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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า และ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยมีประสบการณ์การซื้ อ
และใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี อายุต่ากว่า 20 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้น้อยกว่า
10,000 บาท และระดับราคาที่ตดั สิ นใจซื้ ออยู่ในระดับ 31-40 บาท โดยแบรนด์ที่เลือกใช้มากที่สุด คือ ลอรี อลั
ในส่ วนของการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บ ารุ ง ผิวหน้า เพื่ อผิวขาวรู ป แบบซองในร้ านเซเว่นอี เลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญเนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 และผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิ วหน้าเพื่ อผิวขาวรู ปแบบซองในร้ า นเซเว่นอี เลฟเว่นของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study. (1) The general condition of the attitude towards
the product Brand value and the decision to buy a whitening facial skin care product in a 7-Eleven
shop. (2) The relationship between the attitude towards the product Brand value and the decision
to buy a whitening facial skin care product in a 7-Eleven shop. Of the population in Bangkok. By
collecting information from consumers who have had experience in buying and using skin
whitening products in a pack of 7-Eleven stores. 400 people. The results showed that most of the
respondents were female, aged under 20 years. Have a bachelor's degree. Earn less than 10,000
baht. And the price level of the purchase decision is 31-40 baht. In which the most chosen brand is
Loreal. As for the 1st hypothesis testing, it was found that Attitude towards. Products influence the
decision to buy skin care products for white skin in sachets form at the 7-Eleven stores. And the
hypothesis test result two. Brand value Influence on the decision to buy skin care products for white
skin in a form of 7-Eleven stores
Keyword: attitude, brand equity, purchase decision

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากปั ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว ประกอบกับ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปั จจุ บัน
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคชอบความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในอดีต จึงเป็ นสิ่ งที่ส่งผลให้ธุรกิจค้า
ปลี ก ของประเทศไทย ประเภทไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต และซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต อยู่ใ นสถานการณ์ ที่ ชะลอตัว ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตต้องดาเนินการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการลดการขยายสาขาขนาดใหญ่
และหันมาให้ความสาคัญกับการเพิ่มสาขาขนาดเล็ก นอกจากนี้ยงั พบว่าร้านสะดวกซื้อยังมีแนวโน้มการขยายตัว
ที่ ดีข้ ึน หลังจากที่ ผูบ้ ริ โภคปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภคใกล้บา้ นมากขึ้ น โดยไม่ไ ด้มี
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เพียงแต่กลุ่มสิ นค้าฟู้ดเท่านั้น เพราะผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าในทุกกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องที่
รวดเร็วได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของสิ นค้าเครื่ องสาอาง ที่เป็ นกลุ่มสิ นค้ากาลังได้รับความนิ ยมอีกทั้งยังเป็ น
สิ นค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่า
สิ นค้าในกลุ่มเครื่ องสาอางก็ยงั มีอตั ราการเติบ โตที่ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สกินแคร์
เช่น ครี มบารุ งผิวหน้า ผิวกาย ครี มกันแดด ครี มลดเลือนริ้ วรอยแห่งวัย ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาว รวมไป
ถึงเวชสาอาง รักษาสิ ว ฝ้า ในส่ วนตลาดต่าง ๆ นั้น มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
เข้ามาตีตลาดอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าแบรนด์ใหม่ ๆ เช่น แบรนด์นาเข้า หรื อแบรนด์ใหม่ในกลุ่ม
ธุรกิจ SME ที่ได้เข้ามาแข่งขันกันในตลาดนี้ ดว้ ยจึงยิง่ ทาให้การแข่งขันในตลาดสกินแคร์ ยงิ่ สู งขึ้น ประกอบกับ
พฤติกรรมและรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาใส่ ใจและดูแลตัวเองมากขึ้นและ
ต้องการให้ตวั เองนั้นดูดีข้ นึ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเองในการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั
จึงทาให้สินค้าในกลุ่มสกินแคร์ โดยเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อ ผิวขาวรู ปแบบซองเป็ น
กลุ่มสิ นค้าที่มีการแข่งขันสู งสุ ดในกลุ่มสกินแคร์ ซึ่ งเป็ นเพราะกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบ
ซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งความหลากหลายของแบรนด์สินค้า ความหลากหลายของ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ความหลากหลายของนวัตกรรมในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมถึงทัศนคติของแต่ละบุคคลที่เกิดจากปั จจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนในการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า
คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิว
ขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เคยใช้หรื อซื้อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ารู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (2) ขอบเขตด้านเนื้อหา หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า
คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้า และคุณค่าตราสิ นค้า ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งผูว้ ิจยั คาดหวัง
ว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า
และการตัดสิ นใจซื้ อตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรั บการวิจยั ในครั้ ง ต่อไป (2) ประโยชน์เชิ งนโยบาย ทาให้
ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจได้ทราบถึงสิ่ งที่เป็ นปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิว
ขาวรู ปแบบซองของผูบ้ ริ โภค ทั้งในเรื่ องของทัศนคติและคุณค่าตราสิ นค้า ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ สิ นค้า (attitude) โดย ชิ ฟ แมน และคะนุ ค (Schiffman & Kanuk, 1994) ได้ แ บ่ ง
องค์ประกอบของทัศ นคติออกเป็ น 3 ประการ (1). ส่ วนของการรับรู ้ (cognitive component) แสดงถึงความรู ้
(knowledge) การรับรู ้ (perception) และความน่ าเชื่ อถือ (belief) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยความรับรู ้
หรื อการรับรู ้น้ นั จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ และจะส่งผลไปต่อการกาหนดความน่าเชื่อถือ จะเห็นได้จากการเคย
มี ป ระสบการณ์ ที่ ดีกับ สิ่ ง ใดมัก เชื่ อถื อสิ่ ง นั้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดทัศ นคติ ที่ ดีต่อสิ่ ง นั้น ตามมา (2). ส่ วนของ
ความรู ้สึก (affective component) สะท้อนอารมณ์ (emotion) หรื อ ความรู ้สึก (feeling) ของผูบ้ ริ โภคต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยสภาพอารมณ์และความรู ้สึกนั้น จะสามารถส่งผลให้เกิดประสบการณ์
ในทางบวกหรื อทางลบได้ (3) ส่ วนของพฤติกรรม (conative component) เป็ นสิ่ งที่สะท้อนความน่าจะเป็ นหรื อ
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบ
ด้า นการรั บ รู ้ ความรู ้ สึ ก หรื อประสบการณ์ นอกจากนี้ คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ได้ก ล่าวถึ ง องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ว่า เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์น้ ัน ซึ่ งเป็ นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
(1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก (core product) เป็ นสิ่ ง ที่ ต อบสนองความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคได้ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ต้องมี
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ความชัดเจน (2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (product attribute) หมายถึงผลิตภัณฑ์น้ ันผลิ ตมาจากอะไร มีคุณสมบัติ
อย่างไร ลักษณะทางกายภาพที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั (3) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (product feature) สิ่ งพิเศษของ
สิ นค้า ที่ มี ค วามโดนเด่ นเป็ นพิ เศษกว่า สิ นค้าอื่ น เพื่ อดึ งดู ดลูก ค้าให้ใ ช้สิ นค้า (4) คุณ ประโยชน์ที่ ไ ด้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ (product benefit) คือสิ่ งที่เป็ นผลประโยชน์แก่ลูกค้าที่เกิดขึ้นในความรู ้สึกของลูกค้า
2. คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า (brand equity) กล่ า วคื อ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ได้ ก ล่ า วว่ า คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า
(brand equity) นั้นสามารถสร้างโดยผ่านองค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้านั้นได้จากหลายแง่มุมทั้งในส่ วนการ
รับรู ้ (perceptual part) และในส่ วนของพฤติกรรม (behavioral part) ของผูบ้ ริ โภค โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 5
ปั จจัย (1) ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า (brand loyalty) เป็ นปั จจัย หลัก ที่ บอกได้ถึ ง โอกาสของสิ นค้า ว่า จะถู ก ซื้ อ
หรื อขาย เพราะจะทาให้ทราบถึงความคาดหวังที่จะมี ผลต่อยอดขายและกาไรของตราสิ นค้านั้นในอนาคตได้
(2) การตระหนัก รู ้ ถึ ง ตราสิ น ค้า (perceived quality) หมายถึ ง ความสามารถของลู ก ค้า นั้น ที่ มี ต่ อ การรู ้ จัก
(recognition) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคุน้ เคยต่อตราสิ นค้า นั้นได้ (3). การรับรู ้ในคุณภาพ (perceived quality)
คือการรับรู ้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อคุณภาพตราสิ นค้าที่เหนื อกว่าตราสิ นค้าของคู่แข่งซึ่ งสามารถสร้าง
มูลค่าให้ตราสิ นค้าได้ ผูบ้ ริ โภคสามารถพิจารณาได้จากด้านคุณภาพของสิ นค้า (4) การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับ
ตราสิ นค้า (brand associations) เป็ นสิ่ งที่เชื่ อมต่อกับความทรงจาของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งแสดงให้
เห็นถึงความแข็งแกร่ งของตราสิ นค้านั้น (5) สิ นทรัพย์ คุณสมบัติอื่นของตราสิ นค้า (other propriety brand assets)
หมายถึงเรื่ องเครื่ องหมายทางการค้า (Trademark) ที่ช่วยในการรักษาตราสิ นค้าไว้ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ความสับสนของตราสิ นค้าคู่แข่งที่มีชื่อ
3. การตัดสิ นใจซื้ อ (purchase decision) กล่าวคือ ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman Kanuk, 1994) ได้ให้
ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ ออผลิตภัณฑ์จากสอง
ทางเลื อกขึ้ นไปพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคจะพิ จารณาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการตัดสิ นใจ ทั้ง ด้านจิ ต ใจ
(ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรม ทางกายภาพ การซึ่งถือเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรม เหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
กฤตยา อุ่ น อ่ อ น (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม บ ารุ ง ผิ ว หน้า ของคนใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยมีปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s marketing) ทั้ง ในส่ วนของความหลากหลายของสิ นค้า คุ ณสมบัติตรงกับ
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ ราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ โดยผูซ้ ้ื อได้ใช้คุณค่า
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ตราสิ นค้า (brand equity) มาเป็ นปั จจัยเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ โดยให้ความสาคัญกับ ความสามารถจดจาตรา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้อยู่ในระดับมาก ซึ่ งจะต้องมีความมัน่ ใจว่าครี มบารุ งผิวหน้าที่ใช้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ
และส่วนผสมในแบรนด์ที่ใช้ทาให้เกิดการมัน่ ใจในการซื้อครี มบารุ งผิวหน้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิต
สราวุธ หลิมไชยกุล (2552) ศึกษาเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากับร้านสะดวก
ซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าหรื อใช้
บริ ก ารกับ ร้ า นสะดวกซื้ อ ส่ ว นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า กับ ร้ า นสะดวกซื้ อ คื อ ลัก ษณะ
บุคลิกภาพตามค่ านิ ยมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในด้านความรู ้สึก
คุน้ เคยและนึ กถึง คุ ้มค่าในสิ นค้าจ่ ายไป เดิ นทางไปซื้ อสิ นค้าได้ง่ าย และมี การบริ การที่ ดี มี สิ่งอานวยความ
สะดวกครบครัน
ชญานิ ศ สุ วฑ
ั ฒน (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มี อิทธิ พลตอ่ก ารตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแบรนด์ใ หม่
ประเภทดูแลผิวหน้า (ที่ไม่ใช่เคาท์เตอร์ แบรนด์) ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นหญิง อยูใ่ นช่วงระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั โดยปั จจัย ที่ มีอิทธิ พลตอ่การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอาง
แบรนด์ใหม่ ประเภทดูแลผิวหน้า (ที่ไม่ใช่เคาท์เตอร์ แบรนด์) ของผูบ้ ริ โภคคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยทางด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์บนช่องทางที่หลากหลาย อีกทั้ง
ปัจจัยทางด้านการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค กิจกรรมส่ งเสริ มการขายและความสะดวกในการซื้ออยูใ่ นระดับมาก
ปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ช่วย
ให้ผิวหน้าขาว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางที่ช่วยให้ผิวหน้า
ขาว ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา และระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยความมีชื่อเสี ยงและ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
การจัดจาหน่ า ย และปั จจัย ด้า นคุ ณภาพและความหลากหลายของผลิ ต ภัณฑ์มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ณิ ชาภา บุญสังข์ (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
นี เวียวิชาจ เอ็กตร้าไวท์ เดย์ ซี รั่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้านี เวียวิ ชาจ เอ็กตร้ าไวท์ เดย์ ซี รั่ม ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ มีค วามสัม พันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้านี เวียวิชาจ เอ็กตร้ าไวท์ เดย์ ซี รั่ม โดยปั จจัยทที่ มีความสาคัญมากที่ สุด คือปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคาสะดวกสบายในการไปยังสถานที่จดั จาหน่ายโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นที่เ คย
ใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าชนิดครี ม
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ทัศนคติที่มีต่อสินค้า (attitude)
- ด้านคุณลักษณะ (attribute)
- ด้านคุณประโยชน์ (benefit)
- ด้านคุณค่า (value)

-

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าเพื่อผิวขาว
รูปแบบซอง ในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณค่าตราสินค้า (brand equity)
การรู ้จกั ตราสิ นค้า (brand awareness)
การรับรู ้คุณภาพ (perceived quality)
การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (brand association)
ความภักดีต่อตราสิ นค้า (brand loyalty)

สมมติฐานการวิจัย
(1) ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) คุณค่าตราสิ นค้า มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารซื้ อ และใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
บารุ งผิวหน้า เพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก
ผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ ง จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตร
ของคอแครน (Cochran, 1977) ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการ
สุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นนาข้อมู ล ทั้ง หมดมาวิ เคราะห์ และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรี ยนหรื อนักศึกษา
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองมากที่สุด 5 ลาดับแรกคือ ลอรี อลั แบรนด์เกาหลี โอเลย์ โรจูคิส และสมูทโตะ
ตามลาดับ นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบ
ซอง ที่มีระดับราคาอยู่ระหว่าง 31-40 บาท ส่ วนความคิดเห็นต่อทัศคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาว
รู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะพบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง ทัศคติที่มีต่อสิ นค้าด้านคุณประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือทัศคติที่มี
ต่อสิ นค้าด้านคุณลักษณะ และทัศคติที่มีต่อสิ นค้าด้านคุณค่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนระดับความคิดเห็นต่อคุณค่า
ตราสิ นค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน :ซึ่ งด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ
คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู ้คุณภาพ คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และในด้านความ
ภักดีต่อตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ตามลาดับ
สาหรับการความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณาตามรายละเอีย ดจะ
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อคาถาม ซึ่ง ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อ
ผิวขาวรู ป แบบซองผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บคุ ณสมบัติข องผลิ ต ภัณฑ์กับ แบรนด์อื่ น ๆ มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด
รองลงมาคือผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณฑ์บ ารุ ง ผิว หน้า เพื่ อ ผิ วขาวรู ป แบบซองเพราะมี ส่ วนผสมที่ ดีก ว่า แบรนด์อื่ น ผูบ้ ริ โ ภค
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั เท่านั้น ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองโดยคานึงถึงราคาเป็ นหลัก สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคน
รอบข้างมี ส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซอง และผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์บ ารุ ง ผิวหน้า เพื่ อ ผิ วขาวรู ป แบบซองเพราะมี สื่ อหรื อพรี เซ็ น เตอร์ โ ฆษณามี ค่าเฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด คื อ
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมุติฐานข้อที่ 1 พบว่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐานเป็ นจริ ง ยอมรั บสมมติ ฐาน ณ ระดับนัย ส าคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยมีทศั นคติที่มีต่อสิ นค้าใน
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ทางบวกก็จะส่งผลตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในทางบวก
เช่นเดียวกัน สาหรับการวิเคราะห์ตามสสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน เป็ นจริ ง ยอมรับ
สมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาว
รู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หากมีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ในด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยง
กับตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้าในทางบวกก็จะส่ งผลตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาว
รู ปแบบซองในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น ในทางบวก ในขณะที่คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู ้คุณภาพ พบว่าหาก
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ในทางบวกก็จะส่ งผลตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่ อผิวขาวรู ปแบบซองในร้ า น
เซเว่นอีเลฟเว่นในทิศทางตรงกันข้าม
อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพ
เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท ในส่ วนของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
เพื่อผิวขาวรู ปแบบซองที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุดคือ ลอรี อลั อาจเพราะเป็ นแบรนด์สินค้าที่อยู่ในตลาด
ระดับ บน และได้รับ การยอมรั บ จากผูบ้ ริ โ ภคว่า เป็ นผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว หน้า ที่ มี คุณ ภาพในระดับสากล ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มี ก ารพัฒนาสิ นค้าเพื่ อให้มี ระดับ ราคาที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถจับต้องได้ ประกอบกับ
เพศหญิ ง เป็ นเพศที่ ใ ช้ผลิ ตภัณฑ์บ ารุ งผิ วหน้า เพราะเป็ นกลุ่มที่ ต้องมี ก ารดู แลสภาพผิว หน้า เพื่ อเสริ ม สร้ า ง
บุ ค ลิ ก ภาพ และความมั่นใจให้กับ ตัวเอง หรื อเป็ นที่ ย อมรั บ ทางสั งคม โดยราคาที่ ก ลุ่มตัวอย่า งตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่สุดคือ 31-40 บาท
ส่ วนทัศคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยผลการวิเคราะห์ทศั นคติที่มีต่อสิ นค้าแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ทัศคติที่มีต่อสิ นค้าด้านคุณประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริ งของผูบ้ ริ โภคต้องมีคุณสมบัติหลักที่สาคัญ เช่น การทาให้ผิวหน้าดูขาวขึ้น
อย่างชัดเจน สามารถฟื้ นฟู บารุ งหรื อปรับสภาพผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่มีการเผชิ ญกับมลภาวะ
ต่าง ๆ รองลงมาคือด้านคุณลักษณะ จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้าด้านคุณลักษณะทั้งในด้านทั้ง
ลักษณะ เนื้อครี มที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ เนื้อครี มบางเบา เนื้อครี มแห้งเร็ ว และลักษณะของเนื้อครี มล้างออกง่าย
เป็ นลักษณะของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่ผบู ้ ริ โภคมีความคาดหวังและต้องการให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์
ความต้องการได้ โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเนื้ อครี มต้องแห้งเร็ วมากที่สุด ซึ่ งผลจากการศึกษา
ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ที่ได้กล่าวถึงสิ่ งที่เป็ นผลประโยชน์แก่ลูกค้า
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ที่ เกิ ดขึ้นในความรู ้สึกของลูกค้า คือ คุณประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานิ ศ สุ วฑ
ั ฒน (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลตอ่การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางแบรนด์ใ หม่ ประเภทดูแลผิวหน้า (ที่ไม่ใช่เคาน์เตอร์ แบรนด์) ของผูบ้ ริ โภคผ่านทาง ช่องทาง
ออนไลน์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการผูบ้ ริ โภค มีผลลัพธ์ที่ดีจนรู ้สึกได้ จะช่วยเพิม่ โอกาส
ในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงคุณภาพของสิ นค้าได้ ย่อมมีความเชื่ อมัน่
และมัน่ ใจว่าสิ นค้านั้นย่อมมีคุณโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ นอกจากนี้ทศั นคติที่มีต่อสิ นค้าที่ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความคิดเห็นอยูใ่ นลาดับสุ ดท้าย คือ ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้าด้านคุณค่า ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ
ที่มีต่อสิ นค้าทั้งในด้านมีส่วนผสมที่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีกว่าแบรนด์อื่น เห็นผลลัพธ์ที่
รวดเร็ ว ใช้แล้วไม่มีอาการแพ้หรื อระคายเคืองอยู่ในเกณฑ์มาก เนื่ องจากปั จจัยที่กล่าวข้างต้นคือความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวข้าวรู ปแบบซอง
ส่วนความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู ้จกั
ตราสิ นค้าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับการจดจาตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้มากที่สุด อาจเป็ น
เพราะผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่ซ้ือหรื อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์น้ นั หรื ออาจจดจาได้จากการหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ที่กล่าวว่า หากผูบ้ ริ โภคมีการรู ้จกั
ตราสิ นค้า หรื อคุน้ เคยต่อตราสิ นค้านั้น ย่อมมี โอกาสให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ ด้านการรับรู ้
คุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวการรับรู ้คุณภาพอยู่ในระดับมากทั้งในด้านคุณสมบัติที่ ดีตรง
ความต้องการ ราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม ความปลอดภัย และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดความมัน่ ใจใน
การตัดสิ นใจซื้ อ โดยให้ความสาคัญกับความมัน่ ใจเมื่ อใช้ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ารู ปแบบซอง อาจเป็ นเพราะ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ารู ปแบบซองมีมาตรฐาน และการรับรองคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
รู ป แบบอื่ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ ชญานิ ศ สุ วฑ
ั ฒน (2558) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี อิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางแบรนด์ใหม่ ประเภทดูแลผิวหน้า (ที่ไม่ใช่ -เคาน์เตอร์ แบรนด์) ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ พบว่าหากผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ มีสารสกัดที่เป็ นตัวออกฤทธิ์ชดั เจนจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งคุณสมบัติ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ปริ มาณและความ
คุม้ ค่า จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อในครั้งต่อไปของผูบ้ ริ โภค ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองทาให้เชื่อมัน่ ในคุณภาพของสิ นค้า ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อ
ผิวขาวรู ปแบบซองบ่งบอกถึงความดูดีมีระดับ ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า เพื่อผิวขาวรู ปแบบซองทา
ให้รู้สึกว่าสามารถแก้ไขปัญหาผิวหน้าได้ และตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองทาให้
ท่านรู ้สึกทันสมัย (trendy) โดยผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสาคัญกับ การเชื่อมัน่ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
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เพื่อผิวขาวรู ปแบบซองจากตราสิ นค้า มากที่สุด ซึ่ งอาจเป็ นเพราะตราสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยม ตราสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยง หรื อความเป็ นเจ้าตลาดของตราสิ นค้า เป็ นเหตุจูงให้ผบู ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวหน้ารู ปแบบซองได้โดยอาจไม่จาเป็ นต้องศึ กษาหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติ ม เพราะมี ความเชื่ อมัน่ หรื อมัน่ ใจใน
ตราสิ นค้าอยู่แล้ว และผลจากการศึกษา ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความภักดีต่อตราสิ นค้าอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสาคัญกับการความภาคภูมิใจที่จะ
บอกต่อกับผูอ้ ื่นในตราผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ารู ปแบบซองที่ใช้ อาจเป็ นเพราะแบรนด์ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
รู ปแบบซอง ล้วนเป็ นแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป
สาหรับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซอง โดยผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับแบรนด์อื่น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ กฤตยา อุ่นอ่อน
(2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าของคนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก โดยผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของครี ม
บารุ งผิวหน้าแบรนด์อื่น ๆ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ของชิฟแมน และ คานุก (Schiffman Kanuk, 1994) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
หมายถึง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรม ทางกายภาพ การซึ่งถือเป็ น
กิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพ
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาว
รู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยทัศนคติที่มีต่อสิ นค้า ในด้านคุณลักษณะ คุณประโยชน์ และด้านคุณค่า มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นซื้ อในทางบวก ซึ่ งหมายหมายถึงหากมีทศั นคติที่มีต่อสิ นค้าในทิศทางบวกก็จะส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ของ อดุลย์ จาตุรง
คกุล (2544) ที่กล่าวว่า กระบวนการของผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติดา้ นบวกต่อผลิตภัณฑ์ได้น้ ัน ผูบ้ ริ โภคจะมีการ
ประเมิ นทัศนคติ จากการถามคาถามหรื อการลงความเห็ นจากพฤติ กรรม ซึ่ งกระบวนการของผู บ้ ริ โภคจะมี
ทัศนคติดา้ นบวกต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ทั้งหมดของพฤติกรรมผูโ้ ภคจะมีความสอดคล้องกันกับการซื้ อ การเสนอแนะ
การแนะนากับบุคคลอื่น การจัดลาดับการประเมิ นผลความเชื่ อถือและความตั้งใจ ที่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชญานิศ สุ วฑั ฒน (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแบรนด์ใหม่ ประเภท
ดูแลผิวหน้า (ที่ไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์) ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางช่องทางออนไลน์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ตรงกับความต้องการผูบ้ ริ โภค มีผลลัพธ์ที่ดีจนรู ้สึกได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
สิ นค้าหากสิ นค้าสามารถตอบสนองความต้องการหรื อตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคก็จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่อไป
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จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งในด้านของ
การรู ้จกั ตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้าในทางบวกก็จะส่งผลตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในทางบวก สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
คุณค่าตราสิ นค้าของ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ได้กล่าวว่าคุณค่าตราสิ นค้า (brand equity) นั้นสามารถสร้างโดย
ผ่านองค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้านั้นได้จากหลายแง่มุมทั้งในส่ วนการรับรู ้ (perceptual part) และในส่ วน
ของพฤติกรรม (behavioral part) ของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) และ
สราวุธ หลิมไชยกุล (2552) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคใช้คุณค่าตราสิ นค้า มาเป็ นปัจจัยเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ โดยให้
ความสาคัญกับความมัน่ ใจว่าครี มบารุ งผิวหน้าที่ใช้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและส่ วนผสมในแบรนด์ที่ใช้ทา
ให้เกิดการมัน่ ใจในการซื้อและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ในส่ วนของด้านการรับรู ้คุณภาพ พบว่าหากผูบ้ ริ โภคมี
การรับรู ้ในทางบวกก็จะส่งผลตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งมีความแตกต่างกับงานวิจยั ของ กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) และ สราวุธ หลิมไชยกุล
(2552) ที่หากผูบ้ ริ โภครับรู ้คุณภาพของสิ นค้ามากจะส่งผลตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบ
ซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะหากผูบ้ ริ โภครับรู ้คุณภาพสู ง จะส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ลดลง ซึ่งผูบ้ ริ โภคอาจคานึงถึง
ความคุ ้ม ค่ า หากผูบ้ ริ โภคสามารถรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณฑ์บ ารุ งผิ ว หน้า เพื่ อ ผิว ขาวรู ปแบบซองได้ม าก
อาจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวในรู ปแบบแบบกระปุกหรื อรู ปแบบอื่นที่มีปริ มาณมากกว่า หรื อมี
ความคุม้ ค่ามากกว่า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่อสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาว
รู ป แบบซองในร้ า นเซเว่น อี เ ลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูป้ ระกอบการควรให้
ความส าคัญกับ ปั จจัย ด้า นคุ ณลัก ษณะและด้านคุณค่า ของผลิ ตภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วย เนื่ องจากเป็ นปั จจัย ที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับใกล้เคียงกับปัจจัยด้านคุณประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด ในเรื่ อง
ของครี มแห้งที่ตอ้ งแห้งเร็ ว เพราะจากสภาพแวดล้อมหรื อสภาพอากาศที่ร้อนอาจทาให้ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของผู บ้ ริ โ ภคได้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม่ ค วรมี ส่ ว นผสมที่ อ าจท าให้ เ กิ ดการระคายเคื อ งหรื อ อากการแพ้ ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถมัน่ ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ปลอดภัย หรื อมี
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การรับประกันจากองค์กร หรื อหน่วยงาน และที่สาคัญควรมีการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคสามารถมัน่ ใจที่จะเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ โดยรู ป แบบของการนาเสนอควรมี ความชัดเจนซึ่ งอาจแสดงให้เห็ นอย่างเด่ ย ชัดบนบรรจุ ภัณ ฑ์
(2) จากการศึกษาคุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการรู ้จกั
ตราสิ นค้ามากที่สุด ซึ่ งการผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคสามารถจดจาตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไ ด้อยู่ในเกณฑ์มาก
ดังนั้นผูป้ ระกอบควรให้ความสาคัญกับกลุ่มลูกค้าเก่า คือการยึดมัน่ ในภาพลักษณ์หรื อตาแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเก่า ทั้งนี้ ควรพัฒนาหรื อเพิ่มการสื่ อสารให้มากขึ้น หรื อให้ตรงกับกลุ่ม
ลูกค้ามากขึ้น โดยสื่ อให้ผูบ้ ริ โภคมีความเข้าใจ และจดจาถึงเอกลักษณ์ ที่โดดเด่ นของตราสิ นค้า เนื่ องจากผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคพบเห็นผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองที่ใช้จากโทรทัศน์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา หรื อสื่ อออนไลน์เป็ นประจา อยู่ลาดับที่นอ้ ยที่สุด (3) ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาสิ นค้าสิ นค้าให้มีความ
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ใหญ่โดยนาเสนอเน้นให้เห็นถึงจุดเด่นด้านราคาที่ถูกกว่าและสะดวก
ต่อการพกพาง่ายต่อการใช้งานและการเก็บรักษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้มี
ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อผิวขาวรู ปแบบซองมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรทาการศึกษาที่ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ากลุ่มอื่น เช่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อลดเลือนริ้ วรอย กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเพื่อความชุ่มชื่น เป็ นต้น เพื่อให้เกิด
มุมมองที่ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น (2)ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั เช่น การ
สัมภาษณ์ผูบ้ ริ โภคแบบกลุ่ม สัมภาษณ์ผูท้ ี่มีความพนักงานร้านสาขา บุคคลหรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสิ นค้า และกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงการสื่ อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
มองเห็นภาพรวมของแนวคิดที่จะใช้ในการปฏิบตั ิหรื อพัฒนา หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปเพิ่มเติมกับมาตรวัด
เชิงสารวจอีกครั้ง ซึ่งจะทาให้ขอ้ มูลที่ได้มีความถูกต้องและเป็ นจริ งมากขึ้น
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