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12500759 : สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั   : ปัจจยัท่ีมีอิทธิผล / พฤติกรรมการเลือกซ้ือ / ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

กกกกกกกกสิริรัตน์  ศิระวฒันานนท ์: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยภ์าวิณี กาญจนาภา.   

61 หนา้. 

  

บทคดัยอ่ 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด และ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

กกกกกกกก กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

กกกกกกกกผลการวิจยัพบว่า 

กกกกกกกก1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยูค่ณะวิทยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 โดยเฉลี่ย

เท่ากนั และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 3,000-5,000 บาท  

กกกกกกกก2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเลือกใชเ้พื่อป้องกนั

ผิวจากรังสี UV โดยตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดดว้ยตนเอง และนิยมซ้ือยีห่อ้นีเวีย ค่า SPF 30 ใช้

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดเป็นประจาํ ทาบริเวณใบหนา้ เลือกซ้ือขนาดกลาง (250-300 ml.) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง 

200-400 บาท มีความถี่ในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 2-3 เดือนต่อคร้ัง และส่วนใหญ่จะซ้ือยีห่อ้เดิม หากซ้ือ

ยีห่อ้ใหม่สาเหตุเพราะชอบทดลองยีห่อ้ใหม่ ๆ เสมอ สถานท่ีซ้ือ คือ หา้งสรรพสินคา้ ส่ือโฆษณาท่ีเกี่ยวขอ้งในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์  

กกกกกกกก3. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลมากในดา้นราคา  รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

จะใหค้วามสาํคญัในดา้นราคา โดยพิจารณาถึงราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพก่อนเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยการ

พิจารณาดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองความมีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์แลว้จึงใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการ

หาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย และสะดวก สุดทา้ยคือการใชส่ื้อในรูปแบบต่าง ๆ มีการแนะนาํสินคา้ผ่านโฆษณาทางส่ือ

ต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจลูกคา้ 

 

 

คณะวิทยาการจดัการ                                           มหาวิทยาลยัศิลปากร                                          ปีการศึกษา 2553 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลหลาย ๆ

ท่าน ท่ีมีส่วนช่วยผลกัดนัใหง้านวิจยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัน้ี 

กกกกกกกกผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งยิง่สาํหรับ อาจารยภ์าวิณี กาญจนาภา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษา ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง  ๆ ตลอดระยะเวลาท่ี

ทาํงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งดี และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ และ  

อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั ท่ีสละเวลาเป็นกรรมการสอบวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงทุกท่านไดใ้ห้ แนวคิด 

คาํแนะนาํทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาในระหว่างการทาํงานวิจยั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสน้ี 

กกกกกกกกผูว้ิจยัขอขอบคุณเพ่ือนๆ และนอ้งๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คอยให้

คาํปรึกษา คอยใหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือเสมอมา ทาํใหง้านวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน และสาํเร็จลุล่วงตามท่ีตั้งใจไว ้  

กกกกกกกกสุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ใหค้าํปรึกษา และใหค้วาม

ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกก ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด เป็นสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิ ช่วยปกป้องผวิหนงัจากแสงแดด โดย

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดท่ีมีการวางขายตามทอ้งตลาด ประกอบไปดว้ยสารกนัแดด 2 ชนิด คือ 

  1. Physical Sunscreen ออกฤทธ์ิโดยการสะทอ้นแสงแดด ออกจากผวิหนงั ไดแ้ก่ 

Titanium Dioxide, Zinc Oxide เป็นตน้ สารในกลุ่มน้ี ป้องกนัไดท้ั้ง UVA และ UVB และยงัถกูดูด

ซึมเขา้ผวิหนงันอ้ยมาก จึงไม่พบการแพ ้ขอ้เสียคือ ทาแลว้จะมองเห็นผวิหนา้เป็นสีขาวเกินไป จึงได้

มีการปรับปรุงใหส้ารมีขนาดอนุภาคเลก็ลง เม่ือทาแลว้จะเห็นสีขาวนอ้ยลง แต่พบว่าการออกฤทธ์ิ

เม่ือ สารมีขนาดอนุภาคเลก็ลงมาก ๆ จะเปล่ียนเป็นแบบดูดซบัแสง คลา้ยกบั Chemical Sunscreen 

แต่อยา่งไรก็ตาม สารในกลุ่มน้ีค่อนขา้งไม่มีฤทธ์ิทางยาจึงปลอดภยั ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองแพส้มัผสั 

 2. Chemical Sunscreen มีคุณสมบติัในการดูดซบัแสงแดด และทาํใหเ้กิดการเปล่ียน  

แปลงทางเคมี มีหลายชนิด บางชนิด สามารถป้อง กนัไดแ้ต่ UVB ไดแ้ก่ PABA, Salicylates, 

Cinnamates แต่บางชนิดก็สามารถป้องกนั UVB และ UVA ไดบ้างส่วน เช่น Benzophenones และ

บางชนิด เช่น Parsol 1789 กนัไดแ้ต่ UVA เป็นตน้  

กกกกกกกกผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดท่ีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด มีส่วนประกอบท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่จะ

มีความแตกต่างกนัท่ีค่า SPF (Sun Protection Factor) คือ ตวัเลขท่ีบ่งบอกถึงความสามารถของครีม

กนัแดดในการป้องกนัไม่ใหผ้วิหนงัเกิดการไหมแ้ดด ตวัเลขของค่า SPF คือ จาํนวนเท่าของ

ระยะเวลาท่ีเราจะสามารถอยูท่่ามกลางแสงแดดไดโ้ดยไม่เกิดการไหมแ้ดด ซ่ึงครีมกนัแดดท่ีมีค่า 

SPF 15 จะกนัแสง UVB ไดป้ระมาณ 93%  ค่า SPF 30 จะกนัไดป้ระมาณ 97% และ ค่า SPF 2 จะ

กนัไดป้ระมาณ 50%    

 ปัจจุบนัภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผูค้นในปัจจุบนั

เป็นอยา่งมาก ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดั คือ ความร้อนจากอุณหภูมิท่ีทวีเพ่ิมสูงข้ึน พร้อมกบัความเขม้ของแสง

ท่ีสามารถส่งผา่นทั้งรังสียวูีเอ และรังสียวูีบี อนัเป็นสาเหตุของปัญหาผวิพรรณ ไม่ว่าจะเป็นอาการท่ี

แสดงออกแบบเฉียบพลนั คือ ผวิแดงไหม ้หมองคลํ้า หรือท่ีเรียกกนัว่า “อาการแพแ้ดด” หรือจะส่ง 

ผลในระยะยาวกบัผูท่ี้ไดรั้บแสงแดดติดต่อกนัเป็นเวลานาน คือ ปัญหาฝ้า กระ จุดด่างดาํ รอยเห่ียว

ยน่ หรือ ทา้ยท่ีสุด คือ “มะเร็งผวิหนงั”  ซ่ึงปัจจุบนัคนไทยจาํนวนไม่นอ้ยต่างตระหนกัถึงความจริง
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เก่ียวกบัอนัตรายของแสงแดดเพ่ิมมากข้ึนตามลาํดบั  และวิธีป้องกนัแสงแดดท่ีไดรั้บความนิยม ใน

ปัจจุบนัก็คือ  การใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  ดว้ยเหตุน้ีจึง ทาํใหผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดกา้วเขา้มามี

บทบาทเพ่ิมมากข้ึนในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคตามลาํดบั โดยสงัเกตไดจ้ากการเติบโตของตลาด

ครีมกนัแดดภายในประเทศท่ีมีอตัราเติบโตเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  10 ต่อปีในช่วง  4-5 ปีท่ีผา่นมา  

และ ศนูยว์ิจยักสิกรไทย  คาดว่า  ตลาดครีมกนัแดดน่าจะมีมลูค่าประมาณ  700-900 ลา้นบาท  โดย

แบ่งเป็น  ผลิตภณัฑก์นัแดดสาํหรับผวิกายในสดัส่วนร้อยละ  50-60 และเป็นผลิตภณัฑก์นัแดด

สาํหรับผวิหนา้ ประมาณร้อยละ 40-50 (บริษทั ศนูยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั 2550) 

 ตลาดผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดน้ีจึงนบัเป็นตลาดท่ีน่าจบัตามองสาํหรับผูป้ระกอบการใน

ประเทศแดดร้อนระอุอยา่งเมืองไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ท่ีแสงแดดมีแนวโนม้จะส่อง

แสงยาวนานข้ึนและแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจากภาวะเรือนกระจก  เพราะโอกาสท่ี

ผูบ้ริโภคจะหนัมาใหค้วามสนใจในการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดเพ่ิมมากยิง่ข้ึนไดน้บัจากน้ีก็มีความ

เป็นไปไดสู้งพอสมควร ขณะเดียวกนัการแข่งขนักนัระหว่างผูท่ี้ครองตลาดรายเก่ากบัรายใหม่ก็มี

แนวโนม้จะทวีความเขม้ขน้เพ่ิมมากข้ึนตามลาํดบัเช่นกนั ทั้งน้ีเพ่ือช่วงชิงลกูคา้และขยายยอดขายให้

ไดต้ามเป้าหมายในภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตวัเช่นปัจจุบนั ดงันั้นอุณหภูมิการแข่งขนั

ในตลาดครีมกนัแดด ก็คงจะมีองศาเดือดอยา่งแน่นอน 

  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า  อุปสงคข์องผูบ้ริโภคภายในประเทศจึงมีทิศทางท่ีจะ

ขยายตวัในวงกวา้งมากข้ึน  จากเดิมท่ีเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มสุภาพสตรีวยัทาํงานในเขตเมืองใหญ่  

สามารถ ขยายตวัสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยันบัตั้งแต่กลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษา  ไปจนถึงวยัเร่ิมตน้

ทาํงาน  รวมถึงกลุ่มสุภาพบุรุษยคุใหม่ท่ีใหค้วามสนใจในรูปลกัษณ์ของตนเองมาก ยิง่ข้ึน อีกทั้ง

ผูบ้ริโภคยงัมีกาํลงัซ้ือและมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไดอี้กมากท่ี ผูป้ระกอบการไม่ อาจมองขา้ม  จึงเป็น

สาเหตุในการจดัทาํวิจยัข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดใหส้อดคลอ้งกบั

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  
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ความถี่ในการใช ้

ลกัษณะการใช ้

ยีห่อ้ท่ีซ้ือหรือใช ้

 ลกัษณะบรรจุภณัฑ์  

ความถี่ในการซ้ือ 

 สถานท่ีท่ีซ้ือ 

 พฤติกรรมการซ้ือ  

 ระดบัความสาํคญัของการตดัสินใจ  
 

 

  1.  ปัจจัยด้านบุคคล  ประกอบดว้ย 

• เพศ 
• คณะ 
• รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกก 1. ขอบเขตดา้นประชากร  คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยั ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ระหว่างชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 4,580 คน   

กกกกกกกก2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก3. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ตวัแปรอิสระ (X) คือ    

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.1.1 ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 ตวัแปรตาม (Y) คือ พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

กกกกกกกกจากการทบทวนทฤษฏี วรรณกรรม และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงทาํการ

เก็บ  และวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ สามารถสงัเคราะห์ และสรุปไดเ้ป็นความสมัพนัธ ์ดงัแผนภาพ

ต่อไปน้ี 

 

                   ตวัแปรอสิระ  (X)                                                           ตวัแปรตาม  (Y) 

 

 

 

              

         

 

 

 

 

 

 

 

  2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด       

       ประกอบดว้ย 

• ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  
• ปัจจยัดา้นราคา 
• ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  
• ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

กกกกกกกก1. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์หรือบริการขั้นสุดทา้ย อาจหมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ไป

เพ่ือใชส่้วนตวั และครอบครัว หรือการใชข้ั้นสุดทา้ยสาํหรับตลาดสินคา้บริโภค 

กกกกกกกก2. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อ

การซ้ือ 

กกกกกกกก3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือ หมายถึง กระบวนการทางความคิดของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการ

ตดัสินใจซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด เช่น ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ความสะดวกในการ

ซ้ือ ระยะเวลาในการซ้ือ การจูงใจของบุคคลใกลชิ้ด เป็นตน้       

กกกกกกกก4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนั

ในการวางกลยทุธ ์แบ่งการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออกเป็นมิติต่าง ๆ โดยคาํนึง

พ้ืนฐานของส่วนประสมทางการตลาดใน 4 มิติ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา ( Price) ดา้น

การจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   

กกกกกกกก5. ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  หมายถึง ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงจากแดด ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีมี

ฤทธ์ิ ช่วยปกป้องผวิหนงัจากแสงแดด 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

กกกกกกกก2. เพ่ือทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ครีมกนัแดด 

กกกกกกกก 3. เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการนาํไปพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์หรือใชเ้ป็น

แนวทางในการวางแผน และดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
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บทที่ 2 

แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั อนัจะนาํไปสู่การ

พฒันา การปรับปรุงผลิตภณัฑ ์หรือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน และดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาดของผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดได ้ มีดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกก พฤตกิรรมผู้บริโภค  หมายถึง การกระทาํท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก ไดแ้ก่ การคน้หา การ

เลือกซ้ือ  การเลือกใช ้ การประเมินผลในการใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้น ๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บหรือพึงไดรั้บ  ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวเป็นท่ีคาดว่าจะสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้น ๆ 

ได ้ (สุวิมล แมน้จริง 2546 : 137) 

กกกกกกกกพฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้

และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล  ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (ฉตัยาพร เสมอใจ 2550 : 18) 

กกกกกกกกสาระสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวจะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก 1. การจดัหา ( Obtaining) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนนาํไปสู่การซ้ือหรือ

ไดรั้บสินคา้และบริการมาใช ้ กิจกรรมส่วนน้ีจะนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะซ้ือ 

การประเมินเปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่ละชนิดหรือของตราสินคา้ต่าง ๆ ท่ีต่างกนั จนถึงการ

ตกลงใจซ้ือ  ทั้งน้ีนกัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะสนใจตรวจพิจารณาว่า ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ดว้ย

พฤติกรรมอยา่งไร เช่น การไปเลือกซ้ือจากร้านคา้ปลีกประเภทไหน ออกเดินหาซ้ือดว้ยตนเองหรือ

หาซ้ือผา่นทางอินเตอร์เน็ต และเม่ือทาํการซ้ือจริงแลว้ ชาํระเงินดว้ยวิธีใด ดว้ยเงินสดหรือบตัร

เครดิต กบัการรู้ต่อไปว่าการซ้ือนั้น  ซ้ือมาใชเ้องหรือซ้ือไปเป็นของฝากใหก้บัคนอ่ืน และเม่ือซ้ือ

แลว้ทาํการรับของกลบัไปเองหรือใชบ้ริการจดัส่งของร้านคา้ ตลอดไปถึงวิธีการท่ีแสวงหาขอ้มลู

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากแหล่งเพ่ือมาเปรียบเทียบกนั รวมไปถึงการศึกษาดว้ยว่า “ตรา

สินคา้”  มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ืออยา่งไร 

กกกกกกกก2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูว่าผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้นั้นอยา่งไร ท่ี

ไหน เม่ือใด ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร เช่น ใชท่ี้สาํนกังานหรือท่ีบา้น ใชต้ามใจชอบ และใชต้าม

หลกัเกณฑค์าํแนะนาํหรือใชแ้บบตามสะดวก รวมไปถึงการดูว่าการใชสิ้นคา้นั้นทาํไปเพ่ือความสุข

อยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบ หรือใชเ้พียงเพ่ือความจาํเป็นขั้นตํ่าเท่านั้น นอกจากน้ียงัดูต่อไปว่าการ

ใชส่ิ้งท่ีซ้ือมาจนหมดหรือใชเ้พียงบางส่วนเท่านั้น หรือไม่ใชเ้ลยจนกลายเป็นซ้ือมาเพ่ือท้ิง เป็นตน้ 

กกกกกกกก3. การกาํจดัหรือทิง้ (Disposing) ประกอบดว้ย การติดตามดูว่าผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หมด

ไปอยา่งไร  โดยการติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีดาํเนินไปและท่ีกระทบต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวั

ดว้ย เช่น การท้ิงส่ิงท่ีใชหี้บห่อสินคา้ หรือการท้ิงเศษและส่ิงของเหลือใช ้ว่าทาํอยา่งไร รวมไปถึง

การดาํเนินการโดยวิธีอ่ืนกบัสินคา้ท่ีใชแ้ลว้ เช่น การเก็บส่ิงของบางอยา่งเพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ ไปใชต่้อ

หรือนาํไปขายต่อดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป เป็นตน้ (สุวิมล แมน้จริง 2546 : 139) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 

พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

กกกกกกกกพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือ

สินคา้และบริการไปเพ่ือกินเองใชเ้อง หรือเพ่ือกินหรือใชใ้นครัวเรือน ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และ

บริการไปเพ่ือวตัถุประสงคเ์ช่นว่าน้ีรวมกนัเรียกว่า ตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความ

แตกต่างกนัในลกัษณะประชากรอยูห่ลายประเด็น เช่น อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ ทาํใหพ้ฤติกรรมการกินการใช ้การซ้ือและ

ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป ทาํใหมี้การซ้ือการบริโภคสินคา้และ

บริการหลาย ๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนัออกไป  นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ  

อีกท่ีทาํใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั 

 

2.  ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyzing  consumer  behavior) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  

และคณะ 2541 : 80-81) เป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค  

คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธก์ารตลาด ( Marketing Strategies) ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กกกกกกกกคาํถามที่ใช้เพือ่ค้นหาลกัษณะพฤตกิรรม  คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริโภค

คือใคร ( WHO?) ซ้ืออะไร ( WHAT?) ซ้ือท่ีไหน ( WHERE?) ซ้ือเม่ือไหร่ ( WHEN?) ทาํไมจึงซ้ือ 

(WHY?) ซ้ืออยา่งไร เท่าใด ( HOW?) เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 

Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets and Operations ดงัตารางท่ี 1 

แสดงการใชค้าํถาม 7 คาํถาม เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งการใช้

กลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ตารางท่ี 1  แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws  และ 1H)  เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

คาํถาม (6Ws  และ  1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง  
 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  

(Who is in the target 

market?) 

 
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  

ทางดา้น 

     1.) ประชากรศาสตร์  

     2.) ภูมิศาสตร์ 

     3.) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 

     4.) พฤติกรรมศาสตร์ 
 

 
กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 

ประกอบดว้ย กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ราคา  การจดัจาํหน่าย  และการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม  และ

สามารถตอบ 

สนองความพึงพอใจของกลุ่ม 

เป้าหมาย 
  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร   

(What does the consumer 

buy?)   

 
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการจากผลิตภณัฑก์คื็อ ตอ้งการ

คุณสมบติั หรือองคป์ระกอบของ

ผลิตภณัฑ ์(Product Component) และ

ความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 

(Competitive Differentiation) 

 
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product 

Strategies) ประกอบดว้ย 

     1.) ผลิตภณัฑห์ลกั 

     2.) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  

การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้ รูปแบบ  

บริการ  คุณภาพ  ลกัษณะ  

นวตักรรม 

     3.) ผลิตภณัฑค์วบ 

     4.) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 

     5.) ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์  

ความแตกต่างทางการแข่งขนั  

(Competitive Differentiation)  

ประกอบดว้ย  ความแตกต่างดา้น

ผลิตภณัฑ ์ บริการ  พนกังาน  และ

ภาพลกัษณ์ 
 

 
 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

(Why does the consumer 

buy?) 

 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความ

ตอ้งการของเขา ดา้นร่างกายและดา้น

จิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ  

   1.) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา      

   2.) ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม  

   3.) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ  

1.) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

(Product Strategies)   

2.) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) 

ประกอบดว้ยกลยทุธ์การโฆษณา 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การใหข่้าวสาร  
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การประชาสัมพนัธ์   

3.) กลยทุธ์ดา้นราคา  

(Price Strategies)   

4.) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  

(Distribution Channel Strategies) 

 

 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ   

(Who participants in the 

buying?) 

 
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ  (Organization)  

มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  

ประกอบดว้ย 

1.) ผูริ้เร่ิม 

2.) ผูมี้อิทธิพล 

3.) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 

4.) ผูซ้ื้อ 

5.) ผูใ้ช ้
 

 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ

โฆษณา  และกลยทุธ์การส่งเสริม

การตลาด  โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

 
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

(When does the consumer 

buy?) 

 
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น  ช่วง

เดือนใดของปี  หรือช่วงฤดูกาลใดของปี  

ช่วงวนัใดของเดือน  โอกาสพิเศษเทศกาล 
 

 
กลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุด  คือ  กลยทุธ์ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies)  โอกาสในการซ้ือ 

 
6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

(Where does the consumer 

buy?) 

 
ช่องทาง หรือแหล่ง (Outlets)  ท่ีผูบ้ริโภค

ไปทาํการซ้ือ  เช่น  หา้งสรรพสินคา้  

ซุปเปอร์มาร์เกต็  ร้านคา้ปลีก  

อินเตอร์เน็ต  เป็นตน้   

 
กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

(Distribution Channel Strategies)  

บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมาย  

โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลาง

อยา่งไร 
  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

(How does the consumer 

buy?) 

 
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation)  

ประกอบดว้ย 

1.) การรับรู้ปัญหา 

2.) การคน้หาขอ้มูล 

3.) การประเมินผลทางเลือก 

4.) ตดัสินใจซ้ือ 

5.) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ   
 

 
กลยทุธ์ท่ีใชม้าก  คือ  การส่งเสริม

การตลาด  (Promotion Strategies)  

ประกอบดว้ย  การโฆษณา  การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย  การส่งเสริม

การขาย  การใหข่้าว  และการ

ประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง 

 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กลยทุธก์ารตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา        

(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ ์จาํกดั, 2541 : 81) 

   ส
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แบบจาํลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกโมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

2541 : 83-84) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จาก

การเกิดส่ิงกระตุน้ ( Stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้ก็จะมีการตอบสนอง

ของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) โดยจุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่

การมีส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนอง ดงันั้นโมเดลน้ีอาจ

เรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 

และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้  

(Buying Motive) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) 

ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ( Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ี

สามารถควบคุม และตอ้งจดัใหมี้ข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) ส่ิง

กระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจาํหน่าย ( Place) และส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) โดยออกแบบและพฒันาเพ่ือกระตุน้และจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงส่ิง

กระตุน้ทางการตลาดน้ีสามารถควบคุมได ้โดยการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ตอ้งคาํนึงถึง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ดว้ยการนาํเสนอส่ิงท่ีตรงกบัความชอบ ลกัษณะและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.1 ส่ิงกระตุ้นด้านผลติภัณฑ์ (Product) คือ การพฒันาส่วน  

ประกอบต่าง  ๆ ของผลิตภณัฑใ์หดึ้งดูดความตอ้งการของลกูคา้ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้

สวยงามมีหลายแบบหลายขนาดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือก เพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา  (Price) ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งอยูภ่ายใต้

ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยนิดีท่ีจะจบัจ่ายเพ่ือซ้ือหาผลิตภณัฑน์ั้น  ๆ โดย

กาํหนดราคาสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้หรือ

ล่อใจกลุ่มเป้าหมาย 

1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution หรือ 

Place) คือ การจดัการเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ใหมี้

   ส
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ความสะดวกสบายสูงสุด เช่น การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค 

ซ่ึงถือเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การ

กาํหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคาและขอ้มลู

อ่ืน ๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณา

อยา่งสมํ่าเสมอ มีพนกังานขายใหค้าํแนะนาํแก่ผูซ้ื้อ การลด แลก แจก แถม และการสร้าง

ความสมัพนัธก์บับุคคลทัว่ไป เพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 1.2 ส่ิงกระตุ้นอืน่ ๆ ( Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ

ผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทาง

เศรษฐกิจ ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ีส่ิงกระตุน้ทางกฎหมาย และการเมือง และส่ิงกระตุน้ทางดา้น

วฒันธรรม 

  

กกกกกกกก2.  กล่องดํา หรือความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของ

ผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายาม

คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ 

และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

 2.1 ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer Characteristics) ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยั

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 2.1.1 ปัจจยัด้านวฒันธรรม ( Cultural Factor) เป็นสญัลกัษณ์ 

และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตวักาํหนด และควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคมหน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสงัคม และกาํหนด

ความแตกต่างของสงัคมหน่ึงจากสงัคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงกาํหนดความตอ้งการ และพฤติกรรม

ของบุคคล 

 2.1.2 ปัจจยัด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน

ชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.1.2.1 กลุ่มอ้างองิ ( Reference Groups) เป็นกลุ่มท่ี

บุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย  กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ  ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลใน

กลุ่มอา้งอิง  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแ้ก่  ครอบครัว เพ่ือนสนิท 

และเพ่ือนบา้น และกลุ่มทุติยภูมิ  (Secondary Groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสงัคม เพ่ือนร่วม

อาชีพ และร่วมสถาบนั  บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม  กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่ม
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ทางดา้นการเลือกพฤติกรรม และการดาํรงชีวิต  รวมทั้งทศันคติ และแนวคิดของบุคคล  เน่ืองจาก

บุคคลตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึงตอ้งปฏิบติัตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่ม

อิทธิพล ซ่ึงกลุ่มอา้งอิงน้ีจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

  2.1.2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามี

อิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือของครอบครัว การขายสินคา้อุปโภคจะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคน

ไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยโุรป  ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนั   

  2.1.2.3 บทบาท และสถานะ (Roles and Statuses) บุคคล

จะมีบทบาท และสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ดงันั้นจะตอ้งวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ด

ริเร่ิม ผูต้ดัสินใจ ผูมี้อิทธิพล ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

 2.1.3 ปัจจยัด้านบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจของผูซ้ื้อ

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 2.1.3.1 อายุ ( Age) ความแตกต่างกนัของอายจุะทาํให้

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 

 2.1.3.2 วงจรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle Stage) 

เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอน

เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ทาํใหเ้กิดความตอ้งการใน

ผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 2.1.3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะ

นาํไปสู่ความจาํเป็น และความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

 2.1.3.4 โอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic Circumstances) 

หรือรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อาํนาจการซ้ือ และทศันคติ

เก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

2.1.3.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้

จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

2.1.3.6 ค่านิยม หรือคุณค่า ( Value) และรูปแบบการ

ดาํรงชีวิต ( Lifestyle) ค่านิยม หรือคุณค่า ( Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของ หรือบุคคล หรือ

ความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง อตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ ส่วน
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รูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการดาํรงชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออก

ในรูปของกิจกรรม (Activities)  ความสนใจ (Interests)  และความคิดเห็น (Opinions)    

 2.1.4 ปัจจยัทางจติวทิยา (Psychological Factor) ถือว่าเป็นปัจจยั

ภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และการใชสิ้นคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย การจูงใจ 

(Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) ความเช่ือถือ (Beliefs) ทศันคติ (Attitudes) 

บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self Concept) 

  2.2 กระบวนการตดัสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย 

5 ขั้นตอนดงัน้ี   

 2.2.1 การรับรู้ปัญหา หรือความต้องการ  บุคคลจะรับรู้ถึงความ

ตอ้งการของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง  หรือเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายนอก เช่น การดูโฆษณาจาก

โทรทศัน์ หรืออ่านนิตยสาร ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ 

 2.2.2 การค้นหาข้อมูล  ถา้ความตอ้งการถกูกระตุน้มากพอ ความ

ตอ้งการนั้นก็จะถกูจดจาํไว ้เพ่ือหาวิธีการสนองตอบความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการท่ี

ถกูกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากจะทาํใหเ้กิดความพยายามท่ีจะคน้หาขอ้มลูเพ่ือหาทางตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีถกูกระตุน้ 

 2.2.3 การประเมนิผลทางเลอืก  เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มลูมาแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ และประเมินทางเลือกต่าง ๆ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ี

ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือก 

 2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตนชอบ

มากท่ีสุด 

 2.2.5 พฤตกิรรมภายหลงัการซ้ือ  หลงัจากซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑ์

แลว้ ผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ ์นกัการตลาดจะตอ้งทราบระดบัความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ เพราะถา้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ จะทาํให้

เกิดการซ้ือซํ้าอีกคร้ัง 

  

กกกกกกกก3.  การตอบสนองของผู้ซ้ือ ( Buyer’s Response) หรือ การตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

หรือผู้ซ้ือ ( Buyer’s Purchase Decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี การ

เลือกผลิตภณัฑ์  (Product Choice) การเลือกตราสินคา้ ( Brand Choice) การเลือกผูข้าย ( Dealer 

Choice) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
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แผนภาพท่ี 1  รูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ท่ีมา : Kotler 1997 : 172 อา้งอิงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ กลยทุธก์ารตลาดและกรณีศึกษา  

(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ ์จาํกดั, 2541 : 83) 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ  

   ผลิตภณัฑ ์     เศรษฐกิจ 

   ราคา      เทคโนโลยี 

   การจดัจาํหน่าย     การเมือง 

   การส่งเสริมตลาด     วฒันธรรม 

ความรู้สึกนึกคิด 

ของผู้ซ้ือ 

( Buyer 's 

characteristic ) 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

การเลือกผลิตภณัฑ์  

    การเลือกตรา 

    การเลือกผูข้าย 

    เวลาในการซ้ือ 

    ปริมาณการซ้ือ 

ลักษณะของผู้ซ้ือ 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ( Culture ) 

ปัจจยัดา้นสังคม ( Social ) 

ปัจจยัดา้นบุคคล ( Person ) 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ( Psychological )

   

ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

การรับรู้ปัญหา  

การคน้หาขอ้มูล  

การประเมินผลทางเลือก  

การตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ปัจจัยภายใน 

4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา    

    4.1  การจูงใจ 

    4.2  การรับรู้ 

    4.3  การเรียนรู้ 

    4.4  ความเช่ือถือ 

    4.5  ทศันคติ 

    4.6  บุคลิกภาพ 

    4.7  แนวคิดของ 

           ตนเอง 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

3. ปัจจยัดา้นบุคคล 

    3.1  อาย ุ  

    3.2  วงจรชีวิต 

    3.3  อาชีพ  

    3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ          

    3.5  คา่นิยม และรูปแบบ             

           การดาํเนินชีวิต              

                   

ปัจจัยภายนอก 

2. ปัจจยัดา้นสังคม  

    2.1  กลุ่มอา้งอิง 

    2.2  ครอบครัว 

    2.3  บทบาท และ   

           สถานะ 

  

           

                 

  

ปัจจัยภายนอก 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม   

    1.1  วฒันธรรมพ้ืนฐาน    

    1.2  วฒันธรรมยอ่ย                  

    1.3  ชั้นสังคม 
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3.  แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

กกกกกกกก การตลาดช่วยอาํนวยความสะดวก และสนบัสนุนกระบวนการแลกเปล่ียน และการ

สร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้ริโภคดว้ยการคา้หาความจาํเป็น และความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

นาํมาพฒันาสินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ  

รวมทั้งนาํเสนอราคาท่ีแน่นอน จดัจาํหน่าย และส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างการรับรู้ และความ

สนใจ 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) คือ ส่วนประสมทางการตลาด ดงันั้นจึงตอ้งอาศยั

การรวมองคป์ระกอบทั้งส่ีเขา้โปรแกรมทางการตลาด เพ่ืออาํนวยความสะดวก และสนบัสนุน

ศกัยภาพในการแลกเปล่ียนกบัผูบ้ริโภคในอนาคต (สุปัญญา ไชยชาญ 2543 : 79) 

 1.  ผลติภัณฑ์ ( Product)  

 ผลติภัณฑ์ ( Product) คือ สินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของ

ผูบ้ริโภค หรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ รวมถึงลกัษณะท่ีอาจมองเห็นได้

ของส่ิงนั้น ทั้งในดา้นท่ีเป็นท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) และส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ไดแ้ก่ ขนาด 

รูปร่างลกัษณะ และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะหีบห่อของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะการบริการท่ี

สาํคญัของผลิตภณัฑ ์และการรับประกนัของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะตอ้งมีการออกแบบ หรือพฒันาข้ึนให้

ตรงกบัความตอ้งการของตลาด หรือผูบ้ริโภค (ธงชยั สนัติวงษ ์2539 : 22)   

 ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ  คือ  

 1.1 ตวัผลติภัณฑ์ (Physical Product) ลกัษณะของตวัผลิตภณัฑน้ี์จะประกอบ

ไปดว้ยส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์คือ เม่ือผสมกนัแลว้จะมีลกัษณะเป็นของเหลว ครีม นํ้ า ของแข็ง 

เป็นผง ขนาด รูปร่าง นํ้ าหนกั สีสนั กล่ิน คุณภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงบริการอ่ืน ๆ เช่น 

โรงแรม การท่องเท่ียว 

1.2 ตราสินค้า ( Brand Name) มกัเป็นช่ือเรียกผลิตภณัฑเ์พ่ือใหแ้ตกต่าง

ไปจากคู่แข่งขนั เพ่ือเป็นการแสดงถึงเอกลกัษณ์ ภาพพจน์ ช่ือเสียง ความเช่ือมัน่ของผลิตภณัฑ ์การ

รับรองและการประกนัคุณภาพ (Warranties and Guarantees) ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าตราสินคา้

ท่ีเป็นตราท่ีมีลกูคา้จงรักภกัดี (Brand Loyalty) มากกว่ากนั นอกจากน้ียงัรวมถึงสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ี

ไดรั้บจากการเป็นเจา้ของ หรือการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ (Logo)   

1.3 หน้าที่ของผลติภัณฑ์ ( Product Function) ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด แต่

ละประเภทจะประกอบดว้ยหนา้ท่ีในการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น หีบห่อ ( Package) ก็เป็นส่วนหน่ึงใน

หนา้ท่ีของผลิตภณัฑท่ี์สาํคญั รูปร่าง และลกัษณะของหีบห่อจะเป็นปัจจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นคุณภาพ 

คุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท นอกจากน้ียงัรวมถึงป้ายช่ือ สิทธิในการเป็นเจา้ของ

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ   
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1.4 การให้บริการ ( Service) ผลิตภณัฑบ์างประเภทท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

บริการต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ดงันั้น การใหบ้ริการต่อเน่ืองก็จะอยูใ่นรูปของการ

รับประกนั 

 ลกัษณะ 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผลิตภณัฑบ์าง

ชนิดไม่จาํเป็นตอ้งมีครบทุกลกัษณะ แต่ลกัษณะท่ีขาดไม่ได ้คือ ตวัผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ และ

สญัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์(ประภาศรี อมรสิน 2531 : 243-244) 

 

2. ราคา (Price)  

ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีกาํหนดมลูค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา จากความหมายนั้น

จะเห็นไดว้่าราคาเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ (ส่ิงท่ีจบัตอ้งได)้ และบริการ (ส่ิงท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได)้ ราคาของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงยอ่มหมายถึง  มลูค่าของสินคา้ชนิดนั้นจาํนวนหน่ึงหน่วย

ในรูปของตวัเงินเสมอ โดยมี มลูค่า ( Value) หมายถึง ความสามารถในการแลกเปล่ียนของ

ผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงในรูปจาํนวนหน่วย และอรรถประโยชน์ ( Utility) หมายถึง ความพึง

พอใจท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ ซ่ึงก็คือ คุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์สามารถสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  ในการเสนอผลิตภณัฑ ์ นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงราคา มลูค่า และ

อรรถประโยชน์  ซ่ึงมีการเก่ียวขอ้งกนักล่าวคือ ศึกษาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

แลว้เสนอโดยคาํนึงถึงว่า  ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถอา้งอรรถประโยชน์ (ความพึงพอใจ) แก่ผูบ้ริโภค

อยา่งไร ซ่ึงทาํไดโ้ดยพยายามสร้างมลูค่าของสินคา้ใหสู้งข้ึนในสายตาผูซ้ื้อ โดยสร้างประโยชน์ท่ี

แทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์( Core Product) และสร้างผลิตภณัฑส่์วนท่ีมองเห็นได ้( Tangible Product)  

รวมทั้งผลิตภณัฑค์วบ ( Augmented Product) ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิม ( Value Added)  

ใหก้บัผลิตภณัฑ ์ อนัจะเป็นผลทาํใหน้กัการตลาดสามารถตั้งราคาผลิตภณัฑใ์หสู้งข้ึนได ้ และ

ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็พึงพอใจในระดบัราคานั้น  เพราะเขาคิดว่าไดรั้บประโยชน์จริงจากสินคา้

นั้น หรือประโยชน์ทางใจท่ีเป็นนามธรรม  ซ่ึงสมัผสัไม่ไดแ้ต่ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ราคากบัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ ได ้  

2.1 ราคากบัผลติภัณฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เช่ือว่า ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี

จะมีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตํ่ากว่า แต่ในทางการตลาด การตั้งราคาใหแ้ตกต่างกนั

สามารถทาํได ้แมใ้นกรณีท่ีผลิตภณัฑเ์หมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงใชห้ลกัการสร้างผลิตภณัฑท่ี์

เหมือนกนัใหแ้ตกต่างกนั (Product Differentiation) 

2.2 ราคากบัการจดัจาํหน่าย  เน่ืองจากราคาถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

กาํหนดระดบัคุณภาพ และภาพพจน์ของสินคา้ ดงันั้น ในการพิจารณาเลือกใชช่้องทางการจดั
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จาํหน่ายประเภทหรือจาํนวนคนกลาง จาํเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัระดบัราคา และระดบั

ภาพพจน์ดงักล่าว ในกรณีท่ีสินคา้และบริการราคาสูงคุณภาพดีจะจดัจาํหน่ายแบบเลือกสรร 

(Selective Distribution) หรือจดัจาํหน่ายแบบผกูขาด (Exclusive Distribution) และใชจ้าํนวนระดบั

ช่องทางท่ีจดัจาํหน่ายค่อนขา้งสั้น เพราะลกูคา้กลุ่มเป้าหมายมีจาํนวนจาํกดั 

2.3 ราคากบัการส่งเสริมการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาดใน

รูปของการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย และการประชาสมัพนัธ ์จะตอ้งให้

สอดคลอ้งกบัระดบัราคาและภาพพจน์ของสินคา้ และเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยในระดบัราคาท่ี

ตั้งข้ึนเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ ซ่ึงในการตั้งราคาสินคา้จะตอ้ง

ครอบคลุมถึงตน้ทุนเหล่าน้ีดว้ย   

 

3. การจดัจาํหน่าย (Place) 

การจดัจาํหน่าย ( Place) หมายถึง กระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช ้ซ่ึงอาจจะมีหลายขั้นตอน และมีส่วนร่วมจากหลายบริษทั (Booven, Houston and 

Thill 1995 : G-4, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2543 : 143) หรือ เป็นการนาํสินคา้ออกสู่

ตลาดเป้าหมาย  ดงันั้น การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ยโครงสร้างของช่องทาง (สถาบนัและ

กิจกรรม) ท่ีใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด 

ลกัษณะของการจดัจาํหน่าย  คือ เป็นกิจกรรมการนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 

โดยมีโครงสร้างประกอบของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด ( Marketing Institution) 

เป็นธุรกิจท่ีช่วยขาย ส่งเสริมการตลาด จาํหน่ายสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย สถาบนั

การตลาดประกอบดว้ยสถาบนัต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 คนกลาง (Middleman) เป็นธุรกิจท่ีช่วยผูผ้ลิตคน้หาลกูคา้ และปิดการ

ขาย ประกอบดว้ยพ่อคา้คนกลาง (Merchant Middleman) เป็นคนกลางท่ีมีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ ไดแ้ก่ 

ผูข้ายต่อ (Reseller) ซ่ึงประกอบดว้ย ผูค้า้ส่ง (Wholesaler) และผูค้า้ปลีก (Retailer) และตวัแทนคน

กลาง (Agent Middleman) เป็นคนกลางท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ เช่น ตวัแทนขาย ตวัแทนผูผ้ลิต 

และนายหนา้ 

3.2 ธุรกจิที่ทําหน้าที่กระจายสินค้า ( Physical Distribution Firm) เป็น

ธุรกิจท่ีช่วยเก็บรักษาสินคา้ และเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง ดงันั้นจึง

ประกอบดว้ยธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคลงัสินคา้คงเหลือ 

3.3 ธุรกจิให้บริการทางการตลาด ( Marketing Service Agencies) เป็น

ธุรกิจท่ีช่วยในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดใหเ้หมาะสม ( Kotler 
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1994 : 131, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 2543 : 249) ไดแ้ก่ ธุรกิจการวิจยัตลาดบริษทั

ตวัแทนโฆษณา  ธุรกิจเก่ียวกบัส่ือ ธุรกิจใหค้าํปรึกษาทางการตลาด ฯลฯ 

3.4 สถาบันทางการเงิน ( Financial Institution) คือ บริษทัต่าง ๆ ท่ีช่วย

จดัหาเงิน และ (หรือ) ประกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธนาคาร บริษทั เงินทุน 

บริษทัประกนัภยั ฯลฯ 

 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) หมายถึง การพยายามของผูข้ายในการพฒันา

ช่องทางสาํหรับการส่งขอ้มลูและจูงใจ เพ่ือท่ีจะขายสินคา้และบริการ หรือส่งเสริมแนวความคิด 

การติดต่อส่ือสารขององคก์รโดยส่วนใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดท่ีผา่น

การวางแผนและการควบคุมอยา่งดี โดยมีการติดต่อส่ือสารผา่นส่วนประสมทางการตลาดท่ี

หลากหลาย โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือบรรลุวตัถุประสงคก์ารติดต่อส่ือสารขององคก์ร คือ ส่วนประ

สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 

 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

 

 

แผนภาพท่ี 2  องคป์ระกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด   

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด  (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั สาํนกัพิมพท็์อป จาํกดั, 2548 : 16) 

   

4.1 การโฆษณา ( Advertising) หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินเพ่ือติดต่อ  

ส่ือสารโดยไม่อาศยับุคคลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้และบริการ หรือแนวคิดของผูส้นบัสนุน นัน่คือ 

การจ่ายเงินเพ่ือซ้ือโฆษณาหรือเวลาโฆษณานัน่เอง ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการแจง้ข่าวบริการหรือ

สาธารณะ ( Public Service Announcement; PSA) ท่ีเจา้ของรายการอาจจะเป็นผูส้นบัสนุนการ

การตลาด

ทางตรง  

(Direct  

Marketing) 

การแจง้ข่าว / 

การ

ประชาสัมพนัธ์  

(Publicity / 

Public  

Relation) 

 

การตลาด

แบบตอบโต้

สองทาง /  

อินเตอร์เน็ต  

(Interactive / 

Internet) 

 

การใช้

พนกังานขาย  

(Personal  

Selling) 

การส่งเสริม

การขาย  

(Sale  

promotion) 

 

การโฆษณา  

(Advertising) 
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โฆษณาในลกัษณะการบริจาคส่วนประกอบของรูปแบบการไม่อาศยับุคคล หมายความว่าการ

โฆษณานั้นเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน ( Mass Media) เช่น โทรทศัน์ วิทย ุนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ซ่ึง

สามารถส่งผา่นข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากในเวลาเดียวกนั และในการโฆษณานั้นจะไม่

มีโอกาสไดรั้บการตอบโต ้ หรือการตอบสนองจากผูรั้บขอ้มลูข่าวสารโดยทนัทีได ้ยกเวน้แต่เป็น

รายการโฆษณาท่ีตอบสนองทนัที (Direct-Response Advertising; DRA) 

4.2 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อส่ือสารของ

บริษทัไปยงัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือใหไ้ดรั้บการตอบสนอง หรือการซ้ือสินคา้ การตลาด

ทางตรงไม่ไดมี้เพียงแค่การส่งจดหมายทางตรง หรือส่งแคตตาลอ็กสัง่สินคา้ทางไปรษณีย ์แต่เก่ียว  

ขอ้งกบักิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การจดัการฐานขอ้มลู การขายตรง การตลาดทางโทรทศัน์  

การโฆษณาท่ีตอบสนองโดยตรงผา่นจดหมายทางตรง อินเตอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือโทรทศัน์

อ่ืน ๆ นอกจากใชช่้องทางการขายอิสระในการขายสินคา้โดยตรงไปยงัลกูคา้แลว้ยงัมีอีกหลายบริษทั

ท่ีใชว้ิธีการตลาดทางตรงไดป้ระสบความสาํเร็จ 

4.3 การตลาดแบบโต้ตอบสองทางหรือการตลาดบนอนิเตอร์เน็ต 

(Interactive/Internet Marketing)  เม่ือศตวรรษใหม่เร่ิมตน้ข้ึน ทุกคนไดพ้บกบัการเปล่ียนแปลงใน

วิธีปฏิบติัทางการตลาด  รวมไปถึงการโฆษณาและประชาสมัพนัธท่ี์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก การ

เปล่ียนแปลงน้ีถกูกระตุน้โดยความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทาํใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารผา่นส่ือ

แบบโตต้อบสองทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางอินเตอร์เน็ต ส่ือแบบโตต้อบสองทางทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถ

ตอบโตห้รือแลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างกนัไดโ้ดยทนัที ซ่ึงไม่เหมือนกบัรูปแบบของการส่ือสาร

การตลาดอ่ืน ๆ อยา่งเช่น การโฆษณาท่ีเป็นการส่งข่าวสารทางเดียว แต่ส่ือแบบใหม่ยอมใหผู้รั้บหรือ

ผูส่้งแลกเปล่ียน ปรับปรุง ส่งภาพและขอ้มลูต่าง ๆ ส่งคาํสัง่ซ้ือ ตอบคาํถามทนัทีโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต

เป็นส่ือแบบโตต้อบสองทางท่ีเป็นท่ีรู้จกัในรูปแบบของเวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web) 

4.4 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ กิจกรรมทางตลาดทั้งหมด

ท่ีเป็นมลูค่าพิเศษ หรือส่ิงจูงใจต่อพนกังาน คนกลางทางการตลาด และลกูคา้ของบริษทั ท่ีสามารถ

กระตุน้ยอดขายในระยะเวลาสั้น การส่งเสริมการขาย จึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

การส่งเสริมการขายกบัลกูคา้ และการส่งเสริมการขายกบัคนกลาง 

4.4.1 การส่งเสริมการขายกบัลูกค้า  (Customer-Oriented Sales 

Promotion) มีเป้าหมาย คือ ลกูคา้คนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ โดยใชคู้ปอง สินคา้

ตวัอยา่ง ของแถม การคืนเงิน การแข่งขนั การจบัฉลากชิงรางวลั และการส่งเสริมการขาย ณ จุดซ้ือ  

4.4.2 การส่งเสริมการขายกบัคนกลาง  (Trade-Oriented Sales 

Promotion) มีเป้าหมาย คือ คนกลางทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูก้ระจายสินคา้ โดยใช้
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ส่ิงตอบแทนพิเศษ ราคาพิเศษ การแข่งขนัการขาย และการแสดงสินคา้ เพ่ือกระตุน้ใหค้นกลางทาง

การตลาดสัง่ซ้ือสินคา้สาํรองไวจ้าํนวนมาก และกระตุน้ใหส่้งเสริมสินคา้และบริการของบริษทั 

4.5 การแจ้งข่าว / การประชาสัมพนัธ์ (Publicity / Public Relation)   

การแจ้งข่าว ( Publicity) หมายถึง การติดต่อส่ือสารโดยไม่อาศยับุคคล

เก่ียวกบัองคก์ร สินคา้ บริการ แนวคิด ท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายโดยตรงใหก้บัส่ือในรูปแบบ

ผูส้นบัสนุนรายการ โดยมีรูปแบบในลกัษณะของการเขียนเร่ืองราว บทบรรณาธิการ ประกาศ

เก่ียวกบัองคก์ร หรือสินคา้และบริการ ดว้ยลกัษณะการไม่อาศยับุคคลท่ีเหมือนกบัการโฆษณาท่ีมุ่ง

นาํเสนอข่าวสารไปยงัสาธารณชนจาํนวนมาก แต่มีส่ิงท่ีแตกต่างจากโฆษณาคือ การแจง้ข่าว บริษทั

ไม่ตอ้งจ่ายเงินโดยตรง บริษทัพยายามท่ีจะทาํใหส่ื้อมวลชนกล่าวถึงหรือเขียนบทความท่ีแสดงถึง

ความช่ืนชอบสินคา้หรือบริการ สาเหตุ หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ความรู้ ความคิดเห็นหรือ

พฤติกรรม เทคนิคท่ีถกูนาํมาใชก้บัการแจง้ข่าวคือ การเขียนข่าวส่งใหก้บัส่ือมวลชน การจดัแถลง

ข่าว การเขียนบทความ รูปภาพ ฟิลม์ และวิดีโอเทป 

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) หมายถึง หนา้ท่ีทางดา้นการจดัการ

เก่ียวกบัการประเมินทศันคติของสาธารณชน การระบุนโยบายและการดาํเนินงานของพนกังาน  

หรือบริษทักบัสาธารณชน และพฒันาแผนปฏิบติัท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บความเขา้ใจและยอมรับจาก

สาธารณชน จากความหมายน้ี นกัการตลาดตอ้งสามารถจาํแนกความแตกต่างกนัระหว่างการแจง้

ข่าวกบัการประชาสมัพนัธ ์เน่ืองจากการประชาสมัพนัธมี์วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายมากกว่าการ

แจง้ข่าว โดยการประชาสมัพนัธมี์จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ดา้นบวกของบริษทัต่อ

สาธารณชน 

4.6 การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร

โดยใชบุ้คคลในกรณีท่ีผูข้ายพยายามท่ีจะช่วยหรือจูงใจลกูคา้เป้าหมายใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการของ

บริษทั หรือใหแ้สดงความคิดเห็นออกมา ไม่เหมือนกบัการโฆษณา การใชพ้นกังานเก่ียวขอ้งกบัการ

ติดต่อโดยตรงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายทั้งในรูปแบบของการเผชิญหนา้ หรือผา่นเคร่ืองมือการส่ือสาร

อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายทางโทรศพัท ์ การตอบโตร้ะหว่างพนกังานกบัลกูคา้ทาํใหน้กัการตลาด

สามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งยดืหยุน่ ผูข้ายสามารถมองเห็นหรือไดย้นิการตอบโตจ้ากลกูคา้ และ

การเปล่ียนแปลงรูปแบบข่าวสารได ้การติดต่อผา่นบุคคลจะทาํใหผู้ข้ายสามารถออกแบบขอ้ความ

ข่าวสารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัของลกูคา้ได ้

จากการท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของการตลาดนั้น สามารถสรุปไดว้่า การตลาด  หมายถึง การ

ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์เป็นกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีเง่ือนไขของกระบวนการแลกเปล่ียน 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด โดยในท่ีน้ีจะทาํการศึกษาเฉพาะ
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ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) ซ่ึงหมายถึง การประสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนัของผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย (Product) การกาํหนดราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และ

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

4.  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

นํา้หนึ่ง วรพงศธร และคณะ (2551) ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองสาํอาง

ป้องกนัแสงแดด  การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

การเลือกซ้ือและการใชさ้เคร่ืองสาํอางป้องกนัแสงแดด โดยใชแ้บบสอบถามสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคชาว

ไทยท่ีมีอาย ุ1 5 ปีข้ึนไป  ท่ีชายหาดพทัยา  จงัหวดัชลบุรี  จาํนวน  179 คน ผลการศึกษาพบว �า กลุ่ม

ตวัอย�างส�วนใหญ�เป�นผ�ูหญิง ร�อยละ 90.5 มีอายรุะหว�าง 20-39  ป� ร้อยละ  83.8 จบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 64.8  มีรายได�เฉล่ีย  17,013.34 บาท/เดือน ร้อยละ 75.4 ของผู�บริโภคใช�เคร่ือง

สาํอางป้�องกนัแสงแดดเป็นประจาํทุกวนั  โดยซ้ือผลิตภณัฑ�มากท่ีสุดจากซุปเปอร �มาร์เก็ตและห�าง

สรรพสินค�า ร้อยละ 78.2 และซ้ือดว้ยตนเองทุกคร้ัง  ร้อยละ  83.2  โดยเปล่ียนยีห่อ้บางคร้ัง  ร้อยละ  

71.5 และซ้ือยีห่�อเดิม ร�อยละ  25.1 ปั�จจยัด้�านบุคคล  ได�แก� เพศ  อายุ การศึกษา และรายได � ไม่มี

อิทธิพลตต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือและเลือกใช้ �เคร่ืองสาํอางป�องกนัแสงแดด  ยกเว�น อาชีพ ซ่ึงมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช�เคร่ืองสาํอางป้องกนัแสงแดดอย �างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (F-test=2.43,   

p=0.037) ทศันคติการเลือกซ้ือและการใช �มีความสมัพนัธ�ทางบวกกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและ

เลือกใช�เคร่ืองสาํอางป�องกนัแสงแดดอย�างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ผลการวิจยัน้ีเป�นช�องทางให�หน�วย

งานท่ีเก่ียวข�อง ประชาสมัพนัธ�ให�ความรู�ในการเลือกซ้ือและการใช�เคร่ืองสาํอางป�องกนัแสงแดดแก�

ผู�้บริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้ง สมํ่าเสมอและครอบคลุมทัว่ประเทศ  เพ่ือป�องกนัอนัตรายท่ี

จะเกิดข้ึนกบัผู�้ใช�้เคร่ืองสาํอางป้�องกนัแสงแดดท่ีไม่ถกูต�้องในระยะยาว 

รุ่งทิวา  กลัยาบาล (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ  เลือกซ้ือครีมหรือโลชัน่กนัแดดของสตรี ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือครีม

หรือโลชัน่กนัแดดของกลุ่มตวัอยา่งนิยมท่ีจะเลือกใชคุ้ณสมบติัเพ่ือป้องกนัผวิจากรังสียวูี โดย

ตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง จะใชค้รีม หรือโลชัน่กนัแดดเป็นประจาํ ส่วนใหญ่จะซ้ือยีห่อ้เดิม ถา้

หากซ้ือยีห่อ้ใหม่สาเหตุเพราะชอบทดลองยีห่อ้ใหม่เสมอ  ๆ สถานท่ีซ้ือคือ หา้งสรรพสินคา้ ส่ือ

โฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมหรือโลชัน่กนัแดด โดยไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑจ์ากโทรทศัน์มากท่ีสุด ในดา้นปัจจยัทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ทางการตลาดในดา้นการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา ดา้น

ผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั พบว่าสตรีส่วนใหญ่จะพิจารณาความพึงพอใจ
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ในดา้นการจดัจาํหน่าย โดยการซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและสะดวกก่อนเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยการ

พิจารณาดา้นราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัคุณภาพ แลว้จึงใหค้วามสาํคญักบัคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑ ์และสุดทา้ยคือการใชส่ื้อในรูปแบบต่าง ๆ มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใชเ้พ่ือเป็น

การจูงใจลกูคา้ 

ธิตยิา ป่ินอ่อน (2547) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมกนัแดด

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง  

19-28 ปี สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000-15,000 บาท 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือครีมกนั

แดดมากท่ีสุดคือดา้น ผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด  เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการ

เลือกซ้ือครีมกนัแดดท่ีไม่แตกต่างกนั  ดา้นอายุ  ระดบัการศึกษา  รายได้ สถานภาพ  และอาชีพท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมกนัแดดท่ีแตกต่างกนั  ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมกนัแดดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  3 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงสาํรวจ ( Survey Research) 

ดว้ยแบบสอบถาม ( Questionnaires) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการ

วิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ลกัษณะขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู 

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

4.  ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

5.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

6.  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ลกัษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยั  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ  โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 จาํนวน  

400 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทุตยิภูม ิโดยทาํการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํราวิชาการ บทความจาก

อินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ ์ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเคยมีผูท้าํวิจยัไวแ้ลว้ 

 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร   

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากร คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 4,580 คน โดยจาํแนกเป็น 3 คณะ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณะ จาํนวนนักศึกษา  (คน) 

คณะวิทยาการจดัการ 3,015 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 668 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 897 

รวม 4,580 

หมายเหตุ  ยกเวน้ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ท่ีมา : ฐานขอ้มลูมหาวิทยาลยัศิลปากร [Online], Accessed 20 July 2010. Available from  

http://reg2.su.ac.th/registrar/stat_enroll.asp 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร โดยใชสู้ตร Taro Yamane (Yamane 

1988 อา้งถึงใน : เนติกา กมลเลิศ 2549 : 63)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือความคาดเคล่ือนท่ี

ยอมรับไดร้้อยละ 5  โดยมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกโดยท่ี  n แทน จาํนวนตวัอยา่ง หรือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   N แทน จาํนวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากร 

    e แทน ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 หรือ  0.05 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 4,580 คน และในการกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งไดก้าํหนดความน่าเช่ือถือเท่ากบั 95 % หรือท่ีระดบัความคาดเคล่ือนร้อยละ  5 โดยแทนใน

สูตรไดด้งัน้ี 
 

กกกกกกกกแทนค่า               

                 =             4,580 

             1 + 4,580 (0.05)2 

      =     399.91         400 

 

จากการคาํนวณ  ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เพราะในการเก็บขอ้มลูจริง

ตอ้งมีการคดัแบบสอบถามบางชุดท่ีไม่สมบูรณ์ออก เพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มลู 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบแบ่งเป็นชั้น โดยใชส้ดัส่วน ( Proportionate Stratified Sampling) เป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยั

ตอ้งการทราบขนาดของกลุ่มประชากรกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม ท่ีถกูแบ่งแยกออกมาจากประชากรกลุ่ม

ใหญ่ ซ่ึงจะเป็นตารางสุ่มเพ่ือทาํการเลือกตวัอยา่ง โดยใชจ้าํนวนประชากรแบ่งตามเพศ คณะ และชั้น

ปี มาเป็นฐานในการคิดสดัส่วนใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน   

 

โดยใชสู้ตร             

โดยท่ี  ni แทน ขนาดตวัอยา่งของแต่ละคณะ  

  Ni แทน จาํนวนนกัศึกษาของแต่ละคณะ 

   N แทน จาํนวนประชากรทั้งหมด 

   n แทน 400 คน (ขนาดตวัอยา่งรวม 3 คณะ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3  แสดงจาํนวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเป็นสมาชิก              

ของประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคณะ 
  

คณะ ประชากร  (คน) กลุ่มตวัอย่าง  (คน) 

คณะวิทยาการจดัการ 3,015 264 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 668 58 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 897 78 

รวม 4,580 400 

 

ตารางท่ี 4   แสดงจาํนวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเป็น กลุ่ม        

 ตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ คณะ และชั้นปีท่ีศึกษา 
 

คณะ 

             นักศึกษาช้ันปีที ่
         รวม 

         1          2         3          4 

   
   

   
เพ

ศช
าย

 

   
   

   
  เ

พ
ศห

ญ
ิง 

   
   

   
เพ

ศช
าย

 

   
   

   
 เพ

ศห
ญ

ิง 

   
   

  เ
พ

ศช
าย

 

   
   

   
เพ

ศห
ญ

ิง 

   
   

  เ
พ

ศช
าย

 

   
   

   
เพ

ศห
ญ

ิง 

   
   

  เ
พ

ศช
าย

 

   
   

   
 เพ

ศห
ญ

ิง 

คณะวิทยาการจดัการ 15 55 17 60 16 51 13 37 61 203 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

10 14 7 10 6 11 - - 23 35 

คณะสตัวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
6 16 5 15 5 13 5 11 23 55 

รวม 31 85 31 85 27 75 18 48 107 293 

 

3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี 1 : ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองเพศ คณะ ชั้นปีท่ีศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน โดยเป็นลกัษณะคาํถามท่ีมีคาํตอบไวใ้หเ้ลือกหลายคาํตอบ แต่ใหเ้ลือกคาํตอบเพียงคาํตอบ

เดียว 

ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด อาทิเช่น ยีห่อ้ คุณสมบติัท่ี

เลือกใช ้ขนาดของบรรจุภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ และสถานท่ีซ้ือ  เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ซ้ือผลิตภณัฑ์

ครีมกนัแดด ซ่ึงประกอบไปดว้ยคาํถามยอ่ย ๆ อาทิเช่น ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

แรงกระตุน้หรือแรงจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด เป็นตน้   

โดยกาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนท่ีไดจ้ากการวดัแบบใชส้เกลความสาํคญักาํหนด

นํ้ าหนกัคะแนนแต่ละตวัเลือก ดงัน้ี 

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด เท่ากบั   5   คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมาก  เท่ากบั   4   คะแนน 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง เท่ากบั   3   คะแนน 

ระดบัความสาํคญันอ้ย  เท่ากบั   2   คะแนน 

ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด เท่ากบั   1   คะแนน 

ส่วนท่ี 4 : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

4. ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสร้างข้ึนเอง โดยทาํการ  

ศึกษาจากตาํรา เอกสาร และคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยมีขั้นตอนวิธีการสร้างเคร่ืองมือ  

ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

2. สร้างแบบสอบถามภายใตค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดย

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ   

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม   

ส่วนท่ี 2 : ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ส่วนท่ี 3 : ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี ผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

   ส
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ส่วนท่ี 4 : ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

3.  นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งของเน้ือหา 

4. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

5. หลงัจากแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามแลว้จึงหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability) โดย

ผูว้ิจยันาํไปทดลองใช ้( Try out) กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร จาํนวน 30 คน ไดค่้าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.8224 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบ  

สอบถามทุกฉบบั แลว้นาํแบบสอบถามมาดาํเนินการวิเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ คณะ ชั้นปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 : ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  ไดแ้ก่ ยีห่อ้ 

คุณสมบติัท่ีเลือกใช ้ขนาดของบรรจุภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือซ่ึง

ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 : ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาด นาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard 

Deviation)   

การแปลความหมายค่าคะแนนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด จะทาํโดยแบ่งมาตราส่วนและคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั  

ตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) (1932, อา้งถึงใน ธงชนะ วรรณปะเก 2550 : 40) ดงัน้ี   

ระดบัคะแนนเฉล่ีย     4.50 - 5.00 หมายความว่า    มีความสาํคญัมากท่ีสุด  

ระดบัคะแนนเฉล่ีย     3.50 - 4.49 หมายความว่า    มีความสาํคญัมาก 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย     2.50 - 3.49 หมายความว่า    มีความสาํคญัปานกลาง 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย     1.50 - 2.49 หมายความว่า    มีความสาํคญันอ้ย 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย     1.00 - 1.49 หมายความว่า    มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.  ขั้นตอนการดําเนินการวจิยั 

 

ตารางท่ี 5  แสดงขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิยั 

ระยะเวลาการดําเนินงานวจิยั 

พ.ศ. 

2552 
พ.ศ. 2553 

พ
ฤศ

จกิ
าย

น
 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

ก ุม
ภา

พ
นั

ธ์ 

มนี
าค

ม 

เม
ษ

าย
น 

พ
ฤษ

ภา
คม

 

มถิุ
น

าย
น 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
ห

าค
ม 

กนั
ยา

ยน
 

ต ุล
าค

ม 

1. กาํหนดหวัขอ้ท่ีทาํวิจยั และส่ง

หวัขอ้วิจยั  

            

2. ส่งความกา้วหนา้ระยะท่ี 1   

(บทท่ี 1) 

            

3. ส่งความกา้วหนา้ระยะท่ี 2  

(บทท่ี 1-3) 

            

4.จดัทาํแบบสอบถาม             

5. แจกแบบสอบถาม และรวบรวม

เกบ็แบบสอบถาม 

            

6. นาํแบบสอบถามมาประมวลผล             

7. สรุปผลการวิจยั             

8. ส่งความกา้วหนา้ระยะท่ี 3             

9. การสอบประมวลความรู้             

10. ส่งเล่มฉบบัสมบูรณ์             

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยใชต้ารางในการนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลู จาํแนกออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 : การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 : การวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

ตอนท่ี 3 : การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 1 : การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ข้อ   

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นเพศ  

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 107 26.80 

หญิง 293 73.30 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 และเป็นเพศชาย จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 

 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นคณะ 

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามคณะ 

คณะ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คณะวิทยาการจดัการ 264 66.00 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 58 14.50 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 78 19.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นคณะวิทยาการ

จดัการ จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีาร  

เกษตร จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จาํนวน 

58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นชั้นปีท่ี

ศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา 

ช้ันปีที่ศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1 116 29.00 

ชั้นปีท่ี 2 116 29.00 

ชั้นปีท่ี 3 102 25.50 

ชั้นปีท่ี 4 66 16.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1 และ

ชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั คือ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 102 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ตามลาํดบั    

 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้น

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า  3,000  บาท 56 14.00 

3,000 - 5,000  บาท 196 49.00 

5,001 - 7,000  บาท 112 28.00 

7,001 - 10,000  บาท 30 7.50 

10,000  บาทข้ึนไป 6 1.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี  9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได ้ 3,000-

5,000 บาท จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาไดแ้ก่ รายได ้ 5,001-7,000 บาท จาํนวน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รายไดต้ ํ่ากว่า 3,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 รายได ้  

7,001-10,000  บาท จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และรายได ้10,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั    

 

ตอนที่ 2 : การวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ครีมกนัแดดของ นักศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 14 ข้อ   

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นเหตุผลสาํคญัในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10  แสดงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเหตุผลสาํคญัในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

 ครีมกนัแดด     
 

ลาํดับที ่ เหตุผลสําคญัในการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ครีมกนัแดด  ความถี ่

1 เพ่ือป้องกนัผวิจากรังสี UV 379 

2 เพ่ือป้องกนัผวิหมองคลํ้า   309   

3 เพ่ือใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิ   192  

4 เพ่ือป้องกนัมะเร็งผวิหนงั 162  

5 เพ่ือป้องกนัฝ้า และกระ 127 

6 เพ่ือเพ่ิมวิตามินใหก้บัผวิหนงั 123 

7 เพ่ือป้องกนัการเกิดร้ิวรอยก่อนวยั 113 

8 อ่ืน ๆ 0 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 11  

 

ตารางท่ี 11 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ  

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  
 

ผู้ที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตนเอง 246 61.50 

สมาชิกในครอบครัว 49 12.30 

เพ่ือน 83 20.80 

พนกังานขาย 22 5.50 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ตนเอง คือ ผูท่ี้มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดมากท่ีสุด จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.50  รองลงมาไดแ้ก่ เพ่ือน จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80  สมาชิกในครอบครัว จาํนวน 49 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 และพนกังานขาย จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  ตามลาํดบั    

 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามยีห่อ้ของผลิตภณัฑก์นั

แดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12 แสดงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามยีห่อ้ท่ีเคยซ้ือของผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ลาํดับที ่ ยีห้่อ ความถี ่

1 นีเวีย  296 

2 วาสลีน 206 

3 ซิตร้า 160 

4 การ์นิเย ่ 134 

5 โอเลย ์ 126 

6 พอนดส์ 124 

   ส
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ลาํดับที ่ ยีห้่อ ความถี ่

7 โอเรียลทอล พร้ินเซส 117 

8 ลอรีอลั      87 

9 บานาน่าโบ๊ท 86 

10 สกาแคร์  66 

11 แอมเวย ์ 52 

12 ยเูซอรีน 44 

13 อ่ืน ๆ (สเปคตร้าแบน ซนัเพลย ์สมทูอี เคเอ บิโอเร) 40 

14 เอวอน 16 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตามค่า SPF ท่ีเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 13  

 

ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่า SPF ท่ีเลือกซ้ือ   

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
 

ค่า SPF จาํนวน (คน) ร้อยละ 

SPF  15 76 19.00 

SPF  30 181 45.30 

SPF  50  115 28.80 

อ่ืน ๆ (SPF 24  SPF 40  SPF 60) 28 7.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เลือกใชค่้า SPF 30 

จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาไดแ้ก่ ค่า SPF 50 จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.80 ค่า SPF 15 จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และอ่ืน ๆ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  

ตามลาํดบั    

   ส
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5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความถ่ีในการใช้

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 14  

 

ตารางท่ี 14 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามลกัษณะการใช้  

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
 

ลกัษณะการใช้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ประจาํ 271 67.80 

ไม่ประจาํ 129 32.30 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีลกัษณะการใช้

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดแบบเป็นประจาํ จาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 และใชแ้บบไม่ประจาํ 

จาํนวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.30      

 

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามโอกาสท่ีใชผ้ลิตภณัฑค์รีม 

กนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15 แสดงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามโอกาสท่ีใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ลาํดับที ่ โอกาสที่ใช้ ความถี ่

1 ก่อนออกไปเผชิญแสงแดด 84 

2 ทาํกิจกรรมกลางแจง้  เช่น  เล่นกีฬา 69 

3 ไปเท่ียวทะเล 69 

4 อ่ืน ๆ 0 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามบริเวณท่ีใชผ้ลิตภณัฑค์รีม 

กนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16 แสดงความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามบริเวณท่ีใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ลาํดับที ่ บริเวณที่ใช้ ความถี ่

1 ใบหนา้  365 

2 คอ 317 

3 แขน 294 

4 ขา 251 

5 อ่ืน ๆ (ไหล่ หลงั ลาํตวั และเทา้)   48 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

8. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 17  

 

ตารางท่ี 17 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดของบรรจุภณัฑ์  

ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
 

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ขนาดพกพา  (25 ml.) 47 11.80 

ขนาดเลก็  (50 - 100 ml.) 83 20.80 

ขนาดกลาง  (250 - 300 ml.) 191 47.80 

ขนาดใหญ่  (400 ml. ข้ึนไป) 79 19.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนาด

กลาง (250-300 ml.) จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมาไดแ้ก่ ขนาดเลก็ (50-100 ml.)  

จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ขนาดใหญ่ ( 400 ml.ข้ึนไป) จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.80 และขนาดพกพา (25 ml.) จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามลาํดบั  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามราคาเฉล่ียต่อขวดท่ีเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามราคาเฉล่ียต่อขวดท่ี  

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
 

ราคาเฉลีย่ต่อขวด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า  200  บาท 92 23.00 

200 - 400  บาท 263 65.80 

401 - 600  บาท 31 7.80 

601  บาทข้ึนไป 14 3.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ท่ีมีราคาเฉล่ียต่อขวด 200-400  บาท  จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 รองลงมาไดแ้ก่ ราคาตํ่า

กว่า  200  บาท จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ราคา 401-600  บาท จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อย

ละ 7.80  และราคา 601 บาทข้ึนไป จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  ตามลาํดบั    

 

10. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความถ่ี หรือระยะเวลา

ในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 19 

 

ตารางท่ี 19 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความถ่ี หรือระยะเวลา  

ในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
 

ความถี่ หรือระยะเวลาในการซ้ือ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มากกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 34 8.50 

1 เดือนต่อคร้ัง 124 31.00 

2 - 3  เดือนต่อคร้ัง 185 46.30 

มากกว่า 4 เดือนต่อคร้ังข้ึนไป 57 14.30 

รวม 400 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีความถ่ี หรือ

ระยะเวลาในการซ้ือ 2-3 เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30  รองลงมาไดแ้ก่ 1 เดือน

ต่อคร้ัง จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  มากกว่า 4 เดือนต่อคร้ังข้ึนไป จาํนวน 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.30  และมากกว่าเดือนละ 1 คร้ัง จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  ตามลาํดบั    

 

11. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความซ่ือสตัยข์องยีห่อ้ท่ี

ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 20 

 

ตารางท่ี 20 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความซ่ือสตัยข์องยีห่อ้    

ท่ีซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ความมัน่คงของยีห้่อที่ซ้ือ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือยีห่อ้เดิม 290 72.50 

ซ้ือยีห่อ้ใหม่ 110 27.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่จะซ้ือยีห่อ้เดิม 

จาํนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และซ้ือยีห่อ้ใหม่ จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50     

 

12. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเหตุผลสาํคญัของการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้ใหม่ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 21 แสดงจาํนวนความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเหตุผลสาํคญัของการเลือก  

ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้ใหม่ 

ลาํดับที ่ เหตุผลสําคญัของการเลอืกซ้ือยีห้่อใหม่ ความถี ่

1 ชอบทดลองยีห่อ้ใหม่ ๆ เสมอ 76 

2 ตอ้งการหายีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเหมาะกบัสภาพผวิ 63 

3 คุณสมบติัยีห่อ้เดิมไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 27 

4 ยีห่อ้เดิมใชแ้ลว้เกิดการระคายเคือง 19 

5 ชอบหีบห่อบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ทนัสมยั 15 

6 อ่ืน ๆ 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

13. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานท่ีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้ใหม่ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 22 

 

ตารางท่ี 22 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานท่ีท่ีมีผลต่อการ  

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 
 

สถานที่ที่มผีลต่อการตดัสินใจ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

หา้งสรรพสินคา้   250 62.50 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต   36 9.00 

ร้านสะดวกซ้ือ หรือร้านคา้ปลีกทัว่ไป 25 6.30 

ร้านขายยาสมยัใหม่ เช่น  Watsons, Boots 47 11.80 

ตวัแทนจาํหน่ายในระบบขายตรง 20 5.00 

คลินิกรักษาผวิหนงั 15 3.80 

สถานเสริมความงาม 7 1.80 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑค์รีม 

กนัแดดท่ีหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาไดแ้ก่ ร้านขายยาสมยัใหม่  

จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ  11.80 ซุปเปอร์มาร์เก็ต  จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ร้าน

สะดวกซ้ือ หรือร้านคา้ปลีกทัว่ไป จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30  ตวัแทนจาํหน่ายในระบบขาย

ตรง จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00  คลินิกรักษาผวิหนงั จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  3.80  

สถานเสริมความงาม จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80  ตามลาํดบั    

 

 

 

 

   ส
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14. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทส่ือโฆษณาท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้ใหม่ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 23  

 

ตารางท่ี 23 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทส่ือโฆษณาท่ี   

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ประเภทส่ือโฆษณาที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

โทรทศัน์  285 71.30 

ป้ายโฆษณา 21 5.30 

นิตยสาร 42 10.50 

แผน่พบั/โบรชวัร์ 35 8.80 

หนงัสือพิมพ ์ 7 1.80 

อ่ืน ๆ (อินเตอร์เน็ต) 10 2.50 

รวม 400 100 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต    

 

จากตารางท่ี 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ประเภทส่ือ

โฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดมากท่ีสุดก็คือ โทรทศัน์ จาํนวน 285 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.30  รองลงมาไดแ้ก่ นิตยสาร จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 แผน่พบั/โบร

ชวัร์ จาํนวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.80  ป้ายโฆษณา จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30  อ่ืน ๆ 

จาํนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50  และหนงัสือพิมพ ์จาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.80  ตามลาํดบั    
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ตอนที่ 3  :  การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์

ครีมกนัแดดในด้านผลติภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจดัจาํหน่าย  และด้านการส่งเสริมการขาย   

การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืก ซ้ือผลติภัณฑ์

ครีม กนัแดดของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือก ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 24  

 

ตารางท่ี 24 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง  

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ครีมกันแดด 

ระดับความสําคญั 

 S.D. แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ความมีช่ือเสียงของตรา

สินคา้ 

88 

(22.00) 

236 

(59.00) 

73 

(18.30) 

2 

(0.50) 

1 

(0.30) 
4.02 0.67 มาก 

2. ความมีประสิทธิภาพของ

ผลิตภณัฑ์ 

225 

(56.30) 

140 

(35.00) 

35 

(8.80) 
- - 4.47 0.65 มาก 

3. มีรายละเอียดส่วนผสม และ

ป้ายฉลากท่ีชดัเจน 

148 

(37.00) 

173 

(43.30) 

69 

(17.30) 

10 

(2.50) 
- 4.15 0.79 มาก 

4. มีการรับรองคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์ โดยสถาบนัท่ีมี

ช่ือเสียง 

139 

(34.80) 

212 

(53.00) 

44 

(11.00) 

5 

(1.30) 
- 4.21 0.68 มาก 

5. ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์

ทนัสมยั สวยงาม 

43 

(10.80) 

169 

(42.3) 

158 

(39.50) 

25 

(6.30) 

5 

(1.30) 
3.55 0.82 มาก 

6. บรรจุภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลาย

ขนาด 

77 

(19.30) 

163 

(40.80) 

138 

(34.50) 

18 

(4.50) 

4 

(1.00) 
3.73 0.86 มาก 

รวม      4.02 0.75 มาก 

หมายเหตุ : 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49 = นอ้ย  2.50-3.49 = ปานกลาง  3.50-4.49 = มาก    

                  4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั  ความมีประสิทธิภาพ ของ

ผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.47  มีการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์  โดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.21 มีรายละเอียดส่วนผสม และป้ายฉลากท่ีชดัเจน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.15 ความมี

ช่ือเสียงของตราสินคา้  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.02  บรรจุภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลายขนาด  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  

3.73 และลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั สวยงาม  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.55 ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก  

ตามลาํดบั   

 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 25 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ครีมกันแดด 

ระดับความสําคญั 

 S.D. แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 185 

(46.30) 

177 

(44.30) 

32 

(8.00) 

6 

(1.50) 
- 4.35 0.69 มาก 

2. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ

บรรจุ 

151 

(37.8) 

198 

(49.50) 

47 

(11.80) 

4 

(1.0) 
- 4.24 0.69 มาก 

3. ราคาถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบ

กบัยีห่อ้อื่น 

77 

(19.30) 

131 

(32.80) 

147 

(36.80) 

41 

(10.30) 

4 

(1.0) 
3.59 0.95 มาก 

รวม      4.06 0.78 มาก 

หมายเหตุ : 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49 = นอ้ย  2.50-3.49 = ปานกลาง  3.50-4.49 = มาก    

                  4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดในภาพรวมอยู่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.35 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และราคาถกูกว่าเม่ือเปรียบเทียบ

กบัยีห่อ้อ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ตามลาํดบั   

 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นการจดัจาํหน่าย ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือก ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 26  

 

ตารางท่ี 26 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ครีมกันแดด 

ระดับความสําคญั 

 S.D. แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ด้

ง่าย  และสะดวก 

131 

(32.80) 

200 

(50.00) 

63 

(15.80) 

6 

(1.50) 
- 4.14 0.73 มาก 

2. มีการจดัเรียงผลิตภณัฑใ์น

ระดบัสายตา 

43 

(10.80) 

161 

(40.30) 

159 

(39.80) 

33 

(8.30) 

4 

(1.00) 
3.52 0.83 มาก 

3. สถานท่ีจดัจาํหน่าย

กวา้งขวาง  ทนัสมยั 

64 

(16.00) 

148 

(37.00) 

147 

(36.80) 

39 

(9.80) 

2 

(0.50) 
3.58 0.89 มาก 

รวม      3.75 0.82 มาก 

หมายเหตุ : 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49 = นอ้ย  2.50-3.49 = ปานกลาง  3.50-4.49 = มาก    

                  4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีม กนัแดด ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ด้

ง่าย และสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 สถานท่ีจดัจาํหน่ายกวา้งขวาง ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.58 

และ มีการจดัเรียงผลิตภณัฑใ์นระดบัสายตา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52 ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก 

ตามลาํดบั  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือก ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 27  

 

ตารางท่ี 27 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ครีมกันแดด 

ระดับความสําคญั 

 S.D. แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. มีการแนะนาํสินคา้ผ่าน

โฆษณาทางส่ือต่าง ๆ 

119 

(29.80) 

185 

(46.30) 

85 

(21.30) 

10 

(2.50) 

1 

(0.30) 
4.03 0.80 มาก 

2. มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งให้

ทดลองใช ้

96 

(24.00) 

133 

(33.30) 

144 

(36.00) 

19 

(4.80) 

8 

(2.00) 
3.73 0.95 มาก 

3. มีพนกังานใหค้าํแนะนาํ

เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ 

94 

(23.50) 

159 

(39.80) 

114 

(28.50) 

29 

(7.30) 

4 

(1.00) 
3.78 0.92 มาก 

4. มีการแจกคูปองส่วนลด 81 

(20.30) 

126 

(31.50) 

143 

(35.80) 

35 

(8.80) 

15 

(3.80) 
3.56 1.03 มาก 

5. มีการแจกของแถม  เม่ือซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รบตามท่ีกาํหนด 

95 

(23.80) 

118 

(29.50) 

138 

(34.50) 

37 

(9.30) 

12 

(3.00) 
3.62 1.04 มาก 

6. มีการลดราคาสินคา้ใน

เทศกาลพิเศษ หรือบางโอกาส 

128 

(32.00) 

133 

(33.30) 

117 

(29.30) 

16 

(4.00) 

6 

(1.50) 
3.90 0.95 มาก 

7. มีการซ้ือ 1 แถม 1 133 

(33.30) 

104 

(26.00) 

111 

(27.80) 

39 

(9.80) 

13 

(3.30) 
3.76 1.11 มาก 

8. มีการชิงโชคแจกของรางวลั 
61 

(15.30) 

72 

(18.00) 

155 

(38.80) 

83 

(20.80) 

29 

(7.30) 
3.13 1.13 

ปาน

กลาง 

รวม      3.69 0.99 มาก 

หมายเหตุ : 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49 = นอ้ย  2.50-3.49 = ปานกลาง  3.50-4.49 = มาก    

                  4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการ ตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แดดในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั มีการแนะนาํสินคา้

ผา่นโฆษณาทางส่ือต่าง  ๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.03 มีการลดราคาสินคา้ในเทศกาลพิเศษ หรือบาง

โอกาส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.90 มีพนกังานใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.78 มี

การซ้ือ 1 แถม 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใช้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73 

มีการแจกของแถม เม่ือซ้ือผลิตภณัฑค์รบตามท่ีกาํหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.62 และมีการแจกคูปอง

ส่วนลดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วนมีการชิงโชคแจกของรางวลั

ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 

 

5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 28 

 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

 โดยรวมท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือก ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา  

 มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความสําคญั 

ดา้นราคา 4.06 0.78 มาก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.02 0.75 มาก 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.75 0.82 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.69 0.99 มาก 

รวม 3.88 0.84 มาก 

หมายเหตุ : 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49 = นอ้ย  2.50-3.49 = ปานกลาง  3.50-4.49 = มาก    

                  4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมแลว้มีผลมากต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดทั้ง

ปัจจยัดา้นราคา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.02 

ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75 และดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69 

ตามลาํดบั 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้น โดยใชส้ดัส่วน ( Proportionate Stratified Sampling) สรุปผลการศึกษาได ้

ดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม   

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยจาํแนกเพศ คณะ ชั้นปีท่ี

ศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.30 และเพศชาย ร้อยละ 26.80  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คิดเป็นร้อยละ 19.50 และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 14.50 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 29.00 เท่ากนั รองลง  

มาคือ ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 25.50 และชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ16.50 ตามลาํดบั    

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้ 3,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาไดแ้ก่ 

รายได ้5,001-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 รายไดต้ ํ่ากว่า 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 รายได ้  

7,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 และรายได ้10,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั    
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ครีมกนัแดด    

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดท่ีมี

คุณสมบติัเพ่ือป้องกนัผวิจากรังสี UV รองลงมาเพ่ือป้องกนัผวิหมองคลํ้า โดยผูมี้ส่วนสาํคญัในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด คือ ตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ 61.50 รองลงมาเป็นเพ่ือน  

ร้อยละ 20.80   

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้นีเวีย รองลงมา คือ ยีห่อ้วา

สลีน โดยเลือกค่า SPF 30 ร้อยละ 45.30 รองลงมาเลือกใชค่้า SPF 50 ร้อยละ 28.80 ความถ่ีของการ

ใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดเป็นแบบประจาํ ร้อยละ 67.80 และใชค้รีมแดดเป็นแบบไม่ประจาํ ร้อยละ 

32.30 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดทาบริเวณใบหนา้ รองลงมาทา

บริเวณคอ แขน และขาตามลาํดบั ส่วนใหญ่ในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดจะซ้ือแบบขนาดกลาง  

(250-300 ml.) ร้อยละ 47.80 รองลงมาแบบขนาดเลก็ (50-100 ml.) ร้อยละ 20.80      

โดยส่วนใหญ่มีปริมาณค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดต่อคร้ัง 200-400 บาท 

ร้อยละ 65.80 รองลงมาตํ่ากว่า 200 บาท ร้อยละ 23.00  มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  

2-3 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 46.30 รองลงมา 1 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 31.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะซ้ือ

ยีห่อ้เดิม ร้อยละ 72.50 และซ้ือยีห่อ้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 27.50 

เหตุผลของการเลือกซ้ือยีห่อ้ใหม่ส่วนใหญ่ชอบทดลองยีห่อ้ใหม่ ๆ เสมอ รองลงมามี

ความตอ้งการหายีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเหมาะกบัสภาพผวิ สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด คือ 

หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 62.50 รองลงมาเป็นร้านขายยาสมยัใหม่ เช่น Watsons, Boots ร้อยละ  11.80 

ส่ือโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด โดยจะไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑจ์ากโทรทศัน์มากท่ีสุด ร้อยละ 71.30 รองลงมาเป็นส่ือจากนิตยสาร ร้อยละ 10.50 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ 

ครีมกนัแดด 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์ครีมกนัแดด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดโดยภาพรวมมีผลมากทั้งในดา้นราคา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในดา้นการจดัจาํหน่าย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ตามลาํดบั 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลติภัณฑ์) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั   ความมีประสิทธิภาพ ของ

ผลิตภณัฑ์   มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.47 มีการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ โดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.21 มีรายละเอียดส่วนผสม และป้ายฉลากท่ีชดัเจน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.15 ความมี

ช่ือเสียงของตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 บรรจุภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลายขนาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73   

และลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั สวยงาม  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.55 ตามลาํดบั  ใหค้วามสาํคญัระดบั

มาก   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ด้านราคา)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั   ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  

มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.35 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.24 และราคาถกูกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ตามลาํดบั ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ด้านการจดัจาํหน่าย)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีม กนัแดดในภาพรวมอยูใ่นระดบัควา มสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั  

สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย และสะดวก   มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.14 สถานท่ีจดัจาํหน่ายกวา้งขวาง 

ทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.58 และมีการจดัเรียงผลิตภณัฑใ์นระดบัสายตามีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.52 

ตามลาํดบั ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ด้านการส่งเสริมการตลาด) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  เม่ือพิจารณาใหร้ะดบัความสาํคญั  

มีการแนะนาํสินคา้ผา่นโฆษณาทางส่ือต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.03  มีการลดราคาสินคา้ในเทศกาล

พิเศษ หรือบางโอกาส  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.90  มีพนกังานใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  3.78  มีการซ้ือ 1 แถม 1  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.76  มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใช้  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73  มีการแจกของแถม เม่ือซ้ือผลิตภณัฑค์รบตามท่ีกาํหนด   มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.62  

และมีการแจกคูปองส่วนลด  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  3.56  ตามลาํดบั  ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก  และส่วน

การชิงโชคแจกของรางวลัใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 
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5. การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมา

อภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดเพ่ือป้องกนัผวิจากรังสี UV เน่ืองจากความรุนแรงของแสงแดดท่ีมีมากข้ึน การ

ใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดจึงเป็นทางเลือกยอดนิยมอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยในการปกป้องผวิจากแสงแดด  

โดยมีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดดว้ยตนเอง ส่วนยีห่อ้ท่ีนิยมซ้ือ คือ ยีห่อ้นีเวีย มีความถ่ีของ

การใชเ้ป็นแบบประจาํ สถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด คือ หา้งสรรพสินคา้ และส่ือ

โฆษณาจากโทรทศัน์มีส่วนเก่ียวขอ้งในการไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัน้ีพบว่ามีความสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ  

รุ่งทิวา กลัยาบาล (2548)  

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 83-84) ซ่ึงเป็นทฤษฎี

ในการศึกษาหาเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ี

ทาํใหผู้ซ้ื้อเกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ และความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อก็จะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อและนาํไปสู่การตอบสนอง หรือการ

ตดัสินใจของผูซ้ื้อ โดยจุดเร่ิมตน้ของทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยูท่ี่การมีส่ิงกระตุน้ทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการก่อน  ซ่ึงคาํตอบจากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีม

กนัแดดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ปัจจยัทางดา้นราคา ซ่ึงตามทฤษฎีกล่าวว่า เป็นส่ิงกระตุน้ทางการตลาด

ท่ีก่อใหเ้กิดความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งอยูภ่ายใตร้ะดบั

ราคาท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยนิดีท่ีจะจบัจ่ายเพ่ือซ้ือหาผลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดย กาํหนด

ราคาสินคา้ให้ มีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ หรือล่อใจ

กลุ่มเป้าหมาย   โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัทางดา้นราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ  และราคาถกูกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน ตามลาํดบั  

  

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหมี้การศึกษาวิจยัเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัทาง  

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดในกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
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เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของลกูคา้ใหม้ากข้ึน ผูป้ระกอบการจะไดท้ราบถึงสภาพธุรกิจ

ประเภทน้ีโดยรวมมากยิง่ข้ึน และเพ่ือนาํไปพฒันากลยทุธท์างการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด คร้ังต่อไปควรมีการศึกษาทศันคติ และความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑค์รีม

กนัแดดดว้ย หรือศึกษาถึงอิทธิพลหรือความตอ้งการของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสนใจ เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่ง 

3. ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเพียงอยา่ง

เดียว ซ่ึงอาจจะยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้นในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธี

อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ทาํการสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
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                                                            ชุดที ่

แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง  ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ครีมกนัแดดของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 
 

วตัถุประสงค์    

กกกกกกกก 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ครีมกนัแดดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  

คาํช้ีแจง   

กกกกกกกก1.  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัขอรับรองว่าจะรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั และ

จะนาํไปใชป้ระกอบการวิจยั เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น   

กกกกกกกก2.  แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 1 : ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 2 : ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 3 : ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด   

กกกกกกกกกกกกกกกกตอนท่ี 4 : ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

กกกกกกกก3.  โปรดทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่อง       หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างใหต้รงกบั

ความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

 
 

*************************************** 
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ 

                     1. ชาย            2. หญิง 

2.  คณะ 

        1. คณะวิทยาการจดัการ                       2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

        3. คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

3.  ชั้นปีท่ีศึกษา 

         1. ชั้นปีท่ี  1            2. ชั้นปีท่ี  2 

         3. ชั้นปีท่ี  3            4. ชั้นปีท่ี  4 

4.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

         1. ตํ่ากว่า  3,000  บาท          2. 3,000 - 5,000  บาท 

         3. 5,001 - 7,000  บาท          4. 7,001 - 10,000  บาท 

         5. 10,001  บาทข้ึนไป 

ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ครีมกนัแดด 

1.  ท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  ดว้ยเหตุผลใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

            1. เพ่ือป้องกนัผวิจากรังสี UV                      2. เพ่ือป้องกนัมะเร็งผวิหนงั                       

         3. เพ่ือป้องกนัการเกิดร้ิวรอยก่อนวยั         4. เพ่ือป้องกนัฝ้า และกระ  

                5. เพ่ือป้องกนัผวิหมองคลํ้า               6. เพ่ือใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผวิ 

         7. เพ่ือเพ่ิมวิตามินใหก้บัผวิหนงั         8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................  

2.  ใครคือผูท่ี้มีอิทธิพลต่อท่านในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดมากท่ีสุด 

         1. ตนเอง      2. สมาชิกในครอบครัว 

         3. เพ่ือน                         4. พนกังานขาย 

         5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................  
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3.  ท่านเคยซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้ใดบา้ง  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         1. นีเวีย          2. โอเลย ์                    3. ลอรีอลั      

         4. พอนดส์                         5. วาสลีน                                    6. ซิตร้า  

                      7. สกาแคร์           8. การ์นิเย ่                      9. ยเูซอรีน 

       10. โอเรียลทอล  พร้ินเซส             11. แอมเวย ์                                12. เอวอน 

                    13. บานาน่าโบ๊ท        14. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 

4.  ปกติท่านใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดดท่ีมี  SPF  (Sun  Protection  Factor)  ซ่ึงหมายถึงตวัเลขท่ีบอก

ความสามารถของครีมกนัแดด ในการป้องกนัไม่ใหผ้วิหนงัเกิดการไหมแ้ดดเท่ากบัเท่าใด   
         1. SPF  15                            2. SPF  30  

         3. SPF  50                            4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................  

5.  ท่านใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  เป็นประจาํทุกวนัหรือไม่ 

         1. ประจาํ   (ขา้มไปตอบขอ้ 7)             2. ไม่ประจาํ   (ตอบต่อขอ้ 6)    

6.  โอกาสใดบา้งท่ีท่านใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         1. ก่อนออกไปเผชิญแสงแดด            2. ทาํกิจกรรมกลางแจง้  เช่น  เล่นกีฬา 

         3. ไปเท่ียวทะเล              4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................  

7.  ท่านมกัใชผ้ลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  ทาบริเวณส่วนใดของร่างกาย  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         1. ใบหนา้           2. คอ                    3. แขน 

                      4. ขา                       5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 

8.  ปัจจุบนัท่านซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด  ขนาดใด 

         1. ขนาดพกพา (25 ml.)             2. ขนาดเลก็ (50 - 100 ml.) 

         3. ขนาดกลาง (250 - 300 ml.)                       4. ขนาดใหญ่ (400 ml. ข้ึนไป)  

9.  ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดท่ีท่านเลือกซ้ือมีราคาเฉล่ียต่อขวดเท่าไร 

         1. ตํ่ากว่า 200 บาท                           2. 200 - 400 บาท 

         3. 401 - 600 บาท                                      4. 601 บาทข้ึนไป 
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10.  ความถ่ี หรือระยะเวลาในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดในแต่ละคร้ัง 

        1. นอ้ยกว่า 1 เดือน                  2. เดือนละคร้ัง  

         3. 2 - 3  เดือนต่อคร้ัง                              4. มากกว่า 4 เดือนข้ึนไป 

11.  เม่ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดท่ีท่านใชห้มด  คร้ังต่อไปท่านจะซ้ือยีห่อ้เดิมหรือไม่ 

         1. ซ้ือยีห่อ้เดิม (ขา้มไปตอบต่อขอ้ 13)                2. ซ้ือยีห่อ้ใหม่ (ตอบต่อขอ้ 12) 

12.  เพราะเหตุใดท่านจึงตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดยีห่อ้ใหม่  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

         1. ตอ้งการหายีห่อ้ท่ีมีส่วนผสมท่ีเหมาะ             2. คุณสมบติัยีห่อ้เดิมไม่เพียงพอต่อ 

             กบัสภาพผวิ                       ความตอ้งการ  

         3. ยีห่อ้เดิมใชแ้ลว้เกิดการระคายเคือง                4. ชอบทดลองยีห่อ้ใหม่ๆ เสมอ  

         5. ชอบบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ทนัสมยั                6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 

13.  สถานท่ีใดท่ีท่านไปซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดบ่อยท่ีสุด 

         1. หา้งสรรพสินคา้ เช่น Lotus , Big-C               2. ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Top 

         3. ร้านสะดวกซ้ือ หรือร้านคา้ปลีกทัว่ไป           4. ร้านขายยาสมยัใหม่ เช่น Watsons , Boots 

         5. ตวัแทนจาํหน่ายในระบบขายตรง                6. คลินิกรักษาผวิหนงั  

         7. สถานเสริมความงาม                 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...........................  

14.  ส่ือโฆษณาใดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของท่านมากท่ีสุด 

        1. โทรทศัน์                                2. ป้ายโฆษณา 

        3. นิตยสาร                                4. แผน่พบั/โบรชวัร์ 

        5. หนงัสือพิมพ ์                 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..........................  
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ตอนที่ 3 : ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ครีมกนัแดด   

คาํช้ีแจง : โปรดพิจารณาปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ี ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมกนัแดด

ของท่านมากที่สุด ในระดบัใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่างดา้นหลงัของแต่ละขอ้ใหต้รง

กบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคญั 

  มากที่สุด 

       ( 5 ) 

    มาก 

    ( 4  ) 

  ปานกลาง 

     ( 3 ) 

    น้อย 

    ( 2 ) 

  น้อยที่สุด 

     ( 1  ) 

1.) ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์  

  1.1  ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้      

  1.2  ความมีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์      

  1.3  มีรายละเอียดส่วนผสม และฉลากท่ี

ชดัเจน 

     

  1.4  มีการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์ โดย

สถาบนัท่ีมีช่ือเสียง      

  1.5  ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์หรือหีบห่อท่ี

ทนัสมยั สวยงาม      

  1.6  บรรจุภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลายขนาด      

2.) ปัจจยัด้านราคา  

  2.1  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      

  2.2  ราคาเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ      

  2.3  ราคาถกูกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน      

3.) ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย  

  3.1  สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย และ

สะดวก 

     

  3.2  มีการจดัเรียงผลิตภณัฑใ์นระดบัสายตา      

  3.3  สถานท่ีจดัจาํหน่ายกวา้งขวาง ทนัสมยั      
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคญั 

  มาก ที่สุด 

    ( 5 ) 

    มาก 

    ( 4  ) 

  ปานกลาง 

        ( 3 ) 

    น้อย 

     ( 2 ) 

  น้อยที่สุด 

     ( 1  ) 

4.) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

  4.1  มีการแนะนาํสินคา้ผา่นโฆษณาทางส่ือ

ต่างๆ 

     

  4.2  มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้      

  4.3  มีพนกังานใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั 

ผลิตภณัฑ ์

     

  4.4  มีการแจกคูปองส่วนลด      

  4.6  มีการลดราคาสินคา้ในเทศกาลพิเศษ 

หรือบางโอกาส 

     

  4.7  มีการแจกของแถม  เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์

ครบตามท่ีกาํหนด 

     

  4.8  มีการชิงโชคแจกของรางวลั      

 

ตอนที ่4 : ความคดิเห็น  และข้อเสนอแนะอืน่  ๆ

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

**** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ี**** 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวสิริรัตน์ ศิระวฒันานนท์  

ท่ีอยู ่ 154 หมู่ 2 ต.หนา้พระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 

 

ประวติัการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ. 2546 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

โรงเรียนอสัสมัชญั คอนแวนต ์ลาํนารายณ์ จงัหวดัลพบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จงัหวดัสระบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   ส
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สมุดกลาง


	1. ปก + หน้าอนุมัติ
	2. บทคัดย่อ
	3.กิตติกรรมประกาศ
	4.สารบัญ
	บทคัดย่อ  ค
	กิตติกรรมประกาศ  ง
	สารบัญตาราง  ช
	บทที่
	1       บทนำ       1กกกกกกกกความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา       1
	กกกกกกกกวัตถุประสงค์การวิจัย       2กกกกกกกกขอบเขตการศึกษา       3
	กรอบแนวคิดการวิจัย       3
	นิยามศัพท์เฉพาะ       4
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       4
	2       แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       5
	แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค       6
	ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค       7
	แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด     15
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     21
	3       วิธีการดำเนินการวิจัย     23
	ลักษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูล     24
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     24
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     26
	ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ     27
	การวิเคราะห์ข้อมูล     28
	ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย     29
	4       ผลการวิเคราะห์ข้อมูล     30
	ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม     31
	ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ครีม
	กันแดด     33
	ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
	การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     42
	5       สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     47
	สรุปผลการศึกษา     47
	อภิปรายผลการศึกษา     50
	ข้อเสนอแนะ     50
	บรรณานุกรม     52
	ภาคผนวก     54
	แบบสอบถาม     55
	ประวัติผู้วิจัย     61
	1 แสดงคำถาม 7 คำถาม (6Ws  และ 1H) เพื่อหาคำตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
	กกกกกกกกผู้บริโภค       8
	2 แสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     24
	3 แสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เป็น
	กกกกกกกกสมาชิกของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคณะ     26
	4 แสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่ม
	กกกกกกกกตัวอย่าง จำแนกตามเพศ คณะ และชั้นปีที่ศึกษา     26
	5 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย     29
	6 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ     31
	7 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามคณะ     31
	8 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา     32
	9 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     32
	10 แสดงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเหตุผลสำคัญในการเลือกใช้
	กกกกกกกกผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     33
	11 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
	กกกกกกกกตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     34
	12 แสดงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามยี่ห้อที่เคยซื้อของผลิตภัณฑ์ครีม
	กกกกกกกกกันแดด     34
	13 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามค่า SPF ที่เลือกซื้อ
	กกกกกกกกผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     35
	14 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามลักษณะการใช้
	กกกกกกกกผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     36
	15 แสดงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามโอกาสที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     36
	16 แสดงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     37
	17 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่
	กกกกกกกกเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     37
	18 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามราคาเฉลี่ยต่อขวดที่
	กกกกกกกกเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     38
	19 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความถี่ หรือระยะเวลา
	กกกกกกกกในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     38
	20 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความมั่นคงของยี่ห้อ
	กกกกกกกกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     39
	21 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเหตุผลสำคัญของการ
	กกกกกกกกเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดยี่ห้อใหม่     39
	22 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานที่ที่มีผลต่อการ
	กกกกกกกกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     40
	23 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทสื่อโฆษณา
	กกกกกกกกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     41
	24 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสม
	กกกกกกกกทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
	กกกกกกกกของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     42
	25 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสม
	กกกกกกกกทางการตลาดด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของ
	กกกกกกกกนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     43
	26 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสม
	กกกกกกกกทางการตลาดด้านการจัดจำหน่าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
	กกกกกกกกกันแดดของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     44
	27 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสม
	กกกกกกกกทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
	กกกกกกกกครีมกันแดดของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     45
	28 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
	กกกกกกกกโดยรวมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของนักศึกษา
	กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     46

	5.เนื้อหาทุกบท
	6. บรรณานุกรม
	7.ภาคผนวก + ประวัติผู้วิจัย

