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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองสำอางสกินแครในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) และปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรใน

จังหวัดกรุงเทพ จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ

แบบ T-Test สถิติความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถอถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตางกัน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแคร และประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มี สถานภาพตางกัน ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครสวนปจจัยสวนประสม

การตลาดและปจจัยแรงจูงใจ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานสงเสริมการตลาด แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล 

แรงจูงใจที่ เกิดจากอารมณ แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แต ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยแรงจูงใจในดาน

ชองทางการจัดจำหนาย และ ดานแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 



คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อ,เครื่องสำอางสกินแคร 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to (1) To study the purchasing decision process that 

affects the decision to purchase of buying on cosmetics skilcare. (2) To study the decision 

marketing process to purchase of buying on cosmetics skilcare classified by population factors. 

(3) To study the marketing mix factors and the motivation factors that affects the decision-

making process of buying on cosmetics skilcare. The sample used in this research is 400 

people in Bangkok, using questionnaires as a tool for data. The statistics used in the analysis 

were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using 

t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using 

LSD methods and using multiple regression statistics 

 The hypothesis test found that People in Bangkok with different genders, age, 

education level, occupations and income has different effects on the purchasing decision 

process that affects the decision to purchase of buying on cosmetics skilcare and the 

population in Bangkok with different marital status does not affect  the purchasing decision 

process that affects the decision to purchase of buying on cosmetics skilcare and the 

population.The marketing mix factors and the motivation factors  Product, Price, Marketing 

promotion, Rational incentives, Emotional incentives and  Merchant fostering incentives on the 

purchasing decision process that affects the decision to purchase of buying on cosmetics 

skilcare of the population in Bangkok. but the marketing mix factors and the motivation factors 

in Distribution channels and Incentives for purchasing products does not affects the purchasing 

decision process that affects the decision to purchase of buying on cosmetics skilcare in 

Bangkok. 

Keywords : The decision process of buying, Cosmetics Skincare 

 

 

 

 



บทนำ 
      การใชเครื่องสำอางจัดเปนศิลปะอยางหนึ่งที่มีมาแตสมัยโบราณ มีการคนพบวา มีการใชเครื่องสำอาง 

มาตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ จีน อินเดีย และตอมาจนถึงปจจุบัน โดยชาวกรีกเปนชาติแรกที่มีการแยกการแพทย

และเครื่องสำอางออกจากกิจการทางศาสนา และยังถือวาการใชเครื่องสำอางเปนสิ่งสำคัญที่ตองปฏิบัติตอ

รางกายใหถูกตองสม่ำเสมอ เปนกิจวัตรประจำวัน ศิลปะการใชเครื่องสำอางและเคร่ืองหอมไดถึงขีดสุดในระหวาง 

2 ศตวรรษแรกแหงอาณาจักรโรมัน แลวคอยๆ เสื่อมลง และเมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมอำนาจลงในศตวรรษที่ 5 

ศิลปะการใชเครื่องสำอางจึงแพรหลายเขาสูทวีปยุโรป นอกจากนี้ ชาวอาหรับก็เปนสวนสำคัญที่ทำใหเกิดความ

เจริญกาวหนาในการผลิตเครื่องสำอาง โดยไดมีการดัดแปลง แกไขสวนผสมตาง ๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางที่มีคุณภาพดีข้ึน เชน การใชกรรมวิธีการกลั่นเพื่อใหมีความบริสุทธิ์สูง การใชแอลกอฮอลเปนตัวทำ

ละลาย เปนตน เมื่อศิลปะการใชเครื่องสำอางไดแพรหลายเขาสใูนประเทศฝรั่งเศสมากขึ้น เจาหนาที่ชาวฝรั่งเศส

ไดพยายามเสนอใหมีการแยกกิจการดานเครื่องสำอางไวเฉพาะ โดยใหแยกออกจากกิจการดานการแพทย 

เนื่องจากกิจการดานการแพทยและเครื่องสำอางตองอยูในการควบคุมของกฎหมาย ในระหวางป ค.ศ. 1400 – 

1500 และความพยายามก็ประสบความสำเร็จในป ค.ศ.1600 ศิลปะการใชเครื่องสำอางไดแยกออกมาจาก

กิจการดานการแพทยอยางชัดเจน ตอมาในป ค.ศ. 1800 ไดมีการรวบรวมและแยกแยะความรูในดานศิลปะการ

ใชเครื่องสำอางออกเปนหลายๆ ประเภท เชน เภสัชกร ชางเสริมสวย นักเลนแรแปรธาตุ ซึ่งตองใชความรทูี่ไดมา

จากเภสัชกรรมและเครื่องสำอางมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละอาชีพการผลิตเครื่องสำอางในชวงแรกๆ นั้น 

ยังมีกรรมวิธีการผลิตที่ไมแนนอน เคร่ืองสำอางบางประเภทมีขายในรานขายยา การผลิตเปนความรสูวนบุคคลที่

ไดรับสืบทอดมาหรือไดจากการศึกษาคนควา ลองผิดลองถูก จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ไดมีผูนำวิธีการทาง

วิทยาศาสตรสมัยใหมเขามาชวยในการผลิตแทนวิธีเกา และเมื่อผลิตเครื่องสำอางแตละชนิดจะมีเครื่องหมาย

การคาชัดเจน และ มีกรรม วิธีในการผลิตที่แนนอน ทำใหเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพ สามารถเพิ่มรายได

ใหกับผผูลิต ทำใหมีการเพิ่มการผลิต และพยายามปรบัปรุงคุณภาพของเครื่องสำอางใหมีคุณภาพสูงขึ้น ตอมาได

มีการนำความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหม เขามาปรับปรุงคุณภาพของเครื่องสำอาง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาเคมี 

ไดมีสวนเขามาชวยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องสำอางใหมีคุณภาพสูง ในการผลิตแตละครั้งตองมี

สวนประกอบที่คงที่ ไดผลิตภัณฑอยางเดียวกัน มีหลักการเลือกใชวัตถุดิบที่ไดมาตรฐานในการผลิต และมีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑเครื่องสำอางในป ค.ศ. 1895 ไดมีการเปดสอนวิชาการ

เครื่องสำอาง ในเมืองชิคาโก มลรฐัอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมรกิา เปนครั้งแรก ทำใหนักศึกษาไดรจูักวิธีการใช

เครื่องสำอางชนิดตาง ๆ ในการรกัษาผิวหนังและเสนผม ตอมาการศึกษาวิชานี้ไดแพรหลายไปอยางรวดเร็ว 

 บริษัทสกินไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด.(2010).ความสำคัญของเครื่องสำอาง.[ขอมูลขาวสาร

อิเล็กทรอนิกส].สืบคนจาก http://www.skinbiotechthai.com [10 เมายน 2564 ] 

 สำหรับภาพรวมธุรกิจเครื่องสำอางป 2564 คาดวายังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยปจจัยสนับสนุนหลัก 



มาจากพฤติกรรมของผูบริโภคทั่วโลกที่ใหความใสใจเก่ียวกับความงาม สุขภาพและผิวพรรณตอเนื่อง สงผลให

ความตองการผลิตภัณฑดานความงามและสุขภาพมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งการขยายตัวดังกลาวเปน

โอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑใหเขาถึงผูบริโภคทั้งในประเทศและในระดับ

นานาชาติ 

ปจจุบันการทำธุรกิจมีเงินอยางเดียวไมพอ ยังตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเรื่อย ๆ รวมไปถึงการ

สำรวจตลาดเพ่ือดูวาผูบริโภคตองการสินคาประเภทใด แลวตองถามตัวเองวาอยากขายเครื่องสำอางประเภทใด 

เหมาะกับกลุมเปาหมายไหน หรืออยากเจาะกลุมเปาหมายชวงอายุเทาไหร เนื่องจากแตละกลุมมีกำลังซื้อและ

พฤติกรรมที่ตางกัน พรอมศกึษาความเปนไปได และเทรนดการเลือกบริโภคในขณะนั้น  

 ผูวิจัยจึงไดทำวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานครจำแนก

ตามปจจัยประชากรศาสตร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) และปจจัยดานแรงจูงใจ ที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตของงานวิจัย 

 วิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของประชากร ไดทำการเลือกสุมประชากรที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความ 

หลากหลาย ๆ ดาน เชน ความคิด ความรูสึก การดำเนินชีวิต เปนตน ซึ่งจากความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน 

จึงทำใหมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2. ขอบเขตดานตัวแปร  

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่ไดกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 

1.1 ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  

รายได 

1.2 ปจจัยสวนประสมการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง 

การจัดจาหนาย ดานการสงเสรมิการตลาด  

1.3 ปจจัยแรงจูงใจ ประกอบดวย แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ แรงจูงใจเกิดจาก 

เหตุผล แรงจูงใจแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ และ แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา 



2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ที่ไดกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยใน ครั้งนี้ ไดแก 

         2.1 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ 

นิยายศัพทเฉพาะ 
สวนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) คือเครื่องมือที่ใชที่ใชในการ ดำเนินการวางแผน

กลยุทธเพื่อทำใหสำเร็จตามเปาหมายของธุรกิจ และเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา คือ 

1. ผลิตภัณฑ คือสินคาที่ผูผลิตทำขึ้นเพ่ือตอบโจทยผูบริโภคซึ่งคุณสมบัติของสินคาที่ผลิตจะ 

มีความหลากหลาย คุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ ราคา ตราสินคาตรารับรองมีการรับประกันสินคาและคุณภาพ 

มีฉลากบอกลายละเอียดสินคา ที่ตรงกับความตองการของตลาดของผูบริโภค 

2. ราคา คือจำนวนเงินทีต่องชำระเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ เปนราคาทีเ่หมาะสมกับคุณภาพ 

สินคา มีการแสดงปายราคาชัดเจน 

3. ชองทางการจัดจำหนาย คือกลยุทธในการกระจายสินคาใหถึงมือผูบริโภคและการเลือก 

ชองทางจำหนายสินคาใหถึงมือผูบริโภคมีชองการจำหนายหาซื้อที่งายสถานที่จำหนายมีความนาเชื่อถือมีสินคา

เพียงพอ ตอลูกคาใกลลูกคา สะดวกตอการเดินทาง 

4. การสงเสรมิการตลาด คือ การตดิตอสื่อสารกับผูบริโภคเพ่ือแจงขาวสารโฆษณาจูงใจ 

ประชาสัมพันธ และมีการสรางความนาเชื่อถือ หรือเจตคติ การรับรู การเรียนรูและเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีแก

บริษัท ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาไดงายเพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ 

 ปจจัยแรงจูงใจ คือ ความตองการที่จะทำสิ่งใดสิ่งที่หนึ่งที่มีแรงผลักดันทั้งภายในและภานนอกเพื่อ

กระตุนที่จะทำใหเกิดการกำหนดทิศทางที่เฉพาะเจาะจงตอกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินคาสาเหตุการเกิดแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ คือ แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากลักษณะผลิตภัณฑที่ 

ตอบสนองความตองการซื้อสินคานั้น 

2. แรงจูงใจเกิดจากเหตุผล คือ เหตุผลในการซื้อสินคา เกิดการไตรตรองของผูซื้อ มีแรง 

กระตุน เชน ความประหยัด ประสิทธิภาพการใชงาน ความเชื่อถือ สะดวกการใชงาน 

3. แรงจูงใจแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ คือ เกิดจากความรูสึกอยากเปน 

จุดเดนมีความตองการเหนือผูอ่ืน  ความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อ  ความสะดวกสบาย และมีความตองการ

เหมือนผูอ่ืน 

4. แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา คือ การตัดสินใจซื้อจากความชอบรานคาไมวาจะ 

เปนการบริการดี รานคาขายราคาไมแพง ทำเลที่ตั้งดี เปนตน 



กระบวนการตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่งเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่

ตองการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือก ซื้อสินคาและบริการโดยผานข้ันตอน 5 

ขั้นตอนคือ  

1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ คือ ผูบริโภคจะรูสึกวาตนเองมีปญหาเกิดข้ึน 

สงผลใหเกิดการหาขอมูลสินคา หรือมีการรับรจูากสื่อตาง ๆ 

2. การเสาะแสวงหาขอมูล คือ การหาขอมูล ขาวสาร เพื่อใหไดมาซึ่งความรแูละความชัดเจน 

ในตราสินคา ตัวผลิตภัณฑหเพ่ือ การตัดสินใจซื้อสินคา จากแหลงขอมูลตอไปนี้ แหลงบุคคล เปนแหลงขาวสารที่

เปนบุคคล  แหลงธุรกิจเปนแหลงขาวสารที่ได ณ.จุดขายสินคา บริษัทหรือรานคาที่เปนผูผลิตหรือผูจัดจำหนาย

หรือจากพนักงานขาย แหลงขาวทั่วไป เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตาง ๆ จากประสบการณของ

ผูบริโภคเองเปนแหลง 

3. การประเมินทางเลือก คือลูกคาเปรียบเทียบสินคาหลาย ๆ ตราสินคากอนตัดสินใจ โดย 

พิจารณาตามเกณฑตาง ๆ อาทิ ตราสินคา คุณสมบัติ หนาที่ ราคา สัญลักษณ 

4. การตดัสินใจซื้อ คือ การตดัสินใจซื้อสินคานั้น ๆ หลังจากการหาขอมูลของผลิตภัณฑนั้น  

ๆ ที่ตรงกับความตองการมากที่สุด   

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ คือพฤติกรรมและความรูสึกหลังการซื้อของผูบริโภคอีกดวย 

เนื่องจากหากผูบริโภคซื้อสินคาไปใชแลวเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็จะมีการซื้อซำ้ 

 สกินแคร คือ  ผลิตภัณฑบำรุงผิวประเภทหนึ่งที่มีการบำรุงที่ล้ำลึกไมวาจะเปนบำรุงผิวในเรื่องของ ริ้ว

รอย จุดางดำ สิว และปรบัสภาพผิวใหขาวกระจางใส ซึ่งในปจจุบันมีใหเลือกใชอยางมากมาย ยกตัวอยาง น้ำตบ 

เซรั่ม โทนเนอร ที่ชวยปรับสภาพผิวไดดีขึ้นกวาการลางหนาแลวทาครมีอยางเดียว ดวยความที่ประสิทธิภาพการ

บำรุงทีด่ีและออนโยน เห็นผลชัดเจนมีทั้งหมด 9 ประเภท 

1. เมคอัพรีมูฟเวอร  หรือ คลีนซิ่ง คือ ผลิตภัณฑลางเครื่องสำอาง มีลักษณะเปนของเหลว  

เชน ออยล เจล น้ำ เปนตน วิธีใชมีทั้งแบบหยดลงบนสำลีแลวเช็ดทำความสะอาดผิวหนา หรอืนวดลงบนผิวหนา

แลวคอยใชสำลีเช็ดออก 

2. คลีนเซอร คือ ผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวหนาหลังจากที่ลาง เครื่องสำอางออกแลว  

คลีนเซอรจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ยังตกคางในรูขุมขน และควรใชในทุกเชาหลังตื่นนอน ไมใชเฉพาะหลัง

ลางเครื่องสำอาง 



3. โทนเนอร หลังจากทำความสะอาดใบหนาดวยคลีนซิ่งและคลีนเซอรแลว การใชโทนเนอร 

จะชวยเก็บกวาดสิ่งสกปรกที่ตกคางเปนขั้นตอนสุดทาย และเตรียมพรอมผิวสำหรับการบำรุงดวยสกินแครใน

ขั้นตอนตอไป 

4. เอสเซนส คือ ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในข้ันแรก มีลักษณะเปนน้ำเหลวใส เบาบาง  

สวนผสมไมเขมขนเทาเซรั่ม จึงซึมสูผิวไดเร็วกวา และเหมาะกับทุกสภาพผิว วิธีใชก็สมกับชื่อน้ำตบ คือเทลงบน

ฝามือแลวตบเบาๆ บริเวณแกม หนาผาก คาง เพื่อใหซึมซาบเขาสผูิว 

5. เซรั่ม ผลิตภัณฑบำรุงผิวที่เนื้อเขมขนกวาเอสเซนส จึงเห็นผลไดไวกวา เซรั่มมีสวนผสม 

ของน้ำมัน จึงไมเหมาะกับคนที่มีผิวมัน เซรั่มสามารถแกปญหาผิวไดอยางเจาะจง 

6. อีมัลชั่น คือมอยสเจอรไรเซอรที่เนื้อบางเบา มีสวนผสมของโลชั่นและครีมแตออกไปทาง 

โลชั่นมากกวา เหมาะทั้งคนผิวแหง และผิวมัน 

7. โลชั่น ไมใชสกินแครสำหรับบำรุงผิวกายเทานั้น แตยังมีแบบบำรุงผิวหนาดวย ซึ่งจะมีเนื้อ 

ที่เขมขนกวาอีมัลชั่นเพราะมีน้ำมันมากกวา แตจะเหลวกวาเนื้อครีม การทาโลชั่นชวยเพิ่มความชุมชื้นใหกับผิว 

และชวยเคลือบผิวชั้นนอกเพื่อลดการสูญเสียน้ำ เหมาะทั้งผิวธรรมดาและผิวผสม 

8. ครีม เปนสกินแครที่ไดรับความนิยมที่สุด และมีสวนผสมของน้ำมันเยอะที่สุด จึงมีเนื้อ 

เขมขนที่สุด แมจะใชเวลาในการซึมซาบสูผิวนานกวาแบบอ่ืน ๆ แตก็ชวยคงความชุมชื้นไดดีที่สุด เหมาะสำหรับผู

ที่มีผิวแหง หรือทาในชวงอากาศหนาว 

9. ผลิตภัณฑกันแดด เปนสกินแครที่ใชในขั้นตอนสุดทายเพ่ือปกปองผิวจากรังสี 

อัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวี เนื่องจากรงัสียูวีจะทำลายคอลลาเจนใตชั้นผิวหนัง ทำใหผิวเห่ียวยน และยังทำใหผิว

หมองคล้ำ เกิดจุดดางดำ และฝากระ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

 3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจาหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ ปจจัย

ดานแรงจูงใจอันประกอบดวย แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ แรงจูงใจเกิดจากเหตุผล แรงจูงใจแรงจูงใจที่เกิด

จากอารมณ และ แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานค ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง สกิน

แครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 



วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปน

การวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเปนการศึกษาตาม

สภาพแวดลอมที่เปนอยูจริงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 3.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดวบ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด  และ ปจจัย

ดานแรงจูงใจ ประกอบดวย แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ แรงจูงใจเกิดจากเหตุผล แรงจูงใจแรงจูงใจที่เกิด

จากอารมณ แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแคร

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยไมสามารถที่จะทราบ

จำนวนประชากรที่อาศัยในจังหวัด กรุงเทพมหานครที่ซื้อเครื่องสำอางคสกินแครไดอยางชัดเจน โดยใชตาราง

สำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ซึ่งเปนตารางที่ใชหาขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อประมาณ

คาสัดสวนของประชากรโดยคาดวาสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรไมทราบจำนวนที่แนนอน ∞ จากคา

ความคลาดเคลื่อน 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95%  จำโดยผลจากการเปกตารางประชากรจำนวนมากกวา 

100,000 คนไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน  

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่  1 ขอมูลผลิตภัณฑ ซึ่งสอบถามถึงการใชประเภทผลิตภัณฑเครื่องสำอางสกินแครซึ่ ง

ประกอบดวย เมคอัพรีมูฟเวอร หรือ คลีนซิ่ง คลีนเซอร โทนเนอร เอสเซนส เซรั่ม อีมัลชั่น โลชั่น ครีม และ

ผลิตภัณฑกันแดด ซึ่งเปนคำถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการ กำหนดใหผูตอบแบบสอบถามสามารถ

เลือกคำตอบไดมากกวา 1 คำตอบ 

 สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งคำถามลักษณะประชากรซึ่งประกอบดวย ดาน

เพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานการศึกษา ดานอาชีพและดานรายได จำนวน 5 ขอ 



 สวนที่  3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวังกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด  4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด รวมขอคำถามทั้งหมด 15 ขอ 1). ดาน

ผลิตภัณฑ  จำนวน 5 ขอ 2). ดานราคา จำนวน 2 ขอ 3). ดานชองทางการจัดจำหนาย จำนวน 4 ขอ4). ดาน

สงเสรมิทางการตลาด จำนวน 4 ขอ 

 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจัง

หวังกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด  4 ดาน คือ แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ แรงจูงใจ

เกิดจากเหตุผล แรงจูงใจเกิดจากอารมณ และดานพฤติกรรมหลังซื้อ รวมขอคำถามทั้งหมด 12 ขอ 1). แรงจูงใจ

ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ จำนวน 2 ขอ 2). แรงจูงใจเกิดจากเหตุผล จำนวน 4 ขอ 3). แรงจูงใจเกิดจากอารมณ 

จำนวน 3 ขอ4). ดานพฤติกรรมหลังซื้อ จำนวน 3 ขอ 

 สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวังกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด  5 ดาน คือ ดานการรับรูปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมิน

ทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา  รวมขอคำถามทั้งหมด 14 ขอ 1). 

ดานการรับรูปญหา จำนวน 2 ขอ 2). ดานการแสวงหาขอมูล จำนวน 5 ขอ 3). ดานการประเมินทางเลือก 

จำนวน 3 ขอ 4). ดานการตัดสินใจซื้อ จำนวน 2 ขอ 5). แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา จำนวน 2 ขอ 

 สวนที่  6 เปนคำถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวังกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขอคำถามทั้งหมด 1 ขอ คือ 

ทานคิดวาเครื่องสำอางสกินแครมีความสำคัญกับการใชชีวิตประจำวันหรือไม 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนำเสนอแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนำมา

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 

400 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ทำการเก็บขอมูล คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก ซึ่ง

หลังจากการเก็บขอมูลจนครบตามจำนวนแลวจึงนำขอมูลที่ไดมา นำไปวิเคราะหใชวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรม

สำเรจ็รูปคำนวนทางสถิติตอไป      

 4. วิธีวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามออนไลนใหแกกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน ประชากรในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร หลังจากรวบรวมขอมูลครบถวนแลว นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคำนวณผลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาคาสถิติที่ใช ไดแก ความถ่ี (Frequency), รอยละ (Percentage), 

คาเฉลี่ย (Mean), และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับการทดสอบสมมุติฐาน วิเคราะห



ขอมูลดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกตางจะนำไปสกูารเปรยีบเทียบรายคูโดยใชวิธี LSD ( Least Significant Difference) 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง สกินแคร

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.ผลการวิเคราะหขอมูลการซื้อชนิดผลิตภัณฑเครื่องสำอางสกินแครของประชากรในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เรียงลำดับไดแก ครีม ผลิตภัณฑกันแดด เซรั่ม โทนเนอร เมคอัพรีมูฟเวอร หรือ คลีนซิ่ง คลีน

เซอร เอสเซนส และ อีมัลชั่น 

 2. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวม มี ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลำดับไดแก ดานการตระหนัก

ถึงปญหาหรือความตองการ ดานการประเมินทางเลือก ดานการเสาะแสวงหาขอมูล  ดานการตัดสินใจซื้อ และ

ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

3.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศตางกัน อายุตางกัน การศกึษาตางกัน อาชีพ 

ตางกัน รายไดตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครโดยรวมตางกัน 

3.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี สถานภาพตางกัน ทำให กระบวนการตัดสินใจเลือก 

ซื้อเคร่ืองสำอางสกินแคร โดยรวมไมตางกัน 

  4. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซือ้เคร่ืองสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

  4.1 ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยแรงจูงใจ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา   

ดานสงเสริมการตลาด แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ

รานคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4.2 ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยแรงจูงใจ ดานชองทางการจัด จำหนาย และ ดาน 

แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

  

 



 5. คำถามแบบปลายเปด 

 เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสกิน

แครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทานคิดวาเครื่องสำอางสกินแครมีความสำคัญกับการใชชีวิตประจำวันหรือไม 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตอบวาสำคัญ เพราะวาดวยยุคสมัยทำใหเครื่องสำอางกลายเปน

สวนหนึ่งในการใชชีวิตประจำวันของผูหญิงสวนใหญ คำวาผหูญิงอยาหยุดสวย และเพราะวัฒนธรรมการใหคุณคา

กับความสวยของสังคมในปจจุบัน อายุที่มากข้ึนและสภาพอากาศของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงตลอด 

ผลิตภัณฑพวกนี้จึงเปนทางเลือกใหกับสาวๆที่สภาพผิวเสื่อมสภาพตามไวและปองกัน UV จากแดด  

สรุปและวิจารณผล 
ผลการวิจัย กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1.ผลการศกึษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก 

 1.1 ดานการตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ ของประชากร อยูในระดับความคิดเห็น มาก ผูวิจัย

มีความคิดเห็นวา ประชากรสวนใหญจะมีความตองการเครื่องสำอางสกินแคร เพื่อตอบสนองตอความตองการ 

การรับรถูึงปญหาเปนสิ่งที่ประชากรสวนใหญนั้นรบัรูถึงความตองการเพื่อนำไปสูการตัดสินใจ สอดคลองงานวิจัย

ของ เมธาวี เผาเมธารีธร,2558 ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอปบนออนไลนของ

ผูบริโภค พบวา ดานเล็งเห็นถึงปญหาหรือตระหนังถึงความตองการ โดยรวมมีความสำคัญอยูในระดับมาก 

 1.2 ดานการเสาะแสวงหาขอมูลของประชากรอยูในระดับความคิดเห็น มาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรสวนใหญนั้นตองการหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆหรือรายละเอียดตาง ๆ 

เพื่อใหไดมาซึ่งความรูและความชัดเจนในตราสินคา ตัวผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ เพื่อ การตัดสินใจซื้อ ซึ่ง

สอดคลองกับปริยานุช ศรีจันทร(2562) วิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่นเฟซบุคของ

ประชากรใน กรุงเทพมหานคร พบวาดานการคนหาขอมูลของประชากรในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่สุด 

โดยประชากรในกรุงเทพมหานครเลือกประสบการณการใชผลิตภัณฑมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อและขอมูล

ผลิตภัณฑมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อ 

 1.3 การประเมินทางเลือก ของประชากรอยูในระดับความคิดเห็น มาก ผูวิจัย 

มีความคิดเห็นวา ประชากรสวนใหญนั้นตองการ เปรียบเทียบสินคาหลาย ๆ ความเชื่อมั่นตราสินคากอนตัดสินใจ 

โดยพิจารณาตามเกณฑตาง ๆ สอดคลองกับปริยานุช ศรีจันทร(2562) วิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานแอปพลิเคชั่นเฟซบุคของประชากรใน กรุงเทพมหานคร พบวา ดานประเมินทางเลือกของประชากรใน



กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก โดยประชากรในกรุงเทพมหานครเลือกทางเลือกที่สะดวกสบายและเหมาะสม

ที่สุดในการซื้อสินคาและกำหนดเกณฑทางเลือก กอนตัดสินใจซื้อเสมอ เชน ราคาถูก เดินทางสะดวก จัดสงฟร ี

 1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของประชากรอยูในระดับความคิดเห็น มาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  

ประชากรสวนใหญนั้นผูบริโภคตองการตัดสินใจซื้อสินคานั้นหลังจากการหาขอมูลของผลิตภัณฑที่ตรงกับความ

ตองการมากที่สุด สอดคลองกับปริยานุช ศรีจันทร(2562) วิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

แอปพลิเคชั่น เฟซบุคของประชากรใน กรุงเทพมหานคร พบวา ดานการตัดสินใจซื้อของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากโดยประชากรใน กรุงเทพมหานครเลือกซื้อสินคาที่สามารถตอบสนองความ

ตองการไดดีที่สุดและ ซื้อสินคาออนไลนผานเฟชบุคไลฟเปนประจำ 

 1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชากรอยูในระดับความคิดเห็น มาก  ผูวิจัยมีความ 

คิดเห็นวา ประชากรสวนใหญผูบริโภคซื้อสินคาไปใชแลวเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็จะมีการซื้อซ้ำ และ

แนะนำตอ สอดคลองกับปริยานุช ศรีจันทร(2562) วิจัย เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่น

เฟซบุคของประชากรใน กรุงเทพมหานคร พบวา ดานพฤติกรรมหลังการซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครอยู

ในระดับมากโดย ประชากรในกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับบริการหลังการขายและสินคาที่ซื้อตองมี

ประโยชน 

2.ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

  2.1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครนั้นแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรที่มี เพศ ที่แตกตางกันมีกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครที่แตกตางกันไมวา ทั้ง ดานการตระหนักถึงปญหา การเสาะแสวงหาขอมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ ไมสอดคลองกับ ฐนิตา ตูจินดา(2559) ปจจัยทีม่ีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเขาจากกลุมประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยบูรพาพบวา เพศที่ตางกันมีผล

ตอการตัดสินใจเลอืกซื้อเครื่องสำอางนำเขาจากกลุมประเทศอาเซียนไมแตกตางกัน 

  2.2.ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครนั้นแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรที่มี อายุแตกตางนั้น ทำให

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสุดารัตน ศรีด(ี2555) วิจัยเรื่อง

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกริก พบวาโดยรวม และรายดาน

แตกตางกันที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  



  2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี สถานภาพ ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแคร ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรที่มี การศึกษาแตกตางนั้นซึ่งไมสงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแคร ซึ่งสอดคลองกับนางสาวฉัตรฟา โชคสมเกษม(2558) วิจัย

เรื่องการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของกลุมคนทำงานรุนใหม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา

ปจจัยดานสถานภาพ ที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมที่แตกตางกัน 

  2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี การศึกษา ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแคร ไมตางกัน  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรที่มี การศึกษาแตกตางนั้น ทำให

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครที่แตกตางกันซึ่งแตสอดคลองกับ สุดารัตน ศรีด(ี2555) วิจัย

เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกริก พบวาโดยรวม และราย

ดานแตกตางกันที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

  2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อาชีพ ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแคร ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรที่มี การอาชีพแตกตางนั้น ทำให

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครที่แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ นางสาวสุณิสา ตรง

จิตร(2559)วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ซึ่งพบวาไดคา Sig. เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวาคา α 0.05 ซึ่งแสดงวาระดับ 

การศกึษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (E-

Marketplace) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากผูบริโภคที่มีระดับ การศกึษาที่แตกตางกัน  

  2.6 ประชากรในเขตกรงุเทพมหานครที่มี รายไดตอเดือน ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแคร ตางกันซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรที่มี รายไดตอเดือนแตกตางนั้น ทำให

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครที่แตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับ เจนจิรา ลิ้มธนาสาร(2554) 

วิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบวามีคา 

sig เทากับ 0.657 ซึ่งมากกวา  0.05 แสดงวารายไดตอเดือนที่แตกตางทำใหมีกระบวนกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ทองรปูพรรณ 96.5% ไมแตกตางกัน  

 3.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps)และปจจัยดานแรงจูงใจ ที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

  3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดานผลิตภัณฑ มีผลตอ ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง ณสมบัติของผลิตภัณฑที่ผลิตจะมีความหลากหลายชัดเจน คุณภาพ 



รูปแบบบรรจุภัณฑ ราคา ตราสินคาตรารับรองมีการรับประกันสนิคาและคุณภาพ มีฉลากบอกลายละเอียดสินคา 

ที่ตรงกับความตองการของตลาดของผูบริโภค สอดคลองกับวรพรรณ กมลวัทน(2557) วิจัยเรื่องการศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเกลือแร ในเขต

กรุงเทพมหานครพบวาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิภัณฑ พบวาปจจัยทางดาน

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

  3.2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดานราคา มีผลตอ ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับดานราคาในเร่ืองเงินตราที่ตองชำระเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ เปนราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มี

การแสดงปายราคาชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับนายพรเทพ ทิพยพรกุล(2559) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ

เครื่องสำอางในระบบออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอ ผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ไมคอยใหความสำคัญกับดานชองทางจำหนายในเรื่องกลยุทธในการกระจายสินคาใหถึงมือ

ผูบริโภคและการเลือกชองทางจำหนายสินคาใหถึงมือผูบริโภคมีชองการจำหนายหาซื้อที่งาย สอดคลองกับ

งานวิจัยของวิศรุตเลี้ยง บุญเลิศชัย (2557) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวาปจจัยดานชองทางจัดจำหนายไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร  

 3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอ ผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัด ใหความสำคัญกับดานการสงเสริมทางการตลาดในเรื่องการ

ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคเพื่อแจงขาวสารโฆษณาจูงใจประชาสัมพันธ และมีการสรางความนาเชื่อถือ หรือเจตคติ 

การรับร ูการเรยีนรูและเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีแกบริษัท ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาไดงายเพ่ือใหผูบริโภค

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ อมลณัฐ พวงชาวนา และคณะ(2558) ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสำอางในเขตกรุงเทพมหานครในการทดสอบสมมุติฐานพบวาการสงเสริมการตลาด

สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เครื่องสำอาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

  3.5 ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ มีผลตอ ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไม

คอยใหความสำคัญกับแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑในเรื่องลักษณะผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการซื้อ

สินคานั้น สอดคลองกับจุติพร ดำสงค(2560) วิจัยเรื่องแรงจูงใจและสวนประสมการตลาดที่มีผลตัดสินใจซื้อ



อาหารประเภทฟูดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา แรงจูงใจที่เกิดจากตัว

ผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารประเภทฟูดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ 0.05 

  3.6 ปจจัยดานแรงจูงใจ ดานแรงจูงใจเกิดจากเหตุผล มีผลตอ ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับ แรงจูงใจเกิดจากเหตุผล ในเร่ือง เหตุผลในการซื้อสินคา เกิดการไตรตรองของผูซื้อ มีแรงกระตุน 

เชน ความประหยัด ประสิทธิภาพการใชงาน ความเชื่อถือ สะดวกการใชงานศึกษาสอดคลองกับปริยานุช ศรี

จันทร(2562) เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่นเฟซบุคของประชากรใน กรุงเทพมหานคร 

พบวาแรงจูงใจดานเหตุผลที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่นเฟซบุคของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

  3.7 ปจจัยดานแรงจูงใจที่  เกิดจากอารมณ ไมมีผลตอ ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ ในเร่ืองความรูสึกอยากเปนจุดเดนมีความตองการเหนือผูอ่ืน  ความ

เพลิดเพลินในการเลือกซื้อ  ความสะดวกสบาย และมีความตองการเหมือนผูอ่ืน ไมสอดคลองกับหัสดินทร สอน

ปะละ ( 2560) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเซรามิกของ

นักทองเที่ยว ชาวไทยในเอาทเลทเซรามิก จังหวัดลำปาง พบวาแรงจูงใจดานอารมณมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อเซรามิกของนักทองเที่ยวชาวไทยในเอาทเลทเซรามิก จังหวัดลำปาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ระดับ 0.05  

  3.8 ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา มีผลตอ ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา ในเรื่อง การตัดสินใจซื้อจากความชอบรานคาไมวาจะเปน

การบริการดี รานคาขายราคาไมแพง ทำเลที่ตั้งดี  สอดคลองกับจุติพร ดำสงค(2560) วิจัยเรื่องแรงจูงใจและสวน

ประสมการตลาดที่มีผลตัดสินใจซื้ออาหารประเภทฟูดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคามีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารประเภทฟูดทรัคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากร โดยแบงเปน ดาน เพศ ดานอายุ ดาน

รายได ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

ผูประกอบการจึงควรมีกลยุทธทางการตลาดที่เหมายสมกับกลุมเปาหมาย ที่มุงเนนไปทางเพศหญิง เนื่องจากเพศ

ชายไมถนัดในเรื่องเครื่องสำอางสกินแคร ทำใหมีการตระหนักถึงปญหาและการตัดสินใจที่แตกตางในสวนอายุ



ของผูบริโภคโดยรวมนั้นระหวางกลุมอายุนอยกับกลุมที่มีอายุมาก ทำใหการประเมินทางเลือกการตัดสินใจ 

ตางกัน ผปูระกอบจึงควรใหความสำคัญกับการเสนอ และใหขอมูลในการแกไขปญหาโดยงาย และสามารถเขาถึง

สินคาโดยงาย 

 สวนปจจัยประชากร ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา และ ดานอาชีพทำใหกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมตางกัน ผูประกอบการอาจไมตองใหความสำคัญดาน

นี้ เนื่องจากการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสกินแครนั้นไมมีความแตกตางทั้งดานสถานภาพ  ดานระดับการศึกษา 

และ ดานอาชีพ เพราะทุกสถานภาพสมรสตองการเครื่องสำอางสกินแคร สวนระดับการศึกษาไมวาจะจบระดับ

การศึกษาระดับไหนก็ตองการใชเครื่องสำอางสกินแครเพื่อสรางความมั่นใจแกตัวเอง และในดานอาชีพนั้น 

เครื่องสำอางสกินแครเปนสิ่งที่ใชในทุกวันกอนไปทำงานเพื่อเสริมบุคลิกภาพ 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อนำไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกร  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 1.ดานผลิตภัณฑจากการวิจัย พบวา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงใหความสำคัญกับผลิตภัณฑที่ออกจำหนาย เพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของผูบริโภคใหไดมากที่สุด  

 2.ดานราคาจากการวิจัย พบวา สวนประสมการตลาดดานราคานั้นมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรงุเทพมหานคร ดังนั้นจึงใหความสำคัญกับการตั้งราคาเพื่อผูบริโภคสามารถ

จับตองได และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และมีสินคาที่หลากหลายราคา 

 3.ดานชองทางการจัดจำหนาย จากการวิจัย พบวา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงใหความสำคัญกับชองทางการจัดหนาย ทั้งนี้

ผูประกอบการ ควรสรางกลยุทธในการกระจายสินคาใหถึงมือผูบริโภคและการเลือกชองทางจำหนายสินคาใหถึง

มือผูบริโภคมีชองการจำหนายหาซื้อที่งายสถานที่จำหนายมีความนาเชื่อถือมีสินคาเพียงพอ ตอลูกคาใกลลูกคา 

สะดวกตอการเดินทาง 

 4.ดานสงเสรมิการตลาดจากการวิจัย พบวา สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ดังนั้นจึง

ใหความสำคัญกับการการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีโปรดักสชั่นใหมๆเสมอ และมีโปรโมชั่นในชวง

โอกาสตาง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธในดานตาง ๆ หรือโฆษณาผานดารา นักแสดงตาง ๆ   

  

 

 



 ปจจัยแรงจูงใจ 

 1.แรงจูงใจในดานผลิตภัณฑ จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในดานผลิตภัณฑมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงควรใหความสำคัญในดานนี้ 

ดังนั้นนักการตลาดหรือผูประกอบการควรเนนออกแบบสวยงามใหมีลักษณะบรรจุภัณฑมีความสะดุดตา 

 2.แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในดานแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล 

มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาดหรือ

ผูประกอบการ จึงควรใหความสำคัญกับเหตุผลวาทำไมผูบริโภคตองซื้อ เชน รานคาอยูใกลประหยัดในการ

เดินทาง มีความชอบในประสิทธิภาพในการใชงาน สินคาสะดวกในการใชงาน จึงเปนเหตุผลใหผูบริโภคแรงจูงใจ

ในการเลือกซื้อ 

 3.แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา จากการวิจัย  พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในดานแรงจูงใจที่

เกิดจากการอุป ถัมภรานคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาดหรือผูประกอบการ จึงควรใหความสำคัญกับผูบริโภคจึงใหความสำคัญกับ

รานคาหรอืแหลงจำหนาย ไมวาจะเปนการจัดรานใหนาสนใจ เขาถึงสินคาไดงาย สถานที่ทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีที่

จอดรถ อำนวยสะดวกแกผูบริโภค และบริการที่ดี 

 4.แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในดานแรงจูงใจที่เกิดจาก

อารมณ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแครในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการ

ตลาดหรือผปูระกอบการ จึงควรใหความสำคัญในดานนี้นอยกวาดานอ่ืน ๆ 

กิตติกรรมประกาศคุณ 
 ผลงานวิจัยเลมนี้จะสำเร็จและลุลวงไปไดดวยดีไมไดเลย ถาไมไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยที่

ปรึกษาในกระบวนวิชาคนควาอิสระ ที่เสียสละเวลาใหคำปรึกษา อีกทั้งแนะนำแนวทางในการขั้นตอนการจัดทำ 

และแกไขเนื้อหาเพื่อใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ รวมถึงการใหความคิดเห็นที่เปนประโยชน จนกระทั่ง

ผลงานวิจัยเลมนี้ไดสำเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุกทานที่ใหความรู ซึ่งผูวิจัยนำความรูที่ ไดรับมาใชในผลงานวิจัยเลมนี้ ขอขอบคุณประชากรในจังหวัด

กรุงเทพมหานครทุกทาน ที่ไดสละเวลาอันมีคาของทานในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงความชวยเหลือจาก

บุคคลในครอบครวั เพื่อนรวมงาน และเพื่อนรวมชั้นเรยีนทุกทาน ทำใหงานวิจัยเลมนี้สำเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยฉบับนี้ จะกอใหเกิดประโยชนแกผูประกอบงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจใน

ผลงานวิจัยดังกลาวเพ่ือนำใชในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอภาครัฐ

มากยิ่งขึ้นหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอนอมรบัและขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 
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