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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
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ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการท าการ

ทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติแบบทดสอบ (T-Test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 

Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และสถิติการ

ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้ท่ี ต่างกัน ท าให้ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุง ผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1. To study the factors, influence the decision to buy facial care 

product in Bangkok 2. To study demographic factors that influence the decision to buy facial care 

product in Bangkok 3. To study the factors of Marketing Mix (4P’s) that influence the decision to buy 

facial care product in Bangkok   

The sample group used in this research is 400 people in Bangkok. The questionnaire was used to be a 

tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean 

and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA 

(F-test), in case of it had statistically significant different testing a pair of variables by LSD was used 

to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression.   

 The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok. That has the difference of 

gender, age, occupation and income levels, the decision to buy facial care product in Bangkok no 

different. Marketing Mix factors; Product, Price, Place and Promotion influnce the decision to buy 

facial care product in Bangkok   
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บทน า 

ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศ ในปี 2560 ท่ีผ่านมามีมูลค่าประมาณ 1.68 แสนลา้นบาท เติบโต 

ร้อยละ 7.8 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ตลาดเคร่ืองส าอางมีการเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 7.6 (ปี 2556-

2560) แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของตลาดแมใ้นบางช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวย ซ่ึงเป็นผลจาก 

พฤติกรรมคนไทยยุคใหม่ ท่ีต่างหันมาสนใจความสวยความงาม รวมถึงเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพมาก

ขึ้น ปัจจุบนัไม่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้นท่ีให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเอง แมแ้ต่เพศชายยงัหันมาให้

ความส าคัญกับเร่ืองความงามมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่มผูช้ายรักสวยรักงาม (Metro Sexual) และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพราะความงามเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความ

มัน่ใจกบัตวัเอง ท าให้ปฏิเสธไม่ไดว้่าเคร่ืองส าอางไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั ซ่ึงตลาด

เคร่ืองส าอางในปัจจุบนัมีความหลากหลายทั้งเร่ืองชนิด คุณสมบติั คุณภาพ และราคา ท่ีสามารถตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ตลาดขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีการแข่งขนัท่ี

รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการหันมาใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อชิงส่วนแบ่ง

การตลาด ท่ีมีมูลค่ามหาศาลทั้งในและนอกประเทศ  

ผลิตภณัฑดู์แลผิว (Skin Care) ครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46.8 ของมูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางใน

ประเทศไทย โดยแยกเป็นผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้สัดส่วนร้อยละ 84 และดูแลผิวร่างกายสัดส่วนร้อยละ 

16  โดยตลาดขยายตวัจากกลุ่มเพศหญิงไปสู่กลุ่มวยัท างานไปสู่กลุ่มวยัรุ่นและคนสูงอายมุากยิง่ขึ้น 

 ดังนั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง

ผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และศึกษา

ความสัมพนัธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย โดยข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้ ในการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หต้อบรับกบัความตอ้งของกลุ่มลูกคา้ไดดี้ยิง่ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 .  เพื่ อ ศึกษา ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุ ง ผิวหน้า ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย  

งานวิจยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัก าหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชากรในการศึกษา คือ ผูอ้าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน จึงก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือ 5% โดยใช้

กลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ ผูอ้าศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง 

2. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัทางดา้น

ลกัษณะประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร    
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1.1  ด้านเพศ ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุง ผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.2  ด้านอายุ  ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุง ผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.3 ด้านอาชีพ ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.4 ด้านรายได้ ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ทมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.2 ดา้นราคา ผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.3 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2.ศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง

ผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

Hanna and Wozniak ,2001ไดใ้ห้ความหมาย ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไวว้่าเป็นขอ้มูล

เก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้เฉล่ียต่อเดือน ศาสนาและเช้ือชาติท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึง โดยทัว่ไปแลว้นักการตลาดมกัจะน ามาพิจารณาส าหรับใชใ้นการแบ่งส่วน

ตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใช้สินคา้

ของ ผูบ้ริโภค 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

ท่ีกิจการมีสินคา้และ/หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินคา้และ/หรือบริการอยู่ในระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้

และยนิยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อให้ลูกคา้เกิดความสนใจ ตดัสินใจซ้ือสินค้าและ/หรือ

บริการอยา่งถูกตอ้ง 

(นิเวศน์ ธรรมมะ และคณะ, การจดัการการตลาด : 43)  กล่าวว่า ภายใตพ้ฤติกรรม การซ้ือของ

ผูบ้ริโภค บางคร้ังผูบ้ริโภคอาจคิดไม่ตรงกบัการกระท าเสมอไปดงันั้น การวิเคราะห์กระบวนการการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงเร่ิมขึ้น ขั้นตอนท่ีผูซ้ื้อไดท้ าการเลือก ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการซ้ือ คือ 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ( Purchase Decision Process ) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนัก

ถึงปัญหา 2) การแสวงหาความรู้ 3) การพิจารณาทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

(ประภาสวชัร์ งามคณะ 2560) การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภณัฑค์รีมบ ารุง

ผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทย ของสตรีในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี ในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าท่ีมีส่วนผสม

สมุนไพรไทยของสตรี ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้

ผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทย และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

ครีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง 

132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ ค่าไค -สแควร์ 

ผลการวิจยัพบว่า ผูบ็ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมสมุนไพร

ไทย มากกวา่ร้อยละ 50.00 คือ ซ้ือผลิตภณัฑ ์1 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 80.30 และใชค้รีมทุกวนั ร้อยละ 53.79 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าท่ีมี

ส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภค

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าท่ี มี

ส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทย

ของสตรี จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภค มีพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีม

บ ารุงผิวหนา้รายการต่างๆ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                       ตัวแปรอสิระ        

                                                                                              ตัวแปรตาม 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.ดา้นราคา (Price) 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

             ปัจจัยด้านประชากร                                      
1.เพศ (Sex) 

2.อาย ุ(Age) 

3.อาชีพ (Occupation)       
4. รายได ้(Income) 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

มี 5 ด้านคือ 
1. การตระหนกัถึงปัญหา  
2. การแสวงหาขอมู้ล  
3. การพิจารณาทางเลือก  
4. การตดัสินใจซ้ือ  
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

             กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยขนาดประชากรมีจ านวน 400 คน ผูว้ิจยัจึงใชต้ารางส าเร็จรูปในการ

ก าหนด ตวัอยา่งของ Yamane (1973) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ไดร้้อยละ 5 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจะมีจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ ผูว้ิจยัได้

ท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ตวัแปรอิสระ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นประชากร ซ่ึงประกอบ ดว้ย เพศ 

อาย ุอาชีพ รายได ้และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P's) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ในส่วนของตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ปัญหา 

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม 

ขอ้มูล โดยแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ  
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ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นค าถาม เก่ียวกบัดา้นประชา

กรศาสตร์ ประกอบดว้ยค าถามดา้น เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้แบบสอบถามเป็นลกัษณะแบบมีค าตอบ

ใหเ้ลือก (Multiple Choices) โดยมีจ านวนค าถาม 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P's) ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เป็นค าถามเพื่อประเมินค่า ความส าคญั 

5 ระดบั (Rating Scale) มีค  าถามทั้งหมด 11 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นค าถามเก่ียวด้าน การรับรู้ปัญหา การแสวงหาความรู้ การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ เป็นค าถามเพื่อประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) มีข้อค าถาม

ทั้งหมด 10 ขอ้ 

การทดสอบวดัค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ผลการตรวจสอบด้วยวิธีหาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างค าถามกับวตัถุประสงค์  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) น าแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิ จารณาขั้นสุดทา้ย 

แลว้น ามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบเร่ืองการใช้ภาษา และขอ้ความให้มีความ

เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีท าการศึกษา เม่ือผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ า

การน าแบบสอบถามให้กลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาจ านวน 30 ตวัอย่าง 

เพื่อตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( Reliability ) โดยตรวจสอบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค   ( Cronbach's Alpha ) เลือกทดสอบหาค่า

เฉพาะค าถามท่ีมีการวดัค่าเป็นระดบั ( Scale ) ซ่ึงมี 2 ส่วน คือ ค่าความเช่ือมัน่ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (4P's)  ดา้นผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.749, ดา้นราคา เท่ากบั 0.753, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 

0.849, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เท่ากบั 0.832, และค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหา เท่ากบั 0.857, ดา้นการ

แสวงหาความรู้ เท่ากบั 0.842, ดา้นการพิจารณาทางเลือก เท่ากบั 0.927, ดา้นการตดัสินใจซ้ือ เท่ากบั 

0.624 และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ เท่ากบั 0.725 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการแจกแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบสอบถามออนไลน์ 

Google form และแบบกระดาษค าตอบ ส่งใหก้ลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีอยูอ่าศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการเก็บ

ลกัษณะสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดท้ าการเรียบ

เรียง และน าไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาสถิติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการท าการทดสอบสมมุติฐานผูว้ิจยัใชส้ถิติแบบทดสอบ (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One - Way ANOVA ) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี 

LSD และใชส้ถิติพหุคูณ ( Multiple Regression ) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ อายุ อาชีพ และ รายได้ 

(จ านวน 400 คน)   

           

            ปัจจยัด้านประชากร                                       จ านวน (คน) ร้อยละ 

 

1.เพศ ชาย 136 34.0 

 หญิง 264 66.0 

 

2.อาย ุ ต ่ากวา่ 20 ปี 16 4.0 

 20-29 ปี 168 42.0  

 30-39 ปี 160 40.0 

 40-49 ปี 24 6.0  

 50 ปีข้ึนไป 32 8.0 
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3.อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 32 8.0 

 ธุรกิจส่วนตวั 80 20.0 

 พนกังานบริษทัเอกชน 256 64.0 

 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 32 8.0 

 

4.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 24 6.0 

 10,000 - 19,999 บาท 72 18.0 

 20,000 – 29,000 บาท 112 28.0 

 30,000 - 39,999 บาท 48 12.0 

 40,000 - 49,999 บาท 72 18.0 

 มากกวา่ 50,000 บาท 72 18.0 

 
 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7P’s) โดยภาพรวม 

 

ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) 𝐗 ̅                S.D.         

                                        

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์   4.18 0.688  

2.ดา้นราคา   4.04 0.666 

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4.22 0.657  

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด   4.10 0.648 
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 รวม  4.13 0.546  

จากตาราง พบว่า ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และค่า S.D. เท่ากบั 0.546 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 
 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร     𝐗 ̅                      S.D.          

1.ดา้นการรับรู้ปัญหา   4.37 0.662 

2.ดา้นการแสวงหาขอ้มูล                                          4.18                 0.754   

3.ดา้นการพิจารณาทางเลือก                                       4.29                 0.657               

4.ดา้นการตดัสินใจซ้ือ                                 4.08 0.674  

5.ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ                                      4.29                 0.687  

 รวม                                4.24 0.558  

จากตารางที่ 17 พบวา่ ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และค่า S.D. 

เท่ากบั 0.558 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการรับรู้ปัญหา มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37  
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจาก การวิจยัไดด้งัน้ี  

 1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นพิจารณาทางเลือก และ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ดา้นการแสวงหาขอ้มูลและดา้นการตดัสินใจซ้ือ  

 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขต

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร  

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีต่างกนั ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

0.05 แต่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดแ้ก่ดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลตอ้การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาสวชัร์ , งามคณะ ท่ีไดผ้ลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัมีช่วงอายุ อาชีพ และรายได้ ใกลเ้คียงกันมาก

เกินไป ท าใหย้ากต่อการเปรียบเทียบความแตกต่าง ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

 2.ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆ เพื่มเติม ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เช่น ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมาปรับปรุงใหก้บั

ผลิตภณัฑ ์ใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้มากยิง่ขึ้น 

 3.ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดท่ีชดัเจนมากยิง่ขึ้น สามารถใช้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เขา้มาช่วยวิเคราะห์ จะท าใหผ้ลการวิจยัละเอียดมากขึ้น  
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