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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟัน3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑย์าสีฟัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใชก้าร
เลือกโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชค้่า t-test และ 
F-test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใชก้ารทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD  

ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์   
ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือสามารถหาซ้ือยาสีฟันไดง่้ายมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์เก่ียวกบัคุณภาพของยาสีฟันมากท่ีสุด และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
คือ มีโปรโมชัน่ต่าง ๆ ผลการเปรียบเทียบปัจจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ 
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ระดับการศึกษาต่างกันให้ความส าคัญต่อ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีย      
ต่อเดือนต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นพฤติกรรม พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันในแต่ละคร้ัง คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง มีวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันเพ่ือรักษาความ
สะอาด ยี่ห้อคอลเกต มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแต่ละคร้ังจ านวน 100-200 บาท ประเภทแบบ       
เน้ือครีม โดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันท่ีห้างสรรพสินคา้ มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือยาสีฟันเพราะมีคุณภาพดี 
และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสีฟันจากโทรทศัน์ 

 

ค ำส ำคญั :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจ ยาสีฟัน 
 

Abstract: 
The objectives of this research were to 1) investigate the marketing-mix factors affecting the decision-

making in purchasing the toothpaste products of consumers in Bangkok; 2) compare the demographic factors 
affecting the decision-making in purchasing the toothpaste products of consumers in Bangkok; and 3) analyze the 
consumer behavior affecting their decision-making in purchasing the toothpaste products in Bangkok.  The samples 
were four hundred toothpaste consumers selected by the accidental sampling method.  The research tool was the 
questionnaire.  The data received were analyzed using the descriptive statistics [these were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation], and inferential statistics    [t-test, and F-test (One-way ANOVA)].  If the difference 
with pair-wise comparisons at 0.05 were found, the Least Significant Difference (LSD) was used to determine the 
difference. 

The results showed that 1) the majority of the respondents used the overall and each factor of the 
marketing-mix factors affecting the decision-making in purchasing the toothpaste products in Bangkok at high level.  
When considering at each factor in particular, the channel of distribution through which the products were easily 
accessed received the highest mean score, followed by the quality of the toothpaste, and the marketing promotion 
which included having various marketing promotion methods, respectively.  2) The comparison of the demographic 
factors showed that difference in gender, age, marital status, and educational level did not cause difference in using 
marketing-mix factors affecting their decision-making in purchasing toothpaste products in Bangkok at statistical 
significant level of 0.05.  On the other hand, the respondents who had different average monthly incomes were 
different in using marketing-mix factors affecting their decision-making in purchasing toothpaste product in 
Bangkok at statistical significant level of 0.05.  3) In terms of the respondent behavior, it revealed that the person 
who influenced their decision-making in purchasing products was the respondents themselves.  Their major reason 
in purchasing the products was for teeth care.  Besides, the majority of the respondents selected Colgate toothpaste 
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as their preference.  They spent about 100-200 baht/ purchase.  The majority of the respondents purchased the cream 
type of the toothpaste and purchased them at the department store.  The reason for their decision in purchasing the 
product was because of the product quality.  In addition, the respondents received the product information via 
television. 
 

Keywords: Marketing-Mix Factors; Decision-Making; Toothpaste 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันผูค้นหันมาดูแลสุขภาพกันมากข้ึนทั้ งอาหารการกิน ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามยั ดังนั้ น           

สุขภาพอนมยัในช่องปากก็เป็นส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึง การรักษาสุขภาพปากและฟันท่ีดี จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั รวมไปถึงส่ิง
ท่ีตอ้งใชเ้ก่ียวกบัช่องปากก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั สุขภาพปากและฟันท่ีดี หมายถึง ฟันท่ีแลดูสะอาดไม่มีเศษอาหารติด
อยู่ และไม่มีกล่ินปาก ฟันท่ีแข็งแรงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ดูดีและรู้สึกดีเท่านั้น แต่ยงัช่วยให้รับประทานอาหารได้
สะดวก และพูดไดอ้ยา่งชดัถอ้ยชดัค าอีกดว้ย ดงันั้นสุขภาพอนามยัในช่องปากและฟันท่ีดี จึงมีความส าคญัต่อความ
เป็นอยูท่ี่ดี (ศูนยดู์แลสุขภาพช่องปากคอลเกต,ออนไลน์) “ยาสีฟัน” เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตท่ีตอ้งใชเ้ป็นประจ าทุกวนั
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะมีความส าคญัในการรักษาสุขภาพอนามยัในช่องปาก ยาสีฟันเปรียบไดว้า่เป็นส่ิงท่ีตอ้งมอง
หาทั้งขณะต่ืนนอน และ ก่อนนอน ดว้ยเหตุน้ียาสีฟันจึงมีหลากหลายยีห่อ้และมีการแข่งขนักนัมากยิง่ข้ึน 
 การแข่งทางการตลาดของยาสีฟันในปัจจุบนัมีการขยายตวัของตลาดมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงภาพรวมอตัรา
การเติบโตของตลาดยาสีฟันในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการตลาด 8,624 ลา้นบาท เติบโตเฉล่ีย 10% แบ่งเป็น
ยาสีฟันทั่วไป  (Regular) 29% ยาสีฟันเพ่ือการป้องกันรักษาโรคฟันและช่องปาก (Therapeutic) 35-36% ยาสีฟัน
สมุนไพร (Herbal) 22% ยาสีฟันดูแลช่องปากเพ่ือสุขภาพฟันขาว (Whitening) 10%และยาสีฟันเด็ก (Kid) 3%(ผูจ้ดัการ
ออนไลน์, ออนไลน์) ด้วยมูลค่าการตลาดยาสีฟันท่ีสูงจึงท าให้บริษัทต่างๆท่ีผลิตยาสีฟันมีการแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดกนัชดัเจนมากข้ึนโดยการน ากลยทุธ์ต่างๆมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดแนวโนม้การ
เติบโตของตลาดยาสีฟันได้ขยายเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตต้องการพฒันาสินค้าให้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน ดงันั้นในส่วนของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคจึงมี
ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหรั้บทราบถึงผูบ้ริโภควา่มีการเปิดรับดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการ
ขาย อย่างไรบ้างและผูบ้ริโภครับรู้อะไรในตวัขอ้มูลของยาสีฟันท่ีน าเสนอ และใช้ส่วนน้ีมาวิเคราะห์หาแนวโน้ม
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือให้เป็นประโยชน์ส าหรับการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายของยาสีฟันให้เพ่ิมมากข้ึน และ
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเดิม และ ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟัน
ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในการด าเนิน
ธุรกิจ และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ 
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟัน 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชมุ้มมองทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ื ออธิบายความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือยาสีฟัน อีกทั้งอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่งของยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973) แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) โดยให้กลุ่มตวัอย่างมีคุณสมบัติตามคุณลกัษณะของประชากรของการวิจัย และท าการเก็บ
ขอ้มูลตามสถานท่ีราชการ บริษทัเอกชน ตลาด ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ และยา่นชุมชนต่าง ๆ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (Research Instrument) คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สอบคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1.ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2.ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี  3.ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผู ้บ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) โดยใช้ค่า t-test และ  F-test  (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ใชก้ารทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 
 
4. ผลการวจิยั 

พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

831 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากอนัดบัแรกคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.14) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.12) และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
โดยสรุปเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 
 4.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัมากท่ีสุดอนัดบัแรก คือคุณภาพของยาสีฟัน(ค่าเฉล่ีย 
4.60) รองลงมาคือ ส่วนประกอบของยาสีฟัน (ค่าเฉล่ีย 4.24)  และอนัดบัสุดทา้ยคือ ยาสีฟันมีหลากหลายชนิด และ 
ขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.77) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

4.2 ดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมากท่ีสุดอนัดบัแรก คือราคายาสีฟันเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
รองลงมาคือ มีราคาท่ีมาตรฐาน แน่นอน/ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.30) และอนัดบัสุดทา้ยคือ การช าระดว้ยเงินสด หรือ บตัร
เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.67) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 4.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมากท่ีสุด 
อนัดบัแรกคือ หาซ้ือยาสีฟันไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ มีการวางยาสีฟันให้เห็นอยา่งชดัเจน บนชั้นวางสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) และอันดับสุดท้ายคือ สามารถซ้ือยาสีฟันได้ในรูปแบบ online (ค่าเฉล่ีย 3.61) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 
 4.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัมากท่ีสุด
อนัดบัแรก คือมีโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ลดสุดขีด 1 แถม 1คูปองส่วนลด  และมีการแจกผลิตภณัฑ์ทดลองใช(้ค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือ 4.23) รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก 
(facebook) ไลน์ (line) เว็บไซต์ ป้ายโฆษณาท่ีเห็นได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.22) และอนัดับสุดท้ายคือ มีพนักงานขายให้
ค  าแนะน าในการเลือกซ้ือ ยาสีฟัน (ค่าเฉล่ีย 3.08) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญัต่อ ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 5 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.75 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.25 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.75 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันในแต่ละคร้ัง 
คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง มีวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันเพ่ือรักษาความสะอาด ยีห่อ้ท่ีซ้ือประจ ามากท่ีสุดคือ
คอลเกต มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันแต่ละคร้ังจ านวน 100-200 บาท ประเภทแบบเน้ือครีม โดยเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันท่ีห้างสรรพสินคา้ มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือยาสีฟันเพราะมีคุณภาพดี และไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑย์าสีฟันจากโทรทศัน์ 

  
5. การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อนัดบัแรกคือ
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส าคัญต่อ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.14) โดย
ผูบ้ริโภคความส าคญัอนัดบัแรกในระดบัมากท่ีสุดคือ คุณภาพของยาสีฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ ส่วนประกอบ
ของยาสีฟัน (ค่าเฉล่ีย 4.24) และอนัดบัสุดทา้ยคือ ยาสีฟันมีหลากหลายชนิดและขนาด(ค่าเฉล่ีย 3.77) อยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิลาสินี ยนตว์ิกยั (2559) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของ
ชาวพม่าในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของชาวพม่าใน
ประเทศไทยด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยยาสีฟันท่ีมีสรรพคุณช่วยให้ฟันขาวส่งผลมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นช่ือเสียงของตราสินคา้ส่งผลต่อการเลือกซ้ือในระดบัมากและความสวยงามของบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีส่งผล
น้อยท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมการตลาดของ Philip Kotler (2012) กล่าวถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์อยู่
ตลอดเพ่ือสร้างความพึงพอใจและรักษาคุณค่าของสินคา้ให้อยู่ในใจลูกคา้โดยผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาและ
ค านึงถึงคุณภาพ ส่วนประกอบ สี กล่ิน ของยาสีฟันรวมถึงรูปแบบผลิตภณัฑ์ ปริมาณท่ีบรรจุ และควรมีหลากหลาย
ชนิด และ ขนาด ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือตามความต้องการและตอบสนองผู ้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย และค านึงถึง
ผลตอบแทนอนัแทจ้ริงท่ีลูกคา้ตอ้งการจากการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสี
ฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.12) โดยอนัดบัแรกใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ ราคายาสีฟันเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ มีราคาท่ีมาตรฐานแน่นอน/ชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.30) 
และอนัดบัสุดทา้ยคือ การช าระดว้ยเงินสด หรือบตัรเครดิต(ค่าเฉล่ีย 3.67) อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวิลาสินี ยนตว์ิกยั (2559) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทยดา้นราคาอยูใ่น
ระดับมาก(ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ รองลงมาคือราคา
เหมาะสมกบัปริมาณ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & Keller (2012) กล่าวถึง 
ราคายงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางการส่ือสาร และยงัเป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงคุณค่าของตราสินคา้หรือตวัสินคา้โดยผูป้ระกอบการควรก าหนดราคายาสีฟันเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณมีราคาท่ีมาตรฐาน แน่นอน/ชดัเจนและมีราคาไม่สูงจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกนั และมีหลากหลายราคาให้
เลือกซ้ือรวมถึงการช าระดว้ยเงินสด หรือ บตัรเครดิตได ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการช าระสินคา้ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.15) 
โดยอนัดบัแรกในระดบัมากท่ีสุด คือหาซ้ือยาสีฟันไดง่้าย(ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือมีการวางยาสีฟันให้เห็นอย่าง
ชดัเจน บนชั้นวางสินคา้(ค่าเฉล่ีย 4.42) และอนัดบัสุดทา้ยคือสามารถซ้ือยาสีฟันไดใ้นรูปแบบ online (ค่าเฉล่ีย 3.61)อยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุลดา โทนุสินธ์(2548)ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือยาสีฟันสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
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จ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยการมีจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือมีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเทียบกบัขอ้อ่ืนๆ และ
โยธิน อังอ านวยศิริ(2552) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาสีฟัน
สมุนไพรของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่ือโฆษณาและรายการส่งเสริม
การขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาสีฟันของผูบ้ริโภค มีความส าคญัในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสม
การตลาดของ Philip Kotler (2012) กล่าวถึงช่องทางในการน าเสนอบริการโดยผูป้ระกอบการมีการวางยาสีฟันใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจน บนชั้นวางสินคา้ ความสะดวกในการเลือกซ้ือยาสีฟัน เห็นไดง่้าย และมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย
รวมถึงสามารถซ้ือยาสีฟันไดใ้นรูปแบบออนไลน์ได ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วซ่ึงจะตอ้งค านึงวิธีการขนส่งให้มี
เหมาะสมกบัสินคา้และจะตอ้งเป็นวิธีท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่าแต่มีประสิทธิภาพส่งสินคา้และบริการทนัเวลาเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 3.93)
โดยอนัดบัแรกในระดบัมากท่ีสุด คือมีโปรโมชัน่ต่าง ๆ เช่น ลดสุดขีด 1 แถม 1 คูปองส่วนลด(ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมา
คือ มีการแจกรางวลัหรือชิงโชค(ค่าเฉล่ีย 4.22) และอนัดบัสุดทา้ยคือมีพนกังานขายให้ค  าแนะน าในกาเลือกซ้ือยาสีฟัน
(ค่าเฉล่ีย 3.08) อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวลิาสินี ยนตว์กิยั (2559) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดกบัการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทยด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมาก(ค่าฉล่ีย 3.76) โดยการมีของแถมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเทียบกบัขอ้อ่ืนๆ ในขณะท่ีรองลงมาคือการมีโฆษณาทางโทรทศัน์ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏี
ส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & Keller (2012) กล่าวถึง การติดต่อส่ือสารระหว่างกิจการและผูบ้ริโภค เพ่ือ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรม การซ้ือสามารถท าได้โดยผ่านเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน เช่น การติดต่อส่ือสารโดยการ
โฆษณาผ่านส่ือ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) ไลน์ (line) เว็บไซต์ ป้าย
โฆษณาท่ีเห็นไดง่้าย เป็นตน้ควรมีโปรโมชัน่ต่างๆเช่น ลดสุดขีด 1 แถม 1คูปองส่วนลด เป็นตน้แจกรางวลั หรือ ชิง
โชคแจกผลิตภณัฑท์ดลองใช ้และมีพนกังานขายให้ค  าแนะน าในการเลือกซ้ือ ยาสีฟัน  เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพ่ิมการรับรู้ ในตราสินคา้ 

 
6. บทสรุป 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่อนัดบัแรกคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและอนัดบัสุดทา้ยคือดา้น
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยสรุปเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ใน
เร่ืองคุณภาพของยาสีฟันส่วนประกอบของยาสีฟันตรายี่ห้อของยาสีฟันสี กล่ินของยาสีฟันปริมาณท่ีบรรจุ ยาสีฟันมี
หลากหลายชนิดและขนาดตามล าดบั 
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ดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในเร่ือง
ราคายาสีฟันเหมาะสมกบัคุณภาพ มีราคาท่ีมาตรฐาน แน่นอน/ชดัเจน ยาสีฟันมีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณ ยาสี
ฟันมีหลากหลายราคาให้เลือกซ้ือ ยาสีฟันมีราคาไม่สูงจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกนั และการช าระดว้ยเงินสด หรือ 
บตัรเครดิต ตามล าดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในเร่ืองการหาซ้ือยาสีฟันไดง่้าย  มีการวางยาสีฟันใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน บนชั้นวางสินคา้ ความสะดวกในการ
เลือกซ้ือยาสีฟัน  มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย และสามารถซ้ือยาสีฟันไดใ้นรูปแบบ online ตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในเร่ือง โปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ลดสุดขีด 1 แถม 1 คูปองส่วนลด มีการแจกผลิตภณัฑท์ดลองใชก้ารโฆษณา
ผา่นส่ือ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) ไลน์ (line) เวบ็ไซต ์ป้ายโฆษณาท่ีเห็น
ไดง่้ายมีการแจกรางวลัหรือชิงโชค และมีพนกังานขายใหค้  าแนะน าในการเลือกซ้ือ ยาสีฟันตามล าดบั 

 
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
จากผลการวจิยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเก่ียวกบั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การหาซ้ือยาสีฟันไดง่้าย มี
การวางยาสีฟันให้เห็นอยา่งชดัเจนบนชั้นวางสินคา้ ความสะดวกในการเลือกซ้ือ มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 
และสามารถหาซ้ือไดใ้นรูปแบบ online ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีคุณภาพท่ีดี เช่น รักษาความสะอาด ป้องกนักล่ินปาก 
ลดหินปูน ป้องกนัฟันผ ุมีมาตรฐานไดรั้บการรับรองถูกตอ้งตามกฎหมาย สินคา้มีความหลากหลาย เช่น มีหลายสูตรให้
เลือก ซ้ือ และบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม และน่าสนใจ  
 2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้ โดยตอ้งค านึงถึงราคามีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพของสินคา้และคู่แข่งรายอ่ืนๆ ในตลาดเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาใน
ตลาดต่อไป ดงันั้นควรมีการควบคุมคุณภาพของสินคา้ การก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและตลาด 
รวมถึงยอดขาย และผลก าไร ตอ้งอยู่ในเกณฑ์ของบริษทัท่ีไดต้ั้ งเอาไว ้ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจดัให้มี
โปรโมชัน่ต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่น ลดสุดขีด 1 แถม 1 การแจกรางวลั การชิงโชค การโฆษณาผา่นส่ือโซเชียล 
เช่น เฟซบุ๊ก(facebook) ไลน์(line) การแจกผลิตภณัฑท์ดลองใช ้เป็นตน้  
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าสีฟันในเขตกรุงเทพมหานคร และตามแต่
ละภูมิภาค และแต่ละจงัหวดั เพ่ือให้เขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง เพ่ือน าประยกุต์ใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจหรือเพ่ือขยายกิจการเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟัน 
และน ามาเป็นแนวทางปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ควรหากลุ่มเป้าหมายท่ี
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เป็นกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ เพ่ือเป็นแนวทางหาเหตุผลในการท่ีไม่ซ้ือสินคา้ จะไดมี้ขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันามาก
ยิง่ข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสีฟันของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยัอยา่งดียิ่งจากรองศาสตราจารย ์ดร.วิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธัมมะ อาจารยท่ี์
ปรึกษาซ่ึงกรุณาให้การตรวจสอบเน้ือหาของรายงานโดยละเอียด เพ่ือปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์
รวมทั้งคณาจารยทุ์กท่านท่ีใหค้วามรู้ใหค้  าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า เพ่ือตอบแบบสอบถามอนัเป็นผลให้
งานวจิยัมีความชดัเจนครบถว้นสามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้นใจในเน้ือหาและ
การศึกษาคน้ควา้ต่อไป  และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูว้จิยัขออภยัไว ้ ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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