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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (2) คุ ณค่าตราสิ นค้าที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (3) ความสัมพันธ์และอิทธิ พลระหว่างส่ วนประสมการตลาด
และคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร การวิจยั นี้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบภาคตัดขวาง ด้วยแบบสอบถามที่ กาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแบบสอบถามซึ่งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า ในกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 480 คน โดยมีอตั ราการตอบกลับของแบบสอบถาม ร้อยละ 83
ผลการวิจัยพบว่า (1) ส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ทั้ งในภาพรวมและรายด้ า น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครในระดับมาก กล่าวคือในภาพรวม (M = 3.86, SD = 0.58) ด้านผลิตภัณฑ์ (M = 3.95, SD = 0.75)
ด้านราคา (M = 4.03, SD = 0.47) ด้านการจัดจาหน่าย (M = 3.85, SD = 0.52) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (M =
3.73, SD = 0.85) (2) คุณค่าตราสิ นค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก (M =
4.17, SD = 0.42) ส่ วนในองค์ประกอบย่อยนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าตั้งแต่ระดับมากถึง
มากที่สุด (3) ส่ วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าเกือบทุกองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นในด้านการจัดจาหน่าย (iv3) และคุณค่าตราสิ นค้า
ในด้านสิ นทรั พย์ของตราสิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์ อื่ น (iv9) พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ เพื่อพยากรณ์
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภค โดยใช้สมการการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z Behavior =
1.44*Ziv1 + 0.27*Ziv2 + 0.61*Ziv3 +1.23*Ziv4 +0.60*Ziv5 +0.99*Ziv6+0.76*Ziv7 + 0.67*Ziv8 + 0.34*Ziv8 ค่าสถิติ
ทดสอบเป็ น F (9, 390) = 272.75, p = 0.00 ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 0.86 (R2 = 0.86) ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์
การพยากรณ์ที่ปรับแล้วมีค่าเท่ากับ 0.86 (R2adj = 0.86) สามารถสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้า
ในภาพรวมสามารถนามาใช้พยากรณ์ พฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาด, คุณค่าตราสิ นค้า, พฤติกรรมการซื้อ, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
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Abstract
This research aimed to investigate and propose solutions to problems arising from the process of budget
disbursement at the Kokjan Subdistrict Administrative Organization, Trakan Phuet Phon District, UbonRatchathani Province. The data were collected from 39 staff members at the Kokjan Subdistrict Administrative
Organization. The research instrument employed was the questionnaire. The descriptive statistics used included
mean, standard deviation, and percentage. There were 6 steps of the research process: (1) study the problems of the
process of budget disbursement; (2) survey and prioritize the problems; (3) conduct and create relevant activities or
tools to solve the problems; (4) implement the activities and the tools; (5) gather the participants’ opinion on the
levels of the problems after the implementation; and (6) propose solutions to the problems.
The results showed that the problem concerning the expenses for administrative travel was at a highest
level (µ = 4.23). The specific problems in this category were ranked from the highest to lowest mean scores as
follows. The first problem with the highest mean score (µ = 4.97) was that the requestor miscalculated the budget
and, as a result, had to readjust it after the travel has already been made. The second problem, which was at the
highest level (µ = 4.92), was that the requestor did not provide precise information regarding, for example, the date,
time, and means of travel. This caused a delay in the budget disbursement process. The third problem, which was at
a high level (µ = 4.41), was that the requestor did not submit a request letter for the approval of automobile
expenses when they used a privately owned car for administrative travel. Another problem, which was at a high
level (µ = 3.56), was that the grantee did not pay back the advance for the travel expenses on time. The last
problem, which was at a moderate level (µ = 3.20), was that the requestor did not submit all the required documents
such as the original official correspondence, the invitation letter, and the disbursement form. To solve the problems,
the researcher created a workshop and tools such as a flow chart and implemented them for one month. The postworkshop survey showed that the mean score of the problem regarding the travel expenses decreased from 4.23
(highest) to 2.67 (moderate).
Keywords: marketing mix, 4Ps, brand equity, buying behaviour, facial care product
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1. บทนา
ประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มจานวนของผูป้ ระกอบการด้านเครื่ องสาอางอย่างต่อเนื่ องในช่วงระหว่างปี
2558 - 2562 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเป็ นกลุ่มสิ นค้าสาคัญลาดับแรกในอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง โดยในปี พ.ศ.2562
ประเทศไทยมี มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าประมาณ 74,439 ล้านบาท (Euromonitor อ้างในมาร์ เก็ตติ้งอุปส์,
2563) แต่ดว้ ยสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งนับตั้งแต่ตน้ ปี 2563 อันเป็ นผลกระทบ
มาจากการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 ทาให้มีผวู ้ า่ งงานในไตรมาส 3 ของปี 2563 ทั้งสิ้ น 7.4 แสนคนและมีอตั รา
การว่างงานที่อยูใ่ นระดับสูงหรื อร้อยละ 1.90 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ซึ่งทาให้กาลังซื้อภายในประเทศถดถอย
อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้นและมีพฤติกรรมในการ
เดิ นทางออกนอกสถานที่ ลดน้อยลง ตามนโยบาย "อยู่บา้ น หยุดเชื้ อ เพื่อชาติ" ของภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุ ข ,
2563)
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการในการใช้ชีวติ และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทาให้มูลค่าตลาดสิ นค้าสาหรับการดูแล
ส่วนบุคคลและความงาม (Personal & Beauty care) ติดลบถึงร้อยละ 8 นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2563 เมื่อเทียบ
กับช่ ว งเดี ยวกันปี 2562 (สมาคมผูผ้ ลิ ต เครื่ องสาอางไทย, 2563) ประกอบกับ การแข่ง ขันอันรุ น แรงของธุ รกิ จ
เครื่ องสาอางทั้งในภูมิภาคและภายในประเทศ อันเป็ นผลมาจากพันธกรณี ประชาคมอาเซี ยนบวก 6 (FTA ASEAN
PLUS 6) อันประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และอีก 6 ประเทศได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย อินเดียและนิ วซี แลนด์ ทาให้ไทยต้องยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barriers:
NTBs) ในกลุ่มเครื่ องสาอาง อีกทั้งข้อกาหนดตามกรอบการดาเนิ นงานอาเซี ยนในการจัดทาความตกลงยอมรับร่ วม
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ในสาขาเครื่ องสาอาง ซึ่ งมุ่งเน้นด้านการทดสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานเดี ยวกันเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพของสิ นค้าในตลาดของภูมิภาค (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 2555) ด้วยความท้าทายในการรักษาส่ วนแบ่งการตลาดและการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้าของไทยท่ามกลางบริ บทของเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั นี้ จึงมีความจาเป็ นในการศึกษาวิจยั เพื่อออกแบบ
กลยุทธ์การตลาดและตราสิ นค้าที่สอดคล้องกับบริ บทในปั จจุบนั อันได้แก่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้งในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ ายและการส่ งเสริ มการตลาด (4Ps) ซึ่ งทาหน้าที่ ส่งมอบคุ ณค่าและตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (Kotler, 2016) พร้อมกับการออกแบบกลยุทธ์ดา้ นตราสิ นค้าที่
เหมาะสมซึ่งช่วยให้ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เกิดประโยชน์ในการตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นด้วย (Aaker, 1991) ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจใน
การศึกษาว่าส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
นาไปสู่ แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและตราสิ นค้าสาหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ดู แ ลผิ วหน้าของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์และอิทธิ พลระหว่างส่ วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าในการพยากรณ์
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3. กรอบแนวคิด
จากการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยในอดี ตที่ มีความเกี่ ยวข้อง พบว่าผลการวิจยั รู ปแบบคุณค่าตรา
สิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางในประเทศไทยของวัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2560) พบว่า
คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อเป็ นไปตามทฤษฎีคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (2010) แต่มีผลวิจยั ใน
ด้านส่ วนประสมการตลาดตามแนวคิดของ Kotler (2016) ที่ แตกต่างจากผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครของพรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ซึ่ งพบว่าช่องทาง
ในการจัดจาหน่ายออนไลน์ในปั จจุบนั มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นซื้อของผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุดและ
มี ผลการวิจัยไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับศึ กษาวิจัยพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครของฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริ ญ (2562)
ผลการวิจยั ในอดีต แนวคิด และทฤษีที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ นามาสู่ แนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั 3 ด้านคือ (1) ส่วนประสมทางการตลาด (2) คุณค่าตราสิ นค้า (3) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้อ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ส่ วนประสมการตลาด

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวหน้ า

- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด

ของผู้บริโภค
- ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
- ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร
- ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ

คุณค่ าตราสินค้ า
- การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
- การรับรู ้ในคุณภาพของตราสิ นค้า
- ความเชื่อมโยงตราสิ นค้า
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า

- ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
- ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด
- ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน
- ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร: กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อเป็ นอย่างไร

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix: 4Ps)ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) ได้แก่ ความตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ความภักดี
ต่อตราสิ นค้า ความรับรู ้ในคุณภาพ ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์อื่น
2) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ใครอยู่
ในตลาดเป้ าหมาย (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy) ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the
consumer buy) ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying) ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does
the consumer buy) ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy) ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร (How does the consumer
buy: Buying decision process)
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
ตัวแปรอิสระ: ส่วนประสมการตลาด
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการซื้อ
สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสิ นค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
ตัวแปรอิสระ: คุณค่าตราสิ นค้า
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการซื้อ
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีอิทธิ พลใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
4. การดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ดาเนินการวิจยั ตามระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analysis)
ประชากรและขนาดตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 1860 ปี กาหนดขนาดตัวอย่างของประชากรโดยใช้วิธีของยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้เท่ากับ 0.05 หรื อ ±5 % ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั (n) จานวน 400 คน แล้ว
เผื่อจานวนการเก็บแบบสอบถามที่อาจไม่สมบูรณ์ร้อยละ 20 จึงเก็บกลุ่มตัวอย่าง 480 ชุด แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์จานวน 400 ชุด โดยมีอตั ราการตอบกลับของแบบสอบถาม (Response Rate) ร้อยละ 83
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจานวน 1 ฉบับสาหรับการวิจยั นี้ โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ น
แบบสอบถามแบบสารวจรายการ (Check List) 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ด อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed Form) เพื่อให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลประชากรในเบื้องต้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาด อันประกอบด้วย 4 ด้านคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาด โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ (Best & Kahn, 2006: 246-250) และกาหนดความสาคัญมากน้อยของแบบสอบถามในระดับของ
ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านคุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วย การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า การ
รับรู ้ในคุณภาพตราสิ นค้า ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์ อื่น แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดความสาคัญมากน้อยของแบบสอบถามใน
ระดับของข้อมูลด้านคุณค่าตราสิ นค้า
ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคลในการซื้ อผลิตภัณฑ์
(Who) วัตถุประสงค์ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (What) ช่วงเวลาและความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
(When) สถานที่หรื อช่องทางในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Where) เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Why)
บุคคลและสื่ อที่มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Whom) และ กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นอย่างไร
(HOW) แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดความสาคัญมากน้อย
ของแบบสอบถามในระดับของข้อมูลและกาหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักตามระดับความคิดเห็น
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือของงานวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจยั มา
สร้างตารางโครงสร้างเนื้อหาของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและจานวนข้อคาถาม (Table of Specification)
2. นาข้อคาถามที่ สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนามา
ปรับปรุ งแก้ไข
3. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้แ ก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ พร้ อ มด้ว ยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ งานวิจัย
ประกอบด้วยชื่อเรื่ อง ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา คาถามวิจยั อ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของ
การวิจยั นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั และกรอบแนวคิดในการวิจยั ส่งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
จากสาขาการตลาดและสถิติ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องชัดเจนของภาษา
เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงจะถือว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
4. ปรับแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม ในด้านอานาจจาแนกรายข้อ
(Discrimination Power) ความเชื่อมัน่ (Reliability) ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.77 ถึง 0.91
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ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยมากว่า 0.6 แสดงว่าคาถามทั้งหมดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการหมายความ
ว่าแบบสอบถามของการวิจยั ฉบับนี้มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยูใ่ นระดับดี
5. นาข้อคาถามมาปรับปรุ งแก้ไขและรวบรวมเป็ นแบบสอบถามเพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริ งต่อไป
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง (n = 400)
ตัวแปร
ปั จจัยทางการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

Cronbach’s Alpha Coefficient
0.78
0.91
0.77

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลที่ สมบูรณ์ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยเป็ นผูท้ ี่ ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้าที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี ในกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั แบ่งการเก็บข้อมูลประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ออกเป็ น 6 พื้นที่ ตามการแบ่งเขตการพัฒนาตามบทบาทการพัฒนาเมือง (ศูนย์สารสนเทศกรุ งเทพมหานคร, 2563)
แล้วกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่ในสัดส่ วนที่เท่ากันคือร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental or Convenience Sampling) โดยเจาะจงผูท้ ีมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปและมีความ
สมัครใจที่จะให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในบริ เวณพื้นที่ รอบห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาใน 6 พื้นที่ ได้แก่
พื้นที่ 1 สยามพารากอน พื้นที่ 2 เซ็นทรั ลลาดพร้ าว พื้นที่ 3 เซ็นทรัลรามอินทรา พื้นที่ 4 เซ็ นทรั ลบางนา พื้นที่ 5
เดอะมอลล์บางแค พื้นที่ 6 เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
จากผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านคุ ณค่าตราสิ นค้าที่ มีต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ส่ วนที่ 4 ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการซื้อและกรบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 3 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วยการสารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามที่
สร้างและพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดย
หารหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) และการการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ โดยการวิเคราะห์
ค่าค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)
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2. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อตอบคาถามการ
วิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ 2 โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย
3. สถิติเชิงอนุมาน สาหรับทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (r) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ (Multiple Linear Regression Analysis) สาหรับตอบคาถามการวิจยั ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
5. ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามที่สร้างและพัฒนาขึ้นกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างซึ่ ง
พักอาศัยในกรุ งเทพมหานครจานวน 480 คน ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างพักในพื้นที่ 2 เขตดอน
เมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จัตุจกั ร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ และวังทองหลาง มากที่สุด ร้อยละ 23.75 รองลงมา
พักในพื้นที่ 3 เขตสะพานสู ง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง และคันนายาวร้อยละ
21.25 และพักในพื้นที่ 1 เขตบางซื่ อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ่าย สัมพันธวงศ์ และ
บางรั ก น้อ ยที่ สุด ร้ อ ยละ 10.00 ส่ วนเป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 87.75 มี อายุร ะหว่า ง 26-30 ปี มากที่ สุดร้ อยละ 39.50
รองลงมามีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 32.75 และมี อายุระหว่าง 51-55 ปี น้อยที่ สุด ร้ อยละ .50 ประกอบอาชี พ
พนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั เอกชนร้อยละ 68.75 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 35,001-40,000 บาทมากที่สุดร้อยละ 26.75
รองลงมาเป็ น 40,001 - 45,000 บาทร้อยละ 17.50 กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายสาหรับการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 3,001 - 4,000 บาทมากที่สุดร้อยละ 38.25 รองลงมาระหว่าง 1,001 - 2,000 บาทร้อยละ 32.25 ซื้อจาก
สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป ติ๊กต็อกมากที่สุดร้อยละ 34.75 รองลงมาซื้ อจาก
ห้างสรรพสิ นค้าร้อยละ 25.50
ส่ วนประสมการตลาดทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวหน้ าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คนโดยมีเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย ผลวิจยั พบว่า
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในระดับมาก
กล่าวคือ ในภาพรวม (M = 3.86, SD = 0 .58) และแยกปั จจัยรายด้านเป็ นดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (M = 3.95, SD = 0.75)
ด้านราคา (M = 4.03, SD = 0.47) ด้านการจัดจาหน่าย (M = 3.85, SD = 0.52) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (M =
3.73, SD = 0.85)
คุณค่ าตราสินค้ าทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวหน้ าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับ คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า คุ ณค่าตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในภาพรวมมี ผลต่อ
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พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก ( M =4.17, SD =0.42) ส่ วนคุณค่าตราสิ นค้าใน
องค์ประกอบย่อยรายด้านนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด กล่าวคือ
1.คุณค่าตราสิ นค้ารายด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในระดับมากที่สุดได้แก่ ความ
รับรู ้ในคุณภาพของตราสิ นค้า ( M =4.59, SD =0.47)
2.คุ ณค่ า ตราสิ นค้า รายด้านที่ มีผ ลต่อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ดู แลผิ วหน้า ในระดับ มาก ได้แ ก่ การ
ตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (M =4.38, SD =0.64) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (M =4.39, SD =0.65) ความเชื่อมโยงกับตรา
สิ นค้า (M =4.00, SD =0.36) และ สิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์อื่น (M =3.62, SD =0.45)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างส่ วนประสมการตลาดและคุณค่ าตราสิ นค้ า กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแ ล
ผิวหน้ าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดแต่ละองค์ประกอบ รวม 4 องค์ประกอบ (4Ps)
และคุณค่าตราสิ นค้าแต่ละองค์ประกอบ รวม 5 องค์ประกอบ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
1. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างใน
กรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (M =3.93, SD =.19) ส่วนพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ารายด้านนั้น พบว่า มีท้ งั ในระดับปานกลางและระดับมาก ดังนี้
1) พฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ารายด้านที่ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ (1) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
(What does the consumer buy) (M =4.02, SD =.42) (2) ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the consumer buy) รวมถึง
ช่วงเวลาและความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (M =4.15, SD =.42) (3) ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the
consumer buy) (M =3.86, SD =.51) (4) ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Why does the consumer buy)
(M =4.03, SD =.48)
2) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ารายด้านที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ (1) บุคคลและสื่ อที่มี
อิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ในหัวข้อใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Who participates in the buying)
(M =3.49, SD = 0.62) และ (2) ลักษณะส่วนบุคคลในการซื้อผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who) (M
=3.31, SD = 0.59)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ดังนี้ (Cohen Runyon and Other, 1996: 238) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ส่ วนประสมการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้า
เกื อบทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Behavior) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจาหน่าย (iv3) และคุณค่าตราสิ นค้า ด้านสิ นทรัพย์ของตรา
สิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์อื่น (iv9) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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เมื่ อพิ จารณาทิ ศ ทางของความสัมพันธ์ ร ะหว่า งตัว แปร พบว่า ตัว แปรอิ สระทุ ก ตัว แปรมี ค วามสัมพัน ธ์
ทางบวกหรื อมีการแปรค่าไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ส่ วนขนาดของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรดังที่กล่าวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า มีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวแปรที่มีขนาดความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย ( 0.01 =< r =< .29) ได้แก่ การส่ งเสริ มการตลาด
(iv4, r = 0.13) การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (iv5, r = .22) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (iv6, r = 0.18) และการรับรู ้ใน
คุณภาพตราสิ นค้า (iv7, r = 0.16)
2) ตัวแปรที่มีขนาดความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานลกาง ( .30 =< r =< 0.49) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (iv1,
r=0.40) ราคา (iv2, r =0.43) และความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ( iv8, r = 0.49)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยการตลาด และคุณค่าตราสิ นค้า กับ พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แสดงได้ตามตาราง 5.1
ตาราง 5.1 ความสัม พันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดและคุ ณค่ าตราสิ น ค้ากับ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแ ลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
Pearson Correlation ( r ) Behavior
iv1
iv2
iv3
iv4
iv5
iv6
iv7
iv8
iv9
Behavior
1.00
iv1
0.40
1.00
0.43
0.46
1.00
iv2
0.03
0.70
0.66
1.00
iv3
0.13
0.66
0.77
0.79
1.00
iv4
0.22
0.40
0.57
0.51
0.12
1.00
iv5
0.18
0.56
0.44
0.56
0.09
0.91
1.00
iv6
iv7
0.16
0.31
0.40
0.39
-0.06
0.80
0.75 1.00
0.49
-0.43
-0.10 -0.60 -0.46
0.00
0.03 0.10 1.00
iv8
0.01
-0.02
-0.22 -0.21 -0.57
0.53
0.58 0.58 0.49
1.00
iv9
M
3.93
3.95
4.03
3.85
3.73
4.38
4.39 4.59 4.00
3.62
0.19
0.75
0.47
0.52
0.85
0.64
0.65 0.47 0.36
0.45
SD
อักษรย่อ
Behavior
พฤติกรรมการซื้ อ
iv5
การตระหนักรู้ในตรา
สิ นค้า

iv1
ผลิตภัณฑ์
iv6
ความภักดีต่อตราสิ นค้า

iv2
ราคา
iv7
การรับรู้
ในคุณภาพตราสิ นค้า

iv3
การจัดจาหน่าย
iv8
ความเชื่ อมโยงกับตรา
สิ นค้า

iv4
การส่งเสริ มการตลาด
iv9
สิ นทรัพย์ของตราสิ นค้า
ในกรรมสิ ทธิ์อื่น
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อิทธิพลของปัจจัยการตลาดและคุณค่ าตราสินค้ าในการพยากรณ์ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวหน้ าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในหัวข้อที่ผา่ นมาพบว่า ปั จจัยการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
หรื อสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ( 0.13 =< r =< 0.49) ในขณะที่
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดระดับองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ และคุณค่าตราสิ นค้าระดับองค์ประกอบ
ย่อย 5 องค์ประกอบ ซึ่งเป็ นตัวแปรอิสระในสมการการถดถอย มีค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ( -.060 =
< r =< 0.80) ซึ่งต่ากว่า 0.90 แสดงว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กนั สู งระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) (สุ ชาติ
ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2556: 103) ดังนั้น สามารถวิเคราะห์การถดถอยเแบบพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อหา
อิ ทธิ พลของปั จจัยการตลาด และคุ ณค่ าตราสิ น ค้า รวมถึ งสมการการถดถอยสาหรั บพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์สมการการถดถอยสาหรับพยากรณ์พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครโดยนาตัวแปรอิสระเข้าสมการการถดถอยด้วยวิธี Enter ได้ค่าสถิติทดสอบเป็ น F (9, 390) = 272.75,
p = 0.00 แปลความได้วา่ มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปร ที่ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้าได้ ส่วนค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าดังนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ .93 (R = 0.93)
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .86 (R2 = 0.86) แปลความได้วา่ ตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัวแปรสามารถร่ วมกันอธิ บาย
หรื อพยากรณ์ พ ฤติ กรรมการซื้ อผลิ ต ภัณฑ์ดูแ ลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครได้ร้ อยละ 86 ส่ วนค่ า
สัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแล้วมีค่าเท่ากับ .86 (R2adj = 0.86)
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล ผิ ว ห น้ า อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีท้ งั หมด 9 ตัวแปรได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (iv1) ราคา (iv2) การจัดจาหน่ าย (iv3) การส่ งเสริ ม
การตลาด (iv4) การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (iv5) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (iv6) การรับรู ้ในคุณภาพตราสิ นค้า (iv7)
ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า(iv8) และ สิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์ อื่น (iv9) เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิ พลของ
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวจากค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β) พบว่ามีค่าเป็ นบวกทั้งหมดอยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 0.27 – 1.44
สมการการถดถอยเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
สามารถแสดงได้ ดังนี้
สมการการถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ Behavior = 1.20 + 0.36*iv1 +0.11*iv2 +0.27*iv3 +0.24*iv4
+0.18*iv5 +0.29*iv6 +0.40*iv7 +0.35*iv8 +0.19*iv9
สมการการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z Behavior = 1.44*Ziv1 + 0.27*Ziv2 + 0.61*Ziv3 +1.23*Ziv4
+0.60*Ziv5 +0.99*Ziv6+0.76*Ziv7 + 0.67*Ziv8 + 0.34*Ziv8
ผลการวิเคราะห์ สมการการถดถอยแบบพหุ เพื่ อพยากรณ์ พฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดู แล ผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีรายละเอียดตามตาราง 5.2
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ตาราง 5.2 ผลการวิเคราะห์สมการการถดถอยแบบพหุเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
โมเดล
Constant
ผลิตภัณฑ์ (iv1)
ราคา (iv2)
การจัดจาหน่าย (iv3)
การส่งเสริ มการตลาด (iv4)
การตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (iv5)
ความภักดีต่อตราสิ นค้า (iv6)
การรับรู้ในคุณภาพตราสิ นค้า (iv7)
ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า(iv8)
สิ นทรัพย์ของตราสิ นค้าในกรรมสิ ทธิ์อื่น (iv9)
R = .93, R2 = .86, R2adj = .86, F (9, 390) = 272.75, p = .00
** หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01

สปส.การถดถอย
B
β
1.20
.36
1.44
.11
.27
.27
.61
.24
1.23
.18
.60
.29
.99
.40
.76
.35
.67
.19
.34

t

p-value

6.21**
18.23**
2.52**
12.12**
12.80**
6.55**
8.13**
8.61**
12.92**
2.92**

0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อภิปรายผล
ผลการวิจยั นี้ในด้านคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคมีทิศทาง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ในด้านคุณค่าตราสิ นค้าของวัชราภรณ์ ตั้งประดิ ษฐ์ (2560) ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี คุณค่าตรา
สิ นค้า (Aaker, 2010) แต่พบว่ามีความแตกต่างซึ่ งเป็ นความคิดเห็นในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ประเภทออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ แพลทฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ และสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในระดับมาก
(M=4.21, SD=0.90) โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของร้านค้า ผูข้ ายออนไลน์และสิ นค้าออนไลน์
ในระดับมากที่สุด (M=4.71, SD=0.46) นอกจากนี้ยงั พบว่าผูบ้ ริ โภคจากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อโดย
พิจารณาจากปั ญหาและความต้องการของผิวหน้าของตนเองเป็ นหลัก (M=4.73, SD=0.50) แต่ไม่ได้รับอิทธิพลจากสื่ อ
หลักในรู ปแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิ ตยสาร ป้ ายโฆษณา ฯ (M=2.64, SD=1.12) ซึ่ งให้ผลการวิจยั สอดคล้อง
กับการศึ กษาวิจยั ของฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริ ญ (2562) ปรากฏการณ์ดงั กล่าวอาจเป็ นผลมาจากความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรุ งเทพมหานครที่ มีมากเพียงพอทาให้ประชาชนเข้าถึงสื่ อออนไลน์มากขึ้นและลด
ความสนใจที่มีต่อสื่ อดั้งเดิม ประกอบกับช่วงเวลาที่ ใช้ในการสารวจเป็ นช่วงที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงทาให้ประชาชนบางส่ วนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนอกสถานที่ ตามการรณรงค์ของ
ภาครัฐ
ข้ อเสนอแนะ
1. การวิจยั ครั้งนี้ มิได้มุ่งเน้นในการศึกษาอิทธิ พลและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นในการต่อยอดการศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษา
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อิ ทธิ พ ลและความสัมพัน ธ์ของปั จ จัยส่ วนบุ คคลที่ มีผ ลพฤติ กรรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร หรื อนาไปประยุกต์กบั กลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่อื่น
2.การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึ กษากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในภาพรวมจึ งมีขอ้ จากัดในการระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบบใด ดังนั้นผลการวิจยั นี้ จึงเหมาะแก่การใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูส้ นใจใน
การศึกษาในเชิงลึกต่อไป
3.ในระหว่างทาการเก็บ ข้อมูลวิจัยครั้ งนี้ เป็ นช่ วงที่ ประเทศไทยและกรุ งเทพมหานครได้รับผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุ ขภาพอนามัยอันเนี่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ งมีผลกระทบต่อปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค ทัศ นคติ แ ละก าลัง ซื้ อของผูบ้ ริ โภค จึ ง ควรพิ จ ารณาข้อ จ ากัด ดังกล่ าวเมื่ อจะน า
ผลการวิจยั นี้ไปต่อยอดในอนาคต
6. บทสรุป
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือส่ วนประสมการตลาดในด้านการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นซื้ อของผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่ สุด
นอกจากนั้นการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าและความภักดีต่อตราสิ นค้าที่สามารถสร้างความรู ้สึกผูกพัน เชื่อมัน่ และไว้ใจ
ให้กับ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคเป็ นอย่า งยิ่ง ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า จึงควรพิจารณาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดสรร
งบประมาณมาใช้ในด้านออนไลน์ ให้มากขึ้น ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่ อสารทางการตลาดออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ ในตราสิ นค้าซึ่ งควรเริ่ มจากการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กับตราสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ ร่ วมไปกับการทา
กิจกรรมทางด้านการส่งเสริ มการตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
และรักษาความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
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