิจหรือผลประโยชน์ของธุรกิจ 

 7.กิจกรรมที4แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม S = Social Responsibility หมายถึง กิจกรรมที4แสดง

ถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม ซึ4 งจะช่วยสร้างชื4อเสียงใหก้บัองคก์ร 

 

แนวคิด และทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซื>อ 

Kotler และ Keller (2009) ไดอ้ธิบายวา่ ในความเป็นจริงผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นที4จะมีขั>นตอนตาม

กระบวนการทั>ง 5 ขั>นตอนเสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิ4งในการซื>อที4มีความสลบัซบัซอ้นนอ้ย ผูบ้ริโภคอาจจะ

มีการขา้มขั>นตอน หรือดาํเนินการสลบักนั แต่อยา่งไรกต็ามจะสามารถใชข้ั>นตอนดงัที4กล่าวมาแลว้ทั>ง 5 

ขั>นตอนเป็นหลกัในการศึกษา เพราะสามารถครอบคลุมนิสยัในการพิจารณาซื>อสินคา้ที4เกิดขึ>นเมื4อผูบ้ริโภค

เผชิญหนา้กบัการตดัสินใจที4มีความซบัซอ้นสูงกระบวนการตดัสินใจซื>อของผูบ้ริโภคทั>ง 5 ขั>นตอน 

1. ความตอ้งการเบื>องตน้ (Introduction Needs)  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  

4. การตดัสินใจซื>อ (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมหลงัการซื>อ (Behavior After Purchase) 

งานวจิยัที4เกี4ยวขอ้ง 

ดวงหทยั กอหลวง (2555) ไดศึ้กษาเรื4อง ความสาํคญัของกระดานสนทนาออนไลน์ดา้นความงามต่อ

กระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางของผูบ้ริโภค การศึกษาพบวา่ ส่วนมากเป็นเพศหญิง อาย ุ20-25 ปี มีอาชีพ

รับจา้งทั4วไปและพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และจะแชร์ขอ้มูลเกี4ยวกบั
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กระทูรี้ววิหรือแนะนาํผลิตภณัฑเ์ครื4องสาํอางที4สนใจใหก้บับุคคลอื4นๆผา่นทางออนไลน์ และพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการบอกต่อและแสดงความเห็น ถือเป็นการบอกต่อกระจายขอ้มูลอีกแบบหนึ4งได ้

 ธารทิพย ์ขนาบศกัดิZ  (2557) ไดศึ้กษาเรื4อง ปัจจยัที4ผลต่อหารตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางผา่น Video 

Online ของผูห้ญิงวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูห้ญิง

วยัทาํงานที4ผลต่อหารตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางและพฤติกรรมการใช ้Video Online ผา่นทาง youtube และ 

facebook และ ผลจากการศึกษาวจิยัพบวา่ ผูห้ญิงวยัทาํงานในกรุงเทพนิยมซื>อเครื4องสาํอาง ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 20 - 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี4ย 

10,000 - 20,000 บาท และพฤติกรรมการใช ้Video Online ส่วนใหญ่นิยมใช ้facebook และใชช่้วงเวลาหลงั  

20.00 น  

 ธนัวา ธีรธรรมธาดา(2558) ไดศึ้กษาเรื4องปัจจยัที4อิทธิพลต่อการตดัสินใจซื>อผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 

ระดบั Counter Brand ของผูบ้ริโภคที4อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกซื>อผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 79.8% เพศชาย 20.2% โดยมีอายุ

ระหวา่ง 20-29 ปี และการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํงานเป็นพนงังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือนอยูที่4 

15,000-30,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งมีความถี4ในการซื>อเฉลี4ยนอ้ยกวา่ 1 ครั> งต่อเดือนและมีค่าใชจ่้ายในการซื>อต่อ

ครั> งประมาณ 1,000-5,000 บาท โดยการเลือกซื>อที4หา้งสรรพสินคา้ และพบวา่บุคคลที4มีอิทธพลในการตดัสินใจ

ซื>อของกลุ่มตวัอยา่งคือ เพื4อน รองลงมาคือ Blogger และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นสื4อออนไลน์มากที4สุด 

 กรกานต ์เพชรประดบั(2559) ไดศึ้กษา การรับรู้และการจดจาํสื4อโฆษณากบัการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางประทินผวิ กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื4อตรวจสอบปัจจยั

ความสมัพนัธ์ของประชากรที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อผลิตภณัฑเ์ครื4องสาํอางประทินผวิ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มีการตดัสินใจซื>อโดยใหค้วามสาํคญักบัสื4อโฆษณาต่างๆไม่วา่จะเป็นสื4อทางวทิยโุทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง 

นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์สื4อออนไลน์ต่างๆ และสื4อ ณ จุดซื>อปานกลาง และลกัษณะส่วนบุคคลที4ต่างกนัมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางต่างกนั และการรับรู้ของสื4อโฆษณามีความสมัพนัธ์กนักบัค่าใชจ่้าย

ในการซื>อเครื4องสาํอางประทินผวิในระดบัสูง การจดจาํของสื4อโฆษณามีความสมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการ

ซื>อเครื4องสาํอางประทินผวิในระดบัตํ4า และไม่ควรทาํโฆษณาเกินจริง 

 ปุณยนุช เหล่ามีผล(2559) ไดศึ้กษาเรื4อปัจจยัที4ผลต่อการเลือกซื>อเครื4องสาํอางที4ช่วยใหผ้วิหนา้ขาว 

จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี4ยไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอาง และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัความมีชื4อเสียงและลกัษณะทาง

กายภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นคุณภาพความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย 

มีผลต่อการตดัสินใจซื>อ และในดา้นราคาและรายละเอียดบนบรรจุภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอาง 

 ฐนิตา ตูจิ้นดา (2559)  ไดศึ้กษาเรื4อง ปัจจยัที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางนาํเขา้จากประเทศ

กลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือก

ซื>อเครื4องสาํอาง ที4ต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางของนกัศึกษาแตกต่างกนั ผลจากการ

ศึกษาวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประกอบการตลาด ดา้นสื4อสงัคมออนไลน์ ดา้นโปรโมชั4นมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื>อ และ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้น อาย ุรายไดเ้ฉลี4ย ที4ต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางนาํเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา  
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 ณภิญา มุสิกะรักษ(์2559) ไดศึ้กษา การเปิดรับเครื4องมือการสื4อสารการตลาดและการรับรู้การ

สื4อสารการตลาดที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางจากขา้วตราวาวดา้ของผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับเครื4องมือการสื4อสารการตลาดประเภทการส่งเสริมการขายมากที4สุด และรองลงมา คือ 

การขายโดยพนกังาน การประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา การตดัสินใจซื>อ และลกัษณะส่วนบุคคลที4แตกต่างกนั 

มีความสนใจเรื4องออร์แกนิคผลิตภณัฑที์4ทาํจากธรรมชาติ และการรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั

การตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอาง 

กตญัชลี วนัแกว้ (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อสินคา้ผา่นช่องทางการจาํหน่าย

ออนไลน์ จากการศึกษาพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 353 คน ส่วนใหญ่มีอายเุฉลี4ย  20 ปี ศึกษาอยูว่ทิยาลยั

การศึกษา รายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือนตํ4ากวา่ 5000 บาท และช่วงที4ใชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อยที4สุดคือ 21.01-00.00 น.ใช้

โดยสมาร์ทโฟนหรือมือถือ มากกวา่  120  นาที ส่วนใหญ่ซื>อผา่น Facebook โดยเฉลี4ยครั> งละ 101-500 บาท 

ในการชาํระเงินในการสั4งซื>อโดยวธีิการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร เหตุผลในการสั4งซื>อสินคา้ออนไลน์เนื4อง

จกเป็นวธีิที4ทนัสมยัและรวดเร็วสะดวกสบาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องอาง ออนไลน์ โดยภาพรวมมีความสาํคญัมาก 

 ชรภาส ปั> นพึ4งบุญ และ บุญญรัตน์ สมัพนัธ์วฒันชยั (2560) ไดศึ้กษาเรื4อง ทศันคติผูบ้ริโภคต่อส่วน

ประสมการตลาด ของเครื4องสาํอางนาํเขา้ณศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัที4สองของประเทศไทยเขตปทุมวนั-

กรุงเทพมหานครกรณีศึกษาแบรนด ์ นาํเขา้จากญี4ปุ่น วตัถุประสงค ์เพื4อวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที4มีผลต่อทศันคติผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาด 7Ps ของ

เครื4องสาํอางนาํเขา้ ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัที4สองของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในส่วนของผลิตภณัฑที์4คุณภาพ ราคาเหมาะสม บรรจุภณัฑส์วยงามมี

เอกลกัษณ์ มีสะดวกในการเลือกซื>อเนื4องจากจาํหน่ายอยูใ่นศูนยก์ารคา้ พนกังานบริการดีและแต่งตวัเป็น

เอกลกัษณ์ และ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที4ต่างกนั ไม่มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

ประชากรที4ใชใ้นการวจิยั คือ กลุ่มบุคคลทั4วไป ซึ4 งผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนที4แน่นอน จึงใชว้ธีิการ

คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรกลุ่มตวัอยา่ง จากการคาํนวรที4ระดบัความเชื4อมั4นร้อยละ 95 สดัส่วนของ

ประชากรที4ตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 384 คน ผูว้จิยัจึงกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่ง

ทั>งหมด 400 ตวัอยา่ง เพื4อใหไ้ดข้อ้มูลมากขึ>นและสะดวกในการประมวลผล ดงันั>น ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่ม

ตวัอยา่งโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็น(Nonprobability sampling) ซึ4 งผูว้จิยัจะเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ (Accidental Sampling) และแบบสอบถามที4ใชใ้นการศึกษานี>  ประกอบไปดว้ย 3 ขั>นตอน 

ตอนที4 1 เป็นแบบสอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลทั4วไปของผูม้าตอบแบบสอบถาม มีจาํนวนคาํถามทั>งหมด 

5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือน 

 ตอนที4 2 เป็นแบบสอบถามเกี4ยวกบัปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารงาน

กิจกรรม ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม ดา้นใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ ดา้นการรับผดิชอบต่อ

สงัคม และกระบวนการตดัสินใจซื>อ ดา้นตระหนกัถึงปัญหา ดา้นแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก 

ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง ดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อ 

 ตอนที4 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ4มเติม 
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 จากนั>นนาํไปใหผู้เ้ชี4ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที4ยงตรงและความถูกตอ้งของเนื>อหาขอรับ

แบบสอบถามคืนจากผูเ้ชี4ยวชาญ แลว้นาํนาํมาคาํนวนค่าดชัณีความสอดคลอ้ง ICO (Index of congruenee) 

นาํแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งที4ตอ้งการศึกษา จาํนวน 40 ชุดเพื4อหาความเชื4อมั4นของเครื4องมือ

โดยการหาค่าความเที4ยงหรือความเชื4อถือไดข้องแบบสอบถาม (Reliability) และนาํไปใชจ้ริงกบัประชากร

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด แลว้จึงนาํขอ้มูลที4ไดไ้ปวเิคราะห์คาํนวณผล โดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป SPSS เพื4อหาสถิติที4ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติเชิลพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี4ย ส่วนเบี4ยงเบนมาตรฐานประชากร (SD) 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวจิยัเรื4องปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดจ้ดักบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ผูศึ้กษาขอเสนอผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบันี>  

 

ตอนที4 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทั4วไปตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกตาม เพศ อายรุะดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือน โดยการวเิคราะห์สถิติพื>นฐาน และหาค่าร้อยละ ผลปรากฏตามตารางดงันี>  

เป็นเพศ หญิง จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และ เพศชาย จาํนวน 149 คิดเป็นร้อยละ 37.3 ส่วนใหญ่ 

มีอาย ุ20 - 29 ปี จาํนวน 202 ตน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ 30 - 39 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.5 , 40 - 49  ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 , 50 ปีขึ>นไป จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ ตํ4า

กวา่ 20 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบั ปริญญาตรี จาํนวน 314 คน คิดเป็น

ร้อยละ 78.5 รองลงมาคือ ตํ4ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และปริญญาโท หรือสูงกวา่ 

จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน/ ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.0 รองลงมาคือ คา้ขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 , นกัเรียน/ 

นกัศึกษา จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 , ขา้ราชการ พนกังานลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.3,รับจา้งทั4วไป จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และวา่งงาน / ไม่มีงานทาํ จาํนวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน มากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ 

15,001 - 30,000 บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3, ตํ4ากวา่ 15,000 จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

และ ไม่มีรายได ้จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั 

 

ตอนที4 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม

อยูใ่นระดบัมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที4มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือธุรกิจเครื4องสาํอางมีการ

จดักิจกรรมแคมเปญพิเศษ เช่น กิจกรรมสอนแต่งหนา้ใหก้บัลูกคา้ทาํใหอ้ยากมีส่วนร่วม ปัจจยัดา้นการ

นาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที4มีระดบัความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากที4สุด คือมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่น สื4อหลายช่องทาง เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร สื4อ

โซเชียลมีเดีย ทาํใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่ง รวดเร็ว ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ โดยรวม

X
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อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้ที4มีความสาํคญัในระดบัมาก ปัจจยัดา้นการรับผดิชอบ

ต่อสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที4มีความสาํคญัในระดบัมาก คือ ธุรกิจ

เครื4องสาํอางมีการผลิตที4เป็นมิตรกบัสิ4งแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื4อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที4มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที4สุด คือ ปัจจยัดา้นตระหนกัถึงปัญหา ส่วน

ขอ้ที4ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นการพิจารณาทางเลือก  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อ  

ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง  ปัจจยัดา้นแสวงหาขอ้มูล 

สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวจิยัเรื4อง ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอาง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารงานกิจกรรม ปัจจยัดา้นการนาํเสนอข่าวการ

จดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ และปัจจยัดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม 

การวจิยัครั> งนี> ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งจากประชากรที4เป็นบุคคลทั4วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที4สนใจ

หรือเลือกซื>อเครื4องสาํอาง บุคคลทั4วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชเ้ครื4องมือในการวจิยั

เป็นแบบสอบถาม และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมทาฃสถิติสาํเร็จรูป SPSS สถิติที4ใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี4ย (Mean : ) ค่าส่วนเบี4ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation : SD) การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าสมัประสิทธิZ สหสมัพนัธ์อยา่งง่าย 

(Pearson ‘s Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ไดผ้ลสรุป

การวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี>  

สรุปผลการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล มีผูต้อบแบบสอบถามทั>งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29ปี มี

การศึกษาระดบั ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังาน/ ลูกจา้งเอกชน มีเงินเดือน มากกวา่ 30,000 บาท 

ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเกี4ยวกบัปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารงานกิจกรรม ดา้นการนาํเสนอ

ข่าวการจดักิจกรรม ดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ และดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้นตระหนกั

ถึงปัญหา ดา้นแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง ดา้น

พฤติกรรมหลงัซื>อ ดว้ยค่าเฉลี4ย (Mean : ) ค่าส่วนเบี4ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) ดงันี>  

ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นการนาํเสนอ

ข่าวการจดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม 

ปัจจยัดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม ตามลาํดบั และปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื4อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที4มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที4สุด คือ ปัจจยัดา้นตระหนกัถึงปัญหา ส่วน

ขอ้ที4ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นการพิจารณาทางเลือก  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อ  ปัจจยั

ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง  ปัจจยัดา้นแสวงหาขอ้มูล ตามลาํดบั 
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อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัดา้นต่างๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงาน

กิจกรรม  ปัจจยัดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ ปัจจยัดา้นการ

รับผดิชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ตรงตาม

สมมติฐานที4ตั>งไวทุ้กประการ และการตดัสินใจซื>อโดยรวม ดา้นตระหนกัถึงปัญหา  ดา้นแสวงหาขอ้มูล การ

พิจารณาทางเลือก การตดัสินใจเลือกซื>อ พฤติกรรมหลงัซื>อ 

1. ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม จากการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม

โดย รวมอยู่ในระดับมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที4 มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ธุรกิจ

เครื4องสาํอางมีการจดักิจกรรมแคมเปญพิเศษ เช่น กิจกรรมสอนแต่งหนา้ใหก้บัลูกคา้ทาํใหอ้ยากมีส่วนร่วม   
บริษทัเครื4องสําอางมีการประชาสัมพนัธ์ โดยการมีดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ ธุรกิจเครื4องสําอางนาํเสนอข่าว

เกี4ยวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น การนาํเสนอเครื4องสาํอางและโปรโมชั4นใหม่ของ สินคา้ ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ   
ท่านสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษสิ์4งแวดลอ้ม เพราะทราบว่าผลิตภณัฑที์4ใชมี้ส่วนในการสนบัสนุน การ

เสนอข่าวการเติบโตที4ดีของธุรกิจเครื4องสําอาง ส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื4อถือ และทาํให้ท่าน เกิดความ

สนใจในผลิตภณัฑ ์ธุรกิจเครื4องสาํอางนาํเสนอข่าวสารการจดั กิจกรรมพิเศษ ไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหท่้านเกิด

ความเชื4อถือและเขา้ร่วมกิจกรรม ธุรกิจเครื4องสาํอางนาํเสนอข่าวการเป็นสปอนเซอร์ให้กบัดารา นกัแสดง 

ทาํให้เกิดความน่าสนใจ ธุรกิจสนบัสนุนกิจกรรมของสื4อมวลชน เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ ทาํให้

ท่าน รู้สึกดีต่อการใชสิ้นคา้ขององคก์ร ธุรกิจเครื4องสําอางส่งเสริมการจดักิจกรรมใน เทศกาลต่างๆ เช่น 

กิจกรรมวนัแม่ วนัปีใหม่ธุรกิจเครื4 องสําอางมีการควบคุมทิศทางการให้ ข่าว หรือ การรายงานข่าว แก่ 

สื4อมวลชนต่างๆ การจดังาน อีเวน้ท์เครื4 องสําอางเพื4อให้ลูกคา้ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ ซึ4 งไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กรกานต ์เพชรประดบั(2559) ไดศึ้กษา การรับรู้และการจดจาํสื4อโฆษณากบัการตดัสินใจซื>อ

เครื4 องสําอางประทินผิว กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื4อตรวจสอบปัจจัย

ความสัมพนัธ์ของประชากรที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อผลิตภณัฑเ์ครื4องสาํอางประทินผิว พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มีการตดัสินใจซื>อโดยใหค้วามสาํคญักบัสื4อโฆษณาต่างๆไม่วา่จะเป็นสื4อทางวทิยโุทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง 

นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์สื4อออนไลน์ต่างๆ และสื4อ ณ จุดซื>อปานกลาง และลกัษณะส่วนบุคคลที4ต่างกนัมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางต่างกนั และการรับรู้ของสื4อโฆษณามีความสมัพนัธ์กนักบัค่าใชจ่้าย

ในการซื>อเครื4องสาํอางประทินผิวในระดบัสูง การจดจาํของสื4อโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการ

ซื>อเครื4องสาํอางประทินผวิในระดบัตํ4า และไม่ควรทาํโฆษณาเกินจริง 

2. ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ที4มีผลต่อ

การตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  เมื4อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที4มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที4สุด คือมีการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารผ่าน สื4อหลายช่องทาง เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร สื4อโซเชียลมีเดีย ทาํให้ลูกคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ย่าง 

รวดเร็ว ส่วนขอ้ที4ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การให้ขอ้มูล ของบริษทัเครื4 องสําอางมีความ

ถูกตอ้ง ชดัเจน ทาํให้ท่านใช้ผลิตภณัฑ์อย่างปลอดภยั และเกิดประโยชน์สูงสุดธุรกิจเครื4องสําอางมีการ

ประชาสัมพนัธ์โปรโมชั4น พิเศษที4น่าสนใจ เช่น การลดราคาของผลิตภณัฑ ์การแถมตวัอยา่งเครื4องสาํอาง

เป็นตน้ ธุรกิจเครื4องสาํอางมีการประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลสินคา้ที4น่าสนใจ เช่น การเรียงลาํดบัเครื4องสาํอาง

รุ่นขายดี ทาํใหท่้านรู้สึกสนใจสินคา้ ซึ4 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงหทยั กอหลวง (2555) ไดศึ้กษาเรื4อง 

ความสําคญัของกระดานสนทนาออนไลน์ดา้นความงามต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4 องสําอางของ



 

 

11 

ผู ้บริโภค การศึกษาพบว่า  ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี มีอาชีพรับจ้างทั4วไปและพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และจะแชร์ขอ้มูลเกี4ยวกบักระทูรี้วิวหรือแนะนาํ

ผลิตภณัฑเ์ครื4องสาํอางที4สนใจใหก้บับุคคลอื4นๆผา่นทางออนไลน์ และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีการบอกต่อและแสดงความเห็น ถือเป็นการบอกต่อกระจายขอ้มูลอีกแบบหนึ4งได ้

3. ดา้นการใชสื้4อเฉพาะ จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที4มีความสาํคญัในระดบัมาก คือ ท่านเห็นดว้ยและส่งเสริมธรุกิจเครื4องสาํอาง

ในการสนบัสนุนดา้นสิ4งแวดลอ้ม   ธุรกิจมีการจดั รูปแบบร้านเครื4องสาํอางใหส้ะทอ้น ความเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํให ้ท่านอยากเยี4ยมชมสินคา้   ธุรกิจเครื4องสาํอางใชก้ารโฆษณาที4สื4อถึงสินคา้ เป็นอยา่งดี 

ทาํใหท่้านทราบถึงลกัษณะ ของสินคา้ไดง่้ายมากขึ>น   ท่านมองว่าบริษทัที4นาํเสนอข่าวนวตักรรม ใหม่ของ

สินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นบริษทัที4ดี มีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื4องธุรกิจเครื4องสาํอางมีการใชโ้ลโก้

ตราสินคา้ที4 สามารถสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั ทาํให้สินคา้เป็น ที4น่าสนใจ ธุรกิจเลือกใช้

สถานที4 ที4เป็นสื4อสะทอ้นความ เป็นเอกลกัษณ์ โดยการใชสื้4อประชาสัมพนัธ์ตามหา้งต่างๆ ทาํใหท่้านจดจาํ

ตวั สินคา้ไดช้ดัเจน   ท่านรับรู้ว่าธุรกิจเครื4องสาํอาง เนน้กิจกรรมเพื4อพฒันาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

ให้แก่ เยาวชนในชุมชนต่างๆ ทาํให้ท่านรู้สึกชื4นชมใน ตวัธุรกิจ ธุรกิจเครื4องสําอางมีการรายงานข่าวแก่ 

สื4อมวลชนต่างๆอยา่งโปร่งใส ทาํใหท่้านเกิด ความเชื4อมั4นในตวัสินคา้และองคก์ร ธุรกิจเครื4องสาํอางใชก้าร

โฆษณาผ่านพรีเซ็นเตอร์ดารา นักแสดง ทาํให้ท่านจาํลกัษณะของสินคา้ไดง่้ายมากขึ>น ซึ4 งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธนชัญา วิสิฐศุภากร(2558) พบวา่การส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ15-55 ปี จะจดจาํพรีเซนเตอร์

ของผลิตภณัฑ์หรือบุคคลที4มีชื4อเสียงอยู่ในระดบัมาก และยงัมีการใชสื้4อโฆษณาทางโทรทสัน์ทาํให้เกิน

ความน่าสนใจ เมื4อผูบ้ริโภคเกิดแรงโนม้นา้วใจในการเลือกซื>อสินคา้ จะทาํใหใ้นครั> งต่อไปผูบ้ริโภคจะเลือก

ซื>อสินคา้จะยอ่มนึกถึงโฆษณาที4เขาเคยเห็น สื4อโฆษณาส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

 4. ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ที4มีผลต่อการ

ตดัสินใจซื>อเครื4องสําอางในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้  ดา้นการรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที4มีความสําคญัในระดบัมาก คือ ท่านรู้สึกดีที4ธุรกิจ

เครื4องสาํอางมีการผลิตที4เป็นมิตรกบัสิ4งแวดลอ้ม   ท่านคิดว่าการซื>อเครื4องสาํอางสามารถทาํไดทุ้ก สถานการณ์

ท่านรู้สึกดีที4ธุรกิจเครื4 องสําอาง จดัทาํโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ สิ4งแวดลอ้ม   ธุรกิจ

เครื4องสําอางจดักิจกรรมการบริจาคเงิน หรือสิ4งของหรือสมทบทุนเพื4อช่วยเหลือสังคมทาํให้ท่านรู้สึกดี  ธุรกิจ

สร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการ เช่น ร่วมมือกบัรัฐบาลจดัตั>งกฎหมายเกี4ยวกบั เครื4องสาํอาง ทาํใหท่้านคิด

วา่เครื4องสาํอางจะมี ความปลอดภยัมากยิ4งขึ>น  ท่านตอ้งการสนบัสนุนธุรกิจเครื4องสาํอางเพราะ ธุรกิจมีส่วนร่วมใน

การสนบัสนุนดา้นต่างๆแก่สังคมใน ดา้นสิ4งแวดลอ้ม   ธุรกิจเครื4องสาํอางสนบัสนุนโครงการมอบ ทุนการศึกษา

และสื4อสารเรียนรู้ใหก้บั สถาบนัการศึกษาต่างๆ   ธุรกิจเครื4องสาํอางต่างๆ จดักิจกรรมเพื4อสงัคม ทาํใหท่้านรู้สึกดี 

ซึ4 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภิญา มุสิกะรักษ(์2559) ไดศึ้กษา การเปิดรับเครื4องมือการสื4อสารการตลาดและการ

รับรู้การสื4อสารการตลาดที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสําอางจากขา้วตราวาวดา้ของผูบ้ริโภค จากการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับเครื4องการสื4อสารการตลาดประเภทการส่งเสริมการขายมากที4สุด และรองลงมา คือ การ

ขายโดยพนกังาน การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การตดัสินใจซื>อ และลกัษณะส่วนบุคคลที4แตกต่างกนั มีความ

สนใจเรื4องออร์แกนิคผลิตภณัฑที์4ทาํจากธรรมชาติ และการรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซื>อเครื4องสาํอาง 
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5. ดา้นตระหนกัถึงปัญหา จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อจาํแนกตามรายดา้นและ

รายขอ้ ดา้นตระหนกัถึงปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที4สุด เมื4อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที4มีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที4สุด คือ ท่านเลือกซื>อเครื4องสาํอางโดยคาํนึงถึงประโยชน์ที4จะไดรั้บ ท่านเลือกซื>อ

เครื4 องสําอางโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัเมื4อใช้ ท่านเลือกซื>อเครื4 องสําอางโดยคาํนึงถึงความชื4นชอบ 

ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที4ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านเลือกซื>อเครื4องสาํอางโดยคาํนึงถึงคุณภาพ

ส่วนผสม  ท่านเลือกซื>อเครื4องสาํอางโดยคาํนึงถึงราคาและความคุม้ค่า ซึ4 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปุณย

นุช เหล่ามีผล(2559) ไดศึ้กษาเรื4อปัจจยัที4ผลต่อการเลือกซื>อเครื4องสาํอางที4ช่วยใหผ้ิวหนา้ขาว จากการศึกษา

พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี4ยไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซื>อเครื4องสําอาง และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัความมีชื4อเสียงและลกัษณะทางกายภาพของ

ผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นคุณภาพความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการ

ตดัสินใจซื>อ และในดา้นราคาและรายละเอียดบนบรรจุภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอาง 

6. ดา้นแสวงหาขอ้มูล จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อจาํแนกตามรายดา้นและราย

ข้อ ด้านแสวงหาข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ท่านหาข้อมูลที4 เกี4ยวกับเครื4 องสําอางจากสื4อทาง

อินเทอร์เน็ต ท่านหาข้อมูลที4 เกี4ยวกับเครื4 องสําอางจากสื4 อทางอินเทอร์เน็ต ท่านหาข้อมูลที4 เกี4ยวกับ

เครื4องสาํอางจากการ รีวิวของดารานกัแสดง ท่านหาขอ้มูลที4เกี4ยวกบัเครื4องสาํอางจากสื4อ ทางโทรทศัน ซึ4 ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐชรภาส ปั> นพึ4งบุญ และ บุญญรัตน์ สมัพนัธ์วฒันชยั(2560) ไดศึ้กษาเรื4อง ทศันคติ

ผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาด ของเครื4องสํ> าอางนาํเขา้ณศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัที4สองของประเทศ

ไทยเขตปทุมวนักรุงเทพมหานครกรณีศึกษาแบรนด ์ นาํเขา้จากญี4ปุ่น วตัถุประสงค ์เพื4อวิเคราะห์ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที4มีผลต่อทศันคติผูบ้ริโภคต่อส่วนประสม

การตลาด 7Ps ของเครื4องสาํอางนาํเขา้ ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัที4สองของประเทศไทย เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในส่วนของผลิตภทัณ์ที4คุณภาพ ราคาเหมาะสม บรรจุภณัฑ์

สวยงามมีเอกลกัษณ์ มีสะดวกในการเลือกซื>อเนื4องจากจาํหน่ายอยู่ในศุนยก์ารคา้ พนักงานบริการดีและ

แต่งตวัเป็นเอกลกัษณ์ และ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที4ต่างกนั ไม่มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค 

7. ดา้นการพิจารณาทางเลือก จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อจาํแนกตามรายดา้น

และรายขอ้ ดา้นการพิจารณาทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ  ท่านเลือกซื>อเครื4องสาํอางโดยพิจารณา

คุณภาพความเหมาะสม ท่านเลือกซื>อเครื4องสาํอางโดยพิจารณาจากความปลอดภยัของส่วนผสม ท่านเลือก

ซื>อเครื4 องสําอางโดยพิจารณาจากการบอกต่อหรือแนะนําของผูใ้ช้จริง ท่านเลือกซื>อเครื4 องสําอางโดย

พิจารณาจากความชื4นชอบของผลิตภณัฑ์ ท่านเลือกซื>อสําอางโดยพิจารณาจากราคาที4แตกต่างกัน ซึ4 ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารทิพย์ ขนาบศักดิZ  (2557) ได้ศึกษาเรื4 อง ปัจจัยที4ผลต่อหารตัดสินใจซื> อ

เครื4องสาํอางผา่น Video Online ของผูห้ญิงวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาลกัษณะ

ทางประชากรของผูห้ญิงวยัทาํงานที4ผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางและพฤติกรรมการใช ้Video Online 

ผ่านทาง youtube และ facebook และ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ผูห้ญิงวยัทาํงานในกรุงเทพนิยมซื>อ

เครื4 องสําอาง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี4ย 10,000 - 20,000 บาท และพฤติกรรมการใช ้Video Online ส่วนใหญ่นิยม

ใช ้facebook และใชช่้วงเวลาหลงั  20.00 น 

8. ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อจาํแนก

ตามรายดา้นและรายขอ้ ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ เมื4อพิจารณาเป็น
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รายขอ้ พบวา่ขอ้ที4มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที4สุด คือ ท่านมกัตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางที4คุม้ค่ากบั

ราคาที4เหมาะสม ส่วนขอ้ที4ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมกัตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางจากการ

บอกต่อหรือแนะนําของผู ้ใช้จริง ท่านมักตัดสินใจซื> อเครื4 องสําอางเพราะภาพลักษณ์ของตรายี4ห้อ

เครื4องสาํอาง ท่านมกัตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางเนื4องจากเคยไดรั้บสินคา้ทดลองมาใช ้ ท่านมกัตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางที4ความสวยงามของแพคเกจผลิตภณัฑ ์ซึ4 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐนิตา ตูจิ้นดา (2559)  ได้

ศึกษาเรื4 อง ปัจจัยที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4 องสําอางนําเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลยับูรพา มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกซื>อเครื4องสาํอาง ที4ต่างกนั

มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางของนกัศึกษาแตกต่างกนั ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยั

ส่วนประกอบการตลาด ด้านสื4อสังคมออนไลน์ ด้านโปรโมชั4นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อ และ 

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้น อาย ุรายไดเ้ฉลี4ย ที4ต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางนาํเขา้จาก

ประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา  

9. ดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อ จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อจาํแนกตามรายดา้นและราย

ขอ้ ดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ เมื4อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ที4มีระดบัความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากที4สุด คือ เมื4อท่านพึ4งพอใจต่อคุณภาพเครื4องสาํอางที4ซื>อท่านจะติดตามโปรโมชั4นต่อไป ส่วนขอ้

ที4ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ  เมื4อท่านพึ4งพอใจต่อเครื4องสาํอางที4ซื>อ จะมีการซื>อซํ> า  เมื4อท่านพึ4งพอใจ

ต่อเครื4องสาํอางที4ซื>อ จะมีการแนะนาํบอกต่อ  เมื4อท่านพึ4งพอใจต่อเครื4องสาํอางที4ซื>อมีแนวโนม้ที4จะซื>อสินคา้ให้

เป็นของขวญัแก่บุคคลอื4น เมื4อท่านพึ4งพอใจต่อเครื4องสาํอางที4ซื>อ ท่านจะทาํการรีวิวผลิตภณัฑ ์ซึ4 งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กตญัชลี วนัแกว้ (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อสินคา้ผ่านช่องทางการจาํหน่าย

ออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตวัอยา่ง 353 คน ส่วนใหญ่มีอายเุฉลี4ย  20 ปี ศึกษาอยูว่ิทยาลยัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลี4ยต่อเดือนตํ4ากว่า 5000 บาท และช่วงที4ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที4สุดคือ 21.01-00.00 น.ใช้โดยสมาร์ท

โฟนหรือมือถือ มากกว่า  120  นาที ส่วนใหญ่ซื>อผา่น Facebook โดยเฉลี4ยครั> งละ 101-500 บาท ในการชาํระเงิน

ในการสั4งซื>อโดยวิธีการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร เหตุผลในการสั4งซื>อสินคา้ออนไลน์เนื4องจกเป็นวิธีที4ทนัสมยั

และรวดเร็วสะดวกสบาย และการบริการหลงัการขายการส่งของที4รวดเร็วปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตลาดมี

ผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องอางออนไลน์ โดยภาพรวมมความสาํคญัมาก 

 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

การวิจัย เรื4 องปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที4 มีผลต่อการตัดสินใจซื> อเครื4 องสําอางในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยั

ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่

ข่าวสารงานกิจกรรม และปัจจยัดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี>  

1.ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรม พบวา่ ปัจจยัดา้นการเผยแพร่ข่าวสารงานกิจกรรมโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมื4อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที4มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบธุรกิจ ควรจดักิจกรรมแคมเปญพิเศษต่างๆ เพื4อให้ลูกคา้อยากมีส่วน

ร่วม และนาํเสนอข่าวเกี4ยวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น การนาํเสนอเครื4องสาํอางและโปรโมชั4นใหม่ของสินคา้ และ

สนบัสนุนกิจกรรมอนุรักษสิ์4งแวดลอ้ม เสนอข่าวการเติบโตที4ดีของธุรกิจเครื4องสําอาง ส่งผลให้ธุรกิจมีความ

น่าเชื4อถือ นาํเสนอข่าวสารการจดักิจกรรมพิเศษ ไดอ้ย่างชดัเจน นาํเสนอข่าวการเป็นสปอนเซอร์ให้กบัดารา 

นกัแสดง ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ 
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2.ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม พบวา่ ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อ

เครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการนาํเสนอข่าวการจดักิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจควรจะศึกษา การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื4อหลาย

ช่องทาง เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร สื4อโซเชียลมีเดีย ทาํให้ลูกคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ย่าง รวดเร็ว และ การให้

ข้อมูลของบริษทัเครื4 องสําอางมีความถูกต้อง ชัดเจน ทาํให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3.ดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ พบวา่ ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจ

ซื>อเครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใชสื้4อเฉพาะในการโนม้นา้วใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 สิ4 งที4ควรปรับปรุง คือ ส่งเสริมธรุกิจเครื4 องสําอางในการสนับสนุนด้านสิ4 งแวดลอ้ม และ การ

จดัรูปแบบร้านเครื4องสาํอางใหส้ะทอ้น ความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหลู้กคา้อยากเยี4ยมชมสินคา้ 

โดยใช้การโฆษณาที4สื4 อถึงสินค้า ทาํให้ทราบถึงลักษณะ ของสินค้าได้ง่ายมากขึ>น และนําเสนอข่าว

นวตักรรมใหม่ของสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื4อง มีการใชโ้ลโกต้ราสินคา้ที4สามารถ

สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทัทาํใหสิ้นคา้เป็นที4น่าสนใจ 

4. การรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที4 มีผลต่อการตัดสินใจซื> อ

เครื4องสาํอางในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบการทางธุรกิจควรจะมีการศึกษาในเรื4องของ เครื4องสาํอางที4มีการ

ผลิตที4 เป็นมิตรกับสิ4 งแวดล้อมเพื4อที4จะสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ และยงัจัดทาํโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ สิ4งแวดลอ้ม จดักิจกรรมเพื4อสังคมโดยการบริจาคเงินหรือสิ4งของหรือ

สมทบทุนเพื4อช่วยเหลือสงัคม 

5.ดา้นตระหนกัถึงปัญหา พบว่า ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อ ดา้นตระหนกัถึงปัญหา โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากที4สุด 

สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของเครื4องสาํอางที4

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ และ ความสวยงามของผลิตภณัฑท์าํใหเ้กิดความชื4นชอบในลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั>น 

6.ดา้นแสวงหาขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อ ดา้นแสวงหาขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ ควรมีเนื>อหาขอ้มูลที4เกี4ยวกบัเครื4องสาํอางจากสื4อทางอินเทอร์เน็ต และ การ

ใหค้าํแนะนาํบริการของพนกังานขายโดยใหก้ารขอ้มูลที4ถูกตอ้ง ชดัเจนของตวัสินคา้ 

7.ดา้นการพิจารณาทางเลือก พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อ ดา้นการพิจารณาทางเลือก โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก 

สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ พฒันาคุณภาพของสินคา้ให้เหมาะสมกบัราคา โดย คาํนึงถึงความปลอดภยั

ของส่วนผสมเป็นหลกั และ มีการแจกสินคา้ทดลองให้ทดลองใชจ้ริงเพื4อที4จะสามารถบอกต่อแนะนาํถึง

คุณภาพสินคา้ได ้

8.ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อ พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อ ดา้นการตดัสินใจเลือกซื>อเครื4องสาํอาง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ เครื4องสาํอางควรมีความคุม้ค่ากบัราคาและคุณภาพที4เหมาะสม เพื4อการบอก

ต่อถึงคุณภาพในการใชสิ้นคา้แนะนาํของผูใ้ชจ้ริง ทาํให้เกิดความน่าสนใจในสินคา้ และควรมีภาพลกัษณ์

ของตรายี4หอ้เครื4องสาํอางที4เป็นเอกลกัษณ์  
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9.ดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อ พบวา่ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซื>อ ดา้นพฤติกรรมหลงัซื>อโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 สิ4งที4ควรปรับปรุง คือ ควรจดัทาํโปโมชั4นใหมี้ความน่าสนใจ เพื4อสร้างทางเลือกในการตดัสินใจซื>อ

ซํ> า และจะทาํใหมี้การบอกต่อแนะนาํถึงความพึงพอใจในผลิตภณัฑต่์อไป 

 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั> งต่อไป 

การทาํวจิยัเรื4องปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ที4มีผลต่อการตดัสินใจซื>อเครื4องสาํอางในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการมองในมุมของปัจจยัที4มีผลเพียง 4 ดา้น เท่านั>น ซึ4 งยงัมีปัจจยัอื4นๆ ที4น่าสนใจอีกมาก 
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