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บทคัดย่อ 
 กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสม
ของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร (2) เพื่อ
ศึกษำกำรตัดสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษำ
ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัม
บ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมี
ส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ท่ีอำศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ 
ค่ำควำมถ่ี ค่ำเฉล่ีย และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน มีกำรทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำง จะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ โดย
ใชว้ิธีของ LSD และสถิติกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   
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 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีเพศต่ำงกนั น่ำจะมีกำรตดัสินใจซ้ือ
เซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และ
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่ำงกนั น่ำจะมีกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืช
กญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ต่ำงกนั และปัจจยัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดและปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ี
มีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ค าส าคัญ:  ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด  กำรยอมรับเทคโนโลย ี กำรตดัสินใจซ้ือ 
   

Abstract 
 The objectives of this research were (1) To study the purchase decision for facial 
treatment serum containing hemp extract (CBD) online channel for consumers in Bangkok. (2) To 
study the purchase decision for facial treatment serum containing hemp extract (CBD) online 
channel for consumers in Bangkok classified by personal factors., and (3) To study marketing mix 
factors and technology acceptance model factors affecting the purchase decision for facial 
treatment serum containing hemp extract (CBD) online channel for consumers in Bangkok. 
 The sample group were 400 consumers who bought or used to buy facial treatment serum 
containing hemp extract (CBD) who live in Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for 
collecting the data. The data collected were analyzed by using the percentage, frequency, mean, 
standard deviation. The hypothesis were tested by One-way ANOVA (F-test), in case of it had 
statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis of 
each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression. 
 The result of hypothesis testing showed that individual factors, such as gender and 
different affecting the purchase decision for facial treatment serum containing hemp extract 
(CBD) online channel for consumers in Bangkok. However, the difference age, status, education, 
occupation and income does not affecting the purchase decision for facial treatment serum 
containing hemp extract (CBD) online channel for consumers in Bangkok. The marketing mix 
factors and Technology acceptance model affecting the purchase decision for facial treatment 
serum containing hemp extract (CBD) online channel for consumers in Bangkok.     
Keywords: Marketing Mix Factor, Technology Acceptance Model, the Purchase Decision 
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บทน า 
 ปัจจุบนักระแสของกำรรักษำสุขภำพและควำมงำม ท ำให้ผูบ้ริโภคหันมำใส่ใจในเร่ืองของ
กำรดูแลตวัเองมำกยิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรให้ควำมส ำคญักบัภำพลกัษณ์ภำยนอกท่ีจะเป็นตวัสะทอ้น
ให้เห็นถึงกำรมีบุคลิกภำพท่ีดีในสำยตำของผูพ้บเห็น  ช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมมัน่ใจและเป็นกำร
เพิ่มโอกำสท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในเร่ืองต่ำง ๆ ในชีวิต รวมไปถึงกำรไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม
มำกยิ่งขึ้น ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป  ควำมทันสมยัของ
ระบบกำรติดต่อส่ือสำรและเทคโนโลยีท ำให้ผูบ้ริโภคเขำ้ถึงขอ้มูลไดง้่ำยขึ้น เช่น กำรคน้หำขอ้มูล 
กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและกำรซ้ือสินคำ้ผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี
ของผูบ้ริโภคส่งผลท ำใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวกบัควำมงำมมีกำรเติบโตและมีกำรแข่งขนักนัอยำ่งมำกในช่วง
หลำยปีท่ีผำ่นมำ โดยขอ้มูลจำกศูนยพ์ยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ท่ีไดท้ ำ
กำรจดัอนัดบั 10 ธุรกิจท่ีโดดเด่น โดยประเมินจำกช่วงปี พ.ศ. 2565 พบว่ำ ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสุขภำพ
และควำมงำม และธุรกิจกำรซ้ือขำยผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจท่ีมำแรงครองอนัดบัท่ี 1 ร่วมกนั 
ติดต่อกนัมำนำนหลำยปี เพรำะมีปัจจยัสนบัสนุนที่ส ำคญัจำกสถำนกำรณ์ระบำดของไวรัสโควิด-
19 ที่มีส่วนช่วยให้กำรวิจยัและพฒันำยำ รักษำโรค วคัซีน  และนวตักรรมทำงกำรแพทยใ์ห้มี
คุณภำพสูงขึ้น (สถำบนัยทุธศำสตร์กำรคำ้ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย, 2565, หนำ้ 2) 
 ตลำดเคร่ืองส ำอำง กลุ่มใหญ่ของตลำดเคร่ืองส ำอำงคือ กลุ่มกำรดูแลผิวหน้ำ เคร่ืองส ำอำง
ดูแลผิวหน้ำสำมำรถขำยได้ตั้ งแต่ช่วงวยัรุ่น ไปจนถึงช่วงสูงวยั ซ่ึงแต่ละสภำพผิวหน้ำจะเป็น
เคร่ืองส ำอำงท่ีตอ้งดูแลแตกต่ำงกนัไป เม่ือตลำดมีขนำดใหญ่ขึ้นจึงเกิดผูป้ระกอบกำรเป็นจ ำนวน
มำก ท ำให้เกิดปัญหำผลิตภณัฑก์ว่ำ 50% ในตลำดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงท่ีมีส่วนผสมของสำร
ต้องห้ำมสำรเคมีท่ีทำงองค์กำรอำหำรและยำห้ำมใส่ในเคร่ืองส ำอำง  ท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ซ่ึงถูกออกแบบมำโดยใชส่้วนผสมจำกธรรมชำติ เพื่อเป็น
ทำงเลือกใหม่ให้กับผูบ้ริโภคท่ีมีควำมกังวลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีอำจผสมสำรเคมีตอ้งห้ำมหรือ
สำรเคมีท่ีอำจก่อเกิดกำรแพท้ั้ งต่อผิวหน้ำและผิวกำย อีกทั้งในปัจจุบันกระแสด้ำนควำมสวยทั้ง
ภำยนอกและภำยใน กระแสควำมใส่ใจควำมงำมและสุขภำพ ก ำลงัมำแรงควบคู่กนัท ำให้ทัว่โลกหัน
มำสนใจต่อกระแสผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) และหนัมำใส่
ใจเร่ือง Green Medicine ยิ่งขึ้น รวมไปถึงผูบ้ริโภคชำวไทยท่ีเร่ิมให้ควำมสนใจกับผลิตภณัฑ์ดูแล
ผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) เป็นอย่ำงมำกตลำดน้ีเป็นตลำดท่ีมีควำมส ำคญั
อย่ำงมำก โดยเฉพำะตลำดผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกญัชง (CBD) ท่ี
ตอนน้ีมีกระแสตอบรับท่ีดีเป็นอยำ่งมำก แต่ในทำงกลบักนัประเทศไทยถือไดว้ำ่ผลิตภณัฑดู์แลผิวท่ี
มีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ยงัคงมีผูป้ระกอบกำรเพียงนอ้ยรำยสวนทำงกบัควำม 
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ตอ้งกำรท่ีมีแนวโนม้จะเพิ่มมำกขึ้นในอนำคตอนัใกล ้
 ดงันั้นผูวิ้จยั จึงเลง็เห็นวำ่ตลำดผลิตภณัฑค์วำมงำม ในกลุ่มสกินแคร์ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวหนำ้
มีอัตรำกำรเติบโต  และกำรแข่งขันในตลำดค่อนข้ำงสูง  และจำกกำรท่ีผู ้บ ริโภคเน้นสินค้ำ
หลำกหลำยขึ้น โดยยดึติดต่อตรำสินคำ้นอ้ยลง และมุ่งเนน้ไปทำงดำ้นคุณภำพและรำคำมำกขึ้น ซ้ือ
ช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรตอ้งน ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ปัจจยักำร
ยอมรับเทคโนโลยี เพื่อกระตุน้ให้เกิดกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดั
พืชกญัชง (CBD) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและกำร
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกำรในกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย วำงแผนพัฒนำและ
ก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบักำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ของผูบ้ริโภค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) 
ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  
 2. เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) 
ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและกำร
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกำรวิจยัมีขอบเขตของกำรวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตของประชำกร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสม
ของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ท่ีอำศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 
 2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำและประเด็นในกำรศึกษำเพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
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และกำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดั
พืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัต่ำง ๆ 
โดยกำรศึกษำคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี  
 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และ
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำง
กำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด และปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดำ้นทศันคติต่อ
กำรใชง้ำนระบบ ดำ้นกำรรับรู้ควำมง่ำย และดำ้นกำรรับรู้ประโยชน์ 
 ตวัแปรตำม คือ กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อท ำให้ผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งทรำบถึงปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร และน ำผลวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์เพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจ รวมถึงใชใ้นกำรปรับเปล่ียนส่วนประสมทำงกำรตลำดของเซร่ัมบ ำรุงผิวให้
สอดคลอ้งกบักำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) รวมถึง
ปรับปรุงและพฒันำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีจะใชใ้นกำรดึงดูดและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
และสำมำรถตอบสนองตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคได ้
 2. เพื่อท ำให้ผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งทรำบถึงปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร และน ำผลกำรวิจยัท่ีไดไ้ปพฒันำเทคโนโลยใีหมี้ควำมทนัสมยั 
 3. เพื่อท ำให้ผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งทรำบถึงแนวโน้มและควำมตอ้งกำรในอนำคตของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุงและพฒันำ
สินคำ้ใหส้อดคลอ้งและสำมำรถตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง กระบวนกำรหรือพฤติกรรมกำรตดัสินใจกำรซ้ือ กำรใช ้และ
กำรประเมินผลกำรใชสิ้นคำ้หรือบริกำรของบุคคล นกักำรตลำดจึงควรศึกษำถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค
โดยเร่ิมตน้กำรศึกษำควำมหมำยและบทบำทของบุคคล ซ่ึงบทบำทของผูบ้ริโภคจะแบ่งออกเป็น 5 
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ลกัษณะได้แก่ ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช้ (ฉัตรยำพร เสมอใจ (2550, หน้ำ 20) 
และ Engel, James F. Blackwell, Roger D. Miniard, Paul W. (1993, p. 4)  
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (1997, p. 92 อ้ำงถึงใน เปรมกมล หงษ์ยนต์, 2562, หน้ำ 12) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ส่วน
ประสมทำงกำรตลำด  (Marketing Mix) หมำยถึง เคร่ืองมือทำงกำรตลำดท่ีควบคุมได้น ำมำใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย และส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ยงัเป็นแนวคิดท่ีส ำคญัทำงกำรตลำดสมยัใหม่ ซ่ึงแนวคิดเร่ืองส่วนประสมทำงกำรตลำดน้ีมีบทบำท
ส ำคัญทำงกำรตลำด เพรำะเป็นกำรรวมกำรตัดสินใจทำงกำรตลำดทั้ งหมดเพื่อน ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน เพื่อให้ธุรกิจสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของตลำดเป้ำหมำย เรียกว่ำส่วนประสมทำง
กำรตลำดว่ำ 7P’s ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ีจะท ำหน้ำท่ีร่วมกนัในกำรส่ือข่ำวสำรทำงกำรตลำด
ให้แก่ผูรั้บสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) รำคำ 
(Price) สถำนท่ีหรือช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Promotion) ซ่ึงส่วน
ประสมทำงกำรตลำดมีส่วนช่วยกระตุน้และสร้ำงกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีควำมสัมพนัธ์ต่อ
กำรเกิดกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริกำรของผูบ้ริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
 ทฤษฎีกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีท่ีได้
พฒันำต่อยอดจำกทฤษฎีกำรกระท ำดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein 
and Ajzen (1975, pp. 11-19) ท่ีอธิบำยพฤติกรรมของบุคคล สำมำรถอธิบำยไดจ้ำกกำรวดัควำมเช่ือ 
(Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และควำมตั้ งใจกระท ำ (Intention) ซ่ึงผลของควำมตั้ งใจกระท ำ
ก่อให้เกิดกำรกระท ำนั้นขึ้น และ Davis ไดน้ ำมำใชใ้นกำรอธิบำยกำรยอมรับระบบสำรสนเทศและ
พฒันำจนเป็นโมเดลกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจแสดงพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบดว้ย 4 ประกำร ดงัน้ี 1. ตวั
แปรภำยนอก (External Variables) 2. กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Perceived 
Usefulness: PU) 3. กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยต่อกำรใช้ เทคโนโลยี  (Perceived Ease of Use: PEOU) 4. 
ทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำน (Attitude Toward Using: ATT) (ธนวรรณ ส ำนวนกลำง, 2559, หนำ้ 11) 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 ขั้นตอนกำรตดัสินใจ (Buying Decision Process) โดยมีล ำดบักระบวนกำร 5 ขั้นตอนดงัน้ี
(1) กำรตระหนักถึงปัญหำ (2) กำรเสำะแสวงหำขอ้มูล (3) กำรประเมินทำงเลือก  (4) กำรตดัสินใจ
ซ้ือ และ (5) พฤติกรรมหลงักำรซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, หนำ้ 83) 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจยัในคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัแบบไม่ทดลอง เป็นกำรวิจยัท่ีมีกำรศึกษำตำมสภำพท่ีเป็นไป
ตำมธรรมชำติ โดยไม่มีกำรจัดกระท ำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็น กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำมแบบวิจยัตดัขวำง (Cross Sectional studies) คือ เป็นกำรเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลำใด
เวลำหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เค ร่ืองมือในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) มำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ดว้ยวิธีกำรทำงสถิติ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อำยุ 
- สถำนภำพ  
- ระดบักำรศึกษำ 
- อำชีพ 
- รำยได ้
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดำ้นผลิตภณัฑ ์
- ดำ้นรำคำ 
- ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
- ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
 
 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
- ทศันคติต่อกำรใชง้ำนระบบ 
- กำรรับรู้ควำมง่ำย 
- กำรรับรู้ประโยชน์ 
 
 

กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ 
ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมี
ส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ท่ีอำศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ทั้งน้ีไม่สำมำรถทรำบ
จ ำนวนประชำกรท่ีแทจ้ริงได ้ผูว้ิจยัจึงสุ่มตวัอย่ำงแบบบงัเอิญหรือสะดวก ใชว้ิธีกำรหำขนำดกลุ่ม
ตวัอย่ำง เน่ืองจำกประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนำด
ตวัอย่ำงสำมำรถค ำนวณไดจ้ำกสูตรไม่ทรำบขนำดตวัอย่ำงของ W.G. Cochran (1977) โดยก ำหนด
ระดับค่ำควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่ำควำมคลำดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยำ วำนิชยบ์ัญชำ, 
2549, หนำ้ 74) ไดข้นำดของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัประกอบดว้ย 
 1. แบบสอบถำมแบบปลำยเปิดและปิด โดยมีรำยละเอียด 
     1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบั
กำรศึกษำ อำชีพ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยี่ห้อเลือกใช้เซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืช
กญัชง (CBD) และวตัถุประสงค์ในกำรใช้เซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกญัชง 
(CBD) ซ่ึงเป็นค ำถำมแบบปลำยปิดแบบตรวจสอบรำยกำร ก ำหนดให้ผู ้ตอบแบบสอบถำม
เลือกตอบเพียงแค่ 1 ค  ำตอบ 
     1.2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัม
บ ำรุงผิวหน้ำท่ี มี ส่ วนผสมของพืชกัญชง  (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
(Place) และกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) มีจ ำนวนขอ้ค ำถำมทั้งหมด 12 ขอ้ โดยมีเกณฑ์กำร
ให้คะแนนเพื่อตีควำมหมำยดงัน้ี 5 = ระดบัควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด, 4 = ระดบัควำมคิดเห็นมำก, 3 = 
ระดบัควำมคิดเห็นปำนกลำง, 2 = ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ย, 1 = ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
     1.3 กำรประเมินเก่ียวกับปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือเซร่ัม
บ ำรุงผิวหน้ำท่ี มี ส่ วนผสมของพืชกัญชง  (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงประกอบดว้ย ทศันคติต่อกำรใชง้ำนระบบ (Attitude Toward Technology) กำร
รับรู้ควำมง่ำย (Perceived Ease of Use) และกำรรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) มีจ ำนวนขอ้
ค ำถำมทั้งหมด 9 ขอ้ โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อตีควำมหมำยดงัน้ี 5 = ระดบัควำมคิดเห็นมำก
ท่ีสุด, 4 = ระดบัควำมคิดเห็นมำก, 3 = ระดบัควำมคิดเห็นปำนกลำง, 2 = ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ย, 1 
= ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
     1.4 กำรประเมินเก่ียวกับกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของพืชกัญชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนขอ้ค ำถำมทั้งหมด 3 ขอ้ 
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อตีควำมหมำยดงัน้ี 5 = ระดบัควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด, 4 = ระดบัควำม
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คิดเห็นมำก, 3 = ระดบัควำมคิดเห็นปำนกลำง, 2 = ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ย, 1 = ระดบัควำมคิดเห็น
นอ้ยท่ีสุด 
     1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉล่ียกำรประเมินแบ่งออกเป็น  5 ระดับ  เพื่อใช้ตีควำมหมำย
ดงัต่อไปน้ี ค่ำเฉล่ีย 1.00-1.80 มีควำมคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด, 1.81-2.60, มีควำมคิดเห็นในระดบั
น้อย, 2.61-3.40 มีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง, 3.41-4.20, มีควำมคิดเห็นในระดับมำก, 4.21-
5.00 มีควำมคิดเห็นในระดบัมำกท่ีสุด 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล  
     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชก้ำรวิเครำะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
         1.1 ใชค้่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำควำมถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบักำรวดัเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 
         1.2 ใช้ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ี
มีระดบักำรวดัเชิงปริมำณ ได้แก่ ควำมคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ปัจจยักำร
ยอมรับเทคโนโลย ีและกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) 
     2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
         2.1 ทดสอบควำมต่ำงของประชำกรมำกกว่ำสองกลุ่ม ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเซร่ัม
บ ำรุงผิวหนำ้ จ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใช้
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำง
จะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่โดยใชว้ิธีของ LSD 
         2.2 ศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของ
ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร จะใช้กำรวิ เครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลแบบสอบถำมเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและกำรยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกญัชง (CBD) 
ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปผลกำรวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลกำรวิเครำะห์กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง  
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(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก  
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนั น่ำจะมีกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมี
ส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ี
แตกต่ำงกนั 
ตาราง 1 ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืช
กญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

1. เพศ ระหวำ่งกลุ่ม 
ภำยในกลุ่ม 
รวม 

22.349 
180.582 
202.931 

2 
397 
399 

11.174 
0.455 

24.566 0.000* 

2. อำย ุ ระหวำ่งกลุ่ม 
ภำยในกลุ่ม 
รวม 

2.053 
200.878 
202.931 

3 
396 
399 

0.684 
0.507 

1.349 0.258 

3. สถำนภำพ ระหวำ่งกลุ่ม 
ภำยในกลุ่ม 
รวม 

2.074 
200.857 
202.931 

3 
396 
399 

0.691 
0.507 

1.363 0.254 

4. ระดบักำรศึกษำ ระหวำ่งกลุ่ม 
ภำยในกลุ่ม 
รวม 

2.869 
200.062 
202.931 

4 
395 
399 

0.717 
0.506 

1.416 0.228 

5. อำชีพ ระหวำ่งกลุ่ม  
ภำยในกลุ่ม 

รวม 

6.015 
196.916 
202.931 

11 
388 
399 

0.547 
0.508 

1.077 0.378 

6. รำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ระหวำ่งกลุ่ม  
ภำยในกลุ่ม 

รวม 

3.778 
199.153 
202.931 

6 
393 
399 

0.630 
0.507 

1.242 0.284 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ผูบ้ริโภคท่ีมีอำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่ำงกนั มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) 
ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกนั แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่ำงกนั มี
ผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อ
กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ตาราง 2 กำรวิเครำะห์พหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและ
ปัจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยี 

B Std. 
Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 0.330 0.179  1.838 0.067 67.139 0.000* 
ผลิตภณัฑ ์ 0.232 0.057 0.205 4.073 0.000*   
รำคำ 0.135 0.060 0.122 2.226 0.027*   
ช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย 

0.071 0.062 0.067 1.133 0.258   

กำรส่งเสริม
กำรตลำด 

0.216 0.058 0.199 3.696 0.000*   

ทศันคติต่อกำรใช้
งำนระบบ 

0.053 0.052 0.051 1.025 0.306   

กำรรับรู้ควำมง่ำย 0.263 0.056 0.266 4.713 0.000*   
กำรรับรู้ประโยชน์ -0.028 0.063 -0.026 -0.438 0.662   
 R = 0.738, R2 = 0.545, Adjusted R Square = 0.537, SEE = 0.485 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 จำกขอ้มูลตำมตำรำงกำรวิเครำะห์พหุคูณ สำมำรถสร้ำงสมกำรถดถอย ไดด้งัน้ี   
 กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร = 0.330 + 0.263 (ด้ำนกำรรับรู้ควำมง่ำย) + 0.232 
(ดำ้นผลิตภณัฑ)์ + 0.216 (ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด) + 0.135 (ดำ้นรำคำ) 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีมีผล
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลกำรศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยำพร เสมอใจ (2550, หน้ำ 30) ได้กล่ำวไวว้่ำ กำรตัดสินใจซ้ือ คือ 
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ของผูบ้ริโภคในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้หรือบริกำรในระยะเวลำหน่ึงจำก
ควำมตอ้งกำรและขอ้มูลท่ีมีอยู่ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรมีอยู่ ซ่ึงมีควำมต่ำงกนัออกไปขึ้นอยูก่บั
ชนิดของสินคำ้และบริกำรนั้น ๆ 
 2. ผลกำรศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง 
(CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงพบว่ำปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นอำย ุ
สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่ำงกนั มีกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัม
บ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ไม่ต่ำงกนั แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศท่ีแตกต่ำงกนั มีกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุง
ผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอ้งกับงำนวิจยัของ 
ชญัญรัสย ์ชมพูทอง (2562) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ือง กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ
ของประชำกรในอ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ประชำกรใน
จงัหวดันนทบุรีท่ีมีเพศต่ำงกนั ท ำให้กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวหนำ้ ต่ำงกนั และ
ประชำกรในจังหวดันนทบุรี ท่ีมีรำยได้ต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ำรุง
ผิวหนำ้ไม่ต่ำงกนั 
 3. ผลกำรศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ี
มีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำกเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในกำรฟ้ืนบ ำรุง



13 

ผิวไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถใชไ้ดใ้นปริมำณน้อย เพียงไม่ก่ีหยด ยงัคงให้ผลลพัธ์ท่ีดี และ
เซร่ัมมีโมเลกุลขนำดเล็กจึงสำมำรถซึมซับเขำ้สู่ผิวไดอ้ย่ำงรวดเร็วและล ้ำลึกถึงระดบัโครงสร้ำงผิว 
ดว้ยเหตุน้ีเซร่ัมจึงมอบประโยชน์ของสำรสกดัและส่วนผสมในกำรบ ำรุงต่ำง ๆใหแ้ก่ผิวไดเ้ป็นอยำ่ง
ดี เซร่ัมมีหลำกหลำยประเภทให้เลือกใช้งำน ท่ีตอบโจทยใ์นกำรแกปั้ญหำดูแลผิวเฉพำะจุดอย่ำง
เจำะจง เพรำะเซร่ัมมีส่วนผสมของสำรส ำคญัท่ีเขม้ขน้ พร้อมทั้งมีขนำดโมเลกุลเล็กมำก ท ำให้ซึม
ซบัเขำ้สู่ผิวไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ตรงเขำ้ไปแกไ้ขปัญหำผิวไดจ้ำกภำยใน นอกจำกน้ี รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
เป็นส่ิงท่ีสำมำรถสะทอ้นควำมน่ำเช่ือถือได ้ผูวิ้จยัจึงท ำกำรซ้ือ-ขำยผำ่นช่องทำงออนไลน์ โดยผูว้ิจยั
เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์จำกกำรดูรีวิวของผูใ้ช้จริง อย่ำงไรก็ตำม เซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำออนไลน์มีควำม
หลำกหลำย ผูว้ิจยัพบวำ่ ปัจจุบนัมีตรำสินคำ้ท่ีหลำกหลำย เพรำะฉะนั้นผลิตภณัฑท่ี์เหมำะสมกบัเรำ
ไม่ไดมี้เพียงตวัเดียว ดงันั้นส่ิงท่ีใช้ในกำรตดัสินในซ้ืออีกอย่ำงคือเร่ืองควำมรู้สึกท่ีมีต่อตรำสินคำ้
และผลิตภณัฑ ์นอกจำกน้ีเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ออนไลน์สำมำรถสั่งซ้ือไดง้่ำย ซ่ึงกำรเลือกซ้ือในแต่ละ
คร้ังนั้นจะดูสูตรท่ีเหมำะกบัผิวหนำ้ตนเอง ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำร ดงันั้น ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญั
กับกำรเลือกซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำ รวมทั้ งปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดในกำรเลือกซ้ือ จึงให้
ควำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดอย่ำงมำก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2541, หนำ้ 128-130) ท่ีระบุไวใ้นแบบจ ำลองผูบ้ริโภควำ่ ส่ิงกระตุน้ทำงกำรตลำดเป็นส่ิง
ท่ีสำมำรถควบคุมและตอ้งจดัให้มีขึ้น เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด และ
เป็นเหตุจูงในใหเ้กิดกำรซ้ือสินคำ้ 
 4. ผลกำรศึกษำปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมี
ส่วนผสมของสำรสกัดพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้ งน้ี เน่ืองมำจำกทฤษฎีกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีท่ีไดพ้ฒันำต่อยอดจำกทฤษฎีกำรกระท ำดว้ยเหตุผล (Theory 
of Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975, pp. 11-19) ท่ีอธิบำยพฤติกรรมของ
บุคคล สำมำรถอธิบำยไดจ้ำกกำรวดัควำมเช่ือ เจตคติ และควำมตั้งใจกระท ำ ซ่ึงผลของควำมตั้งใจ
กระท ำก่อใหเ้กิดกำรกระท ำนั้นขึ้น นอกจำกน้ี กำรยอมรับกำรใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคลมีผลมำจำก 2 
ปัจจยั คือ กำรรับรู้ถึงประโยชน์ กำรรับรู้ในกำรใชง้ำนง่ำย ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัทศันคติท่ีมีต่อกำรใช้
เทคโนโลยี แลว้จะส่งผลไปยงัพฤติกรรมควำมตั้งใจหรือแนวโนม้จะใชง้ำน จำกนั้นจึงเกิดกำรใชง้ำน
จริง (ธนวรรณ ส ำนวนกลำง, 2559, หนำ้ 11) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส ำหรับน ำผลกำรวิจยัไปใช ้
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 1. ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญักับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
เซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นผลิตภณัฑใ์นภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก และผูบ้ริโภคเลือกเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ี
มีส่วนผสมของพืชกญัชง (CBD) ทำงออนไลน์เพรำะตรำสินคำ้ (Brand) มีควำมน่ำเช่ือถือและเป็นท่ี
ไวว้ำงใจส ำหรับลูกคำ้ ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรควรมีกำรสร้ำงแบรนด์สินคำ้ให้เป็นท่ีรู้จกัและมีควำม
น่ำเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบกำรควรมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เลือกใชส่้วนผสมท่ีดีมี
คุณภำพ  มีกำรผลินสินคำ้จำกโรงงำนท่ีไดรั้บมำตรฐำน มีกำรทดสอบมำตรฐำนคุณภำพสินคำ้และ
ควำมปลอดภยัก่อนท่ีจะน ำผลิตภณัฑอ์อกมำวำงจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
 2. ปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสม
ของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม
อยู่ในระดบัมำก ให้ควำมส ำคญักบัดำ้นกำรรับรู้ควำมง่ำย ท่ำนเช่ือวำ่กำรเลือกเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมี
ส่วนผสมของพืชกญัชง (CBD) ทำงออนไลน์จะท ำใหท้่ำนคน้หำสินคำ้ไดง้่ำย ดงันั้น ผูป้ระกอบกำร
จึงตอ้งมีระบบคน้หำสินคำ้อยูใ่นออนไลน์ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูซ้ื้อ  
 3. กำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ใหค้วำมส ำคญักบัท่ำน
จะแนะน ำคนใกลชิ้ด และคนในครอบครัวให้ใช้ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ำรุงผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของพืช
กญัชง (CBD) และซ้ือช่องทำงออนไลน์น้ี ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรเทคนิคทำงกำรตลำดท่ีจะมีบริกำร
เครือข่ำยสังคม เพื่อเพิ่มกำรรับรู้ในตรำสินคำ้ หรือเพื่อสร้ำงยอดขำยทำงกำรตลำด ผ่ำนกำรพูดแบบ
ปำกต่อปำก  
 ขอ้เสนอแนะกำรวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีกำรศึกษำตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นดว้ย ท่ีอำจจะส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุง
ผิวหน้ำท่ีมีส่วนผสมของสำรสกัดพืชกัญชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร เช่น ตวัแปรดำ้นพฤติกรรมกำรซ้ือ  ตวัแปรดำ้นควำมตั้งใจมำซ้ือสินคำ้ ดำ้นกำร
เปิดรับข่ำวสำร ดำ้นภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ ด้ำนควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และดำ้นกำรส่ือสำรท่ี
ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้ เพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ต่อไปในอนำคต 
 2. ควรท ำกำรศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีกวำ้งมำกขึ้น นอกเหนือจำกเขตกรุงเทพมหำนคร โดยท ำ
กำรส ำรวจพื้นท่ีเพิ่มเติมในส่วนของพื้นท่ีภูมิภำคต่ำง ๆ ด้วย และเพื่อน ำมำเปรียบเทียบระหว่ำง
ผูบ้ริโภคในแต่ละภูมิภำคนั้น ๆ เพื่อจะไดท้รำบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้
ท่ีมีส่วนผสมของสำรสกดัพืชกญัชง (CBD) ช่องทำงออนไลน์ของผูบ้ริโภค เพื่อไดแ้นวทำงท่ีเป็น
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ประโยชน์ในกำรท ำกำรตลำดใหก้บัธุรกิจเซร่ัมบ ำรุงผิวหนำ้ท่ีจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงออนไลน์ และใช้
ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ี 
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