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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้และพฤติกรรมใน

การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  400  คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะห์ผลท่ีเป็นเพศชาย 122 คน เพศหญิง 278 คน ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณสมบติัเพื่อบ ารุงเพ่ิมความชุ่มช้ืน 
25.2% เพื่อลดร้ิวรอยจุดด่างด า 20.4%  มีพฤติกรรมนิยมใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมจากธรรมชาติและสมุนไพรเป็นหลกั 
88.3% ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย4.6071 และการ
ส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.3224 โดยพบวา่เพศ ช่วงอายแุละระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั  เพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามส าคญัคุณสมบติัเน้ือครีมซึมซบัเร็วท่ีแตกต่าง
กนั ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีความตอ้งการพนกังานขายท่ีมีความรู้ในสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ช่วงระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นราคากบัคุณภาพท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
                                                                                            

ABSTRACT 
This research was aimed to study the factors which influence decision to buy facial cream and  behavior in buying 

of consumer who purchased facial cream  in Bangkok area  total of 400  people.By questionnaires were used  to collected data 
and analyzed results were male, 122 female, 278 people.Mostly with a focused on properties to nourish moisturize 25.2% to 
reduced wrinkles dark spots 20.4% .In addition, had a behavior used products natural  and  herbs ingredients were essentially 
88.3% .   In the marketing mix factor which effected buying decisions at the most 4.6071 that is products. Promotion effected 
buying decisions at the most 4.3224.The results found that gender age and education had effected to purchase a product which  
different. The differences of gender effected a property featured the cream absorbs quickly ,age effected required to staff with 
knowledge which different. And the differences of education was effected the decided on price and quality of different at 
significance level 0.05. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีมลภาวะต่างๆ เช่น ควนัรถ ฝุ่ น หรือแสงแดด ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการท าลายสุขภาพผิวหนา้ท าให้
มีร้ิวรอยแก่กวา่วยั หมองคล ้าข้ึนได ้ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนินชีวติของคนยคุใหม่ท่ีมีการพบปะส่ือสาร
กนัภายนอกมากข้ึน ท าให้คนส่วนใหญ่จึงตอ้งการให้ตนเองมีภาพลกัษณ์ทั้งผิวพรรณและหน้าตาท่ีดูดีเพื่อสร้างความ
มัน่ใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีให้กบัตนเองแนวโน้มของผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัให้ความส าคญัและใส่ใจในการ
บ ารุงเร่ืองสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณของตนเองเพ่ิมมากข้ึน (ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย,2554) ตลาดเคร่ืองส าอางมี
แนวโนม้การเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยพบวา่ส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองส าอางและความงามในประเทศไทย
ในปี 2559 มีมูลค่า 81,000 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46  มีอตัรา
เติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 5 (คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง,2559) และจากขอ้มูลของศูนยพ์ยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ไดมี้การวเิคราะห์และสนบัสนุนวา่ธุรกิจเคร่ืองส าอางและครีมบ ารุงผิว 
เป็นสาขาธุรกิจท่ีถูกจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 10 ของธุรกิจท่ีน่าสนใจลงทุน ประจ าปี 2559 (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ,2558) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองส าอางและครีมบ ารุงผิวในตลาดท่ีเติบโต
อย่างต่อเน่ืองทุกปี  (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2559) ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิานการวจิยั 
 สมมตฐิานที ่1 : ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ท่ีแตกต่างกนั  
 สมมตฐิานที่ 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 3 : ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
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กรอบงานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
                                                                                                                         

ภาพที ่1 กรอบความคดิวจิยั 
                  
วธีิการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และวิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรเพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 20-60 ปี จ านวน 5,957,596 คน 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส ามะโนประชากรและเคหะ, 2553)  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง เก็บขอ้มูลตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 – เดือนพฤจิกายน 2559 ทดสอบความเช่ือน่าเช่ือถือของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาค 
อลัฟ่าซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค อลัฟ่า ควรมากกวา่ 0.7  (กลัยาและฐิตา,2558) ผลทดสอบความเช่ือน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถามพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร มีค่าครอ
นบาค อลัฟ่า 0.829 และ 0.731 ตามล าดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS Version 23  ดว้ยการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)และ
สถิติเชิงอนุมานดว้ย ANOVA Analysis  
 
ผลการวจิยั 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ                                  ชาย 
                                         หญิง 

122 
278 

30.5 
69.5 

อายุ                                   21 - 30  ปี 
                                         31 - 40  ปี 
                                         41 – 50 ปี 

104 
220 
60 

26 
55 
15 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

 
 ส่วนประสมทางการตลาด 
 
พฤตกิรรมการซ้ือผลติภณัฑ์บ ารุง

ผวิหน้า 

การส่ือสารการตลาด 
แบบครบวงจร 

 
การตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์

บ ารุงผวิหน้า 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา                ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
                                         ปริญญาตรี 
                                         ปริญญาโท 

35 
279 
80 

8.8 
69.8 
20 

อาชีพ                               พนกังานบริษทัเอกชน 
                                         กิจการส่วนตวั 
                                         อาชีพอิสระ 

287 
53 
25 

71.8 
13.3 
6.3 

รายได้                               15,001-25,000 บาท 
                                         25,001-35,000 บาท 
                                         35,001-45,000 บาท 

135 
125 
67 

33.8 
31.3 
16.8 

 
 จากตารางท่ี1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 69.5%  มีอาย ุ31-40 ปี 55%  ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี69.8% อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 71.8%  รายไดต้่อเดือน 15,001-25,000 บาท 33.8%   

 
ตารางที ่2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤตกิรรมการเลือกซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้ผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า                            ทุกวนั 75.3 
ประเภทผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าทีไ่ด้รับความนิยม            บ ารุงเพ่ิมความชุ่มช้ืน  
                                                                                           ลดร้ิวรอยสิว จุดด่างด า 
                                                                                           บ ารุงลดรอยเห่ียวยน่ 
                                                                                           ครีมกนัแดด 
                                                                                           ทุกประเภท 

25.2 
20.4 
16.9 
16.3 
12.1 

ประเภทของส่วนผสมทีม่อียู่ภายในผลติภณัฑ์                 สารสกดัจากธรรมชาติและสมุนไพร 88.3 
คุณสมบัตทิีใ่ช้พจิารณาเลือกซ้ือผลติภณัฑ์                       คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
                                                                                          ราคาของผลิตภณัฑ ์
                                                                                          ส่วนผสมภายในของผลิตภณัฑ ์
                                                                                          สี,กล่ิน,สัมผสัท่ีดี 

32.2 
21.8 
18.4 
11.5 

จ านวนเงนิทีใ่ช้ในการซ้ือผลติภณัฑ์ในแต่ละคร้ัง              501-1,000 บาท 
                                                                                          1,001-1,500 บาท   
                                                                                          นอ้ยกวา่ 500 บาท 

47.3 
20.3 
17.3 

รูปแบบบรรจุภณัฑ์ทีน่ิยมเลือกซ้ือ                                    แบบกระปุก 
                                                                                          แบบหลอด 

48 
38.5 
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ตารางที ่2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
พฤตกิรรมการเลือกซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
สถานทีท่ีน่ิยมเลือกซ้ือ                                                      ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
                                                                                          ซ้ือผา่นช่องทางออนไลน ์
                                                                                          ร้านความงามและสุขภาพ เช่น Watson 
                                                                                          ร้านคา้สะดวกซ้ือ เช่น 7-eleven 

27.3 
25.3 
18.3 
17.3 

ส่ือทีม่อีทิธิพลต่อการเลือกซ้ือ                                          ตวัเอง                                78 
ประทบัใจในคุณภาพจะมกีารบอกต่อกบัผู้อ่ืน                  บอกต่อ 99.3 
 
 จากพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามดงัตารางท่ี 2 พบวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใชผ้ลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหนา้ทุกวนั โดยให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ประเภทให้ความชุ่มช้ืนท่ีค่าร้อยละ 25.2 รองลงมาท่ีใกลเ้คียงกนั คือลดร้ิว
รอยสิว จุดด่างด า ร้อยละ 20.4  นิยมใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติและสมุนไพรเป็นหลกั ร้อยละ 
88.3 คุณสมบติัท่ีใชพิ้จารณาเลือกซ้ือคือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 32.2 รองลงมาท่ีใกลเ้คียงกนัคือราคา 21.8  จ านวน
เงินท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังอยูท่ี่จ านวน 501-1,000 บาท ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ 1,001-1,500 บาท  20.3 ส่วนรูปแบบบรรจุภณัฑ์
ท่ีนิยมเลือกซ้ือเป็นรูปแบบกระปุก ร้อยละ 48 รองลงมา คือ แบบหลอด ร้อยละ 38.5  สถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือคือซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ ซ้ือผ่านช่องทางออนไลน ์ ร้อยละ 25.3 ส่วนผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์คือ ตวัเอง 
ร้อยละ 78  และหากมีความประทบัใจในคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะมีการบอกต่อ ร้อยละ 99.3  
 
ตารางที ่ 3   ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความส าคญัของกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามส่วนประสม 
  ทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั
ความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.6071 .39542 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการ 4.4020 .56692 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.3975 .56705 มากท่ีสุด 
ดา้นบุคลากร 4.3838 .68614 มาก 
ดา้นกายภาพ 4.3283 .62482 มาก 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 4.3113 .72201 มาก 
ดา้นส่งเสริมการขาย 4.0913 .64364 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของ
ผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดกับปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 
4.6071 รองลงมา คือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.4020  และดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.3975 ให้ระดบัความส าคญัมากมี
ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.3838 ดา้นกายภาพ ค่าเฉล่ีย 4.3283 ดา้นการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.3113 และดา้นส่งเสริมการ
ขาย ค่าเฉล่ีย 4.0913 
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ตารางที ่4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลต่อการรับรู้ของปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความส าคญั อนัดบั 
1. มีการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ใหม่ เช่น โปรโมชัน่
ลดราคา ซ้ือ 1 แถม 1 
2.มีการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้เก่า เช่น มีสิทธิพิเศษ
ส่วนลด 15%ใหก้บัลูกคา้เดิม มีบตัรสะสมแตม้ 
3.มีพนกังานขายคอยแนะน าสินคา้ 
4.การโฆษณาสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตโซเซียล เช่น 
เฟสบุ๊ค อินสตราแกม ไลน์ เวบ็ไซต ์
5.มีช่องทางการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต
โซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกม ไลน์ เวบ็ไซต ์
6.การมีโบรชวัร์แนะน าสินคา้ 

4.3224 
 

4.2550 
 

4.2075 
4.2000 

 
4.1825 

 
4.0525 

0.74826 
 

0.73575 
 

0.77521 
0.68276 

 
0.82820 

 
0.82853 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 
 

6 
รวม 4.2033 0.54705 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ปัจจยัดา้นการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นระดบั
มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.2033  เม่ือน ามาพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ 1 คือ มีการส่งเสริมการขายกับลูกค้าใหม่ เช่น 
โปรโมชั่นลดราคา ซ้ือ 1 แถม 1 ค่าเฉล่ีย 4.3224 อนัดับ 2 คือ มีการส่งเสริมการขายกับลูกค้าเก่า เช่น มีสิทธิพิเศษ
ส่วนลด 15%ใหก้บัลูกคา้เดิม มีบตัรสะสมแตม้ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.2550 อนัดบั 3 คือ มีพนกังานขายคอยแนะน า
สินคา้ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.2075 อนัดบั 4 คือ การโฆษณาสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตโซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค อินสต
ราแกมไลน์ และเวบ็ไซต ์อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.2000 อนัดบั 5 คือ มีช่องทางการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกม ไลน์ และเวบ็ไซต ์อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.1825 และ อนัดบั 6  คือ การมีโบรชวัร์
แนะน าสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.0525 
 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน สรุปได้ดงันี ้

สมมตฐิานที ่1 : ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑคุ์ณสมบติัเน้ือครีมซึมซบัเร็วท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของ 
  ผูบ้ริโภคระหวา่งเพศชายและหญิง 
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ Z P-Value ผลการทดสอบ 
เน้ือครีมซึมซบัเร็ว ไม่เหนียว ไม่ท้ิงคราบ -3.445 0.001* แตกต่างกนั 
หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่6  ค่าเฉล่ียและจ านวนผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑคุ์ณสมบติัเน้ือครีมซึมซบัเร็วท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ  
  ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค ระหวา่งเพศชายและหญิง 

คุณสมบัตเิน้ือครีมซึมซับเร็ว 
ไม่เหนียว ไม่ทิง้คราบ 

 
จ านวนคน 

 
ร้อยละ 

 
Mean Rank 

เพศ      ชาย 
            หญิง 
Total 

122 
278 
400 

30.50 
69.50 

176.24 
211.15 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 5 พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหนา้ดา้นผลิตภณัฑคุ์ณสมบติัเน้ือครีมซึมซบัเร็วท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑคุ์ณสมบติัเน้ือครีมซึมซบัเร็วคิดเป็นร้อยละ 69.50 ซ่ึงมากกวา่เพศชายคิดเป็นร้อยละ 30.50  ดงัตารางท่ี 6 
 

สมมตฐิานที่ 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่7  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลต่อการรับรู้ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
  บ ารุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นราคา 

ด้านราคา ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัผลการรับรู้ 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนั 

4.4975 
4.2975 

0.58382 
0.69296 

มาก 
มาก 

 
ตารางที ่8  ดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพจ าแนกช่วงระดบัการศึกษา  

ด้านราคา 
ช่วงระดบัการศึกษา 

ค่า F P-Value ผลการทดสอบ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.093 0.007 แตกต่างกนั 

หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 ตารางที ่9  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc Analysis) ระหวา่งช่วงระดบัการศึกษา 
ปัจจยัด้าน
ราคา 

ตวัแปรช่วงระดบัการศึกษา 
Mean 

Difference 
P-Value ผลการทดสอบ 

ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี -.35545* .001* แตกต่างกนั 
ปริญญาโท -.36607* .002* แตกต่างกนั 

หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี  9  พบวา่ ดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.4975 ผลการทดสอบสมมติฐานตารางท่ี 8  พบวา่ปัจจยัดา้นราคาในส่วนของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละช่วงระดบัการศึกษาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยช่วงระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีใหค้วามส าคญั
กับปัจจัยปัจจัยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพน้อยกว่าปริญญาตรี และช่วงระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีให้
ความส าคญักบัปัจจยัปัจจยัดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพนอ้ยกวา่ปริญญาโท  

  
ตารางที ่10  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลต่อการรับรู้ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
  บ ารุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการจดัจ าหน่าย 

ด้านการจดัจ าหน่าย ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัผลการรับรู้ 
มีความสะดวกในการสัง่ซ้ือสินคา้ไดท่ี้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกม และไลน ์

4.1725 0.84233 มาก 
 

 
ตารางที ่11  ดา้นการจดัจ าหน่ายในการสัง่ซ้ือสินคา้ไดท้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ  
  Oneway ANOVA   

ด้านการจดัจ าหน่าย 
อาชีพ 

ค่า F P-Value ผลการทดสอบ 
การสัง่ซ้ือสินคา้ไดท้างเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 0.957 0.444 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ดา้นการจดัจ าหน่ายดา้นมีความ
สะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ไดท่ี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกม และไลน์ มีระดบัผลการรับรู้มากท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.1725 และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ดา้นการจดัจ าหน่ายใน
การสั่งซ้ือสินคา้ไดท้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
ของผูบ้ริโภคในแต่ละอาชีพท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที ่12  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลต่อการรับรู้ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
  บ ารุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นบุคลากร 

ด้านบุคลากร ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัผลการรับรู้ 
พนกังานขายมีความรู้ในสินคา้อยา่งละเอียด 
พนกังานขายมีการแนะน าและสาธิตการใช ้

4.3975 
4.3700 

0.71468 
0.70665 

มาก 
มาก 
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ตารางที ่13 ปัจจยัดา้นบุคลากรพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้อยา่งละเอียดจ าแนกช่วงอายโุดยใชส้ถิติ Oneway ANOVA   

ด้านบุคลากร 
ช่วงอายุ 

ค่า F P-Value ผลการทดสอบ 
พนกังานขายมีความรู้ในสินคา้อยา่งละเอียด 2.517 0.041 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที ่14 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc Analysis) ระหวา่งช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ LSD 

ปัจจยัด้าน 
บุคลากร 

ตวัแปรช่วงอายุ 
Mean 

Difference 
P-Value ผลการทดสอบ 

พนักงานขายมี
ความรู้ในสินค้า
อย่างละเอยีด 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 51-60 ปี 1.16667* .005* แตกต่างกนั 
21-30 ปี 51-60 ปี .81731* .024* แตกต่างกนั 
31-40 ปี 51-60 ปี .92273* .010* แตกต่างกนั 
41-50 ปี 51-60 .95000* .010* แตกต่างกนั 

หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ดา้นบุคลากรมีผลต่อการรับคือ  
พนักงานขายมีความรู้ในสินค้าอย่างละเอียด ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 13 พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร
พนกังานขายมีความรู้ในสินคา้อยา่งละเอียด มีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงกลุ่มอายท่ีุระดบันยัส าคญั 0.05 ผลท่ีไดจ้าก
การทดสอบ คือ กลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีใหค้วามส าคญักบัปัจจยับุคลากรดา้นพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้อยา่งละเอียด
มากกว่าช่วงกลุ่มอายุ 51-60 ปี ช่วงกลุ่มอายุ 51-60 ปี ให้ความส าคญักับปัจจยับุคลากรด้านพนักงานขายมีความรู้ใน
สินคา้อยา่งละเอียดนอ้ยกวา่กลุ่มช่วงอาย ุ21-30 ปี ช่วงกลุ่มอาย ุ31-40 ปี และ ช่วงกลุ่มอาย ุ41-50 ปี 
 
 สมมติฐานที่ 3: ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 15 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค จ าแนก 
  ตามรายได ้

ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
รายได้ 

Chi-Square P-Value ผลการทดสอบ 
การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 11.693 0.039 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
 

- 1348 -



HMO20-10 

 

  สมมติฐานที่ 3.1 : ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดา้นมีการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ใหม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่16  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดา้นมีการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ใหม่มีผลต่อการตดัสินใจ 
  ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายได ้ 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
รายได้ 

ค่า F P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 

มีการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ใหม่ เช่น โปรโมชัน่ลดราคา,ซ้ือ 1 แถม 1 1.963 0.083 
ไม่แตกต่าง

กนั 
หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 16 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดา้นมีการ
ส่งเสริมการขายกับลูกคา้ใหม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคระหว่างช่วงรายได้ท่ีไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถ
อภิปรายได้ดังน้ี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับรายได้อยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท มีระดับ
การศึกษา คือ ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปนัดดา (2556 ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมปรับผิวขาวของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ ประเภทครีมบ ารุงเพ่ิมความชุ่มช้ืนและลดร้ิวรอยจุดด่างด า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณ
กมล(2544) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  ในส่วนประเภทของส่วนผสมท่ีมีอยู่
ภายในผลิตภณัฑท่ี์ชอบมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติและสมุนไพร พบวา่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของระพีพร(2556) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าสมุนไพร ส่วนดา้นคุณสมบัติท่ีใช้
พิจารณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยศสวดี (2554) 
กล่าวว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์มีความส าคญัถา้ผูข้ายพิจารณาเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพจะสามารถ
สร้างความสนใจให้กบัผูซ้ื้อได ้ และราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปุญญิสา (2558) ท่ีได้
ท าการศึกษาถึงการบ ารุงสุภาพด้านความงามและการรับรู้ความความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุง
ผิวหนา้ โดยกล่าวไวว้า่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด จ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใช้ในการซ้ือในแต่ละคร้ัง อยู่ในช่วงจ านวน 501-1,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชมพูนุช (2558) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมบรรจุภณัฑท่ี์เป็นรูปแบบกระปุก สถานท่ีท่ี
นิยมไปเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมา คือ การซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีช่องทางออนไลน์
ถือเป็นช่องทางหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ากสุดคือ ตวัเอง  
และเม่ือใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้แลว้ไดผ้ลดีจะมีการบอกต่อกบัผูอ่ื้นดว้ย ส่วนดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ีย4.6071 รองลงมา คือดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 4.4020 และดา้น
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กระบวนการมีค่าเฉล่ีย 4.3975 ซ่ึงผลท่ีได้แตกต่างกับงานวิจัยของกวิดา (2556) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมือของผูห้ญิงท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมี้การวิเคราะห์ไวว้า่ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ี
ทีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือให้ความส าคญักับด้านราคามากท่ีสุด รองลงมาด้านส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์
ตามล าดบั จากการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีแตกต่างกนั  พบว่าเพศ อายุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเพศหญิงให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์เน้ือครีมซึมซับเร็ว ไม่เหนียว 
ไม่ท้ิงคราบมากกว่าเพศชาย  ด้านอายุพบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันให้ความส าคญักับพนักงานขายท่ีมีความรู้ในสินค้า
แตกต่างกนั คือกลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีให้ความส าคญักบัพนกังานขายท่ีมีความรู้ในสินคา้อยา่งละเอียดมากกวา่ช่วงกลุ่มอาย ุ
51-60 ปี  ส่วนช่วงกลุ่มอาย ุ51-60 ปี ให้ความส าคญันอ้ยกวา่กลุ่มช่วงอาย ุ21-30 ปี , ช่วงกลุ่มอาย ุ31-40 ปี และ ช่วงกลุ่มอาย ุ
41-50 ปี ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์ (2554) ท่ีกล่าวว่าอายุท่ีแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวแตกต่างกนั ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าช่วงระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพน้อยกว่าปริญญาตรี และช่วงระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคญัน้อยกว่า
ปริญญาโท แสดงวา่ช่วงระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีแตกต่างกนั  
ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีระดบัความส าคญัมาก โดยดา้นการส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้ใหม่ 
เช่น มีโปรโมชัน่ลดราคา,ซ้ือ 1 แถม 1 มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การส่งเสริมการขายกบัลูกคา้เก่า เช่น มี
สิทธิพิเศษส่วนลด 15%ให้กบัลูกคา้เดิม มีบตัรสะสมแตม้ และล าดบัถดัมา คือ มีพนักงานขายคอยแนะน าสินคา้ และจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรดา้นการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ใหม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งช่วงรายไดท่ี้ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ซ่ึงผลวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจยัได ้คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มี
ระดับรายได้อยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกั มีพฤติกรรมนิยมใชค้รีมบ ารุงผิวประเภทเพ่ิมความชุ่มช้ืนและลดร้ิวรอยจุดด่างด า ท่ีมีเน้ือครีมซึมซบัเร็ว 
ไม่เหนียว ไม่ท้ิงคราบโดยผลิตภณัฑ์ตอ้งมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติและสมุนไพรเป็นหลกั พิจารณาเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงแรก และราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพดว้ยเช่นกนั สถานท่ีท่ีนิยมไป
เลือกซ้ือส่วนใหญ่คือท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมา คือ การซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีช่องทางออนไลน์ถือเป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ในดา้นการส่งเสริมการขายให้ความส าคญักบัการมีโปรโมชัน่ลด
ราคา หรือ ซ้ือ 1 แถม 1 ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจจะลงทุนธุรกิจทางดา้นเคร่ืองส าอางประเภท
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อยอดในธุรกิจได ้
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