
 
 

 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Decision Making to Buy Facial Care Products in Cream Sachets of 
Consumers in Bangkok 

สิริอาภรณ์   เอโ้ถ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภท
ครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ประชากรกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซอง และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ การแจก
แจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Sample T-Test One-Way ANOVA และสถิติ 
Multiple Regression การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 
- 20,000 บาท ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) รองลงมาคือ ด้านราคา (Price)  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้, ครีมซอง 

Abstract 
Research on Factors Affecting the Decision of Buying Facial Care Products, Cream Sachets, by 

Consumers in Bangkok Metropolitan Region. Objective (1) to study the demographic factors influencing 
the decision of purchasing facial care products in the form of cream sachets of consumers in Bangkok area 
(2) to study the factors of marketing mix (4Ps) that affect the Decide to buy facial care products, cream 
sachets for consumers in Bangkok. The sample used was the population of 400 consumers who had 
previously purchased facial care products, cream sachets, and lived in Bangkok, using questionnaires as a 
tool for data collection. The statistics used for data analysis were percentage, frequency distribution, mean, 
standard deviation, Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA and Multiple Regression statistics. 



 
 

 
 

The results of the research were as follows: Demographic Factors Affecting The Decision To Buy 
Face Care Products, Cream Sachet Of Consumers In Bangkok Most of the sample were female, aged 20-29 
years with a bachelor's degree. Employed as a private company employee / employee and earn an average 
monthly income of 10,000 - 20,000 baht, the factor of marketing mix (4Ps) that the sample group gave the 
most importance was distribution channel (Place) followed by price (Price), product (Product) and 
marketing promotion (Promotion), respectively. 
Keywords : The decision, Skin care products, Cream Sachet 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัคนไทยให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกกันมากขึ้นสนใจในความสวยความงามของ
ตนเองกนัมากขึ้นเน่ืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอยา่งมาก ทั้งการใชเ้พื่อ
สร้างการยอมรับ การเขา้สังคม การกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือการสร้างโอกาสในการท างาน เป็นตน้ ไม่
เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้น ปัจจุบนัผูช้ายไม่นอ้ยก็ใหค้วามส าคญักบัการหันมาสนใจดูแลตวัเองมากขึ้นเช่นกนั ท า
ให้ตลาดความงามไดรั้บความนิยมและมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด
จึงท าใหมี้การผลิตคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆโดยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัออกมาหลากหลายประเภท และมีรูปแบบ
ให้เลือกใชต้ามความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองก าลงัเติบโตเป็น
อย่างมากในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่หรือโมเดิร์นเทรด  โดยเฉพาะร้านสะดวกซ้ือทัว่ไปสาเหตุท่ีท าให้ตลาด
ครีมซองมีการเติบโตมากมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป  ดว้ยปัจจยัหลายประการ  ทั้งใช้จ่าย
ง่าย ราคาไม่สูง ซ้ือสะดวก ไม่ชอบก็ทิ้ง  ดงันั้นจะเห็นว่าปัจจุบนัน้ีมีทั้งแบรนด์หน้าใหม่และแบรนด์
ดั้งเดิมท่ีมีอยู่ในตลาดต่างพฒันาสินคา้แบบซองออกวางจ าหน่ายจ านวนมาก  
 จากสถานการณ์ดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
และด้านส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการในการปรับปรุงพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้ ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีม 
ซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

 
 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
ประเภทครีมซอง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นประชากร การวิจยัน้ีผูวิ้จยัท าการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ประเภทครีมซองและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั จากส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และ ส่ือออนไลน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 

3. ระยะเวลาการท าวิจยั 1 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ทราบถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทราบถึงความตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขพฒันา
สินคา้ใหต้อบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคตต่อไปได ้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

Donlaya C. (2019) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมใน
การตดัสินใจซ้ือ การใช้ และประเมินผลการใช้สินคา้หรือบริการของผูซ้ื้อทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
บุคคล อนัจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ธนพิชญ ์น่ิมมา (2563) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ การใช้ และประเมินผลการใช้สินคา้
หรือบริการของผูซ้ื้อทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล และกลุ่มบุคคล อนัจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการ
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
กรอบแนวคิดการวิจัย   
                        ตัวแปรอสิระ                                                                   ตัวแปรตาม 

 
  

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
   - เพศ                              - อายุ 
   - การศึกษา                    - อาชีพ 
   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

   การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
   - ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) 
   - ดา้นราคา (Price) 
   - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
   - ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
    

 



 
 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีม
ซอง และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชุด ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenient Sample) โดยให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามผ่านทาง Google ฟอร์ม และน าแบบสอบถามท่ีมี
ความสมบูรณ์ไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็น 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 6 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรอง เพื่อให้ไดผู้ต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีม
ซอง มาก่อนและพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                              

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า

ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แบ่งระดบัการตดัสินใจออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปนอ้ย  
ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะและแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
โดยการค านวณหาค่าร้อยละ และการแจกแจงความถ่ี  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรม โดยการค านวณหาค่าร้อยละและการแจกแจงความถ่ี  
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า

ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวมและสรุปแต่ละดา้น                                                                                        

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

5. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ใช้การ



 
 

 
 

วิเคราะห์ Independent Sample T-Test ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนใช้การวิ เคราะห์ One-Way ANOVA หากพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการวิ เคราะห์การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกของแต่ละกลุ่มเป็นรายคู่โดยวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD)   

6. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Multiple Regression การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 344 คน เพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.0  และ 14.0 ตามล าดบั ช่วงอายุท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อายุ 20-29 ปี จ านวน 227 คน 
รองลงมา อายุ 30-39 ปี, 40-49 ปี, อายุต ่ากว่า 20 ปี และ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 118 คน, 32 คน, 18 คน 
และ5 คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 56.8, 29.5, 8.0, 4.5 และ 1.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจ านวน 305 คน รองลงมาระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 57 คน ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 36 คน และ อ่ืนๆ จ านวน 2 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 76.3, 14.2, 9.0 และ 
0.5 ตามล าดับ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง จ านวน 182 คน อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 
จ านวน 84 คน อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ / ขา้ราชการ จ านวน 53 คน อาชีพเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 45 คนนกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 35 คน และ อาชีพอ่ืนๆ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5, 21.0, 
13.3, 11.3, 8.8  และ 0.3 ตามล าดบั และส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 188 
คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 111 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท 
ขึ้นไป จ านวน 67 คน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0, 
27.8, 16.8  และ 8.5 ตามล าดบั 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑย์ี่ห้อ SMOOTO จ านวน 131 คน รองลงมา ยี่ห้อ 
SISTAR  จ านวน 50 คน ยี่ห้อ ROJUKISS  จ านวน 37 คน ยี่ห้อ BK  จ านวน 36 คน ยี่ห้อ BEST KOREA  
จ านวน 34 คน ยี่ห้อ JULAHERB จ านวน 34 คน ยี่ห้อ ROYAL BEAUTY จ านวน 32 คน ยี่ห้อ NAMI 
จ านวน 18 คน ยี่ห้อ JUJUNE’ จ านวน 7 คน และซ้ือยี่ห้ออ่ืนๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8, 12.5, 9.3, 
9.0, 8.5, 8.5, 8.0, 4.5, 1.8 และ 5.3 ตามล าดับ เลือกซ้ือรูปแบบของผลิตภณัฑ์รูปแบบครีมจ านวน 194 คน 
รูปแบบเซร่ัมจ านวน 118 คน รูปแบบเจลจ านวน 87 คน และรูปแบบอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5, 
29.5, 21.8 และ 0.3 ตามล าดบั เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑล์ดรอยสิว/จุดด่างด า จ านวน 
188 คน รองลงมาบ ารุงเพิ่มความชุ่มช้ืน จ านวน 84 คน ลดปัญหาผิวหมองคล ้า จ านวน 59 คน ปกป้องผิวจาก
แสงแดด  จ านวน 36 คน ลดปัญหารูขุมขนกวา้ง จ านวน 28 คน และคุณสมบติัอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็น



 
 

 
 

ร้อยละ 47.0, 21.0, 14.8, 9.0, 7.0 และ 1.3 ตามล าดับ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ความถ่ีโดยเฉล่ีย  1 ซองต่อคร้ัง 
จ านวน 186 คน รองลงมา 2 ซองต่อคร้ัง จ านวน 162 คน 4 ซองต่อคร้ัง จ านวน 35 คน  และเฉล่ีย 3 ซองต่อ
คร้ัง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5, 40.5, 8.8 และ 4.3 ตามล าดบั เลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์ชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อ
คร้ัง 50 - 100 บาท จ านวน 219 คน นอ้ยกว่า 50 บาท จ านวน 120 คน 101 – 200 บาท จ านวน 32 คน  และ
200 บาทขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8, 30.0, 8.0 และ 7.2 ตามล าดับ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี 7-
eleven จ านวน 321 คน Watsons จ านวน 40 คน ช่องทางออนไลน์ จ านวน 25 คน ห้างสรรพสินคา้ จ านวน 
12 คน  และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีร้านขายของช าทัว่ไปจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3, 10.0, 6.3, 3.0 และ 
0.5 ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ จ านวน 190 คน จากราคา 
จ านวน 47 คน การดูรีวิวตามอินเตอร์เน็ต จ านวน 46 คน ยี่ห้อ จ านวน 35 คน เพื่อนแนะน า/บอกต่อ จ านวน 
31 คน จากตวัเอง จ านวน 25 คน การตามบิวต้ีบล็อกเกอร์ จ านวน 16 คน การดูจากส่ือโฆษณา จ านวน 8 คน 
และปัจจยัอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ47.5, 11.8, 11.5, 8.8, 7.8, 6.3, 4.0, 2.0 และ 0.5 ตามล าดบั    
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด แต่ละดา้นเรียงจากมาก
ไปนอ้ย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑใ์ชง้่าย พกพาสะดวก,ผลิตภณัฑเ์หมาะกบัการทดลองคร้ังแรก, ผลิตภณัฑมี์ขนาด
และปริมาณท่ีเหมาะ, ผลิตภณัฑเ์ก็บไวใ้ชไ้ดน้าน   

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้
ระดบัความคิดเห็นดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากท่ีสุด แต่ละดา้นเรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ, มีการระบุราคาท่ีชดัเจน, มีหลายราคาใหเ้ลือก  

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
แต่ละดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง้่าย,  
มีการจดัวางผลิตภณัฑใ์นต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไดง้่าย, สามารถสั่งซ้ือทางออนไลน์ได ้

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า
กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด แต่ละ
ดา้นเรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของสินคา้ท่ีครบถว้นและชดัเจน ,มีการ
โฆษณาท่ีน่าสนใจในส่ือต่างๆท่ีเขา้ถึงไดง้่าย,มีการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และมีบตัรสมาชิก บตัร
สะสมแตม้ ใหก้บัลูกคา้เดิม เพื่อแลกของรางวลั 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีม- 



 
 

 
 

ซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในการซ้ือคร้ังถดัไปกลุ่มตวัอย่างจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองแน่นอน 
ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ มีค่า Sig เท่ากบั 0.665 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 
 = 0.05 ในการทดสอบจึงพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามอาย ุมีค่า Sig เท่ากบั 0.424 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 
 = 0.05 ในการทดสอบจึงพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.050 ซ่ึงมีค่าเท่ากับระดับ
นยัส าคญั  = 0.05 ในการทดสอบจึงพบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตามอาชีพ มีค่า Sig เท่ากับ 0.422 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี  = 0.05 ในการทดสอบจึงพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากับ 0.107 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี  = 0.05 ในการทดสอบจึงพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Multiple Regression พบว่ามี
ตวัแปรอิสระ ทั้งหมด 2 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดบัค่าสัมประสิทธ์ของสมการถดถอยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้น



 
 

 
 

ผลิตภณัฑ ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 ตามล าดบั โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.465 สามารถน ามาแทนค่าในสมการได ้  คือ  
Y = (0.993) + 0.469 + 0.150   แต่ละดา้นสรุปได ้ดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั   = 0.05 ในการทดสอบจึง
พบว่า ผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.869 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั  = 0.05 ในการทดสอบจึงพบวา่ 
ราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.105 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญั  = 0.05 ใน
การทดสอบจึงพบวา่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภท
ครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั  = 0.05ในการ
ทดสอบจึงพบว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีม
ซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 ซ่ึงมีอายุ 20-29 ปี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 
บาท จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
ข้อมูลเกีย่วกบัด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองยี่ห้อ 
SMOOTO จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ซ่ึงเลือกซ้ือรูปแบบของผลิตภณัฑ์ รูปแบบครีม จ านวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ลดรอยสิว/จุดด่างด า จ านวน 188 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์วามถี่โดยเฉล่ีย 1 ซองต่อคร้ัง จ านวน 186 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.5 เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 50 - 100 บาท จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.8 และพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี 7-eleven จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และระดับความคิดเห็น ในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์- 
บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

 
 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) ผู ้บริโภคให้ความคิดเห็นกับการสามารถหาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ได้ง่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือมีการจดัวางผลิตภณัฑ์ในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย และ 
สามารถสั่งซ้ือทางออนไลน์ได ้ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นกบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  มีการระบุราคาท่ีชดัเจน และ มีหลายราคาใหเ้ลือก ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นกบับรรจุภณัฑ์ใช้ง่าย พกพาสะดวกมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์เหมาะกับการทดลองคร้ังแรก ผลิตภณัฑ์มีขนาดและปริมาณท่ีเหมาะ และ 
ผลิตภณัฑเ์ก็บไวใ้ชไ้ดน้าน ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นกบัมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับ
ประโยชน์ของสินคา้ท่ีครบถว้นและชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจในส่ือต่างๆท่ี
เขา้ถึงไดง้่าย  มีการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และมีบตัรสมาชิก บตัรสะสมแตม้ให้กบัลูกคา้เดิมเพื่อ
แลกของรางวลั  ตามล าดบั 
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว่า ในการซ้ือคร้ังถดัไปกลุ่มตวัอย่างจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภท
ครีมซองแน่นอน 
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีม
ซองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภท 
ครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัการตัดสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างจากระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างจากระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภท 
ครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง 
ผิวหนา้ประเภทครีมซองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภท
ครีมซองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห ์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์



 
 

 
 

บ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง มีทั้งหมด 2 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ของสมการถดถอย (Beta 
Coefficient) จากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ประเภทครีมซอง
ของผูบ้ริโภคท่ีกวา้งมากขึ้นไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาสภาพผิวและปัญหาดา้นความงามใหมี้ความหลากหลาย เพื่อน าขอ้มูลไป
พฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น 
 3. การท างานวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรจดัท าแบบสอบถามทั้งแบบ Google ฟอร์ม และ แบบเอกสาร เพื่อ
เพิ่มกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น 
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