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บทคัดยอ 

เครื่องสำอางผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในยุคปจจุบันนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งในการดำรงชีวิต จุดมุงหมายหลักในการใชเครื่อง สำอาง

ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาสวนใหญใชเพ่ือการดูแลตนเองในเรื่องของความสวยงาม สุขภาพ และการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี วัตถุประสงค

ของการวิจัยเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง วิธีดำเนินการวิจัย

นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณมีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจโดยกลุมตัวอยางเปนพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 405 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีตัวแปรอิสระเปนปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

4Ps ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานราคา ปจจัยทางดานชองทางในการจัดจำหนาย และปจจัยทางดานการ

สงเสริมการตลาด สวนตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติพรรณนา ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนสถิติอนุมาน ไดแก เทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวจิัยการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

บำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอางมีทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานการสง เสริมการตลาด 2) ปจจัยดานตราสินคาและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ 3) ปจจัยดานความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยที่นา เชื่อถือรองรับ และ 4) ปจจัยดานราคา 

ตามลำดับ :ซึ่งสามารถสรางสมการตัวแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression models) ไดดังนี้  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

บำรุงผิวหนา = 1.658 + 0.241 ดานสงเสริมการตลาด - 0.159 ดานราคา  + 0.198 ดานตราสินคาและคุณภาพของภัณฑ + 0.143 

ดานความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยที่นาเชื่อถือรองรับ 
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ABSTRACT 

Facial skincare products are currently considered a part of life. The primary purpose of using facial 

skincare products is self-care in terms of beauty, health, and personality enhancement. The research objective is 

to the study of factors influencing the decision to purchase facial skincare products at the cosmetic brand level. 

This is quantitative research using a survey research method that consists of 405 samples of consumers’ behavior 

when purchasing facial skincare products in Bangkok. The data collection was conducted through questionnaires. 

The independent variables were the 4Ps marketing mix factors, including product, price, distribution channel, and 

marketing promotion factors. The dependent variable was the decision to purchase facial skincare products. The 

statistics used in the data analysis were descriptive statistics, including percentage, average, and standard 

deviation. The inferential statistics used in this research were factor analysis and multiple regression analysis. The 

results of the study of factors influencing the decision to purchase facial skincare products at the cosmetic brand 

level consisted of 4 factors: 1) marketing promotion factors, 2) brand and product quality factors, 3) factors of 

ease of travel and proven research results, and 4) price factors, respectively. This can create an equation multiple 

regression models as follows: the decision to purchase facial skincare products at the cosmetic brand level = = 

1.658 + 0.241 marketing promotion - 0.159 price + 0.198 brand and product quality + 0.143 ease of travel and 

proven research results 
 

คำสำคัญ ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา  ระดับตราสินคาเครื่องสำอาง  อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย 

Keywords: Facial skincare products, Cosmetic brand level, Thai cosmetic industry 
 

บทนำ 

เครื่องสำอางในยุคปจจุบันนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งในการดำรงชีวิตไมวาจะใครตางก็นิยมหันมาดแูลตวัเองใหดูดีเชนกัน ซึ่งทุกวันนี้

จะเห็นไดวามีกระแสการผลิตสินคาประเภทความงามออกมาจำหนายมากยิ่งข้ึนเพราะเรื่องการดูแลตนเองในเรื่องของความสวยงาม 

สุขภาพ และการเสริม สรางบุคลิกภาพใหดูดีนั้นมีความนิยมมากขึ้นจากอดีต รวมไปถึงความตองการใหเปนท่ียอมรับในสังคม

เน่ืองมาจากสมัยนี้เรื่องรูปลักษณหนาตาเปนสิ่งท่ีสำคัญในการดำรงชีวิตรวม กับผูอ่ืนในสังคมเปนอยางมาก ดังที่วาหนาตาดีมีชัยไปกวา

ครึ่งผูคนจึงหันมาใหความสำคัญกับการเลือกใชเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแกตนเอง ทำใหตลาดความสวยความงามในประเทศ

ไทยในชวงเวลาที่ผานมาเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ดังที่กลาวไววาธุรกิจเครื่องสำอางไทยมีมูลคาประมาณ 2 แสนลานบาท เฉพาะตลาดใน

ประเทศมีมูลคา 1.2 แสนลานบาท และสงออกกวา 8 หมื่นลานบาท (ศูนยวจิัยกสิกรไทย, 2562) จึงเปนสิ่งท่ีบงช้ีวาผูคนใหความสำคัญ

กับเครื่อง สำอางมากเพียงใด สงผลทำใหตลาดความสวยความงาม มีขนาดที่ใหญขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดการแขงขันกันอยางเขมขนอยาง

ตอเนื่องท้ังทางออนไลนและออฟไลน 

ปจจุบันกระแสของการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามทำใหผูบริโภคหันมาใสใจในเรื่องของการดูแลตัว เองมากยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการใหความสำคัญกับภาพลักษณภายนอกท่ีจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดีในสายตาของผูพบเห็น ชวย

สงเสริมใหเกิดความมั่นใจ และเปนการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องตางๆ ในชีวิตเชน หนาที่การงาน การมีคูครอง เปนตน 

รวมไปถึงการไดรับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งข้ึน ประกอบกับไลฟสไตลของผูบริโภคในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ความทันสมัยของ

ระบบการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีทำใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลไดงายข้ึนเชน การคนหาขอมูล การแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและการ

ซื้อสินคาผานชองทาง Internet เปนตน การมอบโอกาสในการเขาถึงระบบการศึกษา และการพัฒนาทาง ดานการ ศึกษาของประเทศ

ไทยทำใหมีผูประสบความสำเร็จในหนาที่การงานมากข้ึน สงผลใหมีรายไดและมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น การศึกษายังสงผลใหผูบริโภคมี

ความรูมากขึ้นกวาสมัยกอนหันมาใสใจและใหความสำคัญกับคุณภาพของสินคาที่ไดรับมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากขึ้น ปจจัย
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ตางๆ เหลาน้ีของผูบริโภคสงผลทำใหธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความงามมีการเติบโตและมีการแขงขันกันอยางมาก ในชวงหลายปที่ผานมาโดย

ขอมูลจากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผลการวิจัยทางธุรกิจ 10 ธุรกิจเดนในป 2564 วา จากการ

ประเมินสถานการณเศรษฐกิจในปหนา ยังมีโอกาสขยายตัวได แมวาจะมีเหตุการณ COVID-19 เขามา ซึ่งไดจัดทำ 10 อันดับธุรกิจ 

ดาวรุงป 2564 พบวาอันดับ 1 คือ ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม และธุรกิจที่ทำการซื้อขายผานอิเล็กทรอนิกส หรือ  

อี-คอมเมิรซ (ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2564) 

ปจจุบันผลิตภัณฑบำรุงผิวหนามีความสำคัญอยางมากตอการดำเนินชีวิตของบุคคลตั้งแตวัยรุนหนุมสาว จนถึงวัยผูสูงอายุทั้ง

ชายและหญิง จุดมุงหมายในการใชผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา สวนใหญใชเพื่อปรับปรุงรูปลักษณหรือบุคลิกภาพเพ่ือความสุขทางกายและ

จิตใจ (อัคพรและคณะ, 2556) ปจจุบันผูประกอบการในตลาดกลุมผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาดำเนินธุรกิจไดยากมากขึ้น เน่ืองจากสภาพ

การแขงขันท่ีรุนแรงภายในตลาดที่เกิดขึ้นทั้งภายใน ประเทศและการนำเขาตราสินคาใหม ๆ จากตางประเทศประกอบกับความเขมงวด

ของมาตรการการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาขององคการอาหารและยา 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาของสตรีวัยทองในเขตกรุงเทพมหานครของ มนสิกาญจน (2555) 

พบวาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาของกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานความนาเชื่อถือของผูผลิตมากที่สุด 

รองลงมาคือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ และนอยท่ีสุดคือคุณสมบัติของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย ตามสภาพผิวของผูใชผลิต 

ภัณฑและลักษณะบรรจุภัณฑที่สวยงามตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุง

ผิวหนานีเวียวิซาจเอ็กซตราไวทเดยซีรั่มของณิชาภา (2556) พบวาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาของกลุมตัวอยางให

ความสำคัญกับปจจัยดานตราสินคามีความนาเช่ือถือมากที่สุด รองลงมาคือความมีคุณภาพและมาตรฐาน และนอยที่สุดคือการจดจำ

ตราสิน คาไดงาย ตามลำดับ 

เกรียง (2564) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนมีทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก  

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑชองทางการจัดจำหนายและการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 3) ปจจัย

ดานราคาคุณภาพและความหลากหลายของสินคาในแอพพลิเคช่ันและความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา 4) ดานการประชาสัมพันธ 

การสื่อสารกับผูบริโภคและความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคช่ัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ระดับ

ตราสินคาเครื่องสำอาง ซึ่งผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชสำหรับการดูแลรักษาผิวหนาในทุก

ขั้นตอนไดแก Cleanser  Toner  Essence  Serum  Cream  Eye Cream  Sunscreen รวมไปถึง Special Care เชน ผลิตภัณฑขัด

ผิวหนา พอกผิวหนา และนวดผิวหนา เปนตน สวน Counter Brand หมายถึง ตราสินคาที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักของผูบริโภคเปนอยางดี 

มีวางจำหนายตามเคานเตอรหางสรรพสินคาชั้นนำ เชน Estee Lauder  Kiehl’s  La Mer และ Lancome เปนตน โดยใชการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือที่จะหาวามีปจจัย

ใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และทำการศึกษาความสัมพันธ และหาสมการเพ่ือทำการพยากรณการบริโภคผลิตภัณฑ

บำรุงผิวหนา โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนำไปใชประโยชนสำหรับผูประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ และ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนายและการสง เสริมการ ตลาด 

ที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหปจจัย 

2. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอางของผูบริโภคดวยการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

การดำเนินการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

โดยวธิกีารเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมเปาหมายเพ่ือทำ การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจ

ซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 

ตัวอยางโดยมีการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา 

(Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ รวมทั้งงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน ผูวิจัยไดนำแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่ไดจากการ

ทบทวนวรรณกรรม มากำหนดเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานวิจัย เรื่องการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางดังนี ้

 

     ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product)        การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑบำรุง 

2. ดานราคา (Price)         ผิวหนาตราสินคาเครื่องสำอาง 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตรา

สินคาเครื่องสำอาง 
 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรทำการศึกษาคือผูบริโภคท่ีตองการตัด สินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคา

เครื่องสำอางในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางเพื่อใชประมาณสัดสวน

ประชากรของที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ที่ p= 0.50 ซึ่งเปนสัด สวนความแปรปรวนสูงสุด (p x q = 0.25) เพื่อทำใหไดขนาดตัวอยาง

มากที่สุดโดยมีสูตรดังนี้
2

2

Z
=  

pq
n

e
จะไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 405 ตัวอยาง 

4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ขอมูลพฤติกรรมที่ผูบริโภคตองการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคา

เครื่องสำอางของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแปรตาม (Y) คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) 

ระดับตราสินคาเครื่อง สำอาง สวนตัวแปรอิสระในการวจิัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแก 

 4.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) คือ (X11) ประเภทของผลิตภัณฑมีความหลากหลายใหเลือกใช (X12) ตราสินคามี

ชื่อเสียง (X13) ตราสินคามีความนาเช่ือถือ (X14) ผลิตภัณฑมีคุณภาพและมีมาตรฐาน (X15) มีเนื้อสัมผัสที่ดีสามารถซึมซาบไดเร็ว ไม

เหนียวเหนอะหนะ (X16) สวน ผสมที่ใชไมกอใหเกิดการระคายเคือง เชน น้ำหอม เปนตน (X17) ผลิตภัณฑมีสวนผสมที่มีการวิจัยที่

นาเชื่อถือรองรับ (X18) บรรจุภัณฑสวยงามมีความทันสมัย (X19) ผลิตภัณฑมีปริมาณบรรจุที่เหมาะสม 

4.2 ปจจัยดานราคา (Price) คือ (X21) ราคาเหมาะสมเมือ่เทียบกับสวนผสม (X22) ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ (X23) 

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ (X24) ระดับราคาคุมคากวาเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินคาอื่น 
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4.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ (X31) มีสถานท่ีจัดจำหนายหลายสาขา (X32) มีความสะดวกในการ

เดินทางไปยังสถานที่จำหนาย (X33) มีการตก แตงสถานที่จำหนายท่ีสวยงาม (X34) จำนวนสินคาที่วางขายมีปริมาณเพียงพอ (X35) 

ตำแหนงในการวางสินคาสามารถหาเจองาย (X36) ชำระเงินไดสะดวกรวดเร็ว ( X37) มีชอง ทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย เชน 

เคานเตอร ชองทางออนไลน เปนตน 

4.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ (X41) มีการใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนของสินคาที่ครบ ถวน (X42) 

มีการโฆษณาที่นาสนใจในสื่อตางๆ (X43) มีการสงเสริมการตลาดท่ีตรงกับความตองการ เชน การแจกสินคาตัวอยาง การสะสมแตม เปน

ตน (X44) พนักงานขายใหขอมูลแนะนำสินคาที่นาเช่ือถือ (X45) มีการใหบริการลูกคาหลังการขายท่ีด ี

การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพ่ือที่จะทราบวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและทำการศึกษาความสัมพันธ เพื่อทำ

การพยากรณการบริโภคผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาโดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนำไปใชประโยชนสำหรับผูประกอบการในการ

ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น 
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคา

เคร่ืองสำอาง 

ขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูท่ีเคยซื้อ

ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง ทั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลไดจำนวน 405 ชุด โดยมี

ขอมูลดังนี ้

ขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา ในระดับตราสินคา

เครื่องสำอางของผูบรโิภค ซึ่งสามารถแบงออกเปนเพศชาย รอยละ 20.2 และเพศหญิง รอยละ 79.8 ตามลำดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ

อยูในชวงอายุ 20-29 ป ซึ่งคดิเปนรอยละ 61.7 ของกลุมตัวอยาง ทั้งน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 

58.5 โดยสวนใหญมีระดับการศกึษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.4 ของกลุมตัวอยาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-

30,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.9 

รูปแบบชองทางท่ีกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับ Counter Brand พบบอยที่สุดคือหางสรรพสินคา คิดเปน 

รอยละ 68.6 รองลงมาคือรานจำหนายเครื่องสำอาง เชน ราน Eve and boy, ราน Sephora คิดเปนรอยละ 16.8 ชองทางออนไลน

ตาง ๆ เชน Website  Instagram  Facebook  Line คิดเปนรอยละ 10.6 และ King Power คิดเปนรอยละ 4 ตามลำดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับ Counter Brand โดยเฉลี่ยนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน  

คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาคือจำนวน 1-2 ครั้งตอเดือนคิดเปนรอยละ 31.4 จำนวน 3-4 ครั้งตอเดือนคิดเปนรอยละ 6.4 และ

มากกวา 4 ครั้งตอเดือน คดิเปนรอยละ 1.5 ตามลำดับ 

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับ Counter Brand โดยเฉลี่ยตอครั้งของกลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจาย

ประมาณ 1,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 61 รองลงมาคือ คาใชจาย 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 17 คาใชจายต่ำกวา 1,000 

บาท คิดเปนรอยละ 14.1 คาใชจาย 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.4 คาใชจาย 20,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 1 และ

คาใชจายมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลำดับ 

ปญหาท่ีกลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับ Counter Brand มีความกังวลมากท่ีสุดคือ เพ่ือเติมความชุมชื้น  

คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมาคือตอตานริ้วรอย คิดเปนรอยละ 24.2 บำรุงผิวขาวและรักษาสิว คิดเปนรอยละ 20 ตามลำดับ 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 49 เลมที่ 2 225 

 

สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับ Counter Brand ของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ สื่อออนไลน 

คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมาคือ Blog คิดเปนรอยละ 21.7 นิตยสารความงาม คิดเปนรอยละ 21 ทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 8.9 

และปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 3.2 ตามลำดับ 

ประเภทผลิตภัณฑบำรงุผิวหนาระดับ Counter Brand ที่กลุมตัวอยางสวนใหญเคยซื้อมากที่สดุคอืผลิตภัณฑประเภทครีม คิด

เปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือ ซีรั่ม คิดเปนรอยละ 68.1 ตามลำดับ 

ตราสินคาผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับ Counter Brand ที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อเปนประจำบอยมากท่ีสุดคือ SK-II คิดเปน

รอยละ 13.3 รองลงมาคือ Clinique คิดเปนรอยละ 11.9 อันดับที่ 3 คือ Biotherm คิดเปนรอยละ 7.4 อันดับที่ 4 คือ Shiseido คิด

เปนรอยละ 6.4 และอันดับ 5 คือ Estee Lauder คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลำดับ 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ Mean SD 

1. ดานผลิตภัณฑ 

1.1 ประเภทของผลิตภัณฑมีความหลากหลายใหเลือกใช 

1.2 ตราสินคามีชื่อเสียง 

1.3 ตราสินคามีความนาเชื่อถือ 

1.4 ผลิตภัณฑมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

1.5 มีเนื้อสัมผัสที่ดี สามารถซมึซาบไดเร็ว ไมเหนียวเหนอะหนะ 

1.6 สวนผสมที่ใชไมกอใหเกิดการระคายเคอืง เชน น้ำหอม เปนตน 

1.7 ผลิตภัณฑมีสวนผสมที่มีการวิจัยที่นาเชื่อถือรองรับ 

1.8 บรรจุภัณฑสวยงาม มีความทันสมัย 

1.9 ผลิตภัณฑมีปริมาณบรรจุที่เหมาะสม 

 

3.79 

4.22 

4.48 

4.62 

4.23 

4.41 

4.28 

3.68 

4.05 

 

0.732 

0.661 

0.599 

0.588 

0.759 

0.686 

0.67 

0.875 

0.676 

2. ดานราคา 

2.1 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับสวนผสม 

2.2 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ 

2.3 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ 

2.4 ระดับของราคาคุมคากวาเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินคาอื่น 

 

4.13 

4.47 

3.97 

3.97 

 

0.722 

0.615 

0.776 

0.878 

3 ดานชองทางในการจัดจำหนาย 

   3.1 มีสถานที่จัดจำหนายหลายสาขา 

   3.2 ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่จำหนาย 

   3.3 มีการตกแตงสถานที่จำหนายที่สวยงาม 

   3.4 จำนวนสินคาที่วางขายมีปริมาณเพียงพอ 

   3.5 ตำแหนงในการวางสนิคาสามารถหาเจองาย 

   3.6 ชำระเงินไดสะดวกรวดเร็ว 

3.7 มีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย เชน เคานเตอร ชองทางออนไลน เปนตน 

 

4.01 

4.07 

3.48 

3.80 

3.70 

3.77 

3.85 

 

0.763 

0.793 

0.927 

0.783 

0.832 

0.903 

0.948 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

   4.1 มีการใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนของสินคาที่ครบถวน 

   4.2 มีการโฆษณาที่นาสนใจในสื่อตางๆ 

   4.3 มีการสงเสริมการตลาดที่ตรงกับความตองการ เชน การแจกสินคาตัวอยาง การสะสมแตม เปนตน        

   4.4 พนักงานขายใหขอมูล แนะนำสินคาที่นาเชื่อถือ 

   4.5 มีการใหบริการลูกคาหลงัการขายที่ดี 

 

4.25 

3.89 

4.03 

4.17 

4.19 

 

0.648 

0.77 

0.857 

0.795 

0.839 

ตัวแปรตาม Mean SD 

ระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางในการซื้อครั้งตอไป 4.20 0.607 
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จากตารางท่ี 1 แสดงตัวชี้วัดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมตัีวแปรอิสระคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ พบวา สวนใหญ

มีความคิดเห็นมากที่สุด ผลิตภัณฑมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ ตราสินคามีความนาเชื่อถือ โดยคิด

เปนคาเฉลี่ย 4.48 และนอยที่สุดคือ บรรจุภัณฑสวยงามมีความทันสมัย โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 3.68 ตามลำดับ ปจจัยทางดานราคา พบวา 

สวนใหญมีความคิดเห็นมากที่สุดวา ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทียบกับสวนผสม โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.13 และนอยที่สุดคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ และระดับของราคาคุมคากวาเมื่อ

เปรียบ เทียบกับตราสินคาอื่น โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 3.97 ตามลำดับ ปจจัยทางดานชองทางในการจัดจำหนาย พบวา สวนใหญมีความ

คิดเห็นมากที่สุด ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานทีจ่ำหนาย โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ มีสถานที่จัดจำหนายมีหลาย

สาขา โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.01และนอยที่สุดคือ มีการตกแตงสถานที่จำหนายที่สวยงาม โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 3.48 ตามลำดับ ปจจัย

ทางดานการสง เสริมการตลาด พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นมากที่สดุวา มีการใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนของสินคาที่ครบถวน โดยคิด

เปนคาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ มีการใหบริการลูกคาหลังการขายท่ีดี โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.19 และนอยที่สุดคือ มีการโฆษณาที่

นาสนใจในสื่อตาง ๆ โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 3.89 ตามลำดับ ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิว หนาในระดับตราสินคา

เครื่องสำอางของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางนาจะตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคา

เครื่องสำอางท่ีกำลังประเมินนี้ในการซื้อครั้งถัดไป โดยมีคาเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อเทากับ 4.20 

2. การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือคนหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้งหมด 4 ปจจัย และทำการวิเคราะห

สหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความ สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ ท้ังสิ้น 25 ตัวแปรที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ไดทำการ

สกัดปจจัย (Extraction) แบบ Principal Component Analysis (PCA) และเพื่อใหน้ำหนักขององคประกอบในปจจัยที่สกัดไดมีความ

ชัดเจนมากข้ึน จึงใชวิธีการหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax ใชเกณฑในการตัดสินจำนวนปจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาคา 

Eigenvalue ที่มากกวา 1 และคา Factor Loading ของตัวแปรในปจจัยตองไมนอยกวา 0.5 ซึ่งตัวแปรแตละตัวตองไมมีคา Factor 

Loading สูงใกลเคียงกันในปจจัย 
 

ตารางที่ 2 จำนวนปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย และคาความแปรปรวนของตัวแปรที่สามารถอธิบายได 

  Initial Eigenvalues  Extraction 

Sum of 

Squared 

Loading 

 Rotation 

Sum of 

Squared 

Loading 

 รวม 
รอยละของ

ความแปรปรวน 

รอยละของความ

แปรปรวนสะสม 
รวม 

รอยละของความ

แปรปรวน 

รอยละของความ

แปรปรวนสะสม 
รวม 

รอยละของ

ความแปรปรวน 

รอยละของความ

แปรปรวนสะสม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7.341 

2.778 

1.706 

1.472 

1.404 

1.187 

29.363 

11.112 

6.822 

5.889 

5.614 

4.747 

29.363 

40.475 

47.298 

53.186 

58.801 

63.548 

7.341 

2.778 

1.706 

1.472 

1.404 

1.187 

29.363 

11.112 

6.822 

5.889 

5.614 

4.747 

29.363 

40.475 

47.298 

53.186 

58.801 

63.548 

5.009 

2.889 

2.481 

2.082 

1.970 

1.458 

20.034 

11.554 

9.992 

8.327 

7.878 

5.832 

20.034 

31.588 

41.510 

49.837 

57.715 

63.548 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงคา Eigenvalue ที่มีคามากกวา 1 และคา Factor Loading ของตัวแปรในปจจัยจะตองไมนอยกวา 0.5 

พบวาในการสกัดปจจัยมีคา Eigen value มากกวา 1.00 ดังนั้นจึงสามารถจัดเปนกลุมปจจัยใหมไดทั้งหมด 6 กลุมปจจัยที่อธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมท้ังหมดไดถึงรอยละ 6.548 และเมื่อประกอบกับคาน้ำหนักขององคประกอบหลังหมุนแกนของปจจัย

หมุนแกน สามารถจัดกลุมปจจัยไดเปน 6 กลุมปจจัย ซึ่งจะไดกลุมปจจัยใหมที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 กลุมปจจยัท่ีไดจากการวเิคราะหปจจัยและการหมุนแกนแลว (Rotation Component Matrix) 

ตัวแปร องคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 

ตำแหนงในการวางสินคาสามารถหาเจอได (X35) 

ชำระเงินไดสะดวกรวดเร็ว (X36) 

มีการตกแตงสถานที่จำหนายที่สวยงาม (X33) 

จำนวนสินคาที่วางขายมีปริมาณเพียงพอ (X34) 

บรรจุภัณฑสวยงาม มีความทันสมัย (X19) 

มีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย เชน เคานเตอร ชองทางออนไลน เปนตน (X37) 

มีการโฆษณาที่นาสนใจในสื่อตาง ๆ (X42) 

มีสถานที่จัดจำหนายหลายสาขา (X31) 

ประเภทของผลิตภัณฑมีความหลากหลาย (X11) 

มีการใหบริการลูกคาหลังการขายที่ดี (X45) 

มีการสงเสริมการตลาดที่ตรงกับความตองการ เชน การแจกสินคาตัวอยาง      

     การสะสมแตม เปนตน (X43) 

พนักงานขายใหขอมูล แนะนำสินคาที่นาเชื่อถือ (X44) 

มีการใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสินคาที่ครบถวน (X41) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับสวนผสม (X21) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ (X22) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณ (X23) 

ระดับของราคาคุมคากวาเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินคาอื่น (X24) 

ตราสินคามีความนาเชื่อถือ (X13) 

ตราสินคามีชื่อเสียง (X12) 

ผลิตภัณฑมีคุณภาพและมีมาตรฐาน (X14) 

มีเนื้อสัมผัสท่ีดี สามารถซมึซาบไดเร็ว ไมเหนียวเหนอะหนะ (X16) 

สวนผสมท่ีใชไมกอใหเกิดการระคายเคอืง เชน น้ำหอม เปนตน (X17) 

ผลิตภัณฑมีปริมาณบรรจุที่เหมาะสม (X19) 

ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่จำหนาย (X32) 

ผลิตภัณฑมีสวนผสมที่มีการวิจัยที่นาเชื่อถือรองรับ (X18) 

0.809 

0.800 

0.798 

0.769 

0.729 

0.648 

0.548 

0.522 

0.417 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.375 

 

0.337 

 

 

 

0.421 

 

 

 

 

 

 

0.479 

 

 

0.736 

0.719 

 

0.679 

0.678 

 

0.355 

 

 

 

 

0.388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.803 

0.717 

0.707 

0.588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.858 

0.777 

0.546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.800 

0.760 

0.497 

 

0.332 

 

 

 

 

 

 

 

0.427 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.355 

 

 

 

 

 

 

 

0.675 

0.586 
 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยที่ 1 เรียกวา ปจจัยดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและชองทางในการจัดจำหนาย

โดยที่คาสัมบูรณของคาน้ำหนักในปจจัยที่ 1 เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax 

Rotation) ที่มีคา Eigenvalue คือ 7.341 ประกอบดวย ตำแหนงในการวางสินคาสามารถหาเจอได (X35) ชำระเงินไดสะดวกรวดเร็ว 

(X36) มีการตกแตงสถานที่จำหนายท่ีสวยงาม (X33) จำนวนสินคาที่วางขายมีปริมาณเพียงพอ (X34) บรรจุภัณฑสวยงาม มีความทันสมัย 

(X19) มีชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลาย เชน เคานเตอร ชองทางออนไลน เปนตน (X37) มีการโฆษณาที่นาสนใจในสื่อตาง ๆ (X42) 

มีสถานที่จัดจำหนายหลายสาขา (X31) และประเภทของผลิตภัณฑมีความหลากหลาย (X11) 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยที ่2 เรียกวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยท่ีคาสัมบูรณของคาน้ำหนักในปจจัยที ่2 

เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation) ที่มีคา Eigenvalue คือ 2.778 

ประกอบดวย มีการใหบริการลูกคาหลังการขายท่ีด ี(X45) มีการสงเสริมการ ตลาดที่ตรงกับความตองการเชนการแจกสินคาตัวอยาง การ

สะสมแตม เปนตน (X43) พนักงานขายใหขอมูลแนะนำสินคาท่ีนาเช่ือถือ (X44) และมีการใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสินคาที่

ครบถวน (X41) 
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ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยที่ 3 เรียกวา ปจจัยดานราคา โดยท่ีคาสัมบูรณของคาน้ำหนักในปจจัยที่ 3 เมื่อมีการหมุน

แกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation) ที่มีคา Eigenvalue คือ 1.706 ประกอบดวยราคา

เหมาะสมเมื่อเทียบกับสวน ผสม (X21) ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ (X22) ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ (X23) และระดับ

ของราคาคุม คากวาเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินคาอื่น (X24) 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยท่ี 4 เรียกวา ปจจัยดานตราสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยที่คาสัมบูรณของคา

น้ำหนักในปจจัยที่  4 เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation) ที่มีคา 

Eigenvalue คือ 1.472 ประกอบดวย ตราสินคามีความนาเชื่อถือ (X13) ตราสินคามีชื่อเสียง (X12) และผลิตภัณฑมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน(X14) 

 ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยที ่5 เรียกวา ปจจัยดานเนื้อสัมผัสและสวนผสม โดยท่ีคาสัมบูรณของคาน้ำหนักในปจจัยท่ี 

5 เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation) ท่ีมีคา Eigenvalue คือ 1.404 

ประกอบดวย มีเนื้อสัมผัสที่ด ีสามารถซึมซาบไดเร็ว ไมเหนียวเหนอะหนะ (X16) สวนผสมที่ใชไมกอใหเกิดการระคายเคือง เชน น้ำหอม 

เปนตน(X17)และผลิตภัณฑมีปริมาณบรรจุที่เหมาะสม (X19) 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยท่ี 6 เรียกวา ปจจัยดานความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยที่นาเชื่อถือรองรับ 

โดยที่คาสัมบูรณของคาน้ำหนักในปจจัยที่ 6 เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax 

Rotation) ที่มีคา Eigenvalue คือ 1.187 ประกอบดวย ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่จำหนาย (X32) และผลิตภัณฑมีสวน 

ผสมที่มีการวิจัยที่นาเช่ือถือรองรับ (X18) 

3. การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผูวิจัยนำ Factor Score ที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) 

ระดับตราสินคาเครื่องสำอางของผูบริโภค ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะหหาสมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

สรางสมการหาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial Skincare) ในระดับตราสินคาเครื่องสำอางของ

ผูบริโภค และปจจัยท้ัง 6 ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย ซึ่งผลที่ไดรับจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคุณ จะสามารถบอกไดวามี

ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับตราสินคาเครื่องสำอางของผูบริโภคอยางมีนัยสำคัญ 0.05  

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B S.E Beta t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

คาคงท่ี 1.658 0.318  5.216 0.000* 1.033 2.283 

ดานความหลากหลายของผลติภัณฑและชองทางในการจัดจำหนาย 0.026 0.055 0.026 0.480 0.632 -0.082 0.135 

ดานการสงเสรมิการตลาด 0.241 0.056 0.244 4.320 0.000* 0.132 0.351 

ดานราคา -0.159 0.057 -0.149 -2.797 0.005* -0.270 -0.047 

ดานตราสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ 0.198 0.063 0.159 3.154 0.002* 0.075 0.322 

ดานเนื้อสัมผัสและสวนผสม 0.143 0.059 0.127 2.430 0.102 0.027 0.259 

ดานความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยที่นาเชื่อถือรองรับ 0.143 0.067 0.126 2183 0.030* 0.014 0.276 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวามีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่อง สำอาง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-Test ของปจจัยมีคา p-value.นอยกวา 0.05) ทั้งสิ้น 4 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 2) ปจจัยดานราคา 3) ปจจัยดานตราสินคาและคุณภาพของผลิตภณัฑ และ 4) ปจจัยดานความสะดวกในการเดินทาง

และการมีงานวิจัยท่ีนาเช่ือถือรองรับ 
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 จากผลการศึกษาขางตนสามารถสรางสมการตัวแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Model) ไดดังนี้  การ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา = 1.658 + 0.241 ดานสงเสริมการตลาด  0.159 ดานราคา + 0.198 ดานตราสินคาและคุณภาพ

ของภัณฑ + 0.143 ดานความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยท่ีนาเช่ือถือรองรับ 
 

สรุปผล 

 ขอมูลลักษณะประชากรตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง ผลการวิจัยลักษณะ

ประชากรของกลุมตัวอยางสามารถแบงออกเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 20.2 และเพศหญิงคิดเปนรอยละ 79.8 สวนใหญมีอายุระหวาง 

20-29 ป คิดเปนรอยละ 61.7 ระดับการศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยางคือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.4 และทำงานเปน

พนักงานในบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 58.5 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000-30,000 บาท  

คิดเปนรอยละ 45.9 

ขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง สรุปขอมูลพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผวิหนา ในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง (Counter Brand) โดยเฉลี่ยนอยกวา 1 

ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 60.7 คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับตราสินคาเครื่องสำอาง (Counter Brand) โดยเฉลี่ย

ตอครั้งสวนใหญมีคาใชจายประมาณ 1,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 61 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาใน

ระดับตราสินคาเครือ่งสำอาง (Counter Brand) ในหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 68.6 ตราสินคาผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา ในระดับตรา

สินคาเครื่องสำอาง (Counter Brand) ที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อเปนประจำบอยที่สุดคือ SK-II คิดเปนรอยละ 13.3 ปญหาท่ีกลุมตัวอยาง

ที่ซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา ในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง (Counter Brand) มีความกังวลมากที่สุดคือ เพื่อเติมความชุมชื้น คิดเปน

รอยละ 35.8 ประเภทของผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาระดับในตราสินคาเครื่องสำอาง (Counter Brand) ที่กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อมาก

ที่สุดคือผลิตภัณฑประเภทครีม คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือ ซรีั่ม คิดเปนรอยละ 68.1 

ขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑบำรุงผิวหนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอางผลการวจิัยปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิว หนาในระดับตราสินคาเครื่องสำอาง (Counter Brand) มีทั้งหมด 4 ปจจัย โดยเรียงลำดับจากคา

สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จะไดแก 1) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 2) ปจจัยดานตราสินคาและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ 3) ปจจัยดานราคา และ 4) ปจจัยดานความสะดวกในการเดินทาง และการมีงานวิจัยที่นาเชื่อถือรองรับ ตามลำดับ  

ซึ่งสามารถสรางสมการตัวแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ไดดังนี้ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา  

= 1.658 + 0.241 ดานสงเสริมการ ตลาด - 0.159 ดานราคา + 0.198 ดานตราสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ + 0.143 ดานความ

สะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยที่นาเช่ือถือรองรับ 
 

ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช 

จากผลการศึกษาขางตนสามารถอธิบายไดดังนี ้

ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรใหความสำคัญในการบริการหลังการขาย เชน การสงเสริมการตลาดที่ตรงกับ

ความตองการของลูกคา พนักงานขายตองใหขอมูลแนะนำสินคาที่นาเช่ือถือ โดยการใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสินคาที่ครบถวน 

เน่ืองจากการมีพนักงานขายที่ดีตอการใหขอมูลแนะนำผลิตภัณฑที่นาเช่ือถือ การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับผลิตภัณฑสงผลตอ

ภาพลักษณท่ีดี ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภค และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางตราสินคากับผูบริโภค  

ดานตราสินคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ เนื่องจากปจจุบันมีตราสินคาอยูในตลาดเปนจำนวนมาก ประกอบกับการมี

ขาวสารของผูผลิตที่ไรจรรยาบรรณ มีการใชสารอันตรายที่ผสมในผลิตภัณฑทำใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคที่ใช ทำใหผูบริโภคสวนใหญ

ตัดสินใจเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาจากตราสินคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับตราสินคาที่มี

ความนาเชื่อถือและมีชื่อเสียง ซึ่งจะสงผลตอความนาเชื่อถือและความไววางใจของผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑวาจะไดรับผลิตภัณฑทีม่ี

คุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี  
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ดานราคา ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการตั้งราคาใหเหมาะสมเมื่อเทียบกับสวนผสม คุณภาพ และปริมาณของ

ผลิตภัณฑ แตเนื่องจากสัมประสิทธิ์คาถดถอยเปนไปในทิศทางตรงกันขาม ทำใหปจจัยตาง ๆ เหลานี้สงผลในทิศทางตรงขามตอการ

ตัดสินใจซื้อ  

ความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยท่ีนาเชื่อถือรองรับ ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับความสะดวกในการ

เดินทางไปยังสถานที่จัดจำหนาย และผลิตภัณฑมีสวนผสมที่มีการวิจัยที่นาเช่ือถือรองรับ เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันมีความเรงรบีใน

การดำเนินชีวิตประจำวันและตองการความสะดวกสบายในการซื้อสินคา กลาวคือถาสวนผสมของผลิตภัณฑนั้นมีการรับรอง

ประสิทธภิาพในงานวิจัยจากสถาบันที่มีความนาเชื่อถือก็จะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อตราสินคาผลิตภัณฑบำรุงผิวนั้นมากยิ่งข้ึน 
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