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ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพ่ือผิวขาวรูปแบบซอง 

ในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLENCING PURCHASE DECISION FOR WHITENING SKIN CARE 

(SACHET FORMAT) IN 7-ELEVEN’S CONVENIENCE STORE OF CONSUMER 

 IN BANGKOK 

 

จิราภรณ์ นนทรีย์1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 ประภสัสร วิเศษประภา3 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์การซ้ือ
และใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท และระดบัราคาท่ีตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบั 31-40 บาท โดยแบรนด์ท่ีเลือกใช้มากท่ีสุด คือ ลอรีอลั  
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 และผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 

 

ค าส าคัญ: ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้, คุณค่าตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซอง  
1 จิราภรณ์ นนทรีย ์นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โครงการ Twin program รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 สมบรูณ์ ศรีอนรัุกษ์วงศ ์อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ฝ่ายหลกัสตูรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3 ประภสัสร วิเศษประภา อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ฝ่ายหลกัสตูรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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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 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากปัญหาเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคชอบความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อยมากขึ้นกว่าในอดีต จึงเป็นส่ิงท่ีส่งผลใหธุ้รกิจคา้
ปลีกของประเทศไทย ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในสถานการณ์ท่ีชะลอตัว  ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตตอ้งด าเนินการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดว้ยการลดการขยายสาขาขนาดใหญ่
และหนัมาใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มสาขาขนาดเลก็ นอกจากน้ียงัพบวา่ร้านสะดวกซ้ือยงัมีแนวโนม้การขยายตวั
ท่ีดีขึ้น หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้บา้นมากขึ้น โดยไม่ได้มี
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เพียงแต่กลุ่มสินคา้ฟู้ดเท่านั้น เพราะผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ในทุกกลุ่มท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งท่ี
รวดเร็วได ้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของสินคา้เคร่ืองส าอาง ท่ีเป็นกลุ่มสินคา้ก าลงัไดรั้บความนิยมอีกทั้งยงัเป็น
สินคา้ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี ถึงแมใ้นสภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต ่า 
สินคา้ในกลุ่มเคร่ืองส าอางก็ยงัมีอตัราการเติบโตท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภณัฑส์กินแคร์ 
เช่น ครีมบ ารุงผิวหนา้ ผิวกาย ครีมกนัแดด ครีมลดเลือนร้ิวรอยแห่งวยั ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาว รวมไป
ถึงเวชส าอาง รักษาสิว ฝ้า ในส่วนตลาดต่าง ๆ นั้น มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ดว้ยการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
เขา้มาตีตลาดอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีแลว้ยงัมีสินคา้แบรนดใ์หม่ ๆ เช่น แบรนดน์ าเขา้ หรือแบรนดใ์หม่ในกลุ่ม
ธุรกิจ SME ท่ีไดเ้ขา้มาแข่งขนักนัในตลาดน้ีดว้ยจึงยิ่งท าให้การแข่งขนัในตลาดสกินแคร์ยิ่งสูงขึ้น ประกอบกบั
พฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป หันมาใส่ใจและดูแลตวัเองมากขึ้นและ
ตอ้งการใหต้วัเองนั้นดูดีขึ้นเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัตวัเองในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั 

จึงท าให้สินคา้ในกลุ่มสกินแคร์ โดยเฉพาะประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองเป็น
กลุ่มสินคา้ท่ีมีการแข่งขนัสูงสุดในกลุ่มสกินแคร์ ซ่ึงเป็นเพราะกลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบ
ซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งความหลากหลายของแบรนด์สินคา้ ความหลากหลายของ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ความหลากหลายของบรรจุภณัฑ์ ความหลากหลายของนวตักรรมในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีเกิดจากปัจจยัแวดลอ้ม  
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนในการศึกษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ 
คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิว
ขาวรูปแบบซองในร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชห้รือซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้รูปแบบซองในร้านเซเวน่อีเลฟเว่น (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ 
คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 

 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อศึกษา
เก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ และคุณค่าตราสินคา้ ท่ีส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงั
ว่าผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ 
และการตดัสินใจซ้ือตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าให้
ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไดท้ราบถึงส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิว
ขาวรูปแบบซองของผูบ้ริโภค ทั้งในเร่ืองของทศันคติและคุณค่าตราสินคา้ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
แนวคิดและทฤษฎี  

1. ทัศนคติท่ี มีต่อสินค้า  (attitude) โดย ชิฟแมน และคะนุค  (Schiffman & Kanuk, 1994) ได้แบ่ง
องค์ประกอบของทศันคติออกเป็น 3 ประการ (1). ส่วนของการรับรู้ (cognitive component) แสดงถึงความรู้ 
(knowledge) การรับรู้ (perception) และความน่าเช่ือถือ (belief) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยความรับรู้
หรือการรับรู้นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ และจะส่งผลไปต่อการก าหนดความน่าเช่ือถือ จะเห็นไดจ้ากการเคย

มีประสบการณ์ท่ีดีกับส่ิงใดมักเช่ือถือส่ิงนั้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นตามมา (2). ส่วนของ
ความรู้สึก (affective component) สะทอ้นอารมณ์ (emotion) หรือ ความรู้สึก (feeling) ของผูบ้ริโภคต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยสภาพอารมณ์และความรู้สึกนั้น จะสามารถส่งผลใหเ้กิดประสบการณ์
ในทางบวกหรือทางลบได ้(3) ส่วนของพฤติกรรม (conative component) เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความน่าจะเป็นหรือ
แนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบ
ด้านการรับรู้ ความรู้สึก หรือประสบการณ์ นอกจากน้ี คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ผลิตภณัฑ์ว่า เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาตวัผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงเป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
(1) ผลิตภัณฑ์หลัก (core product) เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ โดยผลิตภัณฑ์ต้องมี 
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ความชดัเจน (2) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (product attribute) หมายถึงผลิตภณัฑ์นั้นผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบติั
อย่างไร ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีอยู่ในตวัผลิตภณัฑน์ั้น (3) จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์(product feature) ส่ิงพิเศษของ
สินค้า ท่ีมีความโดนเด่นเป็นพิเศษกว่าสินคา้อ่ืน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ใช้สินค้า  (4) คุณประโยชน์ท่ีได้รับจาก
ผลิตภณัฑ ์(product benefit) คือส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์แก่ลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นในความรู้สึกของลูกคา้ 

2. คุณค่าตราสินค้า (brand equity) กล่าวคือ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ได้กล่าวว่าคุณค่าตราสินค้า  
(brand equity) นั้นสามารถสร้างโดยผ่านองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้นั้นไดจ้ากหลายแง่มุมทั้งในส่วนการ
รับรู้ (perceptual part) และในส่วนของพฤติกรรม (behavioral part) ของผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ปัจจัย (1) ความภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty) เป็นปัจจัยหลักท่ีบอกได้ถึงโอกาสของสินค้าว่าจะถูกซ้ือ 
หรือขาย เพราะจะท าให้ทราบถึงความคาดหวงัท่ีจะมีผลต่อยอดขายและก าไรของตราสินคา้นั้นในอนาคตได้  

(2) การตระหนักรู้ถึงตราสินค้า  (perceived quality)  หมายถึงความสามารถของลูกค้านั้ นท่ีมีต่อการรู้จัก 
(recognition) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความคุน้เคยต่อตราสินคา้นั้นได ้(3). การรับรู้ในคุณภาพ (perceived quality) 
คือการรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ หรือคุณภาพตราสินคา้ท่ีเหนือกว่าตราสินคา้ของคู่แข่งซ่ึงสามารถสร้าง
มูลค่าใหต้ราสินคา้ได ้ผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาไดจ้ากดา้นคุณภาพของสินคา้ (4) การเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบั

ตราสินคา้ (brand associations) เป็นส่ิงท่ีเช่ือมต่อกบัความทรงจ าของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความแขง็แกร่งของตราสินคา้นั้น (5) สินทรัพย ์คุณสมบติัอ่ืนของตราสินคา้ (other propriety brand assets) 
หมายถึงเร่ืองเคร่ืองหมายทางการคา้ (Trademark) ท่ีช่วยในการรักษาตราสินคา้ไว ้หรือเพื่อหลีกเล่ียงการเกิด
ความสับสนของตราสินคา้คู่แข่งท่ีมีช่ือ 

3. การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) กล่าวคือ ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman Kanuk, 1994) ไดใ้ห้
ความหมายของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ืออผลิตภณัฑ์จากสอง
ทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ 
(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรม ทางกายภาพ การซ่ึงถือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง กิจกรรม เหล่าน้ีท าใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ  

 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของคนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยมีปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s marketing) ทั้ งในส่วนของความหลากหลายของสินค้า คุณสมบัติตรงกับ  
ความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ราคาสินคา้มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ โดยผูซ้ื้อไดใ้ช้คุณค่า
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ตราสินคา้ (brand equity) มาเป็นปัจจยัเพื่อช่วยในการตดัสินใจ โดยให้ความส าคญักบั ความสามารถจดจ าตรา
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ได้อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงจะตอ้งมีความมัน่ใจว่าครีมบ ารุงผิวหน้าท่ีใช้มีความปลอดภยั มีคุณภาพ
และส่วนผสมในแบรนดท่ี์ใชท้ าใหเ้กิดการมัน่ใจในการซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 
 สราวุธ หลิมไชยกุล (2552) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัร้านสะดวก
ซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้หรือใช้
บริการกับร้านสะดวกซ้ือ ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้ากับร้านสะดวกซ้ือ คือลักษณะ
บุคลิกภาพตามค่านิยมของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในด้านความรู้สึก
คุน้เคยและนึกถึง คุ ้มค่าในสินค้าจ่ายไป เดินทางไปซ้ือสินคา้ได้ง่าย และมีการบริการท่ีดี มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบครัน  

ชญานิศ สุวฑัฒน (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางแบรนด์ใหม่ 
ประเภทดูแลผิวหน้า (ท่ีไม่ใช่เคาท์เตอร์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง อยูใ่นช่วงระหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 
แบรนด์ใหม่ ประเภทดูแลผิวหน้า (ท่ีไม่ใช่เคาท์เตอร์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นการโฆษณาผลิตภณัฑ์บนช่องทางท่ีหลากหลาย อีกทั้ง
ปัจจยัทางดา้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค กิจกรรมส่งเสริมการขายและความสะดวกในการซ้ืออยูใ่นระดบัมาก  

ปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีช่วย
ให้ผิวหนา้ขาว มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เคร่ืองส าอางท่ีช่วยให้ผิวหนา้
ขาว ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา และระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ช่วยให้ผิวหนา้ขาว ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัความมีช่ือเสียงและ ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
การจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีช่วยใหผ้ิวหนา้ขาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

ณิชาภา บุญสังข์ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 
นีเวียวิชาจ เอ็กตร้าไวท ์เดย ์ซีร่ัม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้านีเวียวิชาจ เอ็กตร้าไวท์ เดย ์ซีร่ัม ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้านีเวียวิชาจ เอ็กตร้าไวท์ เดย ์ซีร่ัม โดยปัจจยัทท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นราคาสะดวกสบายในการไปยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายโดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นท่ีเคย
ใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ชนิดครีม 
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย    

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
  

 
สมมติฐานการวิจัย 

(1) ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเวน่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์การซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ ์

บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตร
ของคอแครน (Cochran, 1977) ท าใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 

 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพ่ือผิวขาว

รูปแบบซอง ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินค้า (brand equity) 

- การรู้จกัตราสินคา้ (brand awareness)  

- การรับรู้คุณภาพ (perceived quality)  

- การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (brand association)  

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ (brand loyalty) 

ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้า (attitude) 

- ดา้นคุณลกัษณะ (attribute) 

- ดา้นคุณประโยชน์ (benefit) 

- ดา้นคุณค่า (value) 

 



8 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา 
โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้แบรนด์ผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรกคือ ลอรีอลั แบรนด์เกาหลี โอเลย ์โรจูคิส และสมูทโตะ 
ตามล าดบั นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้แบรนด์ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบ
ซอง ท่ีมีระดบัราคาอยู่ระหว่าง 31-40 บาท ส่วนความคิดเห็นต่อทศัคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาว
รูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเวน่โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นจะพบวา่ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงทศัคติท่ีมีต่อสินคา้ดา้นคุณประโยชน์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือทศัคติท่ีมี
ต่อสินคา้ดา้นคุณลกัษณะ และทศัคติท่ีมีต่อสินคา้ดา้นคุณค่ามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ส่วนระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่า
ตราสินคา้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากทุกด้าน :ซ่ึงด้านการรู้จกัตราสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ
คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุณภาพ คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้  และในดา้นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ตามล าดบั 
 ส าหรับการความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเวน่
อีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยเม่ือพิจารณาตามรายละเอียดจะ
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ค าถาม ซ่ึงก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าเพื่อ
ผิวขาวรูปแบบซองผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับแบรนด์อ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผูบ้ริโภค
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองเพราะมีส่วนผสมท่ีดีกว่าแบรนด์อ่ืน  ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัเท่านั้น ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองโดยค านึงถึงราคาเป็นหลกั สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคน
รอบขา้งมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซอง และผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองเพราะมีส่ือหรือพรีเซ็นเตอร์โฆษณามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า  
ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยมีทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ใน
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ทางบวกก็จะส่งผลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในทางบวก
เช่นเดียวกัน ส าหรับการวิเคราะห์ตามสสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นจริง ยอมรับ
สมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาว
รูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หากมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ในดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยง
กบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ในทางบวกก็จะส่งผลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาว
รูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในทางบวก ในขณะท่ีคุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุณภาพ พบว่าหาก
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในทางบวกก็จะส่งผลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้าน
เซเวน่อีเลฟเวน่ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุต ่ากวา่ 20 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 10,000 บาท ในส่วนของแบรนด์ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกใช้มากท่ีสุดคือ ลอรีอลั  อาจเพราะเป็นแบรนด์สินคา้ท่ีอยู่ในตลาด
ระดับบน และได้รับการยอมรับจากผูบ้ริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีมีคุณภาพในระดับสากล ซ่ึง
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการพฒันาสินค้าเพื่อให้มีระดับราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถจับต้องได้ ประกอบกับ 
เพศหญิงเป็นเพศท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพราะเป็นกลุ่มท่ีต้องมีการดูแลสภาพผิวหน้าเพื่อเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ และความมั่นใจให้กับตัวเอง หรือเป็นท่ียอมรับทางสังคม โดยราคาท่ีกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือ 
มากท่ีสุดคือ 31-40 บาท  
 ส่วนทศัคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  อยู่ในระดับ 
เห็นดว้ยมาก โดยผลการวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้แต่ละดา้น  พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 
ทศัคติท่ีมีต่อสินคา้ดา้นคุณประโยชน์มากท่ีสุด เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการอย่างแทจ้ริงของผูบ้ริโภคตอ้งมีคุณสมบติัหลกัท่ีส าคญั เช่น การท าให้ผิวหนา้ดูขาวขึ้น
อย่างชัดเจน สามารถฟ้ืนฟู บ ารุงหรือปรับสภาพผิวหน้าของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีมีการเผชิญกบัมลภาวะ 
ต่าง ๆ รองลงมาคือดา้นคุณลกัษณะ จากผลการศึกษาพบว่า ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ดา้นคุณลกัษณะทั้งในด้านทั้ง
ลกัษณะ เน้ือครีมท่ีไม่เหนียวเหนอะหนะ เน้ือครีมบางเบา เน้ือครีมแหง้เร็ว และลกัษณะของเน้ือครีมลา้งออกง่าย 
เป็นลกัษณะของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัและตอ้งการให้ผลิตภณัฑส์ามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการได ้โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเน้ือครีมตอ้งแห้งเร็วมากท่ีสุด ซ่ึงผลจากการศึกษา 
ในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ท่ีไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์แก่ลูกคา้
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ท่ีเกิดขึ้นในความรู้สึกของลูกคา้ คือ คุณประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ียงั
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชญานิศ สุวฑัฒน (2558) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางแบรนด์ใหม่ ประเภทดูแลผิวหน้า (ท่ีไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคผ่านทาง ช่องทาง
ออนไลน ์พบวา่ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี ตรงกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค มีผลลพัธ์ท่ีดีจนรู้สึกได ้จะช่วยเพิ่มโอกาส
ในการตดัสินใจซ้ือมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ได ้ย่อมมีความเช่ือมัน่
และมัน่ใจวา่สินคา้นั้นยอ่มมีคุณโยชน์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้นอกจากน้ีทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ท่ีท า
ใหผู้บ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย คือ ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ดา้นคุณค่า ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ
ท่ีมีต่อสินคา้ทั้งในดา้นมีส่วนผสมท่ีปลอดภยัไร้สารตกคา้ง ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดีกว่าแบรนด์อ่ืน เห็นผลลพัธ์ท่ี
รวดเร็ว ใช้แลว้ไม่มีอาการแพห้รือระคายเคืองอยู่ในเกณฑ์มาก เน่ืองจากปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้คือความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขา้วรูปแบบซอง  
 ส่วนความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรู้จกั
ตราสินคา้ในทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัการจดจ าตราผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ได้มากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีซ้ือหรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์นแบรนดน์ั้นหรืออาจจดจ าไดจ้ากการหาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ท่ีกล่าวว่า หากผูบ้ริโภคมีการรู้จกั
ตราสินคา้ หรือคุน้เคยต่อตราสินคา้นั้น ย่อมมีโอกาสให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้ ด้านการรับรู้
คุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวการรับรู้คุณภาพอยู่ในระดบัมากทั้งในดา้นคุณสมบติัท่ีดีตรง
ความตอ้งการ ราคาและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ความปลอดภยั และแบรนด์ผลิตภณัฑท่ี์ท าให้เกิดความมัน่ใจใน
การตดัสินใจซ้ือ โดยให้ความส าคญักบัความมัน่ใจเม่ือใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้ารูปแบบซอง อาจเป็นเพราะ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้รูปแบบซองมีมาตรฐาน และการรับรองคุณภาพท่ีไม่แตกต่างจากผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
รูปแบบอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ ชญานิศ สุวฑัฒน (2558) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางแบรนด์ใหม่ ประเภทดูแลผิวหน้า (ท่ีไม่ใช่ -เคาน์เตอร์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคผ่านทางช่องทาง
ออนไลน ์พบวา่หากผลิตภณัฑมี์คุณสมบติั มีสารสกดัท่ีเป็นตวัออกฤทธ์ิชดัเจนจะช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจไดว้่า
ผลิตภณัฑ์ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งคุณสมบติั ความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือ ปริมาณและความ
คุม้ค่า จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไปของผูบ้ริโภค ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ อยู่ในระดบัมากในทุกดา้น ไดแ้ก่ ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท าใหเ้ช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ ตราสินคา้ของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อ
ผิวขาวรูปแบบซองบ่งบอกถึงความดูดีมีระดบั ตราสินคา้ของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท า
ใหรู้้สึกวา่สามารถแกไ้ขปัญหาผิวหนา้ได ้และตราสินคา้ของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท าให้
ท่านรู้สึกทนัสมยั (trendy) โดยผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญักบั การเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
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เพื่อผิวขาวรูปแบบซองจากตราสินคา้มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะตราสินคา้ท่ีได้รับความนิยม ตราสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียง หรือความเป็นเจา้ตลาดของตราสินคา้ เป็นเหตุจูงให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวหน้ารูปแบบซองได้โดยอาจไม่จ าเป็นตอ้งศึกษาหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติม เพราะมีความเช่ือมัน่หรือมัน่ใจใน 
ตราสินคา้อยู่แลว้ และผลจากการศึกษา ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัมากในทุกดา้น โดยผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญักบัการความภาคภูมิใจท่ีจะ
บอกต่อกบัผูอ่ื้นในตราผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้ารูปแบบซองท่ีใช้ อาจเป็นเพราะแบรนด์ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
รูปแบบซอง ลว้นเป็นแบรนดสิ์นคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป  
 ส าหรับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซอง โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์กับแบรนด์อ่ืน ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กฤตยา อุ่นอ่อน 
(2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของครีม
บ ารุงผิวหน้าแบรนด์อ่ืน ๆ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ของชิฟแมน และ คานุก (Schiffman Kanuk, 1994) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรม ทางกายภาพ การซ่ึงถือเป็น
กิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพ 

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาว
รูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ ในดา้นคุณลกัษณะ คุณประโยชน์ และดา้นคุณค่า มี
อิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือในทางบวก ซ่ึงหมายหมายถึงหากมีทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ในทิศทางบวกก็จะส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือในทิศทางเดียวกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ อดุลย ์จาตุรง
คกุล (2544) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการของผูบ้ริโภคจะมีทศันคติดา้นบวกต่อผลิตภณัฑ์ได้นั้น ผูบ้ริโภคจะมีการ
ประเมินทศันคติ จากการถามค าถามหรือการลงความเห็นจากพฤติกรรม ซ่ึงกระบวนการของผูบ้ริโภคจะมี
ทศันคติดา้นบวกต่อผลิตภณัฑน์ั้นทั้งหมดของพฤติกรรมผูโ้ภคจะมีความสอดคลอ้งกนักบัการซ้ือ การเสนอแนะ 
การแนะน ากบับุคคลอ่ืน การจดัล าดบัการประเมินผลความเช่ือถือและความตั้งใจ ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชญานิศ สุวฑัฒน (2558) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางแบรนด์ใหม่ ประเภท
ดูแลผิวหนา้ (ท่ีไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์  พบว่าผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดี 
ตรงกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค มีผลลพัธ์ท่ีดีจนรู้สึกได ้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สินคา้หากสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ ผูบ้ริโภคก็จะมี
ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑต่์อไป 
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จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเวน่อีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นของ
การรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ในทางบวกก็จะส่งผลตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในทางบวก สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
คุณค่าตราสินคา้ของ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ไดก้ล่าวว่าคุณค่าตราสินคา้ (brand equity) นั้นสามารถสร้างโดย
ผ่านองค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้นั้นไดจ้ากหลายแง่มุมทั้งในส่วนการรับรู้ (perceptual part) และในส่วน
ของพฤติกรรม (behavioral part) ของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) และ 
สราวุธ  หลิมไชยกุล (2552) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคใชคุ้ณค่าตราสินคา้ มาเป็นปัจจยัเพื่อช่วยในการตดัสินใจ โดยให้
ความส าคญักบัความมัน่ใจว่าครีมบ ารุงผิวหนา้ท่ีใชมี้ความปลอดภยั มีคุณภาพและส่วนผสมในแบรนด์ท่ีใช้ท า
ให้เกิดการมัน่ใจในการซ้ือและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในส่วนของดา้นการรับรู้คุณภาพ พบว่าหากผูบ้ริโภคมี
การรับรู้ในทางบวกก็จะส่งผลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเวน่
ในทิศทางตรงกันขา้ม ซ่ึงมีความแตกต่างกับงานวิจยัของ กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) และ สราวุธ  หลิมไชยกุล 
(2552) ท่ีหากผูบ้ริโภครับรู้คุณภาพของสินคา้มากจะส่งผลตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบ
ซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหากผูบ้ริโภครับรู้คุณภาพสูง จะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเวน่ลดลง ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจค านึงถึง
ความคุ ้มค่า หากผูบ้ริโภคสามารถรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซองได้มาก  
อาจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวในรูปแบบแบบกระปุกหรือรูปแบบอ่ืนท่ีมีปริมาณมากกวา่ หรือมี
ความคุม้ค่ามากกวา่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 

  (1) จากการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาว
รูปแบบซองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณลักษณะและด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วย เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัใกลเ้คียงกบัปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด ในเร่ือง
ของครีมแห้งท่ีตอ้งแห้งเร็ว เพราะจากสภาพแวดลอ้มหรือสภาพอากาศท่ีร้อนอาจท าให้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภคได้ และผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีส่วนผสมท่ีอาจท าให้เกิดการระคายเคืองหรืออากการแพ ้ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้ผูบ้ริโภคสามารถมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมท่ีปลอดภยั หรือมี
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การรับประกนัจากองคก์ร หรือหน่วยงาน และท่ีส าคญัควรมีการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคสามารถมัน่ใจท่ีจะเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบของการน าเสนอควรมีความชัดเจนซ่ึงอาจแสดงให้เห็นอย่างเด่ยชัดบนบรรจุภัณฑ์  
(2) จากการศึกษาคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการรู้จกั
ตราสินคา้มากท่ีสุด ซ่ึงการผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคสามารถจดจ าตราผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ได้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ดงันั้นผูป้ระกอบควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกคา้เก่า คือการยดึมัน่ในภาพลกัษณ์หรือต าแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เก่า ทั้งน้ีควรพฒันาหรือเพิ่มการส่ือสารให้มากขึ้น หรือให้ตรงกบักลุ่ม
ลูกคา้มากขึ้น โดยส่ือให้ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจ และจดจ าถึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตราสินคา้ เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคพบเห็นผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองท่ีใชจ้ากโทรทศัน์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา หรือส่ือออนไลน์เป็นประจ า อยู่ล  าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด (3) ผูป้ระกอบการควรพฒันาสินคา้สินคา้ให้มีความ
แตกต่างกบัผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดบรรจุภณัฑใ์หญ่โดยน าเสนอเนน้ใหเ้ห็นถึงจุดเด่นดา้นราคาท่ีถูกกว่าและสะดวก
ต่อการพกพาง่ายต่อการใช้งานและการเก็บรักษา เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคให้มี
ความภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อผิวขาวรูปแบบซองมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) การศึกษาคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัควรท าการศึกษาท่ีครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้ากลุ่มอ่ืน เช่น 
กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อลดเลือนร้ิวรอย กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อความชุ่มช่ืน เป็นตน้ เพื่อให้เกิด
มุมมองท่ีครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น (2)ใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยั เช่น การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริโภคแบบกลุ่ม สัมภาษณ์ผูท่ี้มีความพนักงานร้านสาขา บุคคลหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันาสินคา้ และกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงการส่ือสารต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้
มองเห็นภาพรวมของแนวคิดท่ีจะใชใ้นการปฏิบติัหรือพฒันา หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเพิ่มเติมกบัมาตรวดั
เชิงส ารวจอีกคร้ัง ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและเป็นจริงมากขึ้น 
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