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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
โดยใช้สูตรไม่ ทราบจํานวนประชากรจึ งได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ ง
อนุมานได้แก่ t-test, One Way ANOVA (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regession Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์
ในกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ด้านบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการซื้ อส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายและ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าด้านที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายและน้อยที่สุดได้แก่ ด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 96.80
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้ อ, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
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ABSTRACT
The purpose of this research to study demographic factors consumer behavior and marketing mix factors
affecting the customers' decision to buy De Leaf brand skin care products in Bangkok. The population is the
consumers decision to buy De Leaf brand skin care products in Bangkok. In Bangkok the exact population is not
known by the formula of the population is not known, therefore a sample of 400 people use the questionnaire as a
data collection tool. Use descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. And
inferential statistics including t-test, One Way ANOVA(F-test), and Multiple Regression Analysis.
The results of the research revealed that (1) Demographic factors, including age, affect the decision to buy
brand skin care products. in Bangkok differently with statistical significance at the level of .05 (2).Behavior of
purchasing of products, namely, personal factors influencing the purchase, affecting the decision to buy brand skin
care products In Bangkok With statistical significance at the level of .05 (3). Marketing mix factors such as product,
price, distribution channel and Marketing promotion Affecting the customers' decision to buy De Leaf brand skin
care products in Bangkok with statistical significance at the level of .05, found that the most effective aspects are
marketing promotion and distribution channels and less. The most Price and product The predictive power is 96.80
percent.
Keywords: Marketing Mixed Factors, Purchasing Decision, Skin Care Products
1. บทนํา
ตลาดเครื่ องสําอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีการเติบโตที่สูงกว่าเครื่ องสําอางประเภทอื่น ๆ
โดยเติบโตถึงร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผา่ นมา เทียบกับการเติบโตประมาณร้อยละ 6-7 สําหรับเครื่ องสําอางโดย
เฉลี่ย ซึ่ งเป็ นผลจากสภาพอากาศ มลภาวะต่าง ๆ ทําให้ความต้องการเครื่ องสําอางที่ช่วยปกป้ องหรื อซ่ อมแซมผิวหรื อ
ร่ างกายได้รับความนิ ยม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่หันมาใช้เครื่ องสําอางดูแลผิวตั้งแต่วยั รุ่ นที่มีเพิ่มขึ้น ประกอบกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผิวแต่ละประเภท ทําให้ตลาดขยายกว้างมากขึ้น นอกจากนี้
จากพฤติกรรมคนไทยที่หนั มาเพิ่มขั้นตอนในการดูแลผิวหน้ามากขึ้น ทําให้เครื่ องสําอางประเภทมาส์กหน้า (Mask) ที่
มีสารบํารุ งผิวเข้มข้น เริ่ มจะได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นเดียวกัน (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2561)
แนวโน้มการส่ งออกเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยหลังจากการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน “AEC” ในปี พ.ศ.2558 ส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงเนื่ องจากประเทศไทยเป็ น
หนึ่ งในประเทศสมาชิ กในกลุ่มอาเซี ย น รวมทั้งเป็ นทั้งผูผ้ ลิ ต ฐานการผลิ ต และผูส้ ่ งออกผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่ องสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรอีกประเทศหนึ่ งในหลาย ๆ ประเทศที่ประกอบธุ รกิจใน
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง ดังนั้น เมื่อมีตลาดใหม่ ๆ ก็เหมือนเป็ นโอกาสในการขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น มีผปู ้ ระกอบการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางรายใหม่เข้ามาในตลาดเครื่ องสําอางอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้ตลาดสุ ขภาพและความงามเกิด
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและตลาดเติบโตกว่าปั จจุบนั เพิม่ ขึ้น นับเป็ นโอกาสดีที่แบรนด์เดอ ลีฟ จะขยายแบรนด์ไทยให้
มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั ไปทัว่ โลกและการทําตลาดอย่างจริ งจัง ซึ่ งประเทศเมียนมาเองก็เป็ นประเทศที่ มีตลาดที่มีความ
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น่าสนใจและยังถือได้ว่ายังมีช่องทางในการเข้าไปทําการขยายโอกาสทางธุ รกิจได้อีกมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน
บ้านอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน (ลงทุนศาสตร์ , 2558)
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอ ลีฟ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
แบรนด์เดอ ลีฟ เพื่อนําผลในการศึกษาครั้งนี้ มาพัฒนาและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในแบรนด์สินค้า อีกทั้งต้องการ
พัฒนาศักยภาพแบรนด์และสิ นค้าให้มีคุณค่ามากขึ้น เป็ นแนวทางให้กบั เจ้าของแบรนด์ ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสําเร็ จต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ
ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้า
ในกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ
ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
3. สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลี ฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน
2) พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า ประกอบด้วย ประเภทของสิ นค้าที่ เลื อ กซื้ อ สิ นค้า ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการใช้บริ การ ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื้ อ เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า และงบประมาณในการซื้ อสิ นค้า ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
และด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว แบรนด์ เ ดอ ลี ฟ ของลู ก ค้า ใน
กรุ งเทพมหานคร
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4.กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 สถานภาพ
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ า
 ประเภทของสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
 ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
 ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื้ อ
 เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
 งบประมาณในการซื้ อสิ นค้า

การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลผิว
แบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้ าใน
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
 ด้านการผลิตภัณฑ์
 ด้านราคา
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Kotler, 2003)
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) งานวิจยั นี้ ประโยชน์ให้แก่บริ ษทั หรื อฝ่ ายการตลาดในการแบ่งส่ วนตลาด และกําหนดเป้ าหมายทางการ
ตลาดที่แม่นยําและสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้ โดยใช้ปัจจัยประชากรศาสตร์ มาเป็ นตัวจําแนก
ความแตกต่างในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
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2) งานวิจยั นี้ ประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ในการประเมิ นพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิ ดการ
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า และเชื่ อมโยงกับเหตุผลในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นส่ วนประกอบในการสร้ างความเชื่ อมัน่
จากความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทาํ ให้เกิดความประทับใจ โดยใช้ปัจจัยพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
3) งานวิจยั นี้ ประโยชน์ให้แก่บริ ษทั หรื อตัวแทนจําหน่ายในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การในด้านที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ดู แ ลผิว แบรนด์เ ดอ ลี ฟ ของลูก ค้า ในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ช่ วยกระตุ ้น ให้เกิ ด ความต้อ งการและการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เพิ่มสู งขึ้น
4) งานวิจยั นี้ ประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคและส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว แบรนด์ เ ดอ ลี ฟ ของลู ก ค้ า ใน
กรุ งเทพมหานคร สามารถนําไปศึกษาและต่อยอดได้ในอนาคต
6. การทบทวนวรรณกรรม
6.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ กษา สถานภาพและรายได้ เป็ นเกณฑ์ได้รับความนิ ยมที่ มกั ใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้า ผูบ้ ริ โภค การแบ่ งตลาด
เนื่ องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เป็ นตัวแปรสําคัญที่ช่วยบ่งชี้ตลาดเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน และเป็ นตัวชี้วดั ที่มี
ความง่าย ชัดเจน และสะดวกต่อการจัดกลุ่มลูกค้า ซึ่ งแนวคิ ดนี้ ตรงกับศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ที่ ได้อธิ บายว่า
พฤติกรรมพื้นฐานของลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎี ที่ใช้หลักของความเป็ นเหตุและผล กล่าวคือ พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่วา่ คุณสมบัติทางด้านลักษณะประชากรที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory)
ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่ได้อธิ บายไว้วา่ พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล
หรื อลักษณะทางประชากร ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆ ได้ คื อบุคคลที่ มี พฤติ กรรมคล้ายคลึ งกัน
มักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันดังนั้น บุคคลที่อยูใ่ นลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสาร
ในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี ได้รับการพัฒนา
จากแนวความคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน
และได้นํามาประยุกต์ใช้อ ธิ บายเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารว่าผูร้ ั บสารที่ มี คุณลักษณะที่ แตกต่ างกัน จะมี ค วามสนใจต่ อ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน
6.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ลัก ษณะด้า นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ โ ภค
แสดงออก ไม่วา่ จะเป็ นการเสาะแสวงหาการซื้ อ การใช้ การประเมิน การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
คาดว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจ Schiffman & Kanuk (1994) กล่าวว่า การ
กระทําของบุคคลใดบุ คคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมาย
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รวมถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจ และการกระทํา ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อ และการใช้สิ น ค้า กล่ า วโดยสรุ ป ว่า
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้า
และบริ การทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความ
แตกต่างกันออกไป (Kotler, 1999)
6.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ส่ วนประสมการตลาด หมายถึงเครื่ องมือทางการตลาดที่ ธุรกิ จต้องใช้
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้ าหมายหรื อเป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญของกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจต้อง
ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายหรื อเป็ นปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ต้องใช้
ร่ วมกัน เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวแปรที่สาํ คัญภายใต้การควบคุมขององค์กร ที่
สามารถใช้ในการทําให้เกิดความต้องการ(Demand) และได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ตัวแปรเหล่านี้ คือผลิตภัณฑ์ (Product) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ส่ วนส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และราคา
(Price) โดยตัวแปรเหล่านี้ จะมีองค์ประกอบย่อยที่สามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับความสามารถของ
องค์กร อ้างอิงจากเนื้อหาของ สิ รินภา จิณณากูลสิ ทธิ์ (2553)
6.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ คือขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสอง
ช่องทางเลือกขึ้นไป ซึ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ
ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด และพฤติ กรรมทางกายภาพ การซื้ อ เป็ นกิ จ กรรมด้านจิ ตใจและทางกายภาพ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรมเหล่านี้ ทําให้เกิดการซื้ อและพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น โดยมีกระบวนการหรื อขั้นตอน
การตัดสิ นใจซื้ อ (Buyer’s Decision Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย การ
รั บรู ้ ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิ นผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ อ้างอิงจาก
เนื้อหาของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)
7. การดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เดอ ลี ฟ ของลูกค้าใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรของ Cochran (1977) การคํานวณหาขนาดตัวอย่าง
จากประชากร ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรหรื อไม่สามารถนับจํานวนได้ (Infinite Population) โดยกําหนดค่าความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่ งจะได้ขนาดตัวอย่างน้อย 385 คน ผูว้ ิจยั จึ งได้กาํ หนด
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในงานวิ จัย ครั้ งนี้ จํา นวน 400 คน ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น
(Nonprobability Sampling) วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ ิจยั ต้องการเก็บ
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่ เคยผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เดอ ลี ฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานครโดยแจกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha
ตั้งแต่ 0.730 - 0.886 ซึ่ งมากกว่า 0.700 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ (1) การ
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วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ น
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ต่าง ๆ ที่ต้ งั ไว้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เครื่ องมือทางสถิติต่าง ๆ ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-test เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปร 2 กลุ่ม (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of
Variance (ANOVA) : F-test) ทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ LSD (3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) แบบ Enter Method คือวิธีการเอาตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติและไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเข้าไปวิเคราะห์ในสมการถดถอย
8. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคลจากกลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 369 คน (ร้อยละ 92.30) มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 118 คน (ร้อยละ
29.50) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 281 คน (ร้อยละ 70.30) มีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 199 คน (ร้อย
ละ 49.80) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาทมีมากที่สุด จํานวน 130 คน (ร้อยละ 32.50)
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางด้านปั จจัยพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมี
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า 2-3 เดือน/ครั้ง จํานวน 208 คน (ร้อยละ 52.00) มีการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทาง Facebook Page
จํานวน 221 คน (ร้อยละ 55.30) การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตนเอง จํานวน 296 คน (ร้อยละ 65.00) มีความกังวลต่อ
ปั ญหาผิวด้านผิวขาดความชุ่มชื้น จํานวน 126 คน (ร้อยละ 31.50) ซื้ อสิ นค้าจากทางออนไลน์ จํานวน 141 คน (ร้อยละ
35.30) และมีงบประมาณในการซื้ อสิ นค้า 101-500 บาท จํานวน 292 คน (ร้อยละ 73.00)
จากผลการวิเคราะห์ ข อ้ มูลปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (Xത = 4.04, S.D. = 0.47) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จํานวน 4 ข้อ โดยด้านด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด (Xത = 3.86, S.D. = 0.69)
รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Xത = 3.99, S.D. = 0.60) รองลงมาคือด้านด้านราคา (Xത = 4.07, S.D. = 0.56)
และน้อยที่สุด คือ ตามลําดับผลิตภัณฑ์ (Xത = 4.21, S.D. = 0.50)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (Xത =
4.06, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก จํานวน 5 ข้อ โดยก่อนซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ท่านจะคํานึงถึงราคาและคุณภาพมาเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย (Xത = 4.23, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ
ก่อนซื้ อผลิตภัณฑ์ท่านคาดหวังถึงผลที่จะได้รับหลังจากการใช้ มีค่าเฉลี่ย (Xത = 4.21, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ
ท่านจะตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี ที่ผลิตก่อนซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย (Xത = 4.20, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ
ก่อนซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวท่านจะหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การรี วิวจากผูใ้ ช้จริ ง อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น ค่าเฉลี่ย (Xത
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= 9.95, S.D. = 0.82) และน้อยที่สุดคือสมาชิ กในครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของท่าน (Xത = 3.69, S.D. = 0.08)
9. การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้าใน
กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
สถิติ
ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
เพศ
t – test
0.490
ไม่สอดคล้อง
อายุ
F – test
สอดคล้อง
0.005*
ระดับการศึกษา
F – test
0.667
ไม่สอดคล้อง
สถานภาพ
F – test
0.236
ไม่สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F – test
0.085
ไม่สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
แบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ดู แ ลผิ วแบรนด์ เดอ ลี ฟ ของลู ก ค้า ใน
กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
สถิติ
ค่านัยสําคัญ
ผลการทดสอบ
สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
F – test
0.233
ไม่สอดคล้อง
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
F – test
0.041*
สอดคล้อง
ความกังวลต่อปั ญหา
F – test
0.796
ไม่สอดคล้อง
แหล่งขายสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
F – test
0.469
ไม่สอดคล้อง
งบประมาณในการซื้ อ
F – test
0.943
ไม่สอดคล้อง
ความถี่ในการซื้ อ
F – test
0.719
ไม่สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
แบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 213

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมการทางตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์ เดอ ลีฟ ของลูกค้า
ในกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยส่ วนประสมการทางตลาด
t
Sig

b
Std. Error
ค่าคงที่
0.202
0.038
5.347
0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.238
0.011
0.256
22.144
0.000*
ด้านราคา (X2)
0.245
0.011
0.297
23.084
0.000*
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)
0.241
0.011
0.312
22.619
0.000*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
0.226
0.009
0.334
25.161
0.000*
2
2
Sig
R
R
Adj. R
SEE
F
0.984
0.968
0.968
0.08310
3034.910
0.000*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์
เดอ ลีฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อํานาจพยากรณ์ร้อยละ
96.80 (R2 = 0.9680) มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ (SEE = 0.08310)
10. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร เพศที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากรสนิ ยมของแต่ละเพศ
แตกต่างกันโดยเฉพาะการเลือกซื้ อสิ นค้า ส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิงที่มกั จะให้ความสําคัญกับการดูแลผิว บุคลิกภาพ
ภาพลักษณ์ และการเป็ นที่ยอมรับ โดดเด่นในสังคม ส่ วนเพศชายจะมีความใส่ ใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่
น้อยกว่า ซึ่ งผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ พบว่า เพศหญิ งมีการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟของ
ลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครมากกว่าเพศชาย เนื่ องจากผูห้ ญิงมีความใส่ ใจในรายละเอียดการดูแลผิวที่มากกว่าและมี
การเลือกสรรผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมหลักมากจากธรรมชาติ และมีการผลิตที่น่าเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า (Skin care) สําหรับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้ว ยเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางจากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและสอดคล้อง
กับ ดุ ษ ฎี วิ ชัย เมฆพัต ร (2554)
ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคของสตรี ต่ อ เครื่ อ งสํา อางเกาหลี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา
รายได้ สถานภาพ และรายได้ มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางเกาหลีอยางมีนยั สําคัญที่ 0.05 โดย
ส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องสําอางจากประเทศไทยมากที่สุด เครื่ องสําอางจากสาธารณรัฐเกาหลีและเครื่ องสําอางจากประเทศ
ญี่ปุ่นตามลําดับ
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สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในกรุ งเทพมหานคร ผูม้ ี
อิทธิ พลในการซื้ อแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ด้านงบประมาณในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ต่อการตัดสิ นใจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของ
ลูกค้าในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากงบประมาณในการซื้ อสิ นค้าในแต่ละครั้งที่
ซื้ อสิ นค้าแสดงถึงความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภค โดยผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวเป็ นส่ วนหนึ่ งในปั จจัยที่ใช้
ในปั จจัยการดูแลผิวของผูห้ ญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤตยา อุ่นอ่อน (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของคนในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์
ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Garnier ด้านรายได้ มีผลต่อต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าแตกต่าง
กัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ กัญ จนนภที ป์ ชลสิ นธนากุลย (2559)
ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตลาดนัดของผูบ้ ริ โภคบริ เวณ
ชุ มชนรั งสิ ต” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตลาดนัดของผูบ้ ริ โภคบริ เวณชุมชนรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์ที่ต่อการตัดสิ นใจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของ
ลูกค้าในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าในบริ มาณต่อครั้งที่นอ้ ย หรื อ
ซื้ อสิ นค้าเมื่ อมี โปรโมชัน่ เท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ง ธันยพัต โรจนสุ วนิ ชากร (2552) ทําการศึ กษาเรื่ อง
“พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของนักศึกษาชาย ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเกริ ก” พบว่าเพศที่แตกต่าง
กันจะมีการความถี่ในการซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับตุลยา วชิรปรี ชาพงษ์
(2553) ทําการศึ กษาเรื่ อ ง ‘พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์เพื่อ บํารุ งผิวพรรณของผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร”ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าเพศที่ แตกต่างกันจะมี การความถี่ในการซื้ อสิ นค้าที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้าใน
กรุ ง เทพมหานคร การทดสอบปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว แบรนด์ เ ดอ ลี ฟ ของลู ก ค้า ใน
กรุ งเทพมหานคร พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรอิสระต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์
เดอ ลี ฟ ของลูกค้าในกรุ งเทพมหานครมี ความสัมพันธ์ กบั องค์ประกอบการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลี ฟ ของลูกค้าในเขต
กรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ แรก ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก ผลิ ต ภัณฑ์แ บรนด์เดอ ลี ฟ เป็ นแบรนด์ที่ มี เ อกลักษณ์
เฉพาะตัว ด้วยส่ วนผสมหลักที่มาจาดธรรมชาติ และส่ วนผสมที่มีคุณภาพ เพราะแบรนด์เดอ ลีฟ ต้องการส่ งมอบผลิต
ที่เที่สุดให้กบั ผูบ้ ริ โภคถึงเน้นให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กรรณิ การ์
แดนสี แก้ว (2559) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุ นไพรสําหรั บ ใบหน้าของ
ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ” ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
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ซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุ นไพรสําหรั บ ใบหน้าของประชากรในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลีฟ ของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานครมากเป็ นอันดับที่สอง ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อผลิตภัณฑ์เดอ ลีฟให้ความสําคัญกับการ
ส่ งเสริ มการขาย การมี โปรโมชัน่ พิเศษ โดยแบรนด์เดอ ลี ฟมี จะโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขายอยู่เสมอ เพื่อดึ งดูด
ลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อมลณัฐ พ่วงชาวนา และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอางในเขตกรุ งเทพมหานคร” ในการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอางในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) ด้า นราคา ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว แบรนด์ เ ดอ ลี ฟ ของลู ก ค้า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคาให้เลือกซื้ อ มีราคาเหมาะสมกับปริ มาณ ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาหลากหลายให้เลือกตามส่ วนผสม หรื อคุณภาพที่แตกต่างกันและชําระเงินได้หลายช่องทาง
เช่น โอนเงิน หรื อ เก็บเงินปลายทาง เป็ นต้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากราคาสิ นค้าเป็ นสิ่ งแรกที่
ลูกค้าจะเลือกตัดสิ นใจในการทดลองซื้ อสิ นค้า และการกลับมาซื้ อซํ้า หากสิ นค้ามีราคาสู งเกินกว่าคุณภาพที่ได้รับจะ
ทําให้การซื้ อสิ นค้าน้อยลงซึ่ งสอดคล้องกับสิ รินนภา จิ ณณากูลสิ ทธิ์ (2553) ทําการศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารทาง
การตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสําอางไทยของผูห้ ญิ งกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคามี ผลต่อการสื่ อสารทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอางไทยของ
ผูห้ ญิ งกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของจงจิ นติ จิ ตร์ แ จ้ง (2552)
ทําการศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ บนสังเครื อข่ายออนไลน์”
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาส่ งผลต่อการยอมรับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ บนสังคมเครื อข่ายออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์เดอ ลี ฟ ของ
ลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ผลิตภัณฑ์หาซื้ อได้ง่าย มีจาํ หน่ายหลากหลายช่องทาง เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ร้าน
เครื่ องสําอางและช่ องทางออนไลน์ เป็ นต้น สถานที่ จัดจําหน่ ายมี การทําสั ญลักษณ์ หรื อป้ ายแสดงว่ามี ผลิ ตภัณฑ์
จําหน่ายหาง่ายสะดุดตา ตําแหน่งในการวางผลิตภัณฑ์ชดั เจน สามารถหาเจอง่าย สถานที่จาํ หน่ายน่าเชื่อถือ และชําระ
เงินได้สะดวกรวดเร็ วอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจาก ช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ
สําหรั บการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิว โดยเฉพาะการจําหน่ ายในร้ านหรื อสถาที่ จาํ หน่ ายที่ น่าเชื่ อถื อ และ ความ
แตกต่างในตําแหน่งการวางสิ นค้าที่มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทําให้ผบู ้ ริ โภคมองหาสิ นค้าได้งาน เกิด
ความอยากทดลองใช้สินค้า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า “สถานที่จาํ หน่ายน่ าเชื่อถือ” มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด เพราะว่าทางแบรนด์กระจายการจําหน่ ายสิ นค้าให้ทวั่ ถึงกับผูบ้ ริ โภค ทําให้การเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นไปได้อย่าง
สะดวกสบาย ซึ่ งสอดคล้องกับอนัญญา อุ ทยั ปรี ดา (2556) ทําการศึ กษาเรื่ อง “ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าและ
ภาพลักษณ์สินค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูอ้ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ ายมี ผลต่อความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าและภาพลักษณ์สินค้าที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูอ้ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 216

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2557) ทําการศึกษา “ปั จจัยการตัดสิ นใจเครื่ องสําอางเคาท์เตอร์ แบ
รนด์ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเครื่ องสําอางเคาท์เตอร์ แบรนด์ใน ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
สู งสุ ด สถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการ
ซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง จึงแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโชยน์สูงสุ ด
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถแนะนําต่อให้ผอู ้ ื่น เปลี่ยนจากผูซ้ ้ื อให้เปลี่ยนเป็ นลูกค้าประจํามีการบอกต่อการสิ นค้า เช่นการ
เขียนรี วิวบอกต่อจากผูใ้ ช้จริ ง อัดคลิปวิดีโอในการพูดถึงสิ นค้าเป็ นคลิปสั้น ๆ เพื่อนํามาโพสต่อทางช่องทางออนไลน์
ของแบรนด์ หรื อนําไปโพสลงในเพจบิวตี้ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู ้จากหรื อแชร์ เกร็ ดความรู ้ส้ ัน ๆ เกี่ยวกับส่ วนผสม
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้เข้าใจถึงส่ วนผสมเป็ นเกร็ ดความรู ้ส้ นั ๆ เป็ นต้น เพื่อให้จดจําและบอกต่อได้ง่าย
11.2 ด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ ความกังวลต่ อ ปั ญ หา แหล่ งขายสิ น ค้าที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
งบประมาณ ในการซื้ อและความถี่ในการซื้ อ จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าแบรนด์
เดอ ลีฟ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมาดูแลตัวเองผิวพรรณของตนเองมาก
ขึ้นและหาข้อมูลในการดูแลผิวผ่านทางอินเตอร์ เน็ต เพราะเช่นนี้ ผแู ้ บรนด์จึงควรที่ จะเลือกกลุ่มเป้ าหมายให้ตรงกับ
สิ นค้าที่ตอ้ งการจะจําหน่ ายและเลือกช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Online Store เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผบู ้ ริ โภค เพิ่มการหาคนรี วิวสิ นค้าให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนการรี วิวเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค
11.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์ผปู ้ ระกอบการควรทําประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็ นที่รูจกั อย่างแพร่ หลายเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อสร้างความจดจําสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพิ่มการทําโปรโมทสิ นค้าหรื อจัดกิจกรรมให้ผบู ้ ริ โภคได้ใกล้ชิดกับ
สิ นค้าเพิ่มมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อให้คนเข้ามาทดลองสิ นค้า
2) ด้านราคาผูป้ ระกอบการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ควรออกแบบให้ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ปริ มาณบรรจุ และตราสิ นค้า
3) ด้านการจัดจําหน่ายผูป้ ระกอบการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ควรออกแบบรู ปภาพใน
การโฆษณาขายสิ นค้าให้มีความน่ าสนใจเพิ่มมากขึ้ น สร้ างความสะดุ ดตา เพิ่มช่ องทางการไลฟ์ ขายสิ นค้าทางเพจ
เฟสบุ๊คออนไลน์ เพื่อดึงดูผผู ้ ริ บโภคให้เกิดความสนใจมากขึ้น เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคใกล้ชิดกับแบรนด์เพิ่มมากขึ้น
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4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผูป้ ระกอบการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ควรออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์มีการจัดโปรโมชัน่ พิเศษเพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภค มีการประชาสัมพันธ์ลง สื่ อโฆษณาแบบครบวงจรเพื่อทําให้
สิ นค้าเป็ นที่รู้จกั พร้อมมีช่องทางการชําระเงินหลากหลายรู ปแบบ
12. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า เดอ ลีฟ เช่น
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประเภทของผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ ความไว้วางใจ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ การรับรู ้ถึงแบ
รนด์ ความภักดีในตราสิ นค้า
2) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ เช่น คุณค่าตราสิ นค้า อัตลักษณ์ตราสิ นค้า เป็ นต้น ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าของลูกค้า โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้
หรื อขยายขอบเขตของงานชิ้นต่อไปให้ครอบคลุมในปั จจัยดังกล่าว
3) การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างที่ อ ยู่ในกรุ งเทพมหานคร ควรขยายขอบเขตด้าน
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาให้ได้ผลวิจยั ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร
และต่างจังหวัดว่ามีความแตกต่างกันในด้านปั จจัยใดบ้าง เพื่อนําไปสู่การขยายตลาดสู่ภมู ิภาคอื่น ๆ ต่อไป
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