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บทคัดยอ 

กกกกกกกกการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  

และศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือครีมอาบน้ําตลอดจนศึกษาตราสินคาของครีมอาบน้ําท่ีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด โดยมีกลุมตัวอยาง

จํานวน 390 คน และใชวิธีการสํารวจกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sample) ใชเทคนิคทางสถิติ

ในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ เทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห

การถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัย สามารถจําแนกปจจัยใหมไดท้ังหมด 5 ปจจัย  คือ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหการถดถอยโดยใชปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหรวมกับปจจัยอ่ืนๆ พบวา 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของกลุมตัวอยาง ไดแก คณะ และปจจัยทาง

จิตวิทยา พฤติกรรมในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของกลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางสวนใหญทําการ

เลือกซ้ือครีมอาบน้ําแบบขวดมากท่ีสุด ณ ระดับราคา 51 – 100 บาท และสวนใหญเลือกซ้ือครีม

อาบน้ําขนาดกลาง (250 – 300 มล.) โดยสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางทําการตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 

ซูเปอรเซ็นเตอร เชน บ๊ิกซี  โลตัส และคารฟูร และตราสินคาของครีมอาบน้ําท่ีกลุมตัวอยางทําการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ตราลักส  
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กกกกกกกกปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สําเร็จไปไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเสียสละเวลาอันมีคาในการกรอก

แบบสอบถาม ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี ้

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ อาจารยประพล เปรมทองสุข  อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ ท่ีให

ความอนุเคราะหในการใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหความรู แนวคิด ขอคิดเห็น ตลอดจนตรวจทาน

แกไข เปนอยางดี จนการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จไปไดดวยด ี

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ ครอบครัวสุวรรณปยวงศ ท่ีคอยใหกําลังใจและเปนแรงบันดาลใจ

ตลอดการทําวิจัยฉบับนี้เปนอยางด ี

กกกกกกกกขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้ จนสําเร็จไดดวยด ี

กกกกกกกกประโยชนและคุณคาอันพึงมีจากวิจัยฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารยผูประสิทธิประสาทวิชาความรู วางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษา และ

ขอขอบพระคุณใหแกผูมีสวนรวมทุกทาน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกสินคาอุปโภคประเภทครีมอาบน้ํา เปนสินคาท่ีอยูใกลชิดกับมนุษยมากท่ีสุด และถือได

วาเปนส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองรอน ทําใหมีเช้ือโรคตางๆ

มากมายบนอากาศ ทําใหมนุษยไมสามารถละเลยการทําความสะอาดรางกายของตนเองได ทําให

ปริมาณความตองการใชครีมอาบน้ํา เพื่อชําระรางกายเพิ่มข้ึน 

กกกกกกกกปจจุบันบริษัทท่ีผลิตครีมอาบน้ําของไทยมีมากมาย ทําใหเกิดการแขงขันของบริษัทท่ี

ผลิตสินคาอุปโภค คือ ครีมอาบน้ํา ซ่ึงเปนสินคาประเภทเดียวกันเปนจํานวนมาก ครีมอาบน้ํา

สามารถแบงออกตามลักษณะการใชงานได เชน ครีมอาบน้ําสําหรับเด็ก ครีมอาบน้ํา เพื่อความงาม 

ครีมอาบน้ําเพื่อสุขภาพผิว (สุรธี พัฒนวงศสวัสดิ ์2544 : 1) 

กกกกกกกกบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด ไดทําการรุกผลิตภัณฑสําหรับเด็ก “ดีนี”่ โดยนางสาว 

ศิริสุภา อาจสัญจร ผูจัดการฝายการตลาดบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด เปดเผยวา นโยบาย

การตลาดของบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด โดยรวมป  2552 ไดมีการวางแผนอยางรัดกุมและ

รอบคอบมากยิ่งข้ึน สําหรับป 2552 นี้บริษัทไดทุมงบ 30 ลานบาท ในกลุมผลิตภัณฑสําหรับเด็กดีนี่ 

จากปท่ีผานมาใชงบ 20 ลานบาท เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในทามกลางวิกฤติ

เศรษฐกิจ โดยพบวาภาพรวมตลาดผลิตภัณฑสําหรับเด็กในป 2552 ยังมีอัตราการเติบโตสวน

กระแสกับภาวะเศรษฐกิจ อาทิ ตลาดครีมอาบน้ําและสระมูลคา 150 ลานบาท โต10 % ลาสุดบริษัท

เปดตัวผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา ดีนี่ เพียว สูตรผสมน้ํานมและโยเกิรต 2 กล่ิน เจาะกลุมเปาหมายเด็ก

และขยายฐานกลุมเปาหมายแฝงไปสูผูหญิงเปนหลัก ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับผูบริโภคใน

ขณะนี้ ทาง บริษัท ไบโอ คอนซูเมอร จํากัด เนนสรางความเช่ือม่ันตราสินคา รวมถึงคุณภาพสินคา

ใหกับลูกคา เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑเด็กการแขงขันไมรุนแรง 

กกกกกกกกท้ังนี้ จากการดําเนินการตลาดเชิงรุก บริษัทตั้งเปามีสวนแบงตลาดเพิ่มจาก 7 % เปน  

17 % ในตลาดครีมอาบน้ําและสระมูลคา 150 ลานบาท โดยข้ึนจากอันดับ 4 มาเปนอันดับ 3 แทนท่ี

โคโดโมะ ซ่ึงมีสวนแบงอยู 17 % สวนอันดับ 2 จอหนสัน แอนด จอหนสัน 23% เบบ้ีบายด 45 % 

(ผูจัดการรายวัน 2552) 
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กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 621ไร ในวิทยาเขต

สารสนเทศมีคณะจํานวน 3 คณะ ไดแก คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ

จัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีจํานวนนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตั้งแตป  2549 - 2552 มีจํานวนท้ังส้ิน 5,233 คน โดยแบง

จํานวนนักศึกษาแตละคณะได ดังตอไปนี้  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวน 

1,082 คน คณะวิทยาการจัดการมีจํานวน 2,742 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มีจํานวน 1,409 คน  

กกกกกกกกปจจุบันการแขงขันของผลิตภัณฑประเภทครีมอาบน้ําเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําให

ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษา

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากกลุมลูกคาเปนผูท่ีมี

กําลังซ้ือท่ีตางกันในระดับหนึ่ง อีกท้ังเปนผูท่ีอยูในวัยชอบการทดลองผลิตภัณฑท่ีออกใหมและให

ความสําคัญกับรูปแบบผลิตภัณฑคอนขางสูง รวมไปถึงบริษัทท่ีผลิตครีมอาบน้ําสามารถนําวิจัย

ฉบับนี้ไปปรับเปล่ียนกลยุทธของบริษัทตนเองได เพื่อสามารถรักษาฐานลูกคาของบริษัทใหม่ันคง 

รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการตัดสินใจของลูกคาและขยายสวนแบง

ทางการตลาด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. ศึกษาสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําท่ีกลุมตัวอยางทําการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

1.   ปจจัยดานส่ิงกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ีจําหนาย

ผลิตภัณฑและการสงเสริมการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของกลุมตัวอยาง 

2.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย ทางสังคม ไดแก กลุม

อางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ  ดานสวนบุคคล ไดแก อายุและข้ันในวงจรการดํารงชีวิต 

อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและความเช่ือในความคิดตนเอง  
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และทางจิตวิทยา ไดแก ส่ิงจูงใจ การรับรู การเรียนรู และความเช่ือหรือทัศนคติ จะมีผลตอการเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา 

 

4. กรอบแนวคดิในการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของสรุปไดวา มีปจจัยหลายปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะ ปจจัยดาน

ประชากร ไดแก เพศ อายุ  คณะ ระดับช้ันการศึกษา  รายได  และสภาพผิว ปจจัยสวนประสม

การตลาด ไดแก  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด ปจจัยท่ีมี ผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  ไดแก  ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา   
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 
นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

ปจจัยดานประชากร 

1. เพศ 
2. อายุ   
3. คณะ 
4. ระดับช้ันการศึกษา   
5. รายได 
6.   สภาพผิว 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

1.  ผลิตภัณฑ   
    - ความมีช่ือเสียง 
      - สวนผสมที่มีคุณภาพดี 
      - บรรจุภัณฑที่มีความ 

  ทันสมัย 

2.   ราคา 

      - คุณภาพกับราคา 

      - ปริมาณกับราคา 

3.   การจัดจําหนาย   
4.   การสงเสริมทางการตลาด  
 

 

 

 

การเลือกซื้อครีม

อาบนํ้า 
- ซื้อ 
- ไมซื้อ 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค 

1.   ปจจัยทางสังคม 

  - กลุมอางอิง 

2.   ปจจัยสวนบุคคล 

              - สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

3.   ปจจัยทางจิตวิทยา 

  - ความรูเก่ียวกับครีมอาบนํ้า 
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5. ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถแบงได 3 ปจจัยดังนี ้

  1.1 ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ คณะ ระดับช้ันการศึกษา และรายได  

  1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การ 

สงเสริมทางการตลาด  

  1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางสังคม ปจจัย  

สวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา 

2. ประชากรท่ีทําการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 

เพชรบุรี ท้ัง 3 คณะ ไดแก คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ และ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

3. ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.  

2553 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษาศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

2. ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษาศิลปากร วิทยาเขต 

สารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก 3.    ทราบถึงสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําท่ีนักศึกษาศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทําการตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 

7. นิยามศัพท์ 

กกกกกกกกพฤติกรรมของผู้ซ้ือ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการ

แลกเปล่ียนซ้ือสินคา(ในกรณีนี้ หมายถึง ครีมอาบน้ํา) และบริการดวยเงิน (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 

28) 

กกกกกกกกพฤติกรรมของผู้ใช้ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเปนผูบริโภคหรือใช

สินคา (ในกรณีนี้ หมายถึง ครีมอาบน้ํา) และบริการนั้น ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึง

มีมาอยูกอนแลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป  2547 : 

82) 
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กกกกกกกกผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ีทําการซ้ือหรือใชผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 

2547 : 67) 

กกกกกกกกครีมอาบนํา้ หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนเนื้อครีมขนสําหรับทําความสะอาด

รางกายเทานั้น ไมรวมถึงครีมท่ีใชลางทําความสะอาดเฉพาะสวน เชน สบูเหลวทําความสะอาดจุด

ซอนเรน ครีมลางหนา (ภรภัทร ศรีธูป 2548 : 14) 

กกกกกกกกการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทําการอยางใดอยางหนึ่งในทางเลือกท่ีมีอยูตั้งแตสอง

ทางข้ึนไป (Robbins and Coulter 2546 : 49) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน

พื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี ้

1. ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 
2. ส่ิงกระตุน-การตอบสนอง 
3. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  
4. ตัวอยางบริษัทท่ีผลิตครีมอาบน้ํา 
5. การจําแนกกลุมตัวแปรดวยเทคนิค Factor Analysis 
6. การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. ทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

กกกกกกกกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เช่ือวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ 

อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจึง 

มีการลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดท่ีตนจะไดรับ 

สําหรับการบริโภคสินคาคงทน ซ่ึงสวนใหญจะมีการใชงานท่ียาวนานและมีราคาคอนขางแพง 

ผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนหรือความพอใจท่ีตนไดรับเปนอยางมากกอนการตัดสินใจ 

ซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาอ่ืนท่ีตองซ้ือใชเปนประจํา 

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง

กับการจัดหาใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอน

แลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย  สันติวงษ 2546 : 27)  

กกกกกกกกการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค(Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก

อยางหนึ่งวา S – R Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการซ้ือสินคา โดยมีจุดเร่ิมตนจาก

การเกิดส่ิงกระตุน(S – Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขาไปในความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือ (Buying’s black box)ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา จนทําใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมี

ผลทําใหเกิดการตอบสนอง (R – Response) ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธดังกลาว 
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สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือได ดังแผนภูมิตอไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2 โมเดลแสดงพฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 70. 

 

ส่ิงกระตุ้น (S) 

 

ผลติภัณฑ์           เศรษฐกจิ 

ราคา                    เทคโนโลยี 

การจัดจําหน่าย   กฎหมาย 

การส่งเสริม         การเมอืง 

การตลาด             วฒันธรรม 

การตอบสนอง (R) 

 

การตดัสินใจเลอืกซ้ือของ

ผู้บริโภค 

1. การเลอืกตราสินค้า 

2. การเลอืกตวัแทนจําหน่าย 

3. ปริมาณในการซ้ือ 

4. ระยะเวลาในการซ้ือ 

5. วธีิการชําระเงนิ 

Marketing black box 

 

ปัจจัยภายนอก           ปัจจัยภายใน 

วฒันธรรม                  ส่วนบุคคล 

สังคม                          จิตวทิยา 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 
1.  การรับรู้ปัญหา 

2.  ค้นหาข้อมูล 

3.  ประเมนิทางเลอืก 

4.  ตดัสินใจเลอืก 

5.  พฤตกิรรมภายหลงัการซ้ือ 
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2. ส่ิงกระตุ้น-การตอบสนอง 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย และสงกระตุนจากภายนอก 

นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ 

ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

            1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงท่ีนักการตลาดสามารถ

ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 

                               1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคา (goods) และบริการ (service) ท่ี

ธุรกิจพัฒนาและผลิตข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ผลิตภัณฑหรือสินคาและการบริการนั้น มีท้ังท่ีจับตองได เชน  พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับ

ตองได เชน การตัดผม การนวดแผนโบราณ เปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา 

(Brand) การบรรจุหีบหอ (Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บาง

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถจับตองไดเพียงอยางเดียวไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวก

ซ้ือ ไดแก สบู แชมพูสระผม เปนตน บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตการ

บริการเทานั้นท่ีจําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) 

เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ 

                               1.1.2 ราคา ( Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขาย เพื่อให

ไดรับสินคาและบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับท่ีสามารถซ้ือได การกําหนดราคา

นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับท่ีธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคา

สามารถซ้ือ ส่ิงกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

โดยพิจารณาลูกคาเปาหมายเปนหลัก  

          1.1.3 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความ

สะดวกในการซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและ

บริการไปสงมอบใหกับลูกคาภายในเวลาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันตามลักษณะ

ของสินคา พฤติกรรมของลูกคา สถานท่ีตั้งของธุรกิจ และท่ีตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับ

งานของนักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

ตัวสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย ส่ิงกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Place)  เชน 

การจัดจําหนายใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

กกกกกกกกกก  1.1.4  การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทาง

ในการส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคา

และบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวน
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ประสมการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาด

ทางตรง และการใชพนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจ

และการย้ําเตือนลูกคา โดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ หรือในบางคร้ังตองการเพิ่มยอดขายให

สูงข้ึนในระยะส้ันดวย ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ 

การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล

ท่ัวไป (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547 : 14–15) 

      1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยู

ภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 

       1.2.1 ส่ิงกระตุนทางดานเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ

ผูบริโภค 

                                 1.2.2  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีของเคร่ือง 

เอทีเอ็ม 

         1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน การเพิ่ม

ภาษี ลดภาษีสินคา 

              1.2.4 วัฒนธรรม (Culture)  อิทธิพลของวัฒนธรรม จะมีผลกระทบตอลักษณะ

ความตองการของบุคคลในสังคม ไดแก การดํารงชีวิต คานิยมในสังคม ความเช่ือถือตาง ๆ  

ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture)  เชน ประเพณีไทยในเทศกาลตางๆ  

กกกกกกกก2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ( Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและ

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

                          2.1  ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากหลายปจจัยตางๆ คือ  

ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา 

                       2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวยข้ันตอน คือ การรับรูความ

ตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

กกกกกกก 3.  การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือก

ผูขาย การเลือกเวลาในการตัดสินใจซ้ือ การเลือกปริมาณการซ้ือ 
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3.  ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

กกกกกกกกกรอบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆอีก 4 

กลุม ท่ีจะสามารถสรางผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ 

โดยเฉพาะในข้ันการยอมรับความตองการ ท่ีถือเปนกระบวนการพื้นฐานเบ้ืองตนกอนท่ีจะเกิดการ

ตัดสินใจซ้ืออยางเปนรูปธรรมของผูบริโภค จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีนักการตลาดจะตองทําการศึกษาถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปจจัยท้ัง 4 ปจจัย ดังตอไปนี ้(วิทวัส รุงเรืองผล 2546 : 57) 

กกกกกกกก1. ปัจจัยทางวฒันธรรม (Cultural factors)   

กกกกกกกก     ปจจัยทางวัฒนธรรมเปนปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา ปจจัยทางวัฒนธรรมมี

ดังตอไปนี ้

วัฒนธรรม ( Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลในสังคมเดียวกันไดรับการถายทอด หลอ

หลอม ส่ังสอน จากครอบครัวและสภาพแวดลอม บุคคลในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมท่ีคลายกัน 

วัฒนธรรมของคนในประเทศเดียวกันจะมีลักษณะท่ีคลายกันและวัฒนธรรมท่ีตางกันสงผลให

ผูบริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป  

  1.1  วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง กลุมของบุคคลท่ีมีลักษณะชีวิตความ

เปนอยูท่ีใกลเคียงกัน ภายในวัฒนธรรมเดียวกัน เชน ในประเทศไทย วัฒนธรรมของคนไทยจะมี

หลายวัฒนธรรมยอย โดยวัฒนธรรมยอยแบงออกไดตามเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ ภูมิภาค เปนตน    

1.2 ระดับช้ันทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบงระดับของคนในสังคม 

ออกมาเปนช้ันท่ีมีลักษณะคลายๆกัน โดยแบงตามปจจัยหลายๆตัว เชน รายได การศึกษา อาชีพ การ

ทํางาน ความเปนอยู เปนตน ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในแตละช้ันทางสังคมจะมีพฤติกรรม ความสนใจ และ

ลักษณะท่ีคลายๆกัน 

กกกกกกกก2. ปัจจัยทางสังคม (Social factors) 

   ปจจัยทางสังคมเปนปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

เพราะผูบริโภคทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงไมอาจหลีกเล่ียงอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้ได ปจจัย

ทางสังคมมีดังตอไปนี ้

2.1 กลุมอางอิง (Reference groups) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลใน 

การใหคําปรึกษาหรือแนะนําบุคคลอ่ืนๆในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของสมาชิกในกลุม   

2.2 ครอบครัว (Family) เหมายถึง กลุมท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือ 

ของผูบริโภค เพราะครอบครัวเปนกลุมท่ีทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงสมาชิก

ในครอบครัวท่ีมีอิทธิพล ไดแก บิดา มารดา ญาติพี่นอง สามี ภรรยา  
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2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and status) 

 2.3.1 บทบาท (Roles) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาไดหลายแบบใน

สถานการณท่ีแตกตางกัน เชน เม่ืออยูบานมีบทบาทเปน ลูก เม่ือไปทํางานในบริษัทมีบทบาทเปน

ผูจัดการฝายการตลาด และแตละบทบาทจะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป บุคคลแตละคน

สามารถแสดงบทบาทไดหลายบทบาทได 

2.3.2  สถานภาพ ( Status) หมายถึง สถานะท่ีบุคคลดํารงอยูท่ีสามารถวัดความ

แตกตางของบทบาทได เชน ผูท่ีมีบทบาทเปนผูจัดการกับเสมียน ผูจัดการจะมีสถานภาพสูงกวา

เสมียน โดยบุคคลในสังคมท่ีมีสถานภาพแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกันดวย 

เชน ประธานบริษัทใชรถยนตราคาแพงนําเขาจากตางประเทศ พนักงานบริษัทชอบราคาสินคาไมสูง

นัก เปนตน 

กกกกกกกก3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) 

              ปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยภายในของแตละบุคคลและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาของผูบริโภคอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูบริโภค นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุและข้ันใน

วงจรการดําเนินชีวิต รายได อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และ

ความเช่ือสวนตัว ท่ีแตกตางกันจึงทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา 

   3.1 อายุและข้ันในวงจรการดํารงชีวิต (Age and stage in the life cycle)  หมายถึง 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในชวงอายุและแตละข้ันในวงจรการดํารงชีวิตท่ีมีพฤติกรรมการ

ซ้ือท่ีแตกตางกัน เชน ในวัยเด็กอยากไปเท่ียวสวนสนุก วัยรุนอยากไปเท่ียวศูนยการคา ผูท่ีอยูในวัย

ทํางานอยากไปทองเท่ียวธรรมชาติ หรือผูท่ีสูงอายุอยากไปทองเท่ียวในสถานท่ีรมร่ืน อากาศเย็น

สบาย เปนตน  

3.2 อาชีพ (Occupation) หมายถึง บุคคลท่ีมีอาชีพตางกันจะซ้ือหรือบริโภคสินคาท่ี

แตกตางกันตามอาชีพของตน เชน ผูบริหารระดับสูง มักจะซ้ือเส้ือผาทํางานราคาแพง เปนตน 

                           3.3  สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) หมายถึง บุคคลท่ีมีรายได

ท่ีแตกตางกัน หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน การออม

และการซ้ือหาสินทรัพยตางๆจะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี 

ราคาคอนขางสูง และมีเงินออมสูง เปนตน 

  3.4 รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบในการดํารงชีวิตของแตละ

บุคคลมีความแตกตางกัน อันเนื่องมาจากมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

  3.5 บุคลิกภาพและความเช่ือในความคิดตนเอง (Personality and self-concept)  
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กกกกกกกก บุคลิกภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาตามปกติเปนนิสัยท่ีบุคคลอ่ืน

สามารถมองเห็นได เชน ความสุภาพออนโยน ยิ้มแยมแจมใส ชอบสังคม เก็บตัว เปนตน 

กกกกกกกก ความเช่ือในความคิดตนเอง หมายถึง ความเช่ือของแตละบุคคลตามส่ิงท่ีไดรับ

รู หรือผานประสบการณ ตองการอะไร 

กกกกกกกก4. ปัจจัยทางจิตวทิยา (Psychologial factors) 

              ปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ

ของผูบริโภค ปจจัยทางจิตวิทยามี 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีดังนี ้

4.1 ส่ิงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมตางๆ

ออกมา และเปนส่ิงกระตุนใหผูบริโภคแสวงหาสินคาท่ีจะสามารถตอบสนองความจําเปน(needs) 

หรือความตองการ(wants)ของตนเองได  

                           4.2  การรับรู (Perception) หมายถึง วิธีการท่ีผูบริโภคไดรับขอมูล หรือเปน  

กระบวนการในการแปลความหมายของขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมภายนอก 

4.3 การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความเขาใจ โดยไดรับ

การกระตุนใหเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากประสบการณท่ีผานมา การเรียนรูของแตละบุคคลจะเกิด

จากแรงกระตุน (drive) ส่ิงกระตุน (stimuli) การสนทนา (cues) การตอบสนอง (response) และการ

เสริมแรง (reinforcement)   

4.4 ความเช่ือหรือทัศนคติ (Beliefs and attitudes) เกิดข้ึนจากการกระทําและการ

เรียนรู โดยความเช่ือ (beliefs) หมายถีง ส่ิงท่ีบุคคลมีความเช่ือม่ันยึดถือวาเปนจริง และ ทัศนคติ 

(attitudes) หมายถึง มุมมองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในดานดีและไมดี มักเปนความรูสึกทางอารมณท่ีสงผล

ใหเกิดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547 : 71-81) 

 

4. ตัวอย่างบริษัททีผ่ลติครีมอาบนํา้ 

 

ตารางที ่1 แสดงตัวอยางรายช่ือบริษัทท่ีผลิตครีมอาบน้ํา 

บริษัททีผ่ลติครีมอาบนํา้ ครีมอาบนํา้ตรา 

1. บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด   โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ 

2. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลด้ิงส จํากัด Vaseline, Lux 

3. บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอรีส จํากัด Mistine 

4. บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด Protex 

5. บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด                                                              BeNice 
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บริษัททีผ่ลติครีมอาบนํา้ ครีมอาบนํา้ตรา 

6. บริษัท พรอดเตอร แอนด แกรมเบิล แมนูแฟคเจอรริ่ง    

ก  (ประเทศไทย) จํากัด    

เซฟการด 

7. บริษัท โอสถสภา จํากัด Babi Mild 

 

5.  การจําแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค Factor Analysis   

กกกกกกกกFactor Analysis หรือ การวิเคราะหปจจัย หรือบางคร้ังเรียกวาการวิเคราะหตัวประกอบ

เปนเทคนิคท่ีจะจับกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือ Factor เดียวกัน ตัวแปร

ท่ีอยูใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก 

(ไปในทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันขาม) ก็ได สวนตัวแปรท่ีอยูคนละ Factor จะ

ไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกันนอยมาก 

5.1 วตัถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis 

5.1.1 เพื่อลดจํานวนตัวแปรโดยรวมตัวแปรหลายๆตัวใหอยูในกลุม หรือปจจัย 

(Factor) เดียวกัน โดยท่ีจํานวนปจจัยจะนอยกวาจํานวนตัวแปร โดยการนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

กันไวในปจจัยเดียวกัน เชนงานวิจัยเร่ืองหนึ่งมีตัวแปร 15 ตัว (X1, X2, …, X15) เม่ือใชเทคนิค Factor 

Analysis แลวอาจจะเหลือเพียง 3 ปจจัย คือ 

            Factorท่ี 1 (ปจจัยท่ี 1) ประกอบดวย X1, X3, X4, X9, X10, X13, X14, X15 

            Factorท่ี 2 (ปจจัยท่ี 2) ประกอบดวย X2, X7, X8, X12 

            Factorท่ี 3 (ปจจัยท่ี 3) ประกอบดวย X5, X6, X11 

            เม่ือลดตัวแปรจาก 15 ตัวแปร เหลือเพียง 3 ปจจัยแลว จะตองมีการตั้งช่ือ

หรือกําหนดช่ือปจจัยท่ีแสดงถึงความหมายของตัวแปรตางๆท่ีอยูในปจจัยนั้น เชน คําถามเกี่ยวกับ

ขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงอาจประกอบไปดวย รายได, อายุ และรายจาย เม่ือวิเคราะหแลวพบวาตัวแปร

ท้ัง 3 ตัวดังกลาวมีความสัมพันธกันมาก จะรวมอยูในปจจัยเดียวกันและอาจเรียกช่ือปจจัยวา “ฐานะ

ทางสังคม” ก็ได 

5.1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง (Confirmatory) ในงานวิจัยบางเร่ือง ผูวิจัย 

ตองกําหนดความสําคัญหรือน้ําหนักใหกับตัวแปร เชน ถาตองการสรางดัชนีวัดประสิทธิภาพการ

ทํางาน ซ่ึงจะพิจารณาจากตัวแปรหลายๆตัว เชน ผลงาน (X1), ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X2), จํานวนวัน

ลา (X3) โดยท่ีสมการแสดงความสัมพันธ คือ  

  P = W1X1 + W2X2 + W3X3  

        โดยท่ี        P = ประสิทธิภาพการทํางาน 
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            W1, W2, W3 เปนน้ําหนักของตัวแปร X1, X2, X3 ตามลําดับ 

        กรณีท่ีผูวิจัยกําหนดคา W1, W2, W3 เองอาจจะไมถูกตองนัก ผูวิจัยสามารถใชเทคนิค 

Factor Analysis ในการตรวจสอบความถูกตองของคาดังกลาวได 

5.2 ประโยชน์ของเทคนิค Factor Analysis 

           5.2.1 ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลายๆตัวใหอยูในปจจัยเดียว 

กัน โดยถือวาปจจัยใหมท่ีสรางข้ึนเปนตัวแปรใหม ท่ีสามารถหาคาของปจจัยท่ีสรางข้ึนได เรียกวา 

Factor  Score จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป เชน  

5.2.1.1 การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ (Regression and 

Correlation Analysis) 

5.2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

5.2.1.3 การทดสอบสมมติฐาน t-test, Z-test 

5.2.1.4 การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) เปนตน   

5.2.2 ใชในการแกปญหาการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะหความ 

ถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity)  

                   วิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหา Multicollinearity คือ การรวมตัวแปร

อิสระท่ีมีความสัมพันธกันไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหม หรือเรียกวาปจจัย โดยใช

เทคนิค Factor Analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการวิเคราะหความถดถอย

ตอไป เนื่องจากปจจัยดังกลาวจะไมมีความสัมพันธกัน จึงเปนการแกปญหา Multicollinearity 

5.2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา เนื่องจาก 

เทคนิค Factor Analysis จะหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ( Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลว

รวมตัวแปรท่ีสัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะหถึงโครงสรางท่ีแสดง

ความสัมพันธของตัวแปรตางๆท่ีอยูในปจจัยเดียวกันได 

5.2.4 ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได ตามความหมายของ

ตัวแปรตางๆ ท่ีอยูในปจจัยนั้น ทําใหสามารถนําไปใชในดานการวางแผนได ตัวอยางเชน ใน

การศึกษาถึงปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต ผูวิจัยไดพิจารณาถึงตัวแปรท่ี

คาดวาจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมา 14 ตัวแปร ดังนี ้

               X1 : คาใชจายในการซอม X8 : ความสะดวกสบาย 

               X2 : มีสีใหเลือกมาก                     X9 : ขนาดของเคร่ืองยนต 

               X3 : พื้นท่ีภายในรถ  X10: ความเพรียวของรถยนต 

                   X4 : การประหยัดน้ํามัน  X11: ความยาก/งายในการขับ 
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               X5 : การดูแล   X12: รูปทรงสะดุดตา 

                   X6 : รูปทรงทันสมัย  X13: พื้นท่ีเก็บของ 

               X7 : ราคาขายตอ  X14: จอดงาย 

แลวใหกลุมตัวอยางใหคะแนนความสําคัญแกแตละตัวแปร โดย

คะแนนอยูในชวง 1-10 คะแนน ถาใหคะแนน  “1” หมายถึง ใหความสําคัญนอยท่ีสุด และคะแนน

“10” หมายถึง ใหความสําคัญมากท่ีสุด เม่ือใชเทคนิค Factor Analysis แลวปรากฏวาสามารถแบง

ไดเปน 4 ปจจัย ดังนี ้

 

ตารางที ่2 แสดงการจําแนกกลุมตัวแปรดวยเทคนิค Factor Analysis   

Factorที่ 1 Factorที่ 2 Factorที่ 3 Factorที่ 4 

x3 : พ้ืนที่ภายใน x1 : คาใชจายในการ  

       ซอม 

x2 : มีสีใหเลือกมาก x11 : ความยาก/ งายใน    

        การขับ 

x8 : ความสะดวกสบาย x4 : การประหยัดนํ้ามัน x6 : รูปทรงทันสมัย x14 : จอดงาย 

x13 : พ้ืนที่เก็บของ x7 : ราคาขายตอ x10 : ความเพรียวพราว      

       ของรถยนต 
 

 

  

x9 : ขนาดของ    

       เครื่องยนต 

x12 : รูปทรงสะดุดตา 

  

 

  และถาจากผลของการวิเคราะหพบวา Factor ท่ี 1 มีความสําคัญมากท่ีสุดตอการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนต รองลงมาเปน Factor ท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ในท่ีนี้จะกําหนดช่ือ Factor ท่ี 1-4 ให

สอดคลองกับตัวแปรท่ีอยูใน Factor นั้นๆ ดังนี ้

   Factor ท่ี 1 คือ ปจจัยดานความสะดวกสบายของรถยนต (Comfortability) 

   Factor ท่ี 2 คือ ปจจัยดานคาใชจาย (Cost efficiency) 

   Factor ท่ี 3 คือ ปจจัยดานรูปราง, รูปทรงของรถยนต (Stylishness)  

      Factor ท่ี 4 คือ ปจจัยดานความสะดวกในการขับข่ี (Ease of handling) 

จากขอมูลขางตนทําใหผูประกอบรถยนตออกจําหนาย ควรท่ีจะพิจารณาถึงปจจัยดาน

ความสะดวกสบายของรถยนตเปนอันดับแรก (ซ่ึงข้ึนกับฝายออกกแบบ) รองลงมาเปนปจจัยดาน

คาใชจาย เปนตน 
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            ปจจัยที่ 1 

  

 

 

                                                     ปจจัยที่ 2 

  

 

 

 

                                                                                                                 ปจจัยที่ 3 

 

 

 

                                                                                                    ปจจัยที่ 4    

 

 

ภาพที ่3 แสดงตัวแปรแตละตัวในปจจัยตางๆ 

 

5.3 หลกัเกณฑ์ของเทคนิค Factor Analysis 

               ดังไดกลาวมาแลววา เทคนิค Factor Analysis ใชในการลดจํานวนตัวแปร หรือ

กลาวไดวาเปนเทคนิคท่ีใชในการเปล่ียนตัวแปรเดิมท่ีมีความสัมพันธกันใหเปนตัวแปร หรือปจจัย

ใหมท่ีไมมีความสัมพันธกัน โดยท่ีปจจัยท่ีไดเปน Linear combination ของตัวแปรเดิม โดยจะ

พยายามนํารายละเอียดจากตัวแปรเดิมตางๆ มาไวในปจจัยใหมากท่ีสุด เชน จากตัวอยางงานวิจัยท่ี

ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต ซ่ึงปจจัยท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวคือ X3, 

X8 และX13 นั่นหมายความวาตัวแปร X3, X8, X13 มีความสัมพันธกันมาก และสามารถนํารายละเอียด

จากตัวแปร X3, X8 และX13 มาไวใน Factor 1 ไดมากท่ีสุด โดยท่ีเขียนสมการเชิงเสนแสดง

ความสัมพันธไดดังนี ้

 F1 = W3X3 + W8X8 + W13X13 + e 

ตวัแปร (Variable)                     

X3 : พ้ืนที่ภายใน                                                

X8 : ความสะดวกสบาย 

X13: พ้ืนที่เก็บของ 

 

 
X1 : คาใชจายในการซอม 

X4 : การประหยัดนํ้ามัน 

X7 : ราคาขายตอ 

X9 : ขนาดของเครื่องยนต 

 

 X2 : มีสีใหเลือกมาก 

X6 : รูปทรงทันสมัย 

X10 : ความเพรียวของรถยนต 

X1  : รูปทรงสะดุดตา 

X11: ความยาก/งายในการขับ 

X14: จอดงาย 

 

 

ปัจจัย (Factor) 

ปจจัยดานความสะดวกสบาย 

ปจจัยดานคาใชจาย 

ปจจัยดานรูปราง, รูปแบบของรถยนต 

ปจจัยดานความสะดวกในการขับขี่ 
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สําหรับการวัดปริมาณรายละเอียดของแตละ Factor จะวัดจากคาแปรปรวน 

(Variance) ของปจจัยนั้นๆ 

 สําหรับสมการท่ีใชในการประมาณคาปจจัยท่ี j คือ 

   Fj = Wj1X1 + Wj2X2 + … + WjpXp + e 

 โดยท่ี  Xj = ตัวแปรท่ี j 

   Wj = สัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ี j 

นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงความสัมพันธของคาตัวแปร Xi ซ่ึงเปน Linear 

combination ของ Factor ตางๆ ดังนี้ 

   Z1 = L11F1 + L12F2 + …+ L1mFm + e1      

   Z2 = L21F1 + L22F2 + …+ L2mFm+ e2 

     Zp = Lp1F1 + Lp2F2+ …+ LpmFm + ep 

 โดยท่ี  Zi = ตัวแปร Xj ท่ีทําการ standardized แลว; j = 1, 2, …, p 

   P = จํานวนตัวแปร 

  m = จํานวน Factor ; m < p 

             F1, …, Fm = Common Factors 

  e = Unique Factor = error 

                       Lij = คาสัมประสิทธ์ิ หรือเรียกวา Factor loading 

Factor loading หรือคาสัมประสิทธ์ิ เปนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  (r) 

เนื่องจากตัวแปร Xj’s ไดถูก Standardized เปน Zj แลว ซ่ึงทําใหคา Factor loading มีคาระหวาง -1 

ถึง + 1 คา Factor loading จะใชในการพิจารณาวาตัวแปรแตละตัวอยูใน Factor ใด ซ่ึงจะกลาวถึง

รายละเอียดภายหลัง 

5.4 ขั้นตอนการวเิคราะห์ของเทคนิค Factor Analysis      

                  การนําเทคนิค Factor Analysis ไปวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุม หรือจําแนก

กลุมตัวแปร แบงเปน 4 ข้ันตอน ดังนี ้

                  ขั้นที ่1 : การตรวจสอบวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันหรือไม 

                 ถาตัวแปรมีความสัมพันธกันมาก หรือมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญจะ

สามารถใชเทคนิค Factor Analysis ได ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกันนอย 

ไมควรใชเทคนิค Factor Analysis โดยการตรวจสอบทําได 2 วิธี ดังนี ้
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  วิธีท่ี 1 การตรวจสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยการสรางเมท

ริกซแสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรทุกคู ดวยการใชคําส่ัง Analyze          Correlate  

Bivariate 

o ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล + 1 หรือ -1 

แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมากควรอยูใน Factor เดียวกัน 

o ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนย แสดง

วาตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยควรอยูคนละ Factor 

o ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนๆ หรือมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนๆท่ีเหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห 

  วิธีท่ี 2 ผูวิเคราะหสามารถตรวจสอบโดยใชสถิติ KMO โดยใชคําส่ัง  

Analyze         Data Reduction          Factor           

ขั้นที ่ 2 : การสกัดปจจัย (Factor Extraction) เปนข้ันตอนยอยของเทคนิค 

Factor Analysis โดยใชคําส่ัง Analyze          Data Reduction         Factor 

                                     วัตถุประสงคของการสกัดปจจัย คือ การหาจํานวน Factor ท่ี

สามารถใชแทนตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได หรือเปนการดึงรายละเอียดจากตัวแปรมาไวใน Factor 

วิธีการสกัดปจจัยมีหลายวิธี ในท่ีนี้จะกลาวถึงวิธี Principal Component Analysis หรือ PCA ซ่ึงเปน

วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะนํารายละเอียดของตัวแปรท่ีมีจํานวนตัวแปร

มากๆ มาไวในปจจัยท่ีมีเพียงไมกี่ปจจัย โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดท้ังหมดจากแตละตัวแปร 

         ในการวิเคราะห PCA จะสราง Linear combination ของตัวแปร 

โดยท่ี 

•  Factor ท่ี 1 จะเปน Linear combination แรกและมีรายละเอียด 

จากตัวแปรท้ังหมดมากท่ีสุด หรือกลาวไดวามีคาแปรปรวนสูงสุด 

•  Factor ท่ี 2 ก็เปน Linear combination ของตัวแปร เชนกัน 

และสามารถนํารายละเอียดท่ีเหลือจาก Factor ท่ี 1 โดยพยายามนํารายละเอียดจากท่ีเหลือมาใสใน 

Factor ท่ี 2 ใหมากท่ีสุด โดยท่ีFactor ท่ี 2 ไมมีความสัมพันธกับ Factor ท่ี 1 ซ่ึงเปนการแกปญหาการ

เกิด Multicollinearity 

•  Factor ท่ี 3 เปน Linear combination ของตัวแปรเชนกัน ไมมี

ความสัมพันธกับ Factor ท่ี 1และ 2 และสามารถนํา Information ท่ีเหลือจากตัวแปรใหมากท่ีสุด 

•   ... 
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•  ในทํานองเดียวกัน การสราง Factor ท่ี 4, 5, … ก็ใชหลักเกณฑ

ดังท่ีกลาวขางตน 

ในข้ันท่ี 2 นี้จะทําใหสามารถประมาณคา Factor loading ได โดย

ท่ีคา Factor loading จะเปนคาท่ีใชในการพิจารณาวามีตัวแปรใดบางท่ีควรจะอยูใน Factor เดียวกัน 

ในแตละ Factor ใหพิจารณาคา Factor loading ของแตละตัวแปร ถา Factor loading ของตัวแปรใดมี

คามาก (เขาสู +1 หรือ -1) ควรจัดตัวแปรนั้นอยูใน Factor ดังกลาว ในบางกรณีคา Factor loading มี

คากลางๆ เชน ถามี 2 Factor แลวพบวา Factor loading ของตัวแปร X5 ใน Factor ท่ี 1 เปน .42 และ

ใน Factor ท่ี 2 เปน .51 ทําใหไมแนใจวาควรจัดตัวแปร X5 อยูใน Factor ท่ี 1 หรือ 2 ก็ควรจะทําการ

หมุนแกน ดังจะกลาวตอไปในข้ันท่ี 3  

ขั้นที ่3 : การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) 

                                ดังไดกลาวแลวในข้ันท่ี 2 วากรณีท่ีคา Factor loading มีคากลางๆ ทํา

ใหไมสามารถจัดตัวแปรวาควรอยูใน Factor ใดไดนั้น จะตองทําการหมุนแกน ดังนั้น วัตถุประสงค

ของการหมุนแกนปจจัย คือ เพื่อทําใหคา Factor loading ของตัวแปร มีคามากข้ึนหรือลดลง

จนกระท่ังทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูใน Factor ใด หรือไมควรอยูใน Factor ใด 

วธีิหมุนแกนปัจจัย 

                   วิธีการหมุนแกนปจจัยมี 2 วิธีใหญๆ คือ 

1. Orthogonal Rotation 

        เปนการหมุนแกนปจจัยไปแลวยังคงทําให Factor ตั้งฉากกัน หรือ 

เปนอิสระกัน แตทําใหคา Factor loading เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2. Oblique Rotation 

        เปนการหมุนแกนปจจัยไปในลักษณะท่ี Factor ไมตั้งฉากกัน หรือ  

Factor ไมเปนอิสระกันนั่นเอง แตทําใหคา Factor loading มากข้ึนหรือลดลง 

ขั้นที ่4 : การคํานวณคา Factor Score 

                                 เม่ือสามารถจัดตัวแปรท่ีมีอยูจํานวนมากเหลือเปนกลุมตัวแปรไมกี่

กลุม สามารถคํานวณหาคา Factor score ของแตละ case ได เชน ถามี 2 Factor ก็สามารถคํานวณหา

คา Factor score ของท้ัง 2 Factor ได และถือวาท้ัง 2 Factor เปนตัวแปรใหมท่ีนําไปวิเคราะหตอไป

ได 

5.5 เงื่อนไขของเทคนิค Factor Analysis  

5.5.1 Factor (F) และ error (e) ในสมการท่ี (2.1) จะตองเปนอิสระกัน 

    5.5.2 ตัวแปรท่ีนํามาจัดกลุมควรเปนตัวแปรเชิงปริมาณ และกรณีท่ีมีตัวแปร 



21 

 

 
 

เชิงกลุมผสมอยูดวย จะตองเปล่ียนตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูปตัวแปรเทียม (Dummy variable) กอน 

5.5.3 ความสัมพันธระหวางFactorและตัวแปรอยูในรูปเชิงเสน(Linear)เทานั้น 

5.5.4 สําหรับเทคนิค Principal component analysis ตัวแปรแตละตัว หรือ 

ขอมูลไมจําเปนตองมีการแจกแจงแบบปกติ แตถาตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงเบคอนขางมาก และ

มีคาผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธท่ีไดอาจจะไมถูกตอง 

5.5.5 จํานวนขอมูล (Case) ควรมากกวาจํานวนตัวแปร ซ่ึงมักมีคําถามวาควร 

มากกวากี่เทา บางคร้ังจะพบวาตองการใหจํานวนขอมูล (Case) มากกวาจํานวนตัวแปรอยางนอย 10 

เทา (กัลยา วานิชยบัญชา 2549 : 4-11) 

 

6.  การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

กกกกกกกกในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไป และตัวแปรตาม 1 ตัว  โดยท่ี

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน 

(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรจะ

อยูในสเกลการวัดแบบ (Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปร

ตามจะมี 2 คา เปนอยางนอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดัง

ภาพตอไปนี ้

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่4  แสดงความสัมพันธโลจิสติกสเม่ือตัวแปรตามมี 2 คา 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 189. 

        ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม(อยูในระดับกลุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เมื่อ   ตัวแปร  y1  คือ  เพศหญิง , y2   คือ  เพศชาย 

x1 

x2 

 
y2 

 

y1 
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6.1 วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  

6.1.1 เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) 

จากชุดตัวแปรอิสระ 

6.1.2 เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 

6.2  เงื่อนไขทีใ่ช้วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

6.2.1 ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal  

Scale) ท่ีเปนตัวแปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรท่ีอยูในสเกลแบบ

ชวง (Interval Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได 

6.2.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา  

Multicollinearity 

6.2.3 ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม 

6.2.4 ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ 

6.3  แนวคดิของการใช้การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

         โดยท่ัวไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear 

Regression Analysis) มีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคล่ือนตองเปนโคงปกติ แต

ในการใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic  ท่ีคาตัวแปรตาม (y) 

มีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดท่ีคาความคลาดเคล่ือนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการ

เลือกใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน  อีกประการก็คือ คาพยากรณท่ีไดจากการวิเคราะห

การถดถอยเชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได  ซ่ึงคา

พยากรณโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบ

หรือไมชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได  การวิเคราะหจําแนกกลุม 

(Discriminant Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบ้ืองตนก็

คือ เมทริกซความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม (Variance Covariance Matrix) ตองเทากัน

ทุกกลุมทุกตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิสติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี ้

6.4  ประเภทของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

6.4.1 Binary Logistic Regression  ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาท่ีมี 2  คา 

คือ 0 กับ 1 (Dichotomous Variable) เชน 
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ภาพที ่5 แสดงแบบจําลอง Binary Regression Logistic                                                                                         

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 190. 

6.4.2  Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปน

กลุมมากกวา 2 กลุม เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แสดงแบบจําลอง Multinominal Logistic Regression 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 191. 

6.5 สมการการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 

 ในกรณีท่ีมีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวา

ความสัมพันธระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี ้

      

 

                ตัวแปรอิสระ (x)                                               ตัวแปรตาม (y) 

              ตัวแปรอิสระ (x)                                                      ตัวแปรตาม (y) 

1. อาย ุ

2. รายได 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

 

ลูกคาซื้อสินคา (y1 = 0) 
 
 
ลูกคาที่ไมซื้อสินคา (y2 = 1) 

1. อายุ  

2. รายได 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

y1 : นอยที่สุด (0) 

y2 : นอย (1) 

y3 : ปานกลาง (2) 

y4 : มาก (3) 

y5 : มากที่สุด (4) 
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       Prob (event)   =       e 
ß0 + ß1x  

 

                                                               1 + e 
ß0 + ß1x  

 

หรือ  Prob (event)   =      ez                           

                         1 + ez
 

หรือ         Prob (event)  =        1 

                        1 + e –z
 

 ในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี ้

Prob (event)   =         e 
ß0 + ß1x1+…+ ßnxn  

 

                                                               1 + e
 ß0 + ß1x1+…+ ßnxn  

 

เม่ือ  ß0 และ ß1 คือ คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ 

                             X  คือ ตัวแปรอิสระ 

                             e  คือ เปนคาล็อกท่ีมีคาประมาณคงท่ี 2.718 (ยุทธ  ไกยวรรณ 

2551 : 189 -198) 

 

7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก   7.1 ปัทมา ผาสุขตระกลู ( 2548) ไดวิจัยในหัวขอเร่ือง การศึกษาเร่ืองกลยุทธทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษากลยุทธทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดและดานบรรจุภัณฑ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑครีมอาบน้ําในเขตบางเขน จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน,

นักศึกษาท่ีเปนเพศหญิง มีอายุ 25 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด และมีรายได

มากกวา 10,000 บาทเปนสวนมาก โดยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอกลยุทธทางการตลาดท่ี

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑครีมอาบน้ําแตละดาน โดยภาพรวมพบวา ดานผลิตภัณฑ ให

ความสําคัญกับคุณภาพของครีมอาบน้ํา ดานราคา ใหความสําคัญกับราคาตองเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับความสะดวกในการไปยัง

แหลงจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับการโฆษณาผานส่ือวิทยุ โทรทัศน 
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เว็บไซต ดานการบรรจุภัณฑ  ใหความสําคัญกับวัสดุท่ีนํามาใชทําบรรจุภัณฑ ควรคํานึงถึง

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

กกกกกกกก 7.2 ภรภัทร ศรีธูป ( 2548) ไดวิจัยในหัวขอเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัย

ทางการตลาดท่ีมีประกอบการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของผูบริโภคในหางโมเดิรนเทรด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือและการใชครีมอาบน้ําของผูบริโภค และเพื่อศึกษา

ปจจัยทางการตลาดท่ีใชประกอบการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของผูบริโภค กลุมตัวอยางท่ีใชในการทํา

วิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร วิธีการดําเนินการวิจัย ไดทําการสุมตัวอยาง

แบบผสมกันหลายวิธี ( Multi Stages Sampling) การเก็บขอมูลใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุดดวย

แบบสอบถาม ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ – 21 มีนาคม 2548 แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวย

โปรแกรม SPSS/PC ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป 

สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 

20.001 – 30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 – 4 คน พฤติกรรมการเลือกซ้ือและการใช

ครีมอาบน้ําสวนใหญใชยี่หอลักส โดยมีเหตุผล คือ กล่ิมหอมติดผิวกาย บรรจุภัณฑท่ีนิยมเลือกซ้ือ 

คือ ชนิดขวดขนาดใหญ (600 cc. ข้ึนไป) และซ้ือในปริมาณ 2 ขวด/ซอง มีคาใชจายตอคร้ังมากกวา 

200 บาท พฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน้ําคร้ังตอไปนั้น สวนใหญยังคงใชยี่หอเดิม มีเหตุผลในการซ้ือ

ครีมอาบน้ําท่ีหาง Tesco Lotus คือ ราคาถูก สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือ คือ Discount Store บุคคลท่ีมีสวน

รวมในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา คือ ตนเอง และส่ือท่ีไดรับเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา ไดแก โทรทัศน 

กกกกกกกกสวนปจจัยทางดานสวนประสมทางดานการตลาดผลการวิจัย พบวา ทางดานผลิตภัณฑ 

พบวา ความมีช่ือเสียงของตราสินคา ความมีคุณภาพของครีมอาบน้ํา และสวนผสมของครีมอาบน้ํา

มีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด และราคาจะตองเปนราคาท่ีเหมาะสม ไมสูงจนเกินไป ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย จะตองสามารถหาซ้ือไดงายท่ัวไป และในสวนของการสงเสริมการตลาด  

กกกกกกกกกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการลดราคามากท่ีสุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดให

ขอเสนอแนะวาผูผลิตควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหเหนือคูแขง ควรมี

การสงเสริมการขายโดยการลดราคาเปนชวงๆ และควรกระจายสินคาใหท่ัวถึง หาซ้ือไดงาย 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกประชากรท่ีทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนคณะท้ังหมด 3 คณะ คือ  

- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1,082 คน  

- คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 2,742 คน 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1,409 คน  

กกกกกกกกซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1 - 4 โดยมีจํานวนท้ังส้ิน  

5,233 คน (ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552) 

กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane โดยคํานวณจาก

ประชากรท่ีมีการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ

ยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี 5%  ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

กกกกกกกกการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) 

ใชสูตร Taro Yamane (Taro Yamane 1973, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2550 : 64 ) 

สูตร                  

 

 

 

เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

   N แทน ขนาดของประชากร 

   e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 5% 

กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยางของการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนท้ังส้ิน 
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                                                           n    =               5,233 

                                                                         1 + (5,233) (0.05)2 

                                                           n     371.60 

กกกกกกกกการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร Taro Yamane สามารถคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยางของนักศึกษาท่ีมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําได 371.60 คน เนื่องจากผลการคํานวณท่ี

ไดไมลงตัวจึงเลือกท่ีจะทําสํารวจท่ีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บ

ขอมูล 

กกกกกกกกวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อใหได

กลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยศึกษา 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี ้

กกกกกกกกสวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ รายรับเฉล่ียตอ 

เดือน คณะท่ีศึกษา ช้ันปท่ีศึกษา สภาพผิวกาย เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอ

คําถามจํานวน 6 ขอ เปนแบบ Check list  

กกกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา  มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ 

โดยแบงระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตรวัดและใหคะแนนดังนี ้

 ตอบใช  1 คะแนน  

 ตอบไมใช 0 คะแนน  

ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย    ระดับความรู  

คะแนนระหวาง 9.00–12.00   หมายถึง  มีระดับความรูมาก  

คะแนนระหวาง 5.00–8.00     หมายถึง               มีระดับความรูปานกลาง 

คะแนนระหวาง 0.00–4.00     หมายถึง  มีระดับความรูนอย  

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา   

โดยลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 

  เห็นดวยมากท่ีสุด  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

  เห็นดวยมาก  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มาก  

  ไมแนใจ  หมายถึง  ไมแนใจกับขอความนี้  
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  ไมเห็นดวย  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้  

  ไมเห็นดวยท่ีสุด   หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

กกกกกกกกในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย ระดับความรู  

คะแนนระหวาง 4.50–5.00     หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด    

 คะแนนระหวาง 3.50-4.49      หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มาก  

คะแนนระหวาง 2.50-3.49      หมายถึง   อยูในระดับไมแนใจกับขอความนี ้

คะแนนระหวาง 1.50-1.49      หมายถึง   อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี ้

คะแนนระหวาง 1.00-1.49      หมายถึง    อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

กกกกกกกกสวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน้ํา เปนแบบสอบถาม 

ลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ เปนแบบ Check list 

กกกกกกกกสวนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยเปนคําถามปลายเปด (Open End Question) 

 

3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

กกกกกกกกในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี ้

กกกกกกกกข้ันท่ี012ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม  

กกกกกกกกข้ันท่ี123นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ

สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในแบบสอบถามใหตรงกับเร่ืองท่ีตองการจะวัด

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้ันท่ี134นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ

กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 

30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาท่ีใชสอบถาม เปนการหา

ความเช่ือม่ันและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามสามารถหาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามสวนท่ีเปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (สิน 

พันธุพินิจ 2549  : 191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.67 แสดงวา

เคร่ืองมือมีความเช่ือม่ันสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 
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กกกกกกกกข้ันท่ี143ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพและไดดําเนินการ

แจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ดวยตนเองจํานวน 390 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sampling) จากจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวน

ของแบบสอบถาม บันทึกผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท้ังหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหขอมูลดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the 

Social Sciences) มีการคํานวณหาคาสถิติท่ีใชทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซ่ึง

ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี ้

กกกกกกกก5.1 การวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถ่ี  

และคารอยละ 

กกกกกกกก5.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา โดยการสรางตัว 

แปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ี

มีจํานวน 16 ขอ โดยมีการทดสอบและวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปร ซ่ึงใชเทคนิค KMO and 

Bartlett’s test 

กกกกกกกก5.3 นําขอมูลท่ีเปนปจจัยในแบบสอบถามสวนท่ี 1, 2, 3 และสวนท่ี 4 ท่ีผานการ 

วิเคราะหปจจัย แลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณความนาจะเปนของสมการ

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําจํานวน 390 ตัวอยาง จากการสอบถามผูตอบแบบสอบถาม ผลการ

วิเคราะหขอมูลแบงออกเปน ดังนี ้

1.  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

2.  การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา 

3.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

4.  พฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน้ํา 

                                สวนท่ี 1 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

                                สวนท่ี 2 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 85 21.79 

หญิง 305 78.21 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ 

ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 78.21 

รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.79 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 11 2.8 

19 107 27.4 

20 125 32.1 

21 103 26.4 

22 42 10.8 

23 2 0.5 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอายุ , 

ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมา 

คือ อายุ 19 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.4 และ อายุ 21 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 

26.4 9 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามรายรับเฉล่ีย  
 

รายรับเฉลีย่ จํานวน ร้อยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 235 60.26 

5,001 - 7,000 บาท 85 21.79 

7,001 - 10,000 บาท 64 16.41 

10,001 - 15,000 บาท 6 1.54 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายรับ  

ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายรับเฉล่ียไมเกิน 5,000  บาท จํานวน 235 คน คิดเปน

รอยละ 60.26 รองลงมา คือ รายรับเฉล่ีย 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.79 

และรายรับเฉล่ีย 7,001 – 10,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.41 ตามลําดับ 
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ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามคณะ 
 

คณะ จํานวน ร้อยละ 

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 74 19 

วิทยาการจัดการ 225 57.7 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 91 23.3 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ  

ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 225 คน คิดเปน

รอยละ 57.7 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน  91 คน คิดเปนรอย

ละ 23.3 และ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามช้ันปท่ีศึกษา 
 

 

  

 

 

 

 

 

ก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามช้ันปท่ี 

ศึกษาปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในช้ันปท่ี 2 จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 

44.87 รองลงมา คือ ช้ันปท่ี 3 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.41 และ ช้ันปท่ี 4 จํานวน 76 คน 

คิดเปนรอยละ 19.49 ตามลําดับ  

 

 

 

ช้ันปี จํานวน ร้อยละ 

1 35 8.97 

2 175 44.87 

3 103 26.41 

4 76 19.49 

อื่นๆ 1 0.26 

รวม 390 100 
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ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสภาพผิว 
 

สภาพผวิ จํานวน ร้อยละ 

ผิวธรรมดา 145 37.2 

ผิวมัน 70 17.9 

ผิวแหง 90 23.1 

ผิวผสม 85 21.8 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสภาพผิว 

ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสภาพผิวธรรมดา จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 37.2 

รองลงมา คือ สภาพผิวแหง จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.1 และสภาพผิวผสม จํานวน 85 คน 

คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ 

 

2. การทดสอบความรู้เกีย่วกบัครีมอาบนํา้ 

 

ตารางที ่9 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดบัความรู้ 
จํานวนผู้ตอบ  

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ระดับความรูนอย (1 - 4 คะแนน) 13 3.3 

ระดับความรูปานกลาง (5 - 8 คะแนน) 264 67.7 

ระดับความรูมาก (9 - 12 คะแนน) 113 29 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความรูปานกลาง ( 5 – 8 คะแนน) จํานวน 264 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 67.7 รองลงมา คือ มีระดับความรูมาก (9 – 12 คะแนน) จํานวน 113 คน คิดเปน

รอยละ 29 และมีระดับความรูนอย (1 – 4 คะแนน) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 
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3. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือครีมอาบนํา้ 

กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  โดย 

ศึกษาปจจัยดานตางๆ ไดแก ปจจัยทางการตลาด ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทาง 

จิตวิทยา เปนตน 

กกกกกกกกจากแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีม 

อาบน้ํา ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) เพื่อลดตัวแปรท่ีมีอยูใหมีจํานวนปจจัยท่ี

นอยท่ีสุด โดยท่ีแตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงมีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี ้ 

 

ตารางที ่10 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูลโดยใชเทคนิค KMO and Bartlett’s test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling 

Adequacy. 
.811 

Bartlett's Test of  

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1704.540 

df 120 

sig. .000 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 คา KMO มีคาเทากับ .811 ซ่ึงมีคามากกวา .5 และเขาสู 1 จึงสรุปไดวา  

ขอมูลนี้มีความเหมาะสมมากในการวิเคราะหดวยเทคนิค Factor Analysis (กัลยา วานิชยบัญชา  

2549 : 23) และคา sig. ของการทดสอบ Bartlett จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธสูงอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติ (sig. < .05) แสดงวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันมากเพียงพอท่ีจะนํามา 

วิเคราะหปจจัยได  
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ตารางที ่11 แสดง Total Variance Explained 
 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 เปนตารางแสดงคาสถิติสําหรับแตละ Factor ท้ังกอนและหลังการสกัด

ปจจัย โดยวิธี Principal Component ในการสกัดปจจัย ซ่ึงจะพบวามีเพียง Factor หรือ Component ท่ี

1 – 5 เทานั้นท่ีมีคา Eigenvalue มากกวา 1 และFactor ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ Factorท่ี 1 เนื่องจากอธิบาย

ความแปรปรวนของขอมูลไดมากท่ีสุดถึง 29.322% และเม่ือมีการหมุนแกนแลวน้ําหนักของท้ัง 5 

Factor มีคาเทากับ 60.943% ท่ีสามารถอธิบายปจจัยท้ังหมดได 

กกกกกกก 

Com 

po 

nent 

 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of  Squared 

Loadings 

Rotation Sums of  Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 

lative 

 % 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 

 lative  

% 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 

  lative 

% 

1 4.691 29.322 29.322 4.691 29.322 29.322 2.216 13.847 13.847 

2 1.633 10.207 39.528 1.633 10.207 39.528 1.988 12.426 26.273 

3 1.302 8.138 47.666 1.302 8.138 47.666 1.923 12.017 38.290 

4 1.093 6.829 54.495 1.093 6.829 54.495 1.852 11.575 49.865 

5 1.032 6.448 60.943 1.032 6.448 60.943 1.772 11.077 60.943 

6 .920 5.752 66.694             

7 .784 4.901 71.595             

8 .751 4.695 76.290             

9 .701 4.382 80.673             

10 .575 3.593 84.266             

11 .548 3.428 87.694             

12 .509 3.183 90.877             

13 .414 2.587 93.464             

14 .398 2.490 95.954             

15 .367 2.291 98.245             

16 .281 1.755 100.000             
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กกกกกกกกจากการใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows ในการวิเคราะหปจจัยโดยการหมุนแกน

ปจจัยโดยวิธี Varimax ซ่ึงเปนวิธีท่ีทําใหน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเดิมมีคาสูงข้ึน ในจํานวนตัวแปร

ท่ีนอยท่ีสุด ท้ังนี้เพราะวิธีนี้จะพิจารณาเฉพาะตัวแปรท่ีมีน้ําหนักปจจัยสูงเทานั้น (กัลยา วานิชย 

บัญชา 2549 : 29) ซ่ึงจะไดผลการวิเคราะห ดังนี ้

  

ตารางที ่12 แสดงการหมุนแกนปจจัยโดยวิธี Varimax 
 

ปัจจัย 
Component 

1 2 3 4 5 

บรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย 0.671 0.106 0.212 0.012 0.209 

การวางสินคาบนช้ันวางมีความดึงดูด 0.661 0.017 0.210 0.280 0.013 

ความใกล-ไกลของสถานที่ในการขาย 0.608 0.159 0.056 0.198 0.026 

พนักงานขายมีสวนดึงดูดในการซื้อ 0.495 -0.120 0.285 0.482 0.209 

ความมีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก 0.484 0.191 0.047 -0.054 0.260 

คุณภาพกับราคา 0.203 0.814 0.096 -0.003 0.012 

ปริมาณกับราคา 0.064 0.785 0.205 -0.001 0.040 

ครีมอาบนํ้ามีสวนผสมที่ดี 0.405 0.467 -0.080 0.063 0.246 

การมีของแถมเปนสวนหน่ึงในการซื้อ 0.149 0.081 0.795 0.151 0.220 

การมีสินคาทดลองใช 0.335 -0.009 0.726 0.098 -0.010 

การลดราคามีสวนในการซื้อ -0.001 0.331 0.639 0.227 0.178 

เงินที่ไดรับตอเดือนมีสวนในซื้อ 0.129 0.022 0.164 0.719 0.221 

บุคคลรอบขางมีสวนในการซื้อครีม 0.182 -0.014 0.201 0.718 -0.084 

งายและสะดวกตอการพกพา -0.008 0.526 -0.067 0.587 0.086 

มีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน 0.125 0.083 0.198 0.030 0.869 

ทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น 0.263 0.063 0.104 0.185 0.810 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 จากการสรางตัวแปรใหมของกลุมโดยการวิเคราะหปจจัย (Factor  

Analysis) โปรแกรมสามารถจัดปจจัยใหมไดท้ังหมด 5 ปจจัย จากจํานวนปจจัยท้ังหมด 16 ขอ โดย 

แตละตัวแปรจะอยูในแตละปจจัย ดังนี ้
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กกกกกกกกปจจัยท่ี 1 ดานผลิตภัณฑ ไดแก ขอ 1 การซ้ือครีมอาบน้ําทานพิจารณาครีมอาบน้ําท่ีมีช่ือ 

เสียงและเปนท่ีรูจัก ขอ 3 การซ้ือครีมอาบน้ําทานพิจารณาบรรจุภัณฑท่ีมีความทันสมัย ขอ 6 ทาน 

เช่ือวาความใกล-ไกลของสถานท่ีในการจัดจําหนายครีมอาบน้ํามีผลตอการเลือกซ้ือ ขอ 7 ทานคิดวา 

การจัดวางครีมอาบน้ําบนช้ันวางสินคามีสวนดึงดูดใหทานตัดสินใจซ้ือ ขอ 11 พนักงานขายมีสวน 

ดึงดูดในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 2 ดานราคา ไดแก ขอ 2 การซ้ือครีมอาบน้ําทานพิจารณาสวนผสมท่ีมีคุณภาพด ี 

ขอ 4 การเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 5 การเปรียบ 

เทียบปริมาณกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  

กกกกกกกกปจจัยท่ี 3 ดานการสงเสริมการขาย ไดแก  ขอ 8 การมีสินคาทดลองใชทําใหทานเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 9 การมีของแถมเปนสวนหนึ่งท่ีทานพิจารณาในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 10 

การลดราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  ขอ 12  ทานเช่ือวาบุคคลรอบขางมีสวนในการเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 13 เงินท่ีไดรับตอเดือนเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 14 ครีมอาบ 

น้ํางายและสะดวกตอการพกพา 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 5 ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก  ขอ 15 ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบู

กอน ขอ 16 ทานเช่ือวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีข้ึน 

กกกกกกกกหลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 5 กลุมแลว สามารถนําท้ัง 5 ปจจัย

ไปรวมใชในการหาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชวิธี Logistic Regression Analysis ซ่ึง

ขอมูลท่ีเก็บไดผานเงื่อนไขท่ีใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดังนี ้

กกกกกกกก1. ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ท่ีเปนตัว 

แปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรท่ีอยูในสเกลแบบชวง (Interval 

Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได ซ่ึงขอมูลท่ีนํามา 

วิเคราะหเปนขอมูลในการวัดระดับแบบกลุมและเปนขอมูลท่ีอยูในรูปแบบสเกลแบบชวง จึงผาน 

เงื่อนไขดังกลาว 

กกกกกกกก2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา  

Multicollinearity โดยทําการทดสอบ Spearman เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดย 

พิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถ

นํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสได 
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กกกกกกกกจากการทดสอบความสัมพันธ เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว จะไดตัว

แปรอิสระท่ีไมมีความสัมพันธกันดังตอไปนี ้

กกกกกกกก- คณะ (x1) 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (x1-1) 

 คณะวิทยาการจัดการ (x1-2) 

กกกกกกกก- ปจจัยดานผลิตภัณฑ (F1) 

กกกกกกกก- ปจจัยดานราคา (F2) 

กกกกกกกก- ปจจัยดานการสงเสริมการขาย (F3) 

กกกกกกกก- ปจจัยสวนบุคคล (F4) 

กกกกกกกก- ปจจัยทางจิตวิทยา (F5) 

กกกกกกกก3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม ซ่ึงในหัวขอนี้ก็คือ การตัดสินใจ

เลือกซ้ือครีมอาบน้ําและไมทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  

กกกกกกกก4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ จากตัวแปร

อิสระท่ีผานการทดสอบความสัมพันธแสดงใหเห็นวา มีตัวแปรอิสระท่ีผานเขาไปวิเคราะหการ 

ถดถอยโลจิสติกส จํานวน 5 ปจจัย ซ่ึงคํานวณหาขนาดตัวอยางจะได 372 ตัวอยาง แตผูวิจัยไดสุม

ตัวอยางท้ังหมด 390 ตัวอยาง ดังนั้นจึงผานขอกําหนดดังกลาว 

เม่ือนําตัวแปรอิสระดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะไดผลการวิเคราะหดังนี ้

 

ตารางที ่13 Model Summary 
 

Step Nagelkerke R Square 

1 .062 

2 .104 

 

กกกกกกกกในตาราง Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซ่ึงเลือกใช Step 

2 เนื่องจากมีคา R Square ท่ีไดมีคาสูงท่ีสุด คือ เทากับ 0.104 หรือ 10.4% ของความผันแปรใน

โมเดลการถดถอยโลจิสติกส 
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ตารางที ่14 Hosmer and Lemeshow Test  
 

Step Chi-square df Sig. 

1 22.217 8 .005 

2 8.721 8 .366 

 

กกกกกกกกตาราง Hosmer and Lemeshow Test ใชทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย 

โลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ  

  H0 คือ สมการท่ีเหมาะสม 

  H1 คือ สมการท่ีไมเหมาะสม 

และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ซ่ึงเลือกใช Step 2 เนื่องจากผลท่ีไดมีคามากท่ีสุด คือ  คา Chi-

Square 8.721 และมีคา Significance เทากับ .366 ซ่ึง > .05 จึงสรุปไดวา Model ท่ีกําหนด ยอมรับ H0 

นั่นคือ สมการมีความเหมาะสมสําหรับใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส 

 

ตารางที ่15 Omnibus Tests of Model Coefficients 
 

  Chi-square df Sig. 

Step 2      Step 12.242 2 .002 

                Block 29.380 3 .000 

                 Model 29.380 3 .000 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกตาราง Omnibus Tests of Model Coefficients Step 2 แสดงสถิติทดสอบ Chi-Square 

กกกกกกกกModel Chi-Square กําหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ  

H0 คือ โอกาสท่ีจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ไมข้ึนกับตัวแปรอิสระท้ัง 7 

ตัว 

H1 คือ โอกาสท่ีจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ข้ึนกับตัวแปรอิสระขางตน

อยางนอย 1 ตัว 

กกกกกกกกจากตารางสถิติทดสอบ Model Chi-Square เทากับ 29.380 และคา Sig. เทากับ .000 นั่น 

คือ ยอมรับ H1 แสดงวา โอกาสท่ีจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ข้ึนกับตัวแปรอิสระขางตน 

อยางนอย 1 ตัว 
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ตารางที ่16 Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 2 (b)  คณะ     12.352 2 .002   

                  คณะ(1) 1.077 .368 8.565 1 .003 2.935 

                  คณะ(2) .844 .270 9.731 1 .002 2.325 

                 FAC5_1 .499 .120 17.228 1 .000 1.647 

                Constant .321 .218 2.165 1 .141 1.378 

 

กกกกกกกกจากตาราง Variables in the Equation สามารถสรางสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณ

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดดังนี ้

กกกกกกกกP(Y)  = Ze−+1
1

 

  

กกกกกกกกZ    = 0.321+ 0.499(F5)+ 1.077(x1-1)+ 0.844(x1-2) 

กําหนดใหคา  1. P(Y) เปนตัวแปรตาม หรือ การตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําท้ังท่ีซ้ือครีมอาบน้ํา  

         และไมซ้ือครีมอาบน้ํา  

   2. (F5 ), (x1-1), (x1-2) เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

   3. 0.321 เปน คาคงท่ี   

   4. e เปนคา log ท่ีมีคาคงท่ี มีคาประมาณ 2.718 

กกกกกกกกจากสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 

ตางๆ ท่ีประมาณไดและคาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณ

วามีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงจากการคํานวณดวยโปรแกรม SPSS แสดงใหเห็นวา

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวย ปจจัยท่ี 5 ปจจัยทางจิตวิทยา คือ ครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวา

สบูกอน และครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีข้ึน  
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ตารางที ่17 Classification Table 
 

Observed 

Predicted 

ซ้ือครีม Percentage 

Correct ไม่ซ้ือ ซ้ือ 

Step 2     ซื้อครีม           ไมซื้อ    

                                       ซื้อ                                                           

12 98 10.9 

14 266 95.0 

Overall Percentage     71.3 

 

กกกกกกกกจากตาราง Classification Table เปนการพิจารณาความเช่ือถือไดของการพยากรณ เม่ือ

นําตัวแปรเขาสมการแลว ซ่ึงจากตารางมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตองเทากับ 71.3% 

 

4. พฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํา้ 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน้ํา โดยทําการวิเคราะหจากผูตอบแบบสอบถามท้ัง

ซ้ือและไมซ้ือครีมอาบน้ํา จํานวน 390 คน ดังนี ้

 

ส่วนที ่1 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

ตารางที ่18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามการตัดสินใจเลือกซ้ือ  

                   ครีมอาบน้ํา 
 

การตดัสินใจซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ซื้อ 110 28.2 

ไมซื้อ 280 71.8 

รวม 390 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจท่ีไมซ้ือครีม

อาบน้ํา จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 71.8 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการตัดสินใจ

เลือกซ้ือครีมอาบน้ํา จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.2  
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ตารางที ่19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสาเหตุท่ีผูตอบ 

กกกกกกกกแบบสอบถามมีการตัดสินใจไมเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 
 

สาเหตุทีม่กีารตดัสินใจไม่เลอืกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ราคาแพง 59 15.1 

ลักษณะของผลิตภัณฑของครีมอาบนํ้าไมนาใช 24 6.2 

ครีมอาบนํ้ามีระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน 38 9.7 

ครีมอาบนํ้ามีมอยซเจอรไรเซอรมาก 54 13.8 

อื่นๆ 4 1.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุท่ี

ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจไมเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีการตัดสินใจไมเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา เพราะราคาแพง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.1 รองลงมา 

คือ ครีมอาบน้ํามีมอยซเจอรไรเซอรมาก จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และครีมอาบน้ํามี

ระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.7 

 

ตารางที ่20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามท่ี 

กกกกกกกกมีความคิดท่ีจะซ้ือครีมอาบน้ําในอนาคต 
  

ความคดิ จํานวน ร้อยละ 

ซื้อ  14 3.6 

ไมซื้อ 37 9.5 

ไมแนใจ 59 15.1 

รวม 110 28.2 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีความคิดท่ีจะซ้ือครีมอาบน้ําในอนาคต ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความคิดท่ีไมแนใจท่ีจะซ้ือครีมอาบน้ําในอนาคต จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และรองลงมา 

คือ ความคิดท่ีจะไมซ้ือ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และความคิดท่ีจะซ้ือครีมอาบน้ํา จํานวน 

14 คน คิดเปนรอยละ 3.6 
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ส่วนที ่2 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

ตารางที ่21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามตราสินคาของครีม 

กกกกกกกกอาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
 

ตราสินค้า จํานวน ร้อยละ 

ลักส 76 19.5 

เซฟการด 1 0.3 

โชกุบุสซึ 45 11.5 

โพรเทคส 13 3.3 

บีไนซ 66 16.9 

วาสลีน 41 10.5 

บิโอเร 13 3.3 

อื่นๆ 25 6.4 

รวม 280 71.8 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตราสินคา

ของครีมอาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซ้ือ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําตราสินคาลักส จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.5 รองลงมา 

คือ ตราสินคาบีไนซ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และตราสินคาโชกุบุสซึ จํานวน 45 คน คิด

เปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
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ตารางที ่22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสาเหตุท่ีผูตอบแบบ 

กกกกกกกกสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 
 

สาเหตุทีม่กีารตดัสินใจเลอืกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ราคาถูกกวาสบูกอน 15 3.8 

ชอบทดลองใชครีมอาบนํ้าใหมๆ 34 8.7 

สะดวกในการพกพา 151 38.7 

กลิ่นหอม 217 55.6 

ฟองมาก 97 24.9 

มีความเปนสวนตัว 78 20.0 

มีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร 141 36.2 

ผลิตจากสวนผสมของพืชธรรมชาติ 73 18.7 

มีสวนผสมของวิตามินอี 102 26.2 

อื่นๆ 7 1.8 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุท่ีผู 

ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา เพราะกล่ินหอม จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมา คือ สะดวกในการ

พกพา จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 38.7 และมีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร จํานวน 141 คน 

คิดเปนรอยละ 36.2 ตามลําดับ 
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ตารางที ่23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามผูท่ีมีสวนรวมในการ 

กกกกกกกกตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ํา 
 

ผู้มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ตนเอง 187 47.9 

พอแม 33 8.5 

ญาติ 8 2.1 

เพ่ือน 38 9.7 

แฟน 12 3.1 

อื่นๆ 2 .5 

รวม 280 71.8 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูท่ีมีสวน

รวมในการตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดตัดสินใจซ้ือครีม

อาบน้ําโดยตนเอง จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 47.9 รองลงมา คือ เพื่อนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซ้ือกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.7 และพอแมมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซ้ือกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามรูปแบบของครีม 

กกกกกกกกอาบน้ํา 
 

รูปแบบครีมอาบนํา้ จํานวน ร้อยละ 

แบบขวด 184 47.2 

แบบชนิดเติม 96 24.6 

รวม 280 71.8 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบ

ของครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ําในรูปแบบ

ขวด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมา คือ รูปแบบเติม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

24.6  
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ตารางที ่25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามระดับราคาของครีม 

กกกกกกกกอาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซ้ือ 
 

ระดบัราคา จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา 50 บาท 21 5.4 

51 - 100 บาท 168 43.1 

101 - 150 บาท 63 16.2 

ต้ังแต 151 บาทขึ้นไป 28 7.2 

รวม 280 71.8 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับราคา

ของครีมอาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซ้ือ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ําท่ีระดับราคา 51 – 100 บาท จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 43.1 รองลงมา

คือ ระดับราคา 101 – 150 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และระดับราคาตั้งแต 151 บาท

ข้ึนไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามขนาดครีมอาบน้ําท่ี 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซ้ือ 
 

ขนาดครีมอาบนํา้ จํานวน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก (50 - 100 มล.) 43 11.0 

ขนาดกลาง (250 - 300 มล.) 180 46.2 

ขนาดใหญ (400 มล.ขึ้นไป) 57 14.6 

รวม 280 71.8 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดครีม 

อาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซ้ือ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําขนาดกลาง (250 - 300 มล.) จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 46.2 

รองลงมา คือ ขนาดใหญ (400 มล.ข้ึนไป) จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.6 และขนาดเล็ก (50 - 

100 มล.) จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบถามโดยจําแนกตามสูตรของครีมอาบน้ําท่ี 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซ้ือ 
 

สูตรของครีมอาบนํา้ จํานวน ร้อยละ 

สูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ 168 43.1 

สูตรเติมความสดช่ืนกระชับผิว 105 26.9 

สูตรผิวสะอาดล้ําลึก 87 22.3 

สูตรปกปองผิวกระชับจากรังสียูวี 47 12.1 

สูตรผิวออนเยาวเนียนกระชับ 77 19.7 

สูตรออนละมุน สําหรับผิวออนบาง 61 15.6 

สูตรคืนความสมดุลใหผิว ดูกระจางใสเนียนนุม 120 30.8 

อื่นๆ 1 .3 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสูตรของ

ครีมอาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจซ้ือ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํา

การตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําสูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ จํานวน 168 คน คิดเปน

รอยละ43.1 รองลงมา คือ สูตรคืนความสมดุลใหผิว ดูกระจางใสเนียนนุม จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 30.8 และสูตรเติมความสดช่ืนกระชับผิว จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.9 ตามลําดับ 
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ตารางที ่28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามส่ือท่ีผูตอบ 

กกกกกกกกแบบสอบถามเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา 
 

ส่ือทีไ่ด้รับข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

โทรทัศน 205 52.6 

หนังสือพิมพ 7 1.8 

นิตยสาร 23 5.9 

แผนพับ/โบรชัวร 2 .5 

ปายโฆษณา 11 2.8 

อินเตอรเน็ต 8 2.1 

การแสดงสินคา 21 5.4 

อื่นๆ 3 .8 

รวม 280 71.8 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามส่ือท่ี 

ผูตอบแบบสอบถามเปดรับขอมูลเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ําจากส่ือทางโทรทัศนมากท่ีสุด จํานวน 205 คน คิดเปนรอย

ละ 52.6 รองลงมา คือ ส่ือทางนิตยสาร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และส่ือทางการแสดง

สินคา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ตามลําดับ 
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ตารางที ่29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสถานท่ีท่ีผูตอบแบบ 

กกกกกกกกสอบถามทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําเปนประจํา 
 

สถานทีท่ีท่าํการตดัสินใจซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

รานขายของชํา เชน รานพี่เหมี่ยว 9 2.3 

รานสะดวกซื้อ เชน แฟมิลี่มารท, 7-Eleven 14 3.6 

ซูเปอรมารเก็ต เชน TOPS 29 7.4 

หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน, พาตา 22 5.6 

ซูเปอรสโตร เชน Makro 9 2.3 

รานคาเฉพาะอยาง เชน Watsons, Boots 41 10.5 

ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big-C, Lotus, คารฟูร 149 38.2 

อื่นๆ 7 1.8 

รวม 280 71.8 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 29  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีท่ี 

ผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําเปนประจํา ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเลือกซูเปอรเซ็นเตอรในการทําการตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ํา จํานวน 149 คน คิดเปนรอย

ละ 38.2 รองลงมา คือ รานคาเฉพาะอยาง จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.5 และซูเปอรมารเก็ต 

จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถาม และใชเวลาในการทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล

ครอบคลุมดวยสาระดังนี้   

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

3. สรุปผลการวิจัย 

4. อภิปรายผลการวิจัย 

5. ขอเสนอแนะ 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1.1 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก1.2  ศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก1.3  ศึกษาสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําท่ีกลุมตัวอยางทําการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 

2. ระเบียบวธีิวจัิย 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน 
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กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามท้ังปลายเปด และปลายปด 

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และมีวิธีการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้   

กกกกกกกก2.1 การวิเคราะหรอยละของขอมูลท่ัวไป 

กกกกกกกก2.2 การวิเคราะหปจจัย  

กกกกกกกก2.3 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส  

 

3. สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา กรณีศึกษานักศึกษามหา

วิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามาสรุปผลดังนี ้

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท่ีมีท้ังหมด 390 คน  พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 ป รองลงมา คือ อายุ 19 ป และอายุ 21 ป และผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีรายรับมากท่ีสุดในชวงไมเกิน 5,000 บาท รองลงมาคือ 5,001 – 7,000 

บาท และ7,001 – 10,000 บาท ตามลําดับ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในคณะ

วิทยาการจัดการ รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และคณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในช้ันปท่ี 2 มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีสภาพผิวธรรมดามาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ สภาพผิวแหง และสภาพผิวผสม ตามลําดับ 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท่ีมีท้ังหมด 390 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําระดับปานกลาง (5 – 8 คะแนน) รองลงมา คือ ระดับความรู

มาก (9 - 12 คะแนน) และระดับความรูนอย (1 – 4 คะแนน) ตามลําดับ 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

จากผลการวิจัยพบวา การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา   

สามารถจัดกลุมปจจัยตามวิธีการวิเคราะหปจจัย ไดเปน 5 กลุม ดังนี้  

กกกกกกกก(F1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก  ขอ 1 การซ้ือครีมอาบน้ําทานพิจารณาครีมอาบน้ําท่ีมี

ช่ือเสียงและเปนท่ีรูจัก ขอ 3 การซ้ือครีมอาบน้ําทานพิจารณาบรรจุภัณฑท่ีมีความทันสมัย ขอ 6 

ทานเช่ือวาความใกล-ไกลของสถานท่ีในการจัดจําหนายครีมอาบน้ํามีผลตอการเลือกซ้ือ ขอ 7 ทาน
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คิดวาการจัดวางครีมอาบน้ําบนช้ันวางสินคามีสวนดึงดูดใหทานตัดสินใจซ้ือ ขอ 11 พนักงานขายมี

สวนดึงดูดในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

กกกกกกกก(F2) ปจจัยดานราคา ไดแก ขอ 2 การซ้ือครีมอาบน้ําทานพิจารณาสวนผสมท่ีมีคุณภาพดี 

ขอ 4 การเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 5 การ

เปรียบเทียบปริมาณกับราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

กกกกกกกก(F3) ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ไดแก  ขอ 8 การมีสินคาทดลองใชทําใหทานเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 9 การมีของแถมเปนสวนหนึ่งท่ีทานพิจารณาในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 10 

การลดราคาเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

กกกกกกกก(F4) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  ขอ 12  ทานเช่ือวาบุคคลรอบขางมีสวนในการเลือกซ้ือ

ครีมอาบน้ํา ขอ 13 เงินท่ีไดรับตอเดือนเปนสวนหนึ่งในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ขอ 14 ครีมอาบน้ํา

งายและสะดวกตอการพกพา 

กกกกกกกก(F5) ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก  ขอ 15 ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน 

ขอ 16 ทานเช่ือวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีข้ึน 

กกกกกกกกและเม่ือนําปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของมาทดสอบความสัมพันธจะไดปจจัยท่ีผานเขาไป 

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสไดดังนี ้

กกกกกกกก(x1) คณะ  

                          คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (x1-1) 

      คณะวิทยาการจัดการ (x1-2) 

กกกกกกกกนําปจจัยขางตนมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยา (F5) ซ่ึงประกอบดวย ทานรูสึกวาครีมอาบน้ํา

มีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน ทานเช่ือวาครีมอาบน้ําทําใหผิวพรรณของทานดีข้ึน นอกจากนี้ยังมีคณะ 

(x1) ซ่ึงประกอบไปดวย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ( x1-1), คณะวิทยาการจัดการ  

(x1-2) โดยสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา ไดดังนี้  

กกกกกกกกP(Y)  = Ze−+1
1

 

กกกกกกกกZ    = 0.321+ 0.499(f5)+ 1.077(x1-1)+ 0.844(x1-2) 

โดยท่ี P(Y) คือ ตัวแปรตาม หรือ การตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  

 ( f5), (x1-1) และ (x1-2) เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

 0.321 เปน คาคงท่ี 
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กกกกกกกกสวนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน้ํา  

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท่ีมีท้ังหมด 390 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญทําการตัดสินใจไมเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา เนื่องจากราคาแพง รองลงมา คือ ครีมอาบน้ํามีมอยซ

เจอรไรเซอรมาก และครีมอาบน้ํามีระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน ตามลําดับ และสําหรับใน

อนาคตผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดท่ีไมแนใจท่ีจะซ้ือครีมอาบน้ํา รองลงมา คือ ไมซ้ือ 

และซ้ือ ตามลําดับ ซ่ึงสวนแบงทางการตลาดของครีมอาบน้ําสวนใหญ คือ ตราลักส รอยละ 19.5 

ตราบีไนซ รอยละ 16.9 ตราโชกุบุสซึ รอยละ 11.5 ตราวาสลีน รอยละ 10.5 ตราบิโอเรและตราโพร

เทคส รอยละ 3.3 และตราเซฟการด รอยละ 0.3 ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา เนื่องจากครีมอาบน้ํามีกล่ินหอม รองลงมา คือ ครีมอาบน้ํา

มีความสะดวกในการพกพา และครีมอาบน้ํามีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร ตามลําดับ โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดทําการตัดสินใจเลือกครีมอาบน้ําดวยตนเอง รองลงมา คือ เพื่อนได

มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา และพอแม ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญไดทําการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําแบบขวดมากท่ีสุด และระดับราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญทําการตัดสินใจเลือกซ้ืออยู ณ ระดับราคาท่ี 51 - 100 บาท รองลงมา คือ 101 - 150 บาท และ

ตั้งแต 151 บาทข้ึนไป ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีม

อาบน้ําท่ีมีขนาดกลาง (250 - 300 มล.) รองลงมา คือ ขนาดใหญ (400 มล.ข้ึนไป) และขนาดเล็ก (50 

- 100 มล.) ตามลําดับ และสูตรของครีมอาบน้ําท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการตัดสินใจเลือก

ซ้ือ คือ ครีมอาบน้ําสูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ รองลงมา คือ สูตรคืนความสมดุลใหผิว  

ดูกระจางใสเนียนนุมและสูตรเติมความสดช่ืนกระชับผิว ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญทําการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับครีมอาบน้ําผานส่ือทางโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

นิตยสาร และการแสดงสินคา ตามลําดับ และสถานท่ีท่ีผูตอบสอบแบบถามสวนใหญทําการ

ตัดสินใจซ้ือครีมอาบน้ําเปนประจํา คือ ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big-C, Tesco Lotus และคารฟูร 

รองลงมา คือ รานคาเฉพาะอยาง เชน รานพี่เหม่ียว และซูเปอรมารเก็ต เชน TOPS ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะวา

ครีมอาบน้ําบางชนิดมีมอยซเจอรไรเซอรมาก ทําใหชําระลางรางกายแลวรูสึกวาไมสะอาด และ

ผูตอบแบบสอบถามบางรายเสนอวาการทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา ควรมีชองใหเลือกวาไม

ทราบดวย และคําถามแตละคําถามมีความยากเกินไป 

 

 



54 

 

 
 

4. อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นท่ีนาสนใจมาวิจารณ ดังนี ้

กกกกกกกก4.1 คณะ จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางศึกษาในคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด มี

สัดสวนจํานวน 225 คนหรือรอยละ 57.7  รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีสัดสวนจํานวน 91 คนหรือรอยละ 23.3 และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีสัดสวน

จํานวน 74 คนหรือรอยละ 19 และจากขอสังเกตของผูวิจัยพบวา ผลจากการวิเคราะหการถดถอยโล

จิสติกส แสดงใหเห็นวาคณะเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา เนื่องจากคณะมี

ความสัมพันธกับจํานวนนักศึกษาของแตละคณะ และคณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาเปน

จํานวนมากและเปนผูหญิงเปนสวนใหญ ซ่ึงผูหญิงเปนผูท่ีดูแลสุขภาพผิวของตนเองเปนอยางยิ่ง จึง

สงผลใหผูหญิงทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําท่ีมีสูตรตรงกับสภาพผิวของตนเองสูง คณะ

วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนคณะท่ีศึกษาดานธุรกิจ และ

การออกแบบ จึงทําใหกลุมตัวอยางคํานึงถึงคุณภาพ และรูปลักษณของครีมอาบน้ํา  

กกกกกกกก4.2 ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ครีมอาบน้ํามีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน และครีมอาบน้ําทํา

ใหผิวพรรณของทานดีข้ึน จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

ดังกลาวโดยเฉล่ียในระดับมาก – มากท่ีสุด และผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส แสดงใหเห็น

วาปจจัยทางจิตวิทยาสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป  ท่ีกลาววา ปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดแก ส่ิงจูงใจ การรับรู การเรียนรู และความเช่ือหรือทัศนคติ ซ่ึงเปน

ปจจัยหนึ่งท่ีผูบริโภคนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  

กกกกกกกก4.3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัย

สวนบุคคล จากผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส  แสดงใหเห็นวาไมเปนปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ

สงเสริมการขายในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา จึง

ทําใหกลุมตัวอยางไมนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงอาจจะตรงขามกับ 

คณะ และปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงอาจจะมีจุดเดนท่ีจูงใจในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําท่ีมากกวา 

จึงทําใหกลุมตัวอยางเลือกนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณา และในสวนปจจัยสวนบุคคลท่ีกลุมตัวอยาง

ไมไดนํามาพิจารณาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  เนื่องจากอาจจะเปนปจจัยพื้น 

ฐานท่ัวไปในการตัดสินใจวาจะเลือกหรือไมเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ซ่ึงเปนการตัดสินใจของแตละ

บุคคล 
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5. ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  5.1.1 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา

นอย เม่ือเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา  โดยคํานึงถึง

คณะ และปจจัยทางจิตวิทยา ในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา การทดสอบความรูเกี่ยวกับครีม

อาบน้ํามีสวนทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ําเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ี จะนําความรู

ท่ีไดรับจากแบบสอบถามท่ีไดทําไปประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา แตผูท่ีทําการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ควรนําปจจัยดานตางๆ ท้ังหมด  ไมวาจะเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยสวนบุคคล  มาใชประกอบการตัดสินใจ

เลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

 5.1.2 ครีมอาบน้ําบางตราสินคา ควรมีสวนผสมของครีมอาบน้ํา ท่ีมีกล่ินหอม 

เนื่องจากผูท่ีทําการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา ไดใหความสําคัญกับกล่ินของครีมอาบน้ํามาเปน

อันดับแรก และครีมอาบน้ําควรมีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอรท่ีพอประมาณ เพื่อทําใหผูท่ีเลือก

ซ้ือครีมอาบน้ํา เม่ือใชแลวจะไดรูสึกวาชําระรางกายสะอาด ตัวไมล่ืนเหมือนยังท้ิงคราบสกปรกอยู 

  5.1.3 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถาม อาจจะไมมีความนาเช่ือถือเทาท่ีควร 

เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามบางรายอาจตอบแบบสอบถามม่ัว ไมตรงกับสภาพความเปนจริง ซ่ึง

อาจกอใหเกิดความคลาดเคล่ือนจากการเก็บแบบสอบถามได ผูวิจัยเห็นวา ควรใหระยะเวลากับ

ผูตอบแบบสอบถามในการทําแบบสอบถาม เพื่อท่ีจะไดขอมูลท่ีมีสภาพความเปนจริง และขอมูลชุด

นั้นมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

5.2.1 ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีเพียงอยางเดียว 

คือ แบบสอบถาม ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีอ่ืนๆดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 5.2.2  ควรมีการเพิ่มตัวแปรท่ีเปนปจจัยใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เพื่อใหผลการวิจัย

ท่ีไดมีความเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2.3   การเก็บขอมูลคร้ังนี้ สวนใหญจะเปนเพศหญิง และศึกษาในคณะวิทยาการ

จัดการ ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการแจกแบบสอบถามคร้ังตอไป ควรมีการสุมตัวอยางแบบโควตา เพื่อให

การแจกแบบสอบถาม สามารถครอบคลุมทุกกลุมตัวอยาง และหาสัดสวนของกลุมตัวอยางใหมี

ความเหมาะสม ท้ังในเร่ืองของเพศ คณะ และช้ันป เพื่อใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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เลขท่ี …...... 

 

แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือครีมอาบนํา้ กรณศึีกษานักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 

 

วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือครีมอาบน้ําของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. ศึกษาสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาของครีมอาบน้ําท่ีกลุมตัวอยางทําการ 

ตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 

 

คาํช้ีแจง  

1.   แบบสอบถามชุดนี้ใชสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 

เพชรบุรีท่ีมีการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

2.   แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน้ํา 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับครีมอาบน้ํา 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมอาบน้ํา 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ  

3.   โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับตัวทานมากท่ีสุด 

4.   ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามคร้ังนี้จะเก็บไวเปนความลับ เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือครีมอาบนํา้ กรณศึีกษานักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

คาํช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
ส่วนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  

        ชาย      หญิง 

2.  อายุ ......... ป 

3.  รายรับเฉลี่ย .................... บาท/ เดือน 

4.  ทานศึกษาอยูในคณะใด 

        คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

        คณะวิทยาการจัดการ 

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  ทานศึกษาอยูช้ันปใด 

        ช้ันปที่ 1      ช้ันปที่ 2 

        ช้ันปที่ 3      ช้ันปที่ 4 

        ช้ันปอื่นๆ (โปรดระบุ) .................... 

6.  ทานมีสภาพผิวกายประเภทใด 

        ผิวธรรมดา      ผิวมัน 

        ผิวแหง      ผิวผสม 
 

ส่วนที ่2 การทดสอบความรูเก่ียวกับครีมอาบนํ้า 

1.  ครีมอาบนํ้ามีเน้ือครีมความเขมขนมากกวาสบูเหลว 

   ใช      ไมใช 

2.  ดีเกลือหรือเกลือแกงสามารถนํามาทดสอบครีมอาบนํ้าปลอมได 

  ใช      ไมใช 

3.  สารสกัดจากองุน สามารถชวยปรับสีผิวและจุดดางดําใหจางลงได 

  ใช      ไมใช 

4.  สารสกัดจากเปลือกมังคุดปองกันเช้ือรา แบคทีเรียและแกอาการคันบนผิวกายได  

  ใช      ไมใช 

5.  มอยซเจอรไรเซอรทําใหผิวพรรณของทานรูสึกชุมช้ืนขึ้น 

  ใช      ไมใช 
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6.  ครีมอาบนํ้าสําหรับคนผิวแหง ควรมีคา pH 5-6 

  ใช      ไมใช 

7.  ครีมอาบนํ้าชวยปกปองผิวจากแสงแดดไดดีกวาครีมกันแดด 

  ใช      ไมใช 

8.  ครีมอาบนํ้าทํามาจากไขมันสัตว 

        ใช      ไมใช 

9.  ครีมอาบนํ้ามีฤทธิ์เปนดาง 

        ใช      ไมใช 

10. สารไตรโคซาน ( trichosan) ที่ผสมในครีมอาบนํ้าฆาเช้ือแบคทีเรีย สามารถลดอาการผื่นคัน 

        ใช      ไมใช 

11.  สวนผสมของครีมอาบนํ้าแตกตางจากสบูกอน 

        ใช      ไมใช 

12.  ครีมอาบนํ้าควรใชภายใน 2 ปนับจากวันที่ผลิต 

        ใช      ไมใช 

 

ส่วนที ่3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบนํ้า 

คาํช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

ความคดิเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 
ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวยที่สุด 

  1. การซื้อครีมอาบนํ้าทานพิจารณาครีมอาบนํ้าที่มีช่ือเสียงและเปน

ที่รูจัก           

  2. การซื้อครีมอาบนํ้าทานพิจารณาสวนผสมที่มีคุณภาพดี           

  3. การซื้อครีมอาบนํ้าทานพิจารณาบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย      

  4. การเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปนสวนหน่ึงในการเลือกซื้อ

ครีมอาบนํ้า      

  5. การเปรียบเทียบปริมาณกับราคาเปนสวนหน่ึงในการเลือกซื้อ

ครีมอาบนํ้า           

  6. ทานเช่ือวาความใกล-ไกลของสถานที่ในการจัดจําหนายครีม

อาบนํ้ามีผลตอการเลือกซื้อ      

  7. ทานคิดวาการจัดวางครีมอาบนํ้าบนช้ันวางสินคามีสวนดึงดูดให

ทานตัดสินใจซื้อ      

  8. การมีสินคาทดลองใชทําใหทานเลือกซื้อครีมอาบนํ้า      
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

ความคดิเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 
ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวยที่สุด 

  9. การมีของแถมเปนสวนหน่ึงที่ทานพิจารณาในการเลือกซื้อครีม

อาบนํ้า      

10. การลดราคาเปนสวนหน่ึงในการเลือกซื้อครีมอาบนํ้า      

11. พนักงานขายมีสวนดึงดูดในการเลือกซื้อครีมอาบนํ้า      

12. ทานเช่ือวาบุคคลรอบขางมีสวนในการเลือกซื้อครีมอาบนํ้า      

13. เงินที่ไดรับตอเดือนเปนสวนหน่ึงในการเลือกซื้อครีมอาบนํ้า      

14. ครีมอาบนํ้างายและสะดวกตอการพกพา      

15. ทานรูสึกวาครีมอาบนํ้ามีคุณสมบัติดีกวาสบูกอน      

16. ทานเช่ือวาครีมอาบนํ้าทําใหผิวพรรณของทานดีขึ้น      

 

ส่วนที ่4 พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า 

1.  ทานซื้อครีมอาบนํ้าหรือไม 

        ซื้อ (ขามไปตอบขอ 4)    ไมซื้อ (ตอบเฉพาะขอ 2-3) 

2.  สาเหตุสําคัญที่ทานไมซื้อครีมอาบนํ้า (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ราคาแพง     

  ลักษณะของผลิตภัณฑของครีมอาบนํ้าไมนาใช 

  ครีมอาบนํ้ามีระยะเวลาการใชงานนอยกวาสบูกอน 

  ครีมอาบนํ้ามีมอยซเจอรไรเซอรมาก ทําใหรูสึกเหมือนลางไมออกได 

  อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................   

3.  ทานมีความคิดที่จะซื้อครีมอาบนํ้าในอนาคตหรือไม 

  ซื้อ      ไมซื้อ 

  ไมแนใจ 

4.  ปกติทานซื้อครีมอาบนํ้ายี่หอใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว) 

        ลักส      เซฟการด 

        โชกุบุสซึ      โพรเทคส 

        บีไนซ      วาสลีน 

        บิโอเร      อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................  

5.  สาเหตุสําคัญที่ทําใหทานซื้อครีมอาบนํ้า (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        ราคาถูกกวาสบูกอน     ชอบทดลองใชครีมอาบนํ้าใหมๆ 

        สะดวกในการพกพา     กลิ่นหอม 
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        ฟองมาก      มีความเปนสวนตัว 

        มีสวนผสมของมอยซเจอรไรเซอร   ผลิตจากสวนผสมของพืชธรรมชาติ 

        มีสวนผสมของวิตามินอี    อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................  

6.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบนํ้ากับทาน 

        ตนเอง      พอแม 

        ญาติ      เพ่ือน 

        แฟน      อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................  

7.  ครีมอาบนํ้าแบบใดที่ทานซื้อเปนประจํา 

  แบบขวด      แบบชนิดเติม 

8.  ปกติทานซื้อครีมอาบนํ้าระดับราคาเทาไร 

  ตํ่ากวา 50 บาท     51 – 100 บาท 

  101 – 150 บาท      ต้ังแต 151 บาทขึ้นไป 

9.  ปกติทานซื้อครีมอาบนํ้าขนาดใด 

  ขนาดเล็ก (50 – 100 มล.)    ขนาดกลาง (250 – 300 มล.) 

  ขนาดใหญ (400 มล.ขึ้นไป) 

10. สวนใหญทานตัดสินใจเลือกซื้อครีมอาบนํ้าสูตรใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  สูตรบํารุงผิวใหขาวเนียนเปนธรรมชาติ   สูตรเติมความสดช่ืนกระชับผิว 

  สูตรผิวสะอาดล้ําลึก     สูตรปกปองผิวกระชับจากรังสียูวี 

  สูตรผิวออนเยาวเนียนกระชับ    สูตรออนละมุน สําหรับผิวออนบาง 

  สูตรคืนความสมดุลใหผิว ดูกระจางใสเนียนนุม  อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................  

11. ทานไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับครีมอาบนํ้าจากสื่อใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว) 

        โทรทัศน      หนังสือพิมพ 

  นิตยสาร      แผนพับ/โบรชัวร 

  ปายโฆษณา     อินเตอรเน็ต 

  การแสดงสินคา     อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................  

12. สถานที่ใดที่ทานไปซื้อครีมอาบนํ้าเปนประจํา (ตอบเพียงขอเดียว) 

  รานขายของชํา เชน รานพี่เหมี่ยว   รานสะดวกซื้อ เชน แฟมิลี่มารท, 7 - Eleven 

  ซูเปอรมารเก็ต เชน Tops     หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน, พาตา 

  ซูเปอรสโตร เชน Makro    รานคาเฉพาะอยาง เชน Watsons, Boots   

  ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus, คารฟูร 

         อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................  
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 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

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

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

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

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

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

 

ผู้วจิัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีใ่ห้ข้อมูลในคร้ังนี้ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวกุลนิษฐ  สุวรรณปยวงศ  
ท่ีอยู   147  ซอยภิรมย  ถนนทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ  

   กรุงเทพมหานคร  10100  

E-Mail    lin_kulanid@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  กกกกกกก  

กกกกกกกกพ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนอังกฤษ – ฝร่ังเศส  

   โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  

กกกกกกกกพ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  

ท่ัวไป  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประวัติการฝกงาน 

กกกกกกกกพ.ศ. 2552     บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  จํากัด (มหาชน) 
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