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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด

ของนักศึกษาหญิง และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของ

นักศึกษาหญิง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางจากนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ วิธีวิเคราะห Factor Analysis และวิธี

วิเคราะห Logistic Regression Analysis 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาหญิง สวนใหญมีระดับผลการเรียน 2.00-3.20 มีรายรับเฉล่ีย

ตอเดือน 2,500-5,200 บาท มีนักศึกษาท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดมากกวานักศึกษาท่ีไมซ้ือ ยี่หอท่ีรูจัก

มากท่ีสุด คือ ยี่หอนีเวีย และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง  

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

และปจจัยทางดานจิตวิทยา โดยพบวา กลุมตัวอยางไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดทาง

โทรทัศนและวิทยุ เหตุผลท่ีเลือกใชผลิตภัณฑกันแดดเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV บุคคลท่ีมีสวน

สําคัญในการตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง ยี่หอท่ีเคยซ้ือ สวนใหญ คือ ยี่หอนีเวีย    สวนใหญเลือกใช

ผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีคา SPF 30  โดยกลุมตัวอยางจะใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจําทุกวัน และใช

ทาบริเวณแขน ซ่ึงสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีราคาเฉล่ียตอขวดประมาณ 201-400 บาท สถานท่ีท่ีไป

ซ้ือผลิตภัณฑเปนประจํา คือ ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus  และส่ือโฆษณาทาง

โทรทัศนมีผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
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อาจารยประพล  เปรมทองสุข อาจารยท่ีปรึกษาท่ีเปนผูคอยแนะนําแนวทาง และชวย

แกไขขอบกพรองในงานวิจัยฉบับนี้ดวยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปน
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในยุคปจจุบันสุภาพสตรีใหความสําคัญตอความสวยงามของรูปลักษณมากข้ึน ท้ังดานการ

แตงกายและดานความงาม  เคร่ืองสําอางคจึงเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันของสุภาพสตรีท่ีจะชวยใน

การดูแลความสวยความงาม โดยเฉพาะผิวพรรณท่ีผูหญิงมักจะใหความสําคัญดูแลพิเศษ เพราะวาการมี

ผิวพรรณท่ีดีนั้นยอมบงบอกถึงการดูแลเอาใจใสตนเอง และผิวพรรณจะตองโดนแสงแดดเปนประจําซ่ึง

เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ กับผิวหนังของเรา เชน ทําใหเกิดฝา กระ รอยหมองคลํ้า ร้ิวรอย

แกกอนวัย รวมไปถึงมะเร็งผิวหนัง จึงทําใหสุภาพสตรีจําเปนตองดูแลเอาใจใสผิวพรรณของตนเอง เพื่อ

หลีกเล่ียงปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนกับผิวหนังของเรา กอปรกับทุกวันนี้มีความกาวหนาทางวิทยาการ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงทําใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑท่ีประกอบดวยสวนผสมของสารท่ีมีคุณสมบัติใน

การปกปองผิวจากแสงแดดออกมา และพบวาในปจจุบันมีผลิตภัณฑจําหนายในทองตลาดมากมายหลาย

ชนิด ท้ังท่ีอยูในรูปของครีมหรือโลช่ัน ทําใหแนวโนมตลาดผลิตภัณฑกันแดดมีอัตราการเติบโตท่ีดี และ

ในขณะเดียวกันกลุมผูใชผลิตภัณฑกันแดดเร่ิมมีอายุนอยลงจากวัยทํางานสูวัยรุนท่ีเปนนักศึกษา 

ท้ังนี้ จากการสํารวจยอดขายของครีมกันแดดของคนไทยในป 2550 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

2550)  พบวา ยอดขายของครีมกันแดดจะมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 700-900 ลานบาท หรือยังมี

โอกาสเติบโตไดในระดับกวารอยละ 10 ตามอุปสงคภายในประเทศท่ีมีการขยายตัวในวงกวางในสภาวะ

แสงแดดท่ีมีแนวโนมจะรอนแรงมากข้ึนตามลําดับ ขณะเดียวกันการแขงขันนาจะมีแนวโนมทวีความ

รุนแรงมากข้ึน เนื่องจากปจจัยดานตนทุนการผลิตโดยรวมท่ีเพิ่มข้ึน ผูบริโภคมีความตองการสินคา

คุณภาพมากข้ึน อีกท้ังพฤติกรรมการจับจายใชสอยผูบริโภคในป 2550 เปนไปในลักษณะของการ

ประหยัดคาใชจายมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนวิทยาเขตท่ีเร่ิมเปดดําเนินการเรียน

การสอนมาไดไมนานมากนัก ตนไมยังไมเจริญเติบโตเทาท่ีควร มีความรมร่ืนภายในวิทยาเขตนอย 

ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรท่ีอยูติดกับทะเล บริเวณรอบๆมีลักษณะเปนท่ีโลง จึงทําใหสภาพ

อากาศคอนขางรอนและแสงแดดมีความรอนแรงมาก อีกท้ังนักศึกษาจะตองปนจักรยานมาเรียน

ทามกลางแสงแดดเปนประจําทุกวัน จึงทําใหนักศึกษาตองหันมาใสใจดูแลผิวท่ีตองโดนแสงแดดกัน

มากข้ึน ผลิตภัณฑกันแดดจึงเปนทางเลือกหนึ่งของกลุมนักศึกษาหญิงในการใชปกปองผิวจากแสงแดด 
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ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวากลุมนักศึกษาหญิงมีความตองการใชผลิตภัณฑกันแดดกัน

มากข้ึน เนื่องจากการไดรับแสงแดดท่ีมากเกินไป อันเปนสาเหตุใหเกิดปญหาตางๆเกี่ยวกับ

ผิวพรรณ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวา การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของวัยรุนโดยเฉพาะสตรีนั้น 

มีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดด โดยเฉพาะวัยรุนท่ีเปนนักศึกษา เพื่อใช

เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑกันแดดใหสอดคลองกับกลุมตลาดเปาหมาย และสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใช 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1.ปจจัยดานส่ิงกระตุนทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ีจําหนาย

และการสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยาง 

2.ลักษณะของผูซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยดาน

สวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา เปนตน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของกลุม

ตัวอยาง 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกัน

แดดของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตของการศึกษาไว ดังตอไปนี ้

1.ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีขณะกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1-4 มีท้ังหมด 3 คณะ ไดแก คณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสาร มีจํานวนท้ังหมด 2,747 คน 

2.กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 คน ท้ังท่ีเคยซ้ือและยังไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

3.ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
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  3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานสถานท่ี

จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย  ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเทคโนโลย ี

  3.2 ตัวแปรตาม คือ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.

2552 เปนระยะเวลา 2 เดือน  

 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง ซ่ึงเปนตลาด

กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑกันแดด  

2. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด เพื่อนําไปใช

เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค 

 

นิยามศัพท์ 

ครีม หรือโลช่ันกันแดด หมายถึง ครีม หรือโลช่ันปองกันแสงจากแดด เปนสารเคมีท่ีมี

ฤทธ์ิ ชวยปกปองผิวหนังจากแสงแดด (รุงทิวา  กัลยาบาล 2548) 

•สิ่งกระตุนทางการตลาด 

•ลักษณะของผูซื้อที่ไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยตางๆเชน 

 -ปจจัยวัฒนธรรม  

 -ปจจัยดานสังคม  

 -ปจจัยดานจิตวิทยา  

 -ปจจัยสวนบุคคล  

 -ปจจัยดานสถานการณ 

 -ปจจัยดานเทคโนโลยี 

 

การเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑกันแดด 
   -ซื้อ 
   -ไมซื้อ 

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 



 4 

สตรี หมายถึง ผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 20 – 34 ป (รุงทิวา  กัลยาบาล 2548) ในท่ีนี้

หมายถึง นักศึกษาหญิงท่ีมีอายุระหวาง 17 -23 ปท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

SPF (Sun Protect factor)  คือ ตัวเลขท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของครีมกันแดด ในการ

ปองกันอาการแดง ซ่ึงสวนใหญจะเกิดจาก  UVB สามารถหาไดจากอัตราสวน ระหวางปริมาณแสง

นอยท่ีสุด ท่ีทําใหเกิดอาการแดง หลังรับแสง 24 ช่ัวโมง โดยไมทาครีมกันแดด กับปริมาณแสงนอย

ท่ีสุด ท่ีเกิดอาการแดงโดยทาครีมกันแดด ถา SPF ยิ่งสูงจะสามารถปองกันอาการแดง (sunburn) ได

ยิ่งดี (tameta 2548) 

นักศึกษา หมายถึง ผูมีความรูสอบไลไดไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรูตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ซ่ึงเขารับการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา. (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2552) ในท่ีนี้ หมายถึง นักศึกษาตั้งแตช้ัน

ปท่ี 1-4  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ี

เกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ

ของเขา(Solomon 2002 :528, อางถึงใน  ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 83) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษา

หญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดนําวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาเปน

แนวทางในการศึกษาดังนี้  
1.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

2.ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด 

3.ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะห 

4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาเหตุจูงใจท่ีทํา

ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน ท่ีทําใหเกิดความตองการ 

ซ่ึงส่ิงกระตุนจะผานเขามาในความนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ท่ีผูผลิตหรือผูขายไม

สามารถคาดคะเนได ความคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ และนําไปสูการ

ตอบสนองของผูซ้ือ (Kotler and Armstrong 2004 : 554, อางถึงใน  ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 86)  

ดังภาพท่ี  1 

ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
จุดเร่ิมตนของแผนภาพนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุนใหเกิดความตองการ แลวจึงทําใหเกิดการ

ตอบสนอง โมเดลนี้เรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี ้

1.ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย และภายนอก

รางกาย ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือ

ดานจิตวิทยาก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เกี่ยวของกับสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix (4Ps)) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริม

การตลาด โดยออกแบบและพัฒนาเพื่อกระตุนและจูงใจผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงส่ิง

กระตุนทางการตลาดนี้   สามารถควบคุมได  โดยการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ตองคํานึงถึง  
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s decision process) 

 

1. การรับรูปญหา 

(Problem recognition) 

2. การคนหาขอมูล 

(Information search) 

3.การประเมินผลทางเลือก 

(Evaluation of alternative) 

4. การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase decision) 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

(Post purchase behavior) 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก (Stimulus=S) 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ (Other stimulus) 

ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price) 

การจัดจําหนาย (Distribution หรือ place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 

เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี 

กฎหมายและการเมือง 

วัฒนธรรม  ฯลฯ 

 

3. ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

(Psychological factor) 

3.1 การจูงใจ (Motivation) 

3.2 การรับรู (Perception) 

3.3 การเรียนรู (Learning) 

3.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) 

3.5 ทัศนคติ (Attitudes) 

3.6 บุคลิกภาพ (Personality) 

3.7 แนวคิดของตนเอง  

(Self Concept) 

1.ปัจจัยด้านวฒันธรรม  

(Cultural  factors) 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน(Culture) 

1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) 

1.3 ชั้นสังคม (Social class) 
 

2.ปัจจัยด้านสังคม   

(Social factors) 

2.1 กลุมอางอิง 

(Reference groups) 

2.2 ครอบครัว (Family) 

2.3 บทบาทและสถานะ 

(Roles and statuses) 

5. ปัจจัยด้านสถานการณ์ 

(Situational factors) 

5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical surrounding) 

5.2 เวลา (Time) 

5.3 อารมณ (Mood) 

4. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) 

4.1 อายุ (Age) 

4.2 วงจรชีวิตครอบครัว ( Family life 

cycle - FLC) 

4.3 อาชีพ (Occupation) 

4.4 รายได ( Income) หรือสถานภาพทาง

เศรษฐกิจ (Economic circumstances) 

4.5 การศึกษา (Education) 

4.6 คานิยมและรูปแบการดํารงชีวิต 

 (Value and life style - VALs) 

6. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี 

(Technology factors) 

6.1 การเขาใชเวบ (Web access) 

6.2 ขีดความสามารถในการคนหา  

(Search capability) 

6.3 ขีดความสามารถในการ

ประเมิน (Evaluation capability) 

6.4 ทางเลือกในการซื้อ 

 (Purchase option) 

6.5 การปอนกลับภายหลังการซื้อ 

(Post purchase feedback) 

ภาพที ่1 โมเดลการตัดสินใจของผูบริโภค (A simple model of consumer decision making) 

ที่มา : Kotler and Armstrong, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร       

จํากัด, 2548), 87. 
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ความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ดวยการนําเสนอส่ิงท่ีตรงกับความชอบ ลักษณะและพฤติกรรม

ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ประกอบดวย  

1.1.1 ส่ิงกระตุ้นด้านผลติภัณฑ์ (Product) คือ การพัฒนาสวนประกอบ

ตางๆของผลิตภัณฑใหดึงดูดความตองการของลูกคา เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม มี

หลายแบบหลายขนาดใหผูบริโภคไดเลือก เพื่อกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 

1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) ผลิตภัณฑจะตองอยูภายใตระดับราคาท่ี

ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีท่ีจะจับจายเพื่อซ้ือหาผลิตภัณฑนั้นๆ โดย กําหนดราคาสินคา

ใหมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑและสอดคลองกับความตองการของลูกคาหรือลอใจกลุมเปาหมาย 

1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution หรือ Place) 

คือ     การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมาย ใหมี

ความสะดวกสบายสูงสุด เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

ซ่ึงถือเปนการกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 

1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การกําหนด

แนวทางในการส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคาและขอมูลอ่ืนๆของ

สินคาและบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ เชน การโฆษณาอยาง

สมํ่าเสมอ มีพนักงานขายใหคําแนะนําแกผูซ้ือ การลด แลก แจก แถม และการสรางความสัมพันธ

กับบุคคลท่ัวไป เพื่อกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 

1.2 ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือของ

ผูบริโภค ประกอบดวย ส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีไมสามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวัฒนธรรม ส่ิงกระตุนอ่ืนๆนี้เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภควาจะ ซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ืออยางไร ซ้ือเม่ือใด ซ้ือเทาไร เชน ถาสภาพเศรษฐกิจไมดี  

ผูบริโภคมีรายไดนอย สินคาท่ีซ้ือมักจะเปนสินคาราคาประหยัด มีการลดราคา เปนตน 

2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู

ซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม

คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ ดังนี้ 

2.1 ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพล

มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้  
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2.1.1 ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกบั

คานิยม ความคิด และทัศนคติ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม 

ประกอบดวย 

1) วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) เปนสัญลักษณท่ีมนุษยสรางข้ึนโดย

เปนท่ียอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งซ่ึงเปนตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม

ใดสังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-3, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 89) 

2) วฒันธรรมย่อย (Subculture) เปนกลุมยอยภายในวัฒนธรรม

พื้นฐาน ซ่ึงแสดงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะจําแนกออกจากกลุมอ่ืนภายใน

วัฒนธรรมเดียวกัน (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-12, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท  2548 : 

89) ประกอบดวย กลุมเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตร อาชีพ กลุมยอยดานอายุ     และ

ดานเพศ 

3) ช้ันสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคม

ออกเปนระดับฐานะท่ีแตกตางกัน โดยท่ีสมาชิกในแตละช้ันสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ

สมาชิกท่ีอยูในช้ันสังคมท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน (Schiffman and Kanuk 2004 : G-

10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท  2548 : 89)   การแบงช้ันสังคมโดยท่ัวไปจะถือเกณฑการศึกษา 

รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะท่ีอยูอาศัย โดยแตละสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการ

บริโภคเฉพาะอยาง เชน ดานการแตงกาย ความชอบ และลักษณะอ่ืน  ๆ

  2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เปนปจจัยเกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซ้ือประกอบดวยรายละเอียด 

ดังนี ้

1) กลุ่มอ้างองิ (Reference group) เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรง

และทางออมตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ไดแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ 

2) ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซ่ึงเกี่ยวของกันทางสายเลือด 

หรือการรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน (Etzel, Walker and Stanton 2004 : 102, อางถึงใน ปณิศา 

ลัญชานนท 2548 : 92) ประกอบดวย บิดามารดา และพี่นอง  ครอบครัวถือเปนกลุมปฐมภูมิท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติและคานิยมของบุคคล 

3) บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับ

หลายกลุม โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันในแตละกลุม และผูบริโภคมักจะเลือก

ซ้ือสินคาท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม  
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2.1.3 ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาของบุคคล ซ่ึงถือเปนปจจัยภายใน ตัว

ผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) แรงจูงใจ (Motivation) เปนอิทธิพลหรือสภาพภายในท่ีผลักดัน

ใหเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล (Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : 105, 

อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 92) ซ่ึงแรงจูงใจในตัวบุคคลอาจจะถูกกระตุนจากปจจัย

ภายนอก เชน วัฒนธรรม ช้ันสังคม 

2) การรับรู้ (Perception) เปนกระบวนการท่ีแตละบุคคลเลือกสรร 

จัดระเบียบและตีความเกี่ยวกับส่ิงกระตุนโดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ังหา เพื่อสรางภาพท่ีมีความ 

หมายออกมา (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 106, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 94) 

3) การเรียนรู้  (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม

อันเนื่องมาจากการเรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-7, อางถึงใน 

ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 95) หรือหมายถึง ข้ันตอนท่ีบุคคลนําความรูและประสบการณไป

ประยุกตใชในพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซ้ือสินคาในอนาคต (Schiffman and Kanuk 

2004 : G-6, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 95) 

4) ความเช่ือ (Beliefs) เปนความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิง

หนึ่ง (Kotler and Armstrong 2004 : G-1, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 96) ซ่ึงเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

5) ทศันคติ (Attitudes)     เปนแนวโนมของการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยความพึงพอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติจะกําหนดจากคานิยมและความเช่ือ  

(Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : 109, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 96) 

6)  บุคลกิภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาท่ี

แตกตางกันของบุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกัน บุคลิกภาพ

สามารถใชเปนตัวแปรในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกตราสินคาได  

7)  แนวความคดิทีมี่ต่อตนเอง (Self concept หรือ self image) เปน

ความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอตนเอง หรือเปนความคิดท่ีวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นตอตนเองอยางไร 

(Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : G13, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท  2548 : 98) สวนใหญ

ทรัพยสินของบุคคลจะบงบอกถึงแนวความคิดท่ีมีตอตนเอง โดยยึดหลักท่ีวา ส่ิงท่ีเรามีอยูบงบอก

ความเปนตัวของเรา 
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2.1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ ไดแก 

1) อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคา

และบริการท่ีแตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟช่ัน 

กลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน 

2) วงจรชีวติครอบครัว (Family life cycle) ซ่ึงการดํารงชีวิตในแตละ

ข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการ

ในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน โดยมีความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและ

ความสนใจของแตละบุคคล 

3) อาชีพ (Occupation)อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน

และความตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน พนักงานบริษัทจะซ้ือสินคาเพื่อเสริมสราง

บุคลิกภาพ เกษตรกรหรือชาวนาจะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพและปจจัยการผลิต เปนตน 

4) รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพเหลานี้ 

ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน คนท่ีมีรายไดต่ํา

จะมุงซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนท่ีมีรายไดสูงจะมุงซ้ือ

สินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนนท่ีภาพพจนตราสินคาเปนหลัก 

5) การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภค

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถ

สรางรายไดสูงกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ําจึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 

6) ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวติ (Value and lifestyle) คานิยม

หรือคุณคา (Value) หมายถึง คานิยม ในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สวน

รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตซ่ึงบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํา

กิจกรรม โดยพิจารณาส่ิงท่ีสนใจและความคิดเห็นตอส่ิงตางๆ รอบตัว 

   2.1.5  ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situation factors) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา และ

อารมณ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical surrounding) เปนปจจัยท่ี

ชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา ซ่ึงถาผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายในการ

เลือกชมสินคา ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคงายและเร็วข้ึน  ดังนั้นผูคาปลีกจึงพยายามให

ผูบริโภคเกิดประสบการณในการเลือกซ้ือสินคาอยางมีความสุขและสะดวกสบาย เชน การใหแสง 
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สี เสียง บรรยากาศภายในราน ดนตรี และกล่ิน ผูบริโภคจะตองมีความรูสึกสบาย ซ่ึงจะทําให

ผูบริโภคใชเวลามากข้ึนในการเลือกซ้ือสินคาและตัดสินใจซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนดวย 

2)  เวลา  (Time) เปนปจจัยท่ีสําคัญในชวงของการตัดสินใจซ้ือ การ

คนหาขอมูลและการประเมินทางเลือกข้ึนอยูกับเวลาท่ีใชในการตัดสินใจ ถาผูบริโภครีบรอนเกินไป

ก็จะเกิดความกดดันเร่ืองเวลา และอาจจะเล่ือนการซ้ือออกไป  

3) อารมณ์ (Mood) จากการวิจัยระบุวา ผูบริโภคจะเกิดอารมณท่ีดีกับ

การโฆษณา จึงทําใหผูบริโภคมีความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา เนื่องจากการโฆษณาท่ีเคยเห็นมากอน 

(Hoffman and others 2005 : 196, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 102) 

2.1.6  ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี( Technological factors) เทคโนโลยีเปน

ปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค เชน  การเขาใชเว็บ จากการสํารวจพบวา 

ผูบริโภคสวนใหญเขาใชเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เพื่อซ้ือสินคา หรือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการ

ตัดสินใจซ้ือดังนัน้ การทําใหอินเทอรเน็ตงายตอการเขาไปใชก็จะเปนโอกาสท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิด

การรับรู และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด นอกจากนี้ขีดความสามารถในการคนหา  ขีด

ความสามารถในการประเมิน ทางเลือกในการซ้ือ และการปอนกลับภายหลังการซ้ือ ก็ เปนปจจัยท่ี

สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s decision process) ลําดับการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย  5  ข้ันตอน  ดังนี ้

2.2.1 การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  เปนข้ันตอนแรกของ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเขามีอยูและส่ิงท่ี

เขาตองการ (Kerin, Hartley and Rudelius. 2004 :100, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท  2548 : 102)  

อาจเกิดข้ึนเองจากความตองการภายใน หรือ เกิดจากส่ิงกระตุนภายนอกก็ได มักจะไดさรับอิทธิพล 

จากบุคลิกภาพของแตごละบุคคล วัฒนธรรม ช้ันทางสังคม ส่ิงแวดลさอม และจากกลุごมตごางๆ ของ

ครอบครัวเขさามาเกี่ยวขさอง  บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต   

และจะทําใหเขารูวา จะทําการตอบสนองส่ิงกระตุนนั้นไดอยางไร 

2.2.2  การค้นหาข้อมูล (Information search)  เม่ือบุคคลรับรูถึงความ

ตองการ เขาจะทําการคนหาวิธีการท่ีจะทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ การคนหาอาจ

กระทําข้ึนโดยสัญชาตญาณอยางรวดเร็ว  หรืออาจมีการใชความพยายาม และการวิเคราะหขอมูล

ดวย  ถさาหากมีขอมูลท่ีเพียงพอก็สามารถนํามากําหนดทางเลือกท่ีตさองการไดさ  แตหากขอมูลในความ

ทรงจํามีไมごเพียงพอ  ก็จําเปนท่ีจะตさองมีการเสาะแสวงหาขอมูลจากแหลงภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให

ไดขอมูลท่ีเพียงพอ 
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2.2.3  การประเมินทางเลอืก (Evaluation of alternative) ผูบริโภคจะทํา

การประเมินทางเลือกท่ีเปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ โดยจะมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชในการ

ประเมินทางเลือกตางๆ  ในข้ันนี้ผูบริโภคจะมีการประเมินทางเลือก  เพื่อใหさไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

โดยเปรียบเทียบขさอดีขさอเสียของแตごละทางเลือก   และจัดลําดับทางเลือกกごอนการตัดสินใจซ้ือตごอไป 

2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision)  จากการประเมินผล

พฤติกรรมในข้ันท่ี 3  จะชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวงผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเปนทางเลือก 

จากนั้นผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด เปぜนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันหนึ่งในการ

ตัดสินใจซ้ือ เปぜนข้ันตอนท่ีผูさบริโภคลงมือซ้ือ ดさวยความตั้งใจ และเกิดความพอใจในสินคさาท่ีซ้ือ  

การท่ีผูบริโภคมีการวางแผนกอนการซ้ือ โดยจะมีการตระเตรียมขさอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะซ้ือ 

วิธีการซ้ือ และเวลา ซ่ึงขさอมูลจะมีมากนさอยแคごไหน  กข้ึ็นอยごูกับประเ ภทสินคาเปぜนสําคัญ  

2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) ในข้ันนี้

ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาท่ีไดรับจริงจากการบริโภค หรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง  ถา

คุณคาท่ีไดรับสูงกวาความคาดหวัง  ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ แตหากคุณคาท่ีไดรับไมตรงกับ

ความคาดหวัง  ผูบริโภคก็จะเกิดความไมพึงพอใจในผลิตภัณฑนั้น  และเกิดพฤติกรรมหลังการซ้ือ

ในรูปแบบตาง ๆ ข้ึน เชน ขายผลิตภัณฑนั้นไป ไมกลับไปซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีก เปนตน 

3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buy’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ประกอบ ดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ คือ การเลือกผลิตภัณฑ  การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือก

เวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณการซ้ือ 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ครีม หรือโลช่ันกนัแดด 

ถึงแมแสงแดดจะมีคุณประโยชนท่ีหลากหลายตอมนุษย  แตการไดรับแสงแดดใน

ปริมาณท่ีมากเกินไปก็อาจทําใหผิวไหมแดง  เกิดฝา กระ  และทําใหผิวดูแกกวาวัย ไปจนถึงอาจเกิด

โรครายแรงอยางมะเร็งผิวหนัง  การปกปองแสงแดดจึงเปนเร่ืองจําเปน  และการใชครีมกันแดดก็

เปนทางเลือกยอดนิยมอยางหนึ่ง  แตหากเลือกชนิดและนําไปใชไมถูกตอง  อาจทําใหไดผลการ

ปองกันแสงแดด UV ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ความหมายของคาํต่างๆ เกีย่วกบัผลติภัณฑ์กนัแดด  

แสง UVA  คือ แสงซ่ึงผานมายังพื้นโลก มีความยาวคล่ืน 320 - 400 nm  

แสง UVB คือ แสงซ่ึงผานมายังพื้นโลก  มีความยาวคล่ืน 290 – 320 nm  

SPF คือ ตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวไหมจากแสงแดด UVB  
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SPF จะมีการแบงไว 4 ระดับ ดังนี ้ 

Low UVB SPF        : SPF 2-<15  

Medium UVB SPF   : SPF 15-<30  

High UVB SPF        : SPF 30-50  

Highest UVB SPF    : SPF >50  

PA/PPD คือตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวคลํ้าจากแสงแดด UVA  

Water resistant คือ ความสามารถในการกันน้ํา   จะมีเฉพาะในยากันแดดท่ีผานก

ทดสอบแลววากันน้ําได  

Photostability คือ ความสามารถในการสงผานพลังงานท่ีดูดซับจากรังสี UV สู

ส่ิงแวดลอมโดยไมเปล่ียนแปลงโครงสรางสําคัญของยากันแดดเอง  

เปรียบเทียบคา SPF และการปองกันผิวหนังแดงจากรังสี 

SPF                 Blockage of erythma  radiation 

15              92.5 % 

20              95 % 

40              97.5 % 

ครีมกันแดดท่ัวไปมักจะบงบอกถึง SPF   หรือประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดด

ชนิด UVB แตท่ีควรใสใจไมแพกันก็คือคาการปกปองรังสี UVA ซ่ึงมักจะบงบอกไวดวยคําวา PA 

หรือ PPD  นอกจากนี้ครีมกันแดดท่ีดีควรมีความคงทนตอแสงแดดของครีมกันแดด  ซ่ึงครีมกัน

แดดท่ีไมคงทนตอแสงหรือสลายไปมากกวา 25 %หลังถูกแสงยูว ี จะทําใหประสิทธิภาพในการ

ปองกันแสงแดดลดลง 

        ประเภทของครีมกนัแดด 

         ครีมกันแดดประกอบดวยสารเคมีหลายชนิดแบงตามกลไกการออกฤทธ์ิไดเปน 

        1. Organic sunscreen (Chemicalsunscreen) ออกฤทธ์ิโดยจับกับ carbonyl group ใน

ตําแหนง ortho หรือ para และดูดซับรังสี UV แลวเปล่ียนไปเปนพลังงานความรอน ดังนั้นจึงตองทา

กอนออกสัมผัสแดดประมาณ 15 นาที  เดิมครีมกันแดดเนนการปองกันรังสี UVB แตปจจุบันพบวา 

UVA กอใหเกิดโรคไดเชนเดียวกัน ครีมกันแดดรุนใหมจึงมีคุณสมบัติปองกัน UVA รวมดวย 

ปจจุบันยังไมมีสารเคมีตัวใดท่ีปองกันไดท้ัง UVA และ UVB ดังนั้นครีมกันแดดในปจจุบันจึงตอง

ใชสารเคมี 3-4 ประเภทผสมกัน สารเคมีท่ีนํามาเปนสวนประกอบในการผลิตครีมกันแดดแตละ
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ชนิดมีคุณสมบัติในการปองกันUVAและUVBไดแตกตางกัน 

        2. Inorganic sunscreen (Physicalsunscreen) มีคุณสมบัติทึบแสง ออกฤทธ์ิโดยการ

สะทอนรังสี UV ไมเกิดปฎิกิริยาทางเคมีกับผิวหนัง มีขนาด particleใหญ ดูดซึมไดนอยมาก  

สามารถปองกันไดท้ัง visible light รังสี UVB และUVA หลังทาแลวทําใหรูสึกเหนียวเหนอะหนะ 

และยามีสีขาวกวาสีผิวปกติทําใหเม่ือทาแลวดูไมเปนธรรมชาติ แตมีขอดีคือ  ไมกอใหเกิดอาการแพ 

สามารถใชปลอดภัยในเด็ก แตอยางไรก็ดีไมควรใชในเด็กท่ีอายุต่ํากวา 6 เดือน สารเคมีในกลุมนี้

ไดแกtitaniumdioxide(TiO2)และZincoxide(ZnO)เปนตนแตปจจุบันมีการพัฒนาสารเคมีท่ีมีparticle 

ขนาดเล็กลง ( micronized form) และพบวาการปองกันแสงเปล่ียนแปลงตามขนาด particle โดย

particleขนาดเล็ก สามารถออกฤทธ์ิเปนการดูดซับรังสี UV ไดคลายกับ organic sunscreen จึง

ปองกันรังสี UVB ไดดีและทึบแสงนอยลง หลังทาดูเปนธรรมชาติมากข้ึน เชน   Microfine zinc 

oxide กรองแสงไดดีในชวง UVB - UVA1 (340-400 nm) และmicrofine titanium dioxide ซ่ึงกรอง

แสงในชวง320-340nmเปนหลัก 

        3.Tanning sunscreen เปนสารเคมีท่ีทําใหสีผิวคลํ้าข้ึน โดยมีสวนประกอบเปน 3-

carbon ketoscreen สามารถจับกับ amine group ของโปรตีนใน stratum corneum เกิดเปนสีน้ําตาอม

สม มีผลใหรังสี UV ผานผิวหนังไดลดลง ประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดด UV ไดเทียบเทากับ 

SPF 5  ตัวอยางสารเคมี เชน  dihydroxyacetone (DHA) มักใชในผูท่ีตองการใหสีผิวเขมข้ึน และ

ผูปวยโรคดางขาว เพื่อใหผลในการปกปดสีผิวไมสมํ่าเสมอรวมดวย โดยแนะนําใหทากอนนอน จะ

มีสีผิวคลํ้าข้ึนประมาณ 6-10 ช่ัวโมงและคงอยู 3-7 วันหลังการทา Tanning sunscreen ท่ีมีวางขายใน

ทองตลาดมีปริมาณยา DHA ในความเขมขนตางๆกัน และใหผลสีผิวคลํ้าข้ึนแตกตางกัน มีท้ังในรูป

เนื้อ lotion และ spray 

วธีิเลอืกซ้ือครีมกนัแดด 

                   1. SPF (Sun Protective Factor) ซ่ึงเปนตัวบอกวา ปองกัน UVB ไดกี่เทาสวน UVA ยัง

ไมมีคามาตรฐานปจจุบันนิยมใชPAและเคร่ืองหมาย+ ปกติคนไทยมีผิวคลํ้าซ่ึงเม็ดสีสามารถปองกัน 

UVBไดบางแลวดังนั้นSPFมากกวา15และPA++ข้ึนไปก็เพียงพอ  

                 2. ดูท่ีกิจกรรม ถาออกกําลังกลางแจง มีเหงื่อ วายน้ํา ทํางานกลางแดด ตองใช SPF ท่ี

สูงข้ึนและเลือกประเภทท่ีกันน้ําได(WaterProofหรือWaterResistance) 

                 3. ปริมาณ ควรใชปริมาณท่ีไมนอยเกินไป เพราะสารเคมีอาจทําปฏิกิริยากันทําใหลด

คุณภาพลงไป 

                 4. จํานวนคร้ังท่ีทาตอวัน ก็สําคัญ ถาอยูในออฟฟศ หองแอร  วันละคร้ังก็เพียงพอ แตถา

ตองทํางานกลางแดดโดนลมอาจจะทาเติมถาวายน้ําตองทาทุก2-3ช่ัวโมง 
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                5. ทาแลวก็ตองเล่ียงแดดดวยใสแวนใสหมวก เนื่องจากครีมกันแดดไมไดกันได  100% 

                6. ยี่หอ ราคา ไมสําคัญ ขอใหมีคุณสมบัติครบ  ไมมีปฏิกิริยาตอผิวหนัง เชน คัน ผ่ืน  

                7. อาหาร อยาลืมทานอาหารท่ีมีความสามารถ กําจัดอนุมูลอิสระ เชน  วิตามิน เกลือแร 

ในผักทุกชนิดและผลไมดวย 

        วธีิเลอืกใช้ครีมกนัแดด  

        สําหรับคนเอเชีย เชน คนไทย ซ่ึงไมนิยมผิวคลํ้า  และการอาบแดด การปองกันอันตราย

จากแสงแดดท่ีดีท่ีสุดคือ การหลีกเล่ียงแสงแดดจัด  ในชวงเวลา 9.00-15.00 น. สวมเส้ือผาปกคลุม

มิดชิด แวนกันแดด หมวกปกกวาง หรือกางรมเสมอ แตในกรณีท่ีทํางาน หรือเลนกีฬากลางแจง เด็ก 

หรือการทองเท่ียวทางน้ํามีความจําเปนตองใชยากันแดดควรเลือกดังนี ้

                 1.ท่ีมีคาSPFสูงกวา15  

                 2. มีสารเคมีท่ีกัน UVA ไดดีอยางนอย 2 ชนิด เชน Oxybenzone + TiO2 หรือ Parsol 

1789+ZnOเปนตน  

                 3.กันน้ําได(waterresistance,หรือwaterproof)  

                 4.มีการทดลองวาไมสลายจากแสง  

        ควรทายากันแดดใหหนาเพียงพอ 15 นาที กอนอยูกลางแดด และอาจทาซํ้าทุก 15 นาที 

หลังจากทาคร้ังแรก หรือทุก 1-2 ชม. ถาวายน้ํา  หรืออยูกลางแดดจัด เนื่องจากการทายากันแดดซํ้า 

จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการกันแดด ไดอีก 2-3 เทา เพราะผูบริโภคสวนใหญ  มักทายากันแดด

ในปริมาณนอยกวาท่ีควร 

                  สําหรับการใชยากันแดด ประจําวัน ในผูท่ีทํางานในรม  และใชเวลานอกอาคาร หรือ

รถยนต เฉพาะชวงเชา กอน 9 นาฬิกา และหลังจาก 15 นาฬิกา อาจไมมีความจําเปน เนื่องจากแสง 

UVB, UVA สามารถผานกระจกรถ ท่ีติดฟลมกรองแสง  ไดนอยกวา 5% และแสง UV ในชวงเวลา

เชาตรู และเย็น มีปริมาณนอย 

สภาพตลาดของผลติภัณฑ์กนัแดด 

ชวงหนารอน ถือเปนซีซ่ันสําหรับสินคาตางๆ  โดยเฉพาะสินคาท่ีชวยคลายรอนหรือ

ปกปองแสงแดด ซ่ึงตลาดผลิตภัณณฑครีมกันแดดถือเปนอีกสินคาหนึ่ง ท่ีมีการแขงขันดุเดือดไมแพ

สินคากลุมอ่ืน เห็นไดจากคายตางๆ  มีท้ังการสงสินคาใหมและการทุมงบจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ขายแบบครบเคร่ือง 

                    ท้ังนี้ เหตุผลท่ีผลิตภัณฑมีการแขงขันกันรุนแรงนั้นเปนเพราะในชวงหนารอนนัน้

ยอดขายสินคาจะเติบโตกวาปกติถึง 55% หรือจะเรียกไดวาผูประกอบการสามารถสรางยอดขาย
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ในชวงนี้ไดถึง 1ใน 4 ของยอดขายรวมท้ังป เนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคให

ความสําคัญกับเร่ืองผิวพรรณมากข้ึนซ่ึงเปนผลมาจากการใหความรูของแบรนดสินคาตางๆเกี่ยวกับ

อันตรายของแสงแดดไมวาจะเปนผิวคลํ้าเสียปญหาฝาและกระ  

  จากการสนใจเร่ืองการดูแลและปกปองผิว ทําใหการเติบโตของผลิตภัณฑครีมกันแดดในป

ท่ีผานมามีอัตราการเติบโตสูงถึง 33% หรือคิดเปนมูลคาตลาดรวม 570 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 

2548 แบงเปนผลิตภัณฑกันแดดสําหรับผิวกาย 318 ลานบาท มีอัตราการเติบโต 24% และผลิตภัณฑ

กันแดดสําหรับผิวหนา252ลานบาทมีอัตราการเติบโต48% 

  แมวาตลาดผลิตภัณฑกันแดดจะเปนตลาดท่ีเล็ก แตมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด ซ่ึง

แมวากลุมผลิตภัณฑกันแอดสําหรับผวิหนาจะมีสัดสวนท่ีเล็กกวาผิวกาย แตมีอัตราการเติบโตท่ี

ดีกวาอยางชัดเจนเห็นไดจากสัดสวนของยอดขายผลิตภัณฑกันแดดสําหรับผิวหนาเพิ่มข้ึนเปน 44% 

ขณะท่ีป 2548 มียอดขาย 40% ขณะท่ีผิวกายมียอดขายลดลงจาก 60% ในป 2548 เหลือเพียง 56% 

   เม่ือปท่ีผานมา ขณะท่ีแนวโนมของผลิตภัณฑกันแดดท่ีจะมีการเติบโตอยางมากในอนาคต

นั้น สังเกตพบวา ผูบริโภคจะหันมาใชผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีระดับ เอสพีเอฟ ตางๆท่ีสูงข้ึน เนื่องจาก

ผูบริโภคคนไทยสวนใหญมักเขาใจวา ยิ่งคาเอสพีเอสสูงเทาไหรยิ่งดี ท้ังๆ ท่ีความเปนจริงแลว  การ

ท่ีคาเอสพีเอฟยิ่งมีคาสูงมากข้ึนทําใหยิ่งเหนียวเหนอะหนะและซึมลงสูผิวยากข้ึน โดยแนวโนมการ

ใชระดับเอสพีเอฟนั้น พบวา ในป 2549 ผลิตภัณฑปองกันแดดในระดับ เอสพีเอฟ มากกวา 30 มี

สวนแบงตลาด 73% เพิ่มจากป 2548 ท่ีมี 70% สวนระดับเอสพีเอฟต่ํากวา 30 ในป 2549 มีสัดสวน 

13% ลดลงจากป 2548 ท่ีมี 14% ขณะท่ีกลุมไมระบุระดับเอสพีเอ ปท่ีแลวเหลือ 15%จากเดิมป2548

ท่ีมี17%  

   ท้ังนี้ผูนําในตลาดผลิตภัณฑกันแดด คือ นีเวีย มีสวนแบงตลาด 36%รองลงมาเปนแบรนด

วาสลีน มีสวนแบง 13% เคเอ 7% ซีแคร 5% สมูทอี 5% การนีเย 4% บานานาโบท 3% และอ่ืนๆ

27%(ฐานเศรษฐกิจ:15เมษายน2552) 

 

ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัการวเิคราะห์ 

                    การวเิคราะห์ปัจจัย(FactorAnalysis) 

                    Factor Analysis หรือการวิเคราะหปจจัย หรือการวิเคราะหตัวประกอบ เปนเทคนิคท่ี

จะจับกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธไวในกลุมหรือ Factor เดียวกัน  ตัวแปรท่ีอยูใน Factor 

เดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก (ไปในทาง

เดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงขาม) ก็ได สวนตัวแปรท่ีอยูคนละ Factor จะไมมี

ความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอยมาก 
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                   กลาววา การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิคทางสถิติท่ีใช

วิเคราะหผลการวัดโดยใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคหลายชุด(อาจใชแบบทดสอบ แบบวัด แบบสํารวจ 

ฯลฯ อาจใชชุดเดียว แตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลายชุดก็ได) ผลการวิเคราะหจะชวยให

ทราบวาเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดในส่ิงเดียวกัน หรือท่ีเรียกวาวัดองคประกอบรวมกัน

หรือไม มีกี่องคประกอบเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละองคประกอบมากนอยเพียงใด  

             วตัถุประสงค์  

       1) เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัว

แปรตาง ๆ             โดยท่ี จํานวนตัวประกอบรวมท่ีหาไดจะมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมี

ตัวประกอบรวมอะไรบาง โมเดลนี้เรียกวา Exploration Factor Analysis Model 

       2) เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวา ตัวประกอบ

แตละตัวประกอบแตละตัวประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรแตละควรมี น้ําหนักหรือ

อัตราความสัมพันธกับตัวประกอบมากนอยเพียงใดตรงกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม หรือสรุปไดวาเพื่อ

ตองการทดสอบวาตัวประกอบอยางนีต้รงกับโมเดลหรือตรงกับบททฤษฎีท่ีมีอยูหรือไม โมเดลนี้

เรียกวา Confirmatory Factor  Analysis Model  

      ขั้นตอนการวเิคราะห์  

                   เทคนิค Factor Analysis มีข้ันตอนตาง ๆ ท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอนดังนี้คือ 

                   1) การสร้างเมตริกซ์ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) 

การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัวเปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะหปจจัย

ท่ีจะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรงโดยวิธีของ Pearson Correlation ระหวางตัวแปร

ทุกคูท่ีตองการนํามาจัดกลุมซ่ึงจะอยูในรูปของ Correlation Matrix การหาความสัมพันธจะมี

ประโยชนในการนําตัวแปรไปใชในการจัดกลุมดวยวิธีของการวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการ

พิจารณาดังนี ้

                   1.1 ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล +1 หรือ –1 แสดงวาตัวแปรคู

นั้นมีความสัมพันธกันมากควรอยูในFactorเดียวกัน 

       1.2 ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดงวาตัวแปรคูนั้น ไม

มีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมากควรอยูคนละFactor 

       1.3 ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน หรือมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ 

ท่ีเหลือนอยมากควรอยูคนละFactor 

       1.4 ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนหรือมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ 

ท่ีเหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห 
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2) การสกดัปัจจัย (Factor Extraction) 

วัตถุประสงคของการสกัดปจจัย คือ การหาจํานวน Factor ท่ีสามารถใชตัวแปรท้ังหมด

ทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยมีหลายวิธี ดังนั้นจะตองตัดสินใจเลือกใชวิธีใด เพราะแตละวิธีจะใหผล

แตกตางกัน วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2 วิธีใหญ ๆ คือ 

1) วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้อาศัยหลัก

ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรท่ีใชเปนขอมูลองคประกอบหลักตัวแปรคือ การผสมเชิง

เสนตรง  (Linear Combination) ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากท่ีสุด จากนั้นหา

การผสมท่ีสองท่ีสามารถอธิบายการผันแปรไดมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีสอง โดยท่ีไมสัมพันธกับการ

ผสมแรก ทําเชนนี้เร่ือยไปจนไดองคประกอบหลัก (หรือปจจัย) ท่ีสามารถอธิบายการผันแปรของ

ทุกตัวแปรไดครบถวน ซ่ึงองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับและทุก

องคประกอบไมสัมพันธกัน 

  2) วิธีองคประกอบรวม (Common Factor Analysis : CFA) วิธีนี้สามารถแบงได

เปน 5 วิธีดังนี้คือ 

   2.1 วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted Least Square) 

   2.2 วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Square : ULS) 

   2.3 วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML) 

   2.4 วิธีอัลฟา (Alpha Method) 

   2.5 วิธีเงา (Image Method) 

3) การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) 

เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่ง ๆ ควรจะจัดอยูใน

กลุมหรือในปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย ซ่ึงแตละปจจัยจะ

เกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแตปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ตัวแปรหนึ่ง ๆ อาจจะเปนสมาชิกใน

หลายปจจัยซ่ึงยากตอการใหความหมายของปจจัยและการกําหนดช่ือปจจัยหรืออาจไดความหมาย

ของแตละปจจัยไมชัดเจน การหมุนแกนจะเปนวิธีการท่ีจะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัย

หนึ่ง ๆ ชัดเจนข้ึน 

4) การให้ความหมายแก่ปัจจัย (Factor Meaning) 

การใหความหมายแกปจจัยเปนข้ันตอนท่ีจะตองกําหนดช่ือหรือใหความหมายแกปจจัย

หรือตัวแปรท่ีไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้น  ๆ ประกอบดวยตัวแปรอะไรบางท่ีเปนสมาชิกอยูแต

เนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวท่ีเปนสมาชิก โดยมีน้ําหนักของการเปน

สมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะให ความหมายแกปจจัยใด ๆ ควรจะตองพิจารณาเลือกตัวแปรท่ี
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นาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้น ๆ มากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแกปจจัยท่ีไดแตละปจจัย 

ซ่ึงข้ันตอนในการพิจารณา มีดังนี ้

 1) จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปรให 

เห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใดโดยนําคาน้ําหนักปจจัยหรือ

สัมประสิทธ์ิของแตละปจจัย (Factor Loading)ท่ีไดลาสุดจากการหมุนแกนแลว และเลือก                                                                                                                        

เฉพาะ Factor ท่ีมีคา Eigenvalues หรือคา Percent of Variance สูงตามข้ันตอนการคัดเลือกปจจัย

แลว จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมาวา 

น้ําหนักปจจัยหรือคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยใดมีคามากท่ีสุดหมายความวาปจจัยนั้นมีความสัมพันธ 

กับตัวแปรนั้นมากท่ีสุด แสดงวาตัวแปรนั้น ๆ ควรเปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาท่ีจะเปน

สมาชิกของปจจัยอ่ืน 

2) เลือกตัวแปรท่ีมีผลสูงตอปจจัยจากข้ันตอนท่ีผานมา ถึงแมจะไดตัวแปรท่ีเปน

สมาชิกในปจจัยเดียวแตตัวแปรบางตัวท่ีเขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนัก การเขา รวมตัว

หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆไดต่ํา ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาถึงแมจะไมมีตัวแปรดังกลาวก็สามารถ

ใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก หรือสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ

สูงซ่ึงอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิต ิ

3) การใหความหมายแกปจจัย เปนข้ันตอนท่ีจะตองใหความหมายหรือกําหนดช่ือ

แกแตละปจจัยซ่ึงในข้ันตอนนี ้

 

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรตามจะอยู

ในสเกลการวัดแบบ Nominal และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปรตามจะ

มี 2 คาเปนอยางนอย เชน กลุมชายและกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว  

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส กรณีท่ีตัวแปรตามเปนตัวแปรเขากลุม การ

วิเคราะหจะแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

1) Binary Logistic Regression ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาท่ีมีคา 2 คา คือ 0 กับ 1 

(Dichotomous Variable)  

2) Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปนกลุม

มากกวา 2 กลุม 
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วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) จากชุดตัว

แปรอิสระ (ศิริเดช สุชีวะ 2541:177, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 193) 

2) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว (กัลยา วานิชยบัญชา 2549: 

82, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 193) 

เงื่อนไขทีใ่ช้การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

1) ตัวแปรอิสระ (X) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ท่ีเปน

แบบตัวแปรทวิ มีคา 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง (Interval 

Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได 

2) ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธเหมือนกัน หรือไมเกิดปญหา Mul 

Ticollinearity 

3) ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมีอยางนอย 2 กลุม 

4) ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือตัวแปรอิสระ 

สมการการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 

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

ความสัมพันธระหวางx กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี ้
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

                   รุ่งทวิา กลัยาบาล ( 2548) การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีใชประกอบการ

ตัดสินใจ เลือกซ้ือครีมหรือโลชั่นกันแดดของสตรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเลือกซ้ือครีม

หรือโลช่ันกันแดดของกลุมตัวอยางนิยมท่ีจะเลือกใชคุณสมบัติเพื่อปองกันผิวจากรังสียูวี โดย

ตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง จะใชครีม หรือโลช่ันกันแดดเปนประจํา สวนใหญจะซ้ือยี่หอเดิม ถา

หากซ้ือยี่หอใหมสาเหตุเพราะชอบทดลองยี่หอใหมเสมอๆ สถานท่ีซ้ือคือ หางสรรพสินคา ส่ือ

โฆษณาท่ีเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมหรือโลช่ันกันแดด โดยไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑจากโทรทัศนมากท่ีสุด  ในดานปจจัยทางการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย
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ทางการตลาดในดานการจัดจําหนายเปนอันดับแรก รองลงมาคือปจจัยทางการตลาดดานราคา ดาน

ผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ พบวาสตรีสวนใหญจะพิจารณาความพึงพอใจ

ในดานการจัดจําหนาย โดยการซ้ือผลิตภัณฑไดงายและสะดวกกอนเปนอันดับแรก ตามดวยการ

พิจารณาดานราคาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ แลวจึงใหความสําคัญกับคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ และสุดทายคือการใชส่ือในรูปแบบตางๆ มีการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองใชเพื่อเปน

การจูงใจลูกคา 

                   พรรณกมล เผ่าไทย ( 2544) การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑบํารุงผิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยาง

เลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวดวยตนเอง หรือเพื่อนซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวใหกรณีท่ีมีสถานภาพโสด 

และภรรยาเปนผูเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวใหกรณีท่ีมีสถานภาพสมรส สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑบํารุง

ผิวสวนใหญซ้ือท่ีซูเปอรมารเก็ต โดยมีรอบระยะเวลาการซ้ือประมาณ 1-2 เดือนหรือเม่ือใช

ผลิตภัณฑหมด ราคาของผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ีซ้ือต่ํากวา 500 บาทตอขวด และซ้ือคร้ังละ 1 ขวด โดย

ซ้ือยี่หอเดิม ใชส่ือทางโทรทัศนชวยในการเลือกซ้ือ ปจจัยทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชพิจารณาใน

การเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญเร่ืองช่ือเสียงของ

ผลิตภัณฑ การรับรองจากองคการอาหารและยา หรือการรับรองจากแพทยผิวหนัง ผลิตภัณฑตอง

ไมมีสารระคายเคือง ไมเหนียวเหนอะหนะ และซึมซับสูผิวอยางรวดเร็ว มากกวารูปแบบของขวด

หรือกลองท่ีสวยงาม และทันสมัย รวมท้ังเร่ืองความหลากหลายของผลิตภัณฑ เนื่องจากพฤติกรรม

ของกลุมตัวอยาง เม่ือจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส หรืออาชีพ จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ี

ใหความชุมช้ืนมากท่ีสุด ปจจัยทางการตลาดรองลงมา คือ ดานราคา กลุมตัวอยาง พิจารณาราคาของ

ผลิตภัณฑเทียบกับคุณภาพมากกวาการนําไปพิจารณาเทียบยี่หออ่ืนในปริมาตรเดียวกัน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของ

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย ประชากรและ

กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การตรวจสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ขณะกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1-4 มีท้ังหมด 3 คณะ ไดแก คณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสาร มีจํานวนท้ังหมด 2,747 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบริการศึกษา 2552) 

 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 349.16 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ

ยามาเน (Yamane 1973 , อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 133) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ยอมใหเกิด

ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของสูตรดังนี ้

 

2
Ne1

N
n    

+
≥  

    

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            N แทน ขนาดของประชากร 

            e แทน คาความเคล่ือนท่ียอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 0.05 
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แทนคาสูตร  2
)05.0(747,21

747,2
n   

+
≥   

         

         ≥   349.16   

   
จากการคํานวณขนาดตัวอยาง เพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บ

แบบสอบถาม ผูวิจัยเห็นวาควรเก็บตัวอยางใหได 400 คน  

 
ตารางที ่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ช่ือคณะ ประชากร(คน) กลุมตัวอยาง(คน) 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 205 30 

คณะวิทยาการจัดการ 2,083 303 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 459 67 

รวม 2,747 400 
 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อใหได

กลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามเปน 6 

สวน ดังนี ้
       สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา ผล

การเรียน รายรับเฉล่ียตอเดือน พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง การรับรูตรา

ยี่หอของผลิตภัณฑกันแดด เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 
เปนแบบ Check list 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ 

โดยแบงระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตรวัดและใหคะแนนดังนี ้

   ตอบถูก   1 คะแนน  
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   ตอบผิด   0  คะแนน  

ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น  โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย       ระดับความรู  

คะแนนระหวาง 9 - 12  หมายถึง  มีระดับความรูมาก  

คะแนนระหวาง 5 - 8  หมายถึง  มีระดับความรูปานกลาง  

คะแนนระหวาง 0 - 4  หมายถึง  มีระดับความรูนอย 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกัน

แดดลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

เห็นดวยมาก   หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มาก  

ไมแนใจ   หมายถึง  ไมแนใจกับขอความนี้  

ไมเห็นดวยนอย  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย  

ไมเห็นดวยนอยท่ีสุด   หมายถึง   ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี ้

      คะแนนเฉล่ีย                    ระดับความคิดเห็น  

คะแนนระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด 

คะแนนระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มาก  

คะแนนระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง   อยูในระดับไมแนใจกับขอความนี้ 

คะแนนระหวาง 1.50-1.49 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้นอย 

คะแนนระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง  อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด เปน

แบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนแบบ Check list 

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ เปนแบบ Check list 

  สวนท่ี 6 ปญหาและขอเสนอแนะของนักศึกษา โดยเปนคําถามปลายเปด (Open End 

Question) 
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การตรวจสอบคร่ืองมือ 

ในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี ้

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม 

ข้ันท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ

สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในแบบสอบถามใหตรงกับเร่ืองท่ีตองการจะวัด 

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบตามความเท่ียงตรง

ของแบบสอบถาม 

ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ

กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับ

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษา

ความสมบูรณ ความบกพรองของเนื้อหาท่ีใชสอบถาม และคํานวณหาความเช่ือม่ัน โดยหาความ

เช่ือม่ันแบบสอบถามสวนท่ีเปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 

alpha coefficient, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 191-193) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความ

เช่ือม่ันเทากับ 0.6538 จากการหาความเช่ือม่ันแสดงวาเคร่ืองมือมีความเช่ือม่ันคอนขางสูงและ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

ข้ันท่ี 4 จากข้ันตอนท่ี 2-3 ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรง

ตามวัตถุประสงค เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางจริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพ และไดดําเนินการ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามโดยตรงใหกับกลุมตัวอยาง ท่ีกําลังศึกษาอยู

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 คน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) แลวนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของแบบสอบถาม บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท้ังหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหทางสถิติดวย
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เคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the 

Social Sciences) โดยแบงวิธีการวิเคราะหไดดังนี ้

1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา ระดับผลการเรียน รายรับ

เฉล่ียตอเดือน พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง และการรับรูตรายี่หอของ

ผลิตภัณฑกันแดด  ดวยรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกัน

แดดของนักศึกษาหญิง โดยวิเคราะหในดานปจจัยทางการตลาด ลักษณะของผูซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลมา

จากปจจัยดานตางๆ เชน ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดาน

สถานการณ และปจจัยดานเทคโนโลยี เปนตน ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อใช

ในการจับกลุมปจจัยหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน 

3) ใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis)  สําหรับ

ขอมูลตัวแปรอิสระท่ีผานการจับกลุมปจจัยหรือรวมตัวแปรไวในปจจัยเดียวกัน เพื่อพยากรณความ

นาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) จากชุดตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระท่ีนํามา

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ไดแก  ( x1) คือ คณะท่ีเรียน , (x6) คือ ระดับความรู, ( x7) คือ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ, (x8) คือ ปจจัยดานจิตวิทยา, (x9) คือ ปจจัยดานสงเสริมการขาย , (x10) คือ ปจจัยดาน

เทคโนโลยี, (x11)  คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย , (x12) คือ ปจจัยดานความเช่ือและทัศนคติ , และ 

(x13) คือ ปจจัยดานราคา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของ

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย  โดยนําขอมูลมาวิเคราะหโดย

อาศัยโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหและแปรขอมูล

ออกเปน 6 สวน ดังนี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาหญิง โดยทําการวิเคราะหเกี่ยวกับคณะ 

ระดับผลการเรียน รายรับเฉล่ียตอเดือน การซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง และการรับรู

ตรายี่หอของผลิตภัณฑกันแดด  
 

ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะท่ีศึกษา 
 

ช่ือคณะ จํานวน รอยละ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 30 7.50 

คณะวิทยาการจัดการ 303 75.80 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 67 16.70 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญศึกษาอยูในคณะวิทยาการ

จัดการ คิดเปนรอยละ 75.80 รองลงมาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร คิดเปนรอยละ 

16.70 และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.70 
 

ตารางที ่3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับผลการเรียน 
  

ระดับผลการเรียน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 2.00 5 1.30 

2.00-3.20 294 73.50 

3.20-4.00 101 25.20 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 3 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีระดับผลการเรียน 2.00 -

3.20 คิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมา คือ ระดับผลการเรียน 3.20-4.00 คิดเปนรอยละ 25.20 และ

ระดับผลการเรียนต่ํากวา 2.00 มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.30 
 

ตารางที ่4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายรับ 
 

รายรับ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 2,500 บาท 11 2.80 

2,501 – 5,200 บาท 283 70.80 

5,201 – 7,900 บาท  80 20.00 

7,901 – 10,600 บาท 24 6.00 

สูงกวา 10,600 บาท 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาจํานวนรายไดของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย 4,899.50 บาท สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 1,582.49 บาท จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีรายรับอยูในชวง 

2,501 – 5,200 บาท คิดเปนรอยละ 70.80 รองลงมาคือ ชวงท่ีมีรายรับ 5,201 – 7,900 บาท คิดเปน

รอยละ 20.00 และชวงท่ีมีรายรับ 7,901 – 10,600 บาท คิดเปนรอยละ 6.00  
 

ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

การซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

ซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 324 81.00 

ไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 76 19.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 5 พบวานักศึกษาหญิงท้ัง 3 คณะในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีเปนกลุมตัวอยาง 400 คน มีนักศึกษาท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดมากกวานักศึกษา

ท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
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ตารางที ่6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูตรายี่หอผลิตภัณฑกันแดด 
 

ตรายี่หอผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

นีเวีย 355 88.30 

วาสลีน 311 77.80 

เคเอ 190 47.50 

ซีแคร 102 25.50 

บานานา 121 30.30 

การนิเย 247 61.80 

อ่ืนๆ 48 12.00 
 

จากตารางท่ี 6 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญรูจักผลิตภัณฑกันแดดยี่หอ

นีเวีย คิดเปนรอยละ 88.30 รองลงมา คือ ยี่หอวาสลีน คิดเปนรอยละ 77.80 และยี่หอการนิเย คิดเปน

รอยละ 61.80 
 

ส่วนที ่ 2 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดของผูตอบแบบสอบถาม โดย

ทําการวิเคราะหถึงระดับความรูท่ีผูตอบแบบสอบถามมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดเพื่อนําไปใชใน

การตัดสินใจเลือกซ้ือ  
 

ตารางที ่7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด 
 

ระดับความรู จํานวน รอยละ 

ระดับความรูนอย  ( 1 – 4 คะแนน ) 63 15.80 

ระดับความรูปานกลาง ( 5 – 8 คะแนน ) 309 77.20 

ระดับความรูมาก ( 9 – 12 คะแนน ) 28 7.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 7 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

กันแดดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 77.20 รองลงมามีความรูอยูในระดับนอย คิดเปนรอย

ละ 15.80 และมีความรูอยูในระดับมากมีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.00 
 

ส่วนที ่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

กันแดดของนักศึกษาหญิง  โดยวิเคราะหในดานปจจัยทางการตลาด ลักษณะของผุซ้ือท่ีไดรับ
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อิทธิพลมาจากปจจัยดานตางๆ เชน ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัย

ดานสถานการณ และปจจัยดานเทคโนโลยี เปนตน โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ Factor 

Analysis และ Logistic Regression Analysis ซ่ึงไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 

ตารางที ่8 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูล โดยใชเทคนิค KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.865 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2619.505 

df 253 

Sig. .000 
 

จากตารางท่ี 8 คา KMO (Kaiser-Meyer-olkin) มีคาเทากับ .865 สรุปไดวา ขอมูลนี้มี

ความเหมาะสมมากในการวิเคราะหดวยวิธี Factor Analysis และคา sig. ของการทดสอบ Barlett 

โดยกําหนดสมมติฐาน  คือ   

H0  :   ตัวแปรท่ีทดสอบไมมีความสัมพันธกัน 

H1  :   ตัวแปรท่ีทดสอบมีความสัมพันธกัน 

จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(คาsig.< .05)จึงปฏิเสธ 

H0แสดงวาตัวแปรท่ีทดสอบมีความสัมพันธกันมากเพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะห Factor Analysis ได 
 

ตารางที ่9 แสดง Rotated Component Matrix(a) เม่ือมีการหมุนแกนปจจัย 
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

1.ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑกันแดด .721 .143 .101 .083 .015 .052 -.099 

3.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีชื่อเสียง .687 .081 .057 .105 .215 .177 .218 

2.ผลิตภัณฑกันแดดสามารถปกปองแสงแดดไดจริง .659 .302 .113 .086 .102 .153 -.215 

4.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ .513 .309 .105 .033 .292 .021 .228 

17.สภาพผิวของแตละคน .192 .714 .126 -.019 -.061 .382 -.029 

16.ความนิยมในการใชผลิตภัณฑกันแดด .105 .701 .131 .172 .331 -.116 -.107 

18.ผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทําใหผิวขาวขึ้น .354 .572 -.103 .268 .124 .119 -.069 

15.คําแนะของบุคคลรอบขาง .139 .568 .259 .082 .181 .057 .104 

14.การจําหนายสินคาแบบเปนแพ็คเกจหรือแถมสินคาที่ใชประ

โยขนรวมกันกับผลิตภัณฑ 
.189 .158 .734 .158 -.094 -.022 .072 

11.ผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาทางสื่อตางๆที่นาสนใจ .015 .039 .669 .150 .273 .238 .066 

12.แจกผลิตภัณฑตัวอยางและการทดลองใช -.113 .026 .637 .177 .235 .230 -.051 
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 component 

1 2 3 4 5 6 7 

13.การมีพนักงานขายใหความรูและคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑ .405 .215 .590 .061 .065 -.159 .040 

23. ผลิตภัณฑที่มีการใหขอมูลทางเว็บไซต .220 .139 .055 .742 .136 -.107 -.024 

22.ผลิตภัณฑกันแดดที่มีโฆษณาผานสื่อตางๆหลายๆทาง .120 -.079 .329 .719 .055 .151 .031 

21.ผลิตภัณฑกันแดที่มีโปรโมชั่นตางๆที่นาสนใจ เชน ลด แลก -.139 .165 .298 .679 -.028 .136 .080 

20.การไดใชผลิตภัณฑใหมๆ .221 .400 -.076 .584 .302 .035 .086 

9.การเรียงผลิตภัณฑใหสะดุดตาและสังเกตเห็นไดงาย .056 .194 .192 .087 .767 -.023 .094 

10.ความทันสมัยและความนาเชื่อถือของสถานที่จําหนาย .227 .265 .178 .107 .675 .064 .061 

6.ราคาผลิตภัณฑกันแดดเหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ .349 -.008 -.110 .155 .413 .100 -.204 

19.การเชื่อวาผูที่อยูกลางแดดจัดจําเปนตองใชผลิตภัณฑกันแดด -.044 .251 .165 .138 -.186 .725 .159 

7.คาประสิทธิภาพในการปกปองแสงแดด(คา SPF) .374 .023 .027 .011 .214 .642 .034 

8.หาซื้อผลิตภัณฑไดงาย สะดวก .284 .011 .137 .018 .414 .500 -.219 

5.ผลิตภัณฑกันแดดมีราคาแพง -.013 -.037 .073 .083 .038 .069 .899 
 

จากการนํามาวิเคราะหปจจัยนั้น จากตัวแปรเดิมท่ีมีอยู 23 ตัวแปร โปรแกรมสามารถ

จัดปจจัยใหมไดท้ังหมด 7 ปจจัย โดยพิจารณาจากคา Factor Loading ท่ีมากท่ีสุด โดยแตละตัวแปร 

จะอยูในแตละปจจัย ดังนี ้

ปจจัยท่ี 1 ดานผลิตภัณฑ: ขอ 1 ความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑกันแดด ขอ 2 ผลิตภัณฑ

สามารถปกปองแสงแดดไดจริง ขอ 3 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองคุณภาพท่ีมีช่ือเสียง และขอ 4 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

ปจจัยท่ี 2 ดานจิตวิทยา: ขอ 15 คําแนะนําของบุคคลรอบขาง ขอ 16 ความนิยมในการ

ใชผลิตภัณฑกันแดด ขอ 17 สภาพผิวของแตละคน และขอ 18 การคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทํา

ใหผิวขาวข้ึน 

ปจจัยท่ี 3 ดานการสงเสริมการขาย: ขอ 11 ผลิตภัณฑท่ีมีการโฆษณาทางส่ือตางๆท่ี

นาสนใจ ขอ 12 การแจกผลิตภัณฑตัวอยางและการทดลองใช ขอ 13 การมีพนักงานขายคอยให

ความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และขอ 14 การจําหนายสินคาแบบเปนแพ็คเกจหรือแถม

สินคาท่ีใชประโยชนรวมกัน 

ปจจัยท่ี 4 ดานเทคโนโลย:ี ขอ 20 การไดใชผลิตภัณฑใหมๆมีสวนตอการตัดสินใจซ้ือ  

ขอ 21 ผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีโปรโมช่ันตางๆท่ีนาสนใจ ขอ 22 ผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีโฆษณาผานส่ือ

ตางๆหลายๆทาง เชน แผนพับ โฆษณาทางโทรทัศน และขอท่ี 23 ผลิตภัณฑท่ีมีการใหขอมูลทาง

เว็บไซต 
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ปจจัยท่ี 5 ดานการจัดจําหนาย: ขอ 6 ราคาผลิตภัณฑกันแดดมีความเหมาะสมกับ

ปริมาณการบรรจุ ขอ 9 การจัดเรียงผลิตภัณฑใหเปนท่ีสะดุดตาและสังเกตเห็นไดงาย และขอ 10 

ความทันสมัยและความนาเช่ือถือของสถานท่ีจัดจําหนาย 

ปจจัยท่ี 6 ดานความเช่ือและทัศนคต:ิ ขอ 7 คาประสิทธิภาพในการปกปองแสงแดด 

(คา SPF) ขอ 8 การหาซ้ือผลิตภัณฑไดงายและสะดวก และขอ 19 การท่ีเช่ือวาผูท่ีอยูกลางแดดจัด

จําเปนตองใช/ซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

ปจจัยท่ี 7 ดานราคา: ขอ 5 ผลิตภัณฑกันแดดมีราคาแพง 
 

หลังจากท่ีไดมีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี Factor Analysis แลว นําปจจัยท้ัง 7 ปจจัยไป

ใชรวมในการหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด โดยใชวิธีวิเคราะห

การถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) มีการดําเนินการ ดังนี ้

กําหนดให ตัวแปรตาม (y) คือ y1 = ซ้ือ  และ y2 = ไมซ้ือ 

             ตัวแปรอิสระ ( x1) คือ คณะท่ีเรียน 

                  ตัวแปรอิสระ (x2) คือ ระดับผลการเรียน 

                  ตัวแปรอิสระ (x3) คือ รายรับเฉล่ียตอเดือน 

             ตัวแปรอิสระ ( x4) คือ ซ้ือหรือไมซ้ือ 

                  ตัวแปรอิสระ (x5) คือ การรับรูตรายี่หอ 

                  ตัวแปรอิสระ (x6) คือ ระดับความรู 

                  ตัวแปรอิสระ (x7) คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

                  ตัวแปรอิสระ (x8) คือ ปจจัยดานจิตวิทยา 

                  ตัวแปรอิสระ (x9) คือ ปจจัยดานสงเสริมการขาย 

                  ตัวแปรอิสระ (x10) คือ ปจจัยดานเทคโนโลย ี

                  ตัวแปรอิสระ (x11) คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

                  ตัวแปรอิสระ (x12) คือ ปจจัยดานความเช่ือและทัศนคต ิ

                  ตัวแปรอิสระ (x13) คือ ปจจัยดานราคา 

1. ตัวแปรอิสระ (X) เปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Norminal Scale) ท่ีเปนแบบ

ตัวแปรทวิ มีคา 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง (Interval Scale) หรืออยูใน

สเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา

Multicollinearity โดยทําการทดสอบ Spearman เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดย

พิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถ
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นํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสได ตัวแปรอิสระท่ีไมมีความสัมพันธกัน ไดแก ( x1), (x6), (x7), 

(x8), (x9), (x10), (x11), (x12), (x13)  

3. ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมีอยางนอย 2 กลุม คือ ซ้ือ กับ ไมซ้ือ 

4. ใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ เนื่องจาก p = 9 

ดังนั้น 30p = 30(9) = 270  ในท่ีนี้ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางจํานวน 400 คนซ่ึงใชขนาดตัวอยางมากกวา 

30p 

เม่ือนําตัวแปรอิสระทําการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ไดผลการวิเคราะห ดังนี ้
 

ตารางที ่10 แสดง Model Summary 
 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell  

R Square 

Nagelkerke  

R Square 

1 372.756 .040 .064 

2 363.232 .062 .100 
 

ในตาราง Model Summary คา R-Square ท่ีไดเทากับ 0.100 แสดงวา Model สามารถ

อธิบายความผันแปรของขอมูลได 10% 
 

ตารางที ่11 แสดง Hosmer and Lemeshow Test 
 

Step Chi-square df Sig. 

1 6.851 8 .553 

2 11.614 8 .169 
 

ตาราง Hosmer and Lemeshow Test ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ

ถดถอยโลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐาน คือ 

H0 :   สมการเหมาะสม 

H1 :   สมการไมเหมาะสม 

และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ท่ีมีคา 11.614 และมีคา Sig. = .169 ซ่ึงมากกวา 

0.05 จึงยอมรับ H0   แสดงวาสมการมีความเหมาะสม 
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ตารางที ่12 แสดง Classification Table 
 

Observed 

การพยากรณ 

ซ้ือ เปอรเซ็นตของการ

พยากรณถูกตอง ซ้ือ ไมซ้ือ 

Step 1 ซ้ือ ซ้ือ 324 0 100.0 

  ไมซ้ือ 74 2 2.6 

 Overall Percentage   81.5 

Step 2 ซ้ือ ซ้ือ 323 1 99.7 

  ไมซ้ือ 65 11 14.5 

 Overall Percentage   83.5 
 

ในตาราง Classification Table เปนตารางพิจารณาถึงความเช่ือถือไดของการพยากรณ 

จะพบวากลุมตัวอยางเลือกเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 324 คน  แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการ

แลวจะสามารถพยากรณไดวาเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 323 คน นั่นคือ พยากรณถูกตอง

เทากับ 99.7% และ กลุมตัวอยางเลือกไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 76 คน แตเม่ือนําตัวแปร

เขาสมการแลวจะสามารถพยากรณไดวาไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 65 คน ซ่ึง พยากรณ

ถูกตอง เทากับ 14.5% ซ่ึงรวมเฉล่ียท้ังหมดแลวมีเปอรเซ็นของการพยากรณถูกตองเทากับ 83.5%  
 

ตารางที ่13 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ  
 

  B Wald df Sig. 

x7 -.476 .128 1 .000 

x8 -.382 .125 1 .002 

คาคงท่ี -1.552 .137 1 .000 
 

จากตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธของตัวแปรตางๆ ท่ีประมาณได ( B) และ

คาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสเพื่อการพยากรณการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกัน

แดด  ตัวแปรอิสระ(x7) ปจจัยดานผลิตภัณฑ และตัวแปรอิสระ (x8) ปจจัยดานจิตวิทยา เปนตัวแปรท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

จากคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดจากโปรแกรม สามารถเขียนเปนสมการการถดถอยโล

จิสติกส พยากรณการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดด ไดดังนี ้
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Ze1

1
    prob(y) −+
=  

 

โดยท่ี  z    =    -1.552 - .476(x7) - .382(x8) 
 

ส่วนที ่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของ

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทําการศึกษาวิเคราะหจาก

กลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 324 คน 
 

ตารางที ่14 แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดท่ีผูบริโภคไดรับกอนการตัดสินใจซ้ือ 
 

แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

เพื่อน 180 55.60 

บุคคลในครอบครัว 90 27.80 

พนักงานขาย 117 36.10 

ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ 83 25.60 

บทความทางโทรทัศน วิทย ุ 183 56.50 

บทความทางนิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ 130 40.10 

อ่ืนๆ 8 2.50 
 

จากตารางท่ี 14 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ

ไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากบทความทางโทรทัศนและวิทยุมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

56.50 รองลงมาไดรับความรูจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 55.60 และไดรับจากบทความทางนิตยสาร 

วารสาร ส่ิงพิมพ คิดเปนรอยละ 40.10 
 

ตารางที ่15 เหตุผลของการเลือกคุณสมบัติท่ีเลือกใชผลิตภัณฑกันแดด 
 

เหตุผลของการเลือกคุณสมบัติ จํานวน รอยละ 

เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV 236 72.80 

เพื่อปองกันฝาและกระ 24 7.40 

เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า 58 17.90 

เพื่อใหความชุมช้ืนกับผิว 6 1.90 

รวม 324 100.00 
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จากตารางท่ี 15 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน  324 คน สวนใหญ

คุณสมบัติท่ีเลือกใชผลิตภัณฑกันแดด เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV คิดเปนรอยละ 72.80 รองลงมา

เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า คิดเปนรอยละ 17.90 และเพื่อปองกันฝา และกระ คิดเปนรอยละ 7.40 
 

ตารางที ่16 บุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

บุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ จํานวน รอยละ 

ตนเอง 252 77.80 

สมาชิกในครอบครัว 43 13.30 

เพื่อน 13 4.00 

พนักงานขาย 11 3.40 

อ่ืนๆ 5 1.50 

รวม 324 100.00 
 

จากตารางท่ี 16 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ

บุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 77.80 

รองลงมาเปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 13.30 และเพื่อน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่17 ยี่หอท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

ยี่หอท่ีเคยซ้ือ จํานวน รอยละ 

นีเวีย 263 81.20 

วาสลีน 190 58.60 

เคเอ 44 13.60 

ซีแคร 33 10.20 

บานานา โบท 75 23.10 

การนิเย 85 26.20 

อ่ืนๆ 47 14.50 
 

จากตารางท่ี 17 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญซ้ือ

ผลิตภัณฑกันแดดยี่หอนีเวียมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.20 รองลงมาซ้ือยี่หอวาสลีน คิดเปนรอยละ 

58.60 และยี่หอการนิเย คิดเปนรอยละ 26.20 ตามลําดับ 
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ตารางที ่18 คา  SPF ท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดในการปกปองผิวจากแสงแดด 
 

คา SPF ท่ีเลือกซ้ือ จํานวน รอยละ 

SPF 15 59 18.20 

SPF 30 154 47.50 

SPF 50 100 30.90 

อ่ืนๆ 11 3.40 

รวม 324 100.00 
 

จากตารางท่ี 18 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ

เลือกใชคา SPF 30 คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาเลือกใชคา SPF 50 คิดเปนรอยละ 30.90 และ

เลือกใชคา SPF 15 คิดเปนรอยละ 18.20 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่19 ลักษณะการใชผลิตภัณฑกันแดด 
 

ลักษณะการใช จํานวน รอยละ 

ประจํา 230 71.00 

ไมประจํา 94 29.00 

รวม 324 100.00 
 

จากตารางท่ี 19 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญจะ

ใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา คิดเปนรอยละ 71.00 และใชผลิตภัณฑกันแดดไมเปนประจํา คิด

เปนรอยละ 29.00 
 

ตารางที ่20 บริเวณท่ีทาผลิตภัณฑกันแดด 
 

บริเวณท่ีทาผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 
ใบหนา 248 76.50 

แขน 255 78.70 

ขา 215 66.40 

อ่ืนๆ 10 3.10 
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จากตารางท่ี 20 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญใช

ทาบริเวณแขน คิดเปนรอยละ 78.70 รองลงมาใชทาบริเวณใบหนา คิดเปนรอยละ 76.50 และบริเวณ

ขา คิดเปนรอยละ 66.40 
 

ตารางที ่21 ราคาเฉล่ียตอขวดคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

ราคาเฉล่ียตอขวด จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 200 บาท 65 20.10 

201-400 บาท 184 56.80 

401-600 บาท 62 19.10 

601 บาทข้ึนไป 13 4.00 

รวม 324 100.00 
 

จากตารางท่ี 21 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญมี

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดตอคร้ัง มีราคาเฉล่ียตอขวดตั้งแต 201-400 บาท คิดเปนรอยละ 

56.80 รองลงมามีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดตอคร้ังต่ํากวา 200 บาท คิดเปนรอยละ 20.10 

และมีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดตอคร้ัง มีราคาเฉล่ียตอขวดตั้งแต 401-600 บาท คิดเปน

รอยละ 19.10 
 

ตารางที ่22 สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา 
 

สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

ซูเปอรมารเก็ต เชน tops 51 15.70 

รานสะดวกซ้ือหรือรานคาปลีก เชน 7-Eleven 22 6.80 

หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน,เซ็นทรัล 78 24.10 

ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus 84 25.90 

รานคาเฉพาะอยาง เชน Watson,บูท 77 23.80 

สถานเสริมความงาม 5 1.50 

คลินิกรักษาผิวหนัง 5 1.50 

พนักงานขายตรง 1 0.30 

อ่ืนๆ 1 0.30 

รวม 324 100.00 
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จากตารางท่ี 22 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ

สถานท่ีท่ีไปซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา คือ ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus คิดเปน

รอยละ 25.90 รองลงมา คือ ท่ีหางสรรพสินคา เชน โรบินสัน,เซ็นทรัล คิดเปนรอยละ 24.10 และ ท่ี

รานคาเฉพาะอยาง เชน Watson,บูท คิดเปนรอยละ 23.80 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่23 ส่ือโฆษณาท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

ส่ือโฆษณาท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 239 73.80 

นิตยสาร 58 17.90 

แผนพับ/โบวชัวร 11 3.40 

หนังสือพิมพ 2 0.60 

ปายโฆษณา 11 3.40 

อ่ืนๆ 3 0.90 

รวม 324 100.00 
 

จากตารางท่ี 23 พบวากลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.80 

รองลงมา คือ ส่ือโฆษณาทางนิตยสาร คิดเปนรอยละ 17.90 และส่ือโฆษณาทางแผนพับ/โบวชัวร

และปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 3.40 ตามลําดับ 
 

ส่วนที ่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผูท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑ

กันแดด โดยทําการศึกษาวิเคราะหจากกลุมตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 76 คน 
 

ตารางที ่24 สาเหตุท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

สาเหตุท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

ไมมีความจําเปน 31 40.80 

ไมมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 7 9.20 

ราคาแพง 26 34.20 

ไมสามารถกันแดดไดจริง 12 15.80 

รวม 76 100.00 
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จากตารางท่ี 24 พบวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน

ใหญ สาเหตุท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเพราะไมมีความจําเปน คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมาสาเหตุ

ท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเพราะราคาแพง คิดเปนรอยละ 34.20 และเพราะไมสามารถกันแดดได

จริง คิดเปนรอยละ 15.80 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่25 แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดท่ีผูท่ีไมเคยซ้ือเคยไดรับ 
 

แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

เพื่อน 34 44.70 

บุคคลในครอบครัว 18 23.70 

พนักงานขาย 30 39.50 

ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ 12 15.80 

บทความทางโทรทัศน วิทย ุ 48 63.20 

บทความทางนิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ 15 19.70 

อ่ืนๆ 1 1.3 
 

จากตารางท่ี 25 พบวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน

ใหญเคยไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากบทความทางโทรทัศนและวิทยุมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 63.20 รองลงมาเคยไดรับความรูจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 44.70 และเคยไดรับจากพนักงาน

ขาย คิดเปนรอยละ 39.50 
 

ตารางที ่26 ความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต 
 

ความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต จํานวน รอยละ 

ซ้ือ 21 27.60 

ไมซ้ือ 21 27.60 

ไมแนใจ 34 44.80 

รวม 76 100.00 
 

จากตารางท่ี 26 พบวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน

ใหญมีความคิดท่ียังไมแนใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต คิดเปนรอยละ 44.80 

รองลงมา คือ ซ้ือกับไมซ้ือ คิดเปนรอยละ 27.60 
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ตารางที ่27 สาเหตุท่ีทําใหหันมาซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 
 

สาเหตุท่ีทําใหหันมาซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จํานวน รอยละ 

เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV 35 46.10 

เพื่อปองกันการเกิดร้ิวรอย 1 1.30 

เพื่อปองกันฝา และกระ 11 14.50 

เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า 29 38.10 

รวม 76 100.00 
 

จากตารางท่ี 27 พบวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน

ใหญ สาเหตุท่ีจะทําใหหันมาซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเพราะเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV คิดเปนรอยละ 

46.10 รองลงมา คือ เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า คิดเปนรอยละ 38.10 และเพื่อปองกันฝา และกระ คิด

เปนรอยละ 14.50 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่28 การปฏิบัติตนในการปกปองผิวจากแสงแดดหากไมใชผลิตภัณฑ 
 

การปฏิบัติตน จํานวน รอยละ 

สวมเส้ือแขนยาว 51 67.10 

กางรม 40 52.60 

ทาโลช่ันบํารุงผิวธรรมดา 56 73.70 

ปลอยตามธรรมชาติ 8 10.50 

อ่ืนๆ 1 1.30 
 

จากตารางท่ี 28 พบวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน

ใหญมีการปฏิบัติตนในการปกปองผิวจากแสงแดดโดยวิธีการทาโลช่ันบํารุงผิวธรรมดา คิดเปนรอย

ละ 73.70  รองลงมา คือ การสวมเส้ือแขนยาว คิดเปนรอยละ 67.10 และการกางรม คิดเปนรอยละ 

52.60 ตามลําดับ 



 

 42 

บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของ

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลจาก

กลุมตัวอยางนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยใชเวลาทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน 

ในการศึกษาขอมูล ครอบคลุมดวยสาระดังนี้ คือ วัตถุประสงค ระเบียบวิธีการวิจัย สรุปผลการวิจัย 

ขอคนพบและขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษา

หญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามา

สรุปผล ดังนี้ 

จากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท้ังหมด 400 คน พบวามีนักศึกษาหญิงคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจํานวน 30 คน คณะวิทยาการจัดการจํานวน 303 คน และคณะ

เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร จํานวน 67 คน สวนใหญมีระดับผลการเรียน 2.00-3.20 รองลงมา คือ 

ระดับผลการเรียน 3.20-4.00  และมีระดับผลการเรียนต่ํากวา 2.00  ตามลําดับ ดานรายรับของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับเฉล่ียตอเดือน 2,501 – 5,200 บาท โดยนักศึกษา

หญิงเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑกันแดดมากกวาท่ีจะไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด และสวนใหญรูจัก

ผลิตภัณฑกันแดดยี่หอนีเวีย รองลงมา คือ ยี่หอวาสลีน และยี่หอการนิเย ตามลําดับ ผลการวิจัย

ทางการวัดระดับความรู พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดอยูใน

ระดับปานกลาง ( 5 – 8 คะแนน ) รองลงมาคือ มีความรูอยูในระดับนอย ( 1 – 4 คะแนน ) และมี

ความรูอยูในระดับมาก ( 9 – 12 คะแนน )มีจํานวนนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยท่ี สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด คือ 

ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย ความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑกันแดด ผลิตภัณฑสามารถ

ปกปองแสงแดดไดจริง ผลิตภัณฑไดรับการรับรองคุณภาพท่ีมีช่ือเสียง และความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย การ 
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ไดรับคําแนะนําของบุคคลรอบขาง ความนิยมในการใชผลิตภัณฑกันแดด สภาพผิวของแตละคน 

และการคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทําใหผิวขาวข้ึน สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกันแดด ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีซ้ือผลิตภัณฑกัน

แดดจํานวน 324 คน สวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดกอนการตัดสินใจซ้ือจาก

บทความทางโทรทัศนและวิทยุมากท่ีสุด รองลงมาไดรับความรูจากเพื่อน และไดรับจากบทความ

ทางนิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ตามลําดับ คุณสมบัติท่ีเลือกใชผลิตภัณฑกันแดด เพื่อปองกันผิวจาก

รังสี UV รองลงมาเพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า และเพื่อปองกันฝา และกระ บุคคลท่ีมีสวนสําคัญใน

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดดดวยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาเปนสมาชิกในครอบครัว และ

เพื่อน ตามลําดับ ยี่หอท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑกันแดดยี่หอนีเวียมากท่ีสุด

รองลงมา ซ้ือยี่หอวาสลีน และยี่หอการนิเย ตามลําดับ  โดยเลือกใชคา SPF 30 รองลงมาเลือกใชคา 

SPF 50 ความถ่ีของการใชผลิตภัณฑกันแดด สวนใหญจะใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา บริเวณท่ี

ทาผลิตภัณฑกันแดดสวนใหญใชทาบริเวณแขน รองลงมาใชทาบริเวณใบหนา และบริเวณ ขา 

ตามลําดับ โดยมีปริมาณคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดมีราคาเฉล่ียตอขวดตั้งแต 201-400 

บาท รองลงมาต่ํากวา 200 บาท สถานท่ีท่ีไปซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเปนประจําคือ ซูเปอรเซ็นเตอร 

เชน Big C, Tesco Lotus รองลงมา คือ ท่ีหางสรรพสินคา เชน โรบินสัน,เซ็นทรัล  ส่ือโฆษณาท่ี

เกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด โดยจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด

จากส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาเปนส่ือจากนิตยสาร 

พฤติกรรมการบริโภคของผูท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด ผลการวิจัยพบวา กลุม

ตัวอยางท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวนใหญเคยไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

กันแดดจากบทความทางโทรทัศนและวิทยุมากท่ีสุด รองลงมาเคยไดรับความรูจากเพื่อน และเคย

ไดรับจากพนักงานขาย ตามลําดับ สาเหตุท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเพราะไมมีความจําเปน 

รองลงมาสาเหตุท่ีไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเพราะราคาแพง และเพราะไมสามารถกันแดดไดจริง 

ตามลําดับ ความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต สวนใหญมีความคิดท่ียังไมแนใจ รองลงมา 

คือ ซ้ือ สาเหตุท่ีจะทําใหหันมาซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเพราะเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV รองลงมา คือ 

เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า และเพื่อปองกันฝา และกระ ตามลําดับ  การปฏิบัติตนในการปกปองผิว

จากแสงแดดหากไมใชผลิตภัณฑ สวนใหญใชวิธีการทาโลช่ันบํารุงผิวธรรมดา รองลงมา คือ การ

สวมเส้ือแขนยาว และการกางรม ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

จากการสรุปผลการวิจัย ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นท่ีนาสนใจนํามา

อภิปรายผล ดังตอไปนี ้

ดานความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยางนั้น จากผลการวิจัย กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง และผลของการวิเคราะห Logistic Regression 

Analysis ความรูเปนปจจัยท่ีไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด จากขอสังเกตของ

นักวิจัย พบวา นักศึกษาหญิง ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีลักษณะ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑโดยไดรับคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง เชน เพื่อน  หรือซ้ือตามเพื่อน

ตามกระแสนิยม และนักศึกษาอยูในชวงของวัฏจักรชีวิตวัยรุนหนุมสาวพฤติกรรมการซ้ือก็จะเปน

ผูนําความคิดทางดานแฟช่ัน มีภาระนอย และมักใชจายในส่ิงท่ีกอใหเกิดความสนุกสนาน 

สะดวกสบายแกตนเอง จึงทําใหในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด กลุมตัวอยางไมมี

การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนการซ้ือผลิตภัณฑและนําประสบการณท่ีเคยใชผลิตภัณฑ

มากอนไปประยุกตใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของคอตเลอร 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยาง โดยนักศึกษาหญิงเลือกท่ีจะ

ซ้ือผลิตภัณฑกันแดดมากกวาท่ีจะไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด เนื่องจากความรุนแรงของแสงแดดท่ีมี

มากข้ึนและอากาศรอน การใชผลิตภัณฑกันแดดจึงเปนทางเลือกยอดนิยมอยางหนึ่งท่ีจะชวยในการ

ปกปองผิวจากแสงแดดของนักศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายของตลาดผลิตภัณฑกันแดด โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดดวยตนเอง ยี่หอท่ีกลุมตัวอยางซ้ือ คือ นีเวีย จะใช

ผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา กลุมตัวอยางนิยมท่ีจะเลือกใชคุณสมบัติเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV 

โดยไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากโทรทัศนมากท่ีสุด ซ่ึงผลงานวิจัยนี้ มีความสอดคลองกันกับ

งานวิจัยของ รุงทิวา กัลยาบาล (2548)  

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของคอตเลอร ซ่ึงเปนทฤษฎีในการศึกษาหาเหตุจูงใจท่ี

ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยท่ีเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุนท่ีทําใหผูซ้ือเกิดความ

ตองการ ส่ิงกระตุนจะผานเขามาในความนึกคิดของผูซ้ือ และความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือก็จะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซ้ือและนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ โดยจุดเร่ิมตนของทฤษฎีพฤติกรรม

ผูบริโภคอยูท่ีมีส่ิงกระตุนใหเกิดความตองการกอน ซ่ึงคําตอบจากผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยาง คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ซ่ึง

ตามทฤษฎีกลาววา เปนส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีกอใหเกิดความตองการเกี่ยวของกับสวนประสม

ทางการตลาด การพัฒนาสวนประกอบตางๆของผลิตภัณฑเพื่อดึงดูดความตองการของลูกคา โดย

กลุมตัวอยางนั้นใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑกันแดด ผลิตภัณฑนั้นๆมี
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ประสิทธิภาพสามารถปกปองแสงแดดไดจริง ผลิตภัณฑกันแดดตองไดรับการรับรองคุณภาพจาก

สถาบันท่ีมีช่ือเสียง และการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย   หลายขนาด เชน ผลิตภัณฑ

ใชทาบริเวณหนา ผลิตภัณฑใชทารางกาย เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีกลุมปจจัยทางดานจิตวิทยา เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด

ของกลุมตัวอยางในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ เปนปจจัยภายในตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือและการใช โดยกลุมตัวอยางจะตองไดรับคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง เชน เพื่อน 

ครอบครัว ความนิยมในการใชผลิตภัณฑกันแดด ท่ีสอดคลองในเร่ืองของทัศนคติ การคิดวาสภาพ

ผิวของแตละคนท่ีแตกตางกัน เชน ผิวคลํ้างายไวตอแดด ทําใหมีความจําเปนตองใชผลิตภัณฑกัน

แดด และการท่ีเช่ือวาผลิตภัณฑกันแดดนั้นมีสวนทําใหผิวขาวข้ึน  ดังนั้น ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ

และปจจัยดานจิตวิทยา จึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษา

หญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิงบางคน คิดวาผลิตภัณฑกัน

แดดนั้นมีราคาท่ีสูงมากเกินไปไมเหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ อีกท้ังยังไมคอยมีประสิทธิภาพใน

การปกปองแสงแดด ทําใหมีความรูสึกส้ินเปลืองเงินในการซ้ือแตละคร้ัง ซ่ึงเปนอุปสรรคในการ

ตัดสินใจซ้ือ ผูวิจัยเห็นวา การเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดควรท่ีจะตองมีการศึกษาขอมูลบนฉลาก

อยางละเอียดกอนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและตรง

กับวัตถุประสงคการใชของผูซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี ้

1.ในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง

เดียว ซ่ึงอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหได

ผลงานวิจัยท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 

2.การวิจัยคร้ังนี้ เกิดปญหาในการออกแบบสอบถาม คือ ตัวแปรอิสระบางตัวไมมีการ

แจกแจงแบบปกติ ทําใหผลของการเก็บรวบรวมขอมูลไมผานขอกําหนดของการนํามาวิเคราะหดวย

วิธีการวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคในการศึกษา จึงตอง

นําขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมนํามาวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยโลจิสติกส(Logistic Regression 

Analysis) แทน ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรออกแบบสอบถามใหดี ใหตัวแปรแตละตัวมีการ
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แจกแจงแบบปกติ เพื่อท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant 

Analysis) และไดผลการวิจัยท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.การทําวิจัยคร้ังนี้ ตัวแปรในการนํามาออกแบบสอบถามอาจจะไมครอบคลุมทุกตัว 

จึงทําใหผลการวิจัยท่ีไดไมคอยนาเช่ือถือ ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรจะออกแบบสอบถาม

ใหครอบคลุมทุกตัวแปรท่ีกําหนดไว เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีสมบูรณและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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เลขที่.............. 

แบบสอบถาม 
เร่ือง การศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์กนัแดด 

ของนักศึกษาหญงิ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

วตัถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง 

 2.เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง 

 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสอบถาม แบงออกเปน 6 สวน คือ 

 สวนท่ี 1   ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2   ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด 

สวนท่ี 3   ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

สวนท่ี 4   สําหรับผูท่ีซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

สวนท่ี 5   สําหรับผูท่ีไมเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

สวนท่ี 6   ปญหาและขอเสนอแนะ 

2. โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง  ท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

3. ขอมูลในแบบสอบถามท้ังหมดจะเก็บรักษาไวเปนความลับ 
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โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ทีต่รงกบัตัวท่านมากทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. คณะ 

 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

 วิทยาการจัดการ  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ระดับผลการเรียน 

  ต่ํากวา 2.00   2.00-3.20   3.20-4.00  

3. รายรับเฉล่ีย.....................................บาท/เดือน 

4. คุณซ้ือผลิตภัณฑกันแดดหรือไม 

  ซ้ือ    ไมเคยซ้ือ  

5. คุณรูจักผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีจําหนายในตลาด ยี่หอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  นีเวีย   วาสลีน   เคเอ    

 ซีแคร   บานานา โบท  การนิเย   

 อ่ืนๆ.................... 

 
ส่วนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์กนัแดด 

1. SPF คืออะไร 

  ตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวไหมจากแสงแดด UVB  
 ตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวคลํ้าจากแสงแดด UVA  
 แสงซ่ึงผานมายังพื้นโลก มีความยาวคล่ืน 320 - 400 nm  

 แสงซ่ึงผานมายังพื้นโลก  มีความยาวคล่ืน 290 – 320 nm 

2. คาของตัวเลขท่ีตามหลัง SPF  คือ อะไร 

  จํานวนเทาของระยะเวลาท่ีเราจะอยูทามกลางแสงแดดไดโดยไมเกิดการไหมแดด 

  ตัวเลขท่ีบอกความสามารถในการปองกันแสงแดด 

  ปริมาณสารเคมีท่ีผสมอยูในครีมกันแดด 

  ประสิทธิภาพในการปกปองแสงแดด 

3. คา SPF มีการแบงระดับไวกี่ระดับ 

  2 ระดับ    3 ระดับ   

 4 ระดับ    5 ระดับ 
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4. ทานคิดวาการเลือกใชผลิตภัณฑกันแดดควรมีคา SPF อยางต่ําเทาไหร 

   SPF 15    SPF 30 

 SPF 45    SPF 50 

5. คาการปกปองรังสี UVA ซ่ึงมักจะบงบอกไวดวยคําวาอะไร 

  SPF     PA หรือ PPD  

  water resistant   water proof 

6. ผลิตภัณฑท่ีปกปองอันตรายและลดความเขมของสีผิวจากแสงแดด เรียกวา อะไร 

   Sun Tan     Sun Screen 

  Inorganic sunscreen     Organic sunscreen 

7. ทานคิดวาควรทาผลิตภัณฑกันแดดกอนออกแดดกี่นาที 

  5-10 นาที    15-30 นาที 

  30-50 นาที    1 ช่ัวโมง 

8. กฏท่ีดีท่ีสุดในการใชผลิตภัณฑกันแดด ควรทาซํ้าทุกๆกี่ช่ัวโมง 

  1-2 ช่ัวโมง    3-4 ช่ัวโมง 

  5-6 ช่ัวโมง    7-8 ช่ัวโมง 

9. ผลิตภัณฑกันแดดท่ีสามารถกันน้ําได มักจะบงบอกไวดวยคําวาอะไร 

  SPF     PA หรือ PPD  

  water resistant/ water proof  Sun Screen 

10. ถา ออกกําลังกายกลางแจง มีเหงื่อ วายน้ํา ทํางานกลางแดด  ควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด

อยางไรใหหมาะสม 

  มีความคงทนตอแสงแดด  

 ใช SPF ท่ีสูงข้ึนและเลือกประเภทท่ีกันน้ําได  

 มีการับรองจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียง  

 เลือกผลิตภัณฑท่ีระบุคําวา SUN TAN 

11. คุณคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีประโยชนในดานใดมากท่ีสุด 

  เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV  เพื่อลดร้ิวรอยกอนวัย 

  เพื่อผิวท่ีขาวข้ึน   เพื่อใหความชุมช้ืนกับผิว 

12. คุณคิดวาหากไมใชผลิตภัณฑกันแดด จะกอใหเกิดผลเสียกับผิวหนังอยางไร 

  ผิวขาดความชุมช้ืน   ผิวหมองคลํ้า 

  ร้ิวรอยแกกอนวัย   เปนมะเร็งผิวหนัง 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์กนัแดด 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑกันแดด 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

ไม

แนใจ 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

1.ความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑกันแดดมี

สวนท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

     

2.ผลิตภัณฑกันแดดสามารถปกปอง

แสงแดดไดจริง 

     

3.ผลิตภัณฑท่ีทานรูจักไดรับการรับรอง

คุณภาพจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 

     

4.ความหลากหลายของผลิตภัณฑมีสวน

ทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     

5.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีราคาแพง      

6.ทานคิดวา ราคาผลิตภัณฑกันแดด

เหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ  

     

7.ทานคิดวา คาประสิทธิภาพในการ

ปกปองแสงแดด(คา SPF)มีสวนในการ

ตัดสินใจซ้ือ 

     

8.ทานหาซ้ือผลิตภัณฑไดงายและสะดวก      

9.ทานคิดวา การจัดเรียงผลิตภัณฑกัน

แดดใหเปนท่ีสะดุดตาและสังเกตเห็นได

งายมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือ 

     

10.ทานคิดวาความทันสมัยและความ

นาเช่ือถือของสถานท่ีจัดจําหนาย มีสวน

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     

11.ทานคิดวาผลิตภัณฑท่ีมีการโฆษณา

ทางส่ือตางๆท่ีนาสนใจมีสวนในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     

12.การแจกผลิตภัณฑตัวอยางและการ

ทดลองใชมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑกันแดด 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

ไม

แนใจ 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

13.การมีพนักงานขายใหความรูและ

คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของทาน 

     

14.ทานคิดวาการจําหนายสินคาแบบเปน

แพ็คเกจ หรือแถมสินคาท่ีใชประโยชน

รวมกันกับผลิตภัณฑกันแดดสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     

15.คําแนะนําของบุคคลรอบขางมีผลตอ

การเลือกตอการตัดสินใจซ้ือ 

     

16.ทานคิดวา ความนิยมในการใช

ผลิตภัณฑกันแดด มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือ 

     

17.ทานคิดวาสภาพผิวของทาน มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือ 

     

18.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทํา

ใหทานผิวขาวข้ึน 

     

19.ทานเช่ือวาผูท่ีอยูกลางแดดจัด

จําเปนตองใช/ซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

     

20.ทานคิดวาการไดใชผลิตภัณฑใหมๆมี

สวนตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 

     

21.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดท่ีมี

โปรโมช่ันตางๆท่ีนาสนใจ เชน ลด แลก 

แจก แถม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     

22.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดท่ีมี

โฆษณาผานส่ือตางๆหลายๆทาง เชน 

แผนพับ โฆษณาทางโทรทัศน  มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ผลิตภัณฑกันแดด 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

ไม

แนใจ 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

23.ทานคิดวาผลิตภัณฑท่ีมีการใหขอมูล

ทางเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     

 

ส่วนที ่4 สําหรับผู้ทีซ้ื่อผลติภัณฑ์กนัแดด 

1. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เพื่อน    บุคคลในครอบครัว 

  พนักงานขาย    ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ 

  บทความทางโทรทัศน วิทยุ  บทความทางนิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ   

 อ่ืนๆ..................................... 

2.คุณสมบัติท่ีทานเลือกใชผลิตภัณฑกันแดด ดวยเหตุผลใด 

  เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV  เพื่อปองกันฝา และกระ 

  เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า  เพื่อใหความชุมช้ืนกับผิว    

 อ่ืนๆ.................................. 

3.บุคคลใดท่ีมีสวนสําคัญสําหรับทานในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดดมากท่ีสุด 

  ตนเอง    สมาชิกในครอบครัว    

 เพื่อน    พนักงานขาย    

 อ่ืนๆ................................... 

4.ทานเคยซ้ือผลิตภัณฑกันแดดยี่หอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  นีเวีย    วาสลีน    เคเอ  

  ซีแคร    บานานา โบท   การนิเย 

  อ่ืนๆ................................... 

5.ปกติทานใช SPF (Sun Protection Factor)  ของผลิตภัณฑกันแดด ในการปกปองผิวจากแสงแดด

เทาใด 

 SPF 15    SPF 30   

 SPF 50    อ่ืนๆ......................... 

6.ทานใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจําทุกวันหรือไม 

  ประจํา    ไมประจํา 
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7.ทานมักใชผลิตภัณฑกันแดดทาบริเวณสวนใดของรางกาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ใบหนา    แขน 

 ขา     อ่ืนๆ........................... 

8.ผลิตภัณฑกันแดดท่ีทานเลือกซ้ือมีราคาเฉล่ียตอขวดเทาไหร 

  ต่ํากวา 200 บาท  201-400บาท 

 401-600บาท    601 บาทข้ึนไป 

9.สถานท่ีใดท่ีทานไปซ้ือผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา 

 ซูเปอรมารเก็ต เชน tops   

รานสะดวกซ้ือหรือรานคาปลีก เชน แฟมิล่ี มารท , 7-Eleven  

 หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน ,เซ็นทรัล  

 ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C ,Tesco Lotus , คาฟูร   

 รานคาเฉพาะอยาง เชน Watson, บูท  

 สถานเสริมความงาม   

 คลินิกรักษาผิวหนัง    

 พนักงานขายตรง   

 อ่ืนๆ................................. 

10.ส่ือโฆษณาใดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

  โทรทัศน    นิตยสาร    แผนพับ/โบวชัวร 

 หนังสือพิมพ    ปายโฆษณา    อ่ืนๆ................. 

ส่วนที ่5 สําหรับผู้ทีไ่ม่เคยซ้ือผลติภัณฑ์กนัแดด 

1.ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เพื่อน    บุคคลในครอบครัว 

  พนักงานขาย    ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ 

  บทความทางโทรทัศน วิทยุ  บทความทางนิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ  

 อ่ืนๆ..................................... 

2. สาเหตุสําคัญท่ีทานไมซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

   ไมมีความจําเปน   ไมมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

  ราคาแพง    ไมสามารถกันแดดไดจริง 

3. ทานมีความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑกันแดด ในอนาคตหรือไม 

  ซ้ือ     ไมซ้ือ    ไมแนใจ 
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4.สาเหตุสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหทานหันมาซ้ือผลิตภัณฑกันแดด 

  เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV  เพื่อปองกันการเกิดร้ิวรอย 

  เพื่อปองกันฝาและกระ  เพื่อปองกันผิวหมองคลํ้า 

  เพื่อใหความชุมช้ืนกับผิว  อ่ืนๆ...................................... 

5. ปกติทานปฏิบัติตนอยางไรในการปกปองผิวจากแสงแดด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  สวมเส้ือแขนยาว   กางรม   

 ทาโลช่ันบํารุงผิวธรรมดา  ปลอยตามธรรมชาติ   

 อ่ืนๆ.....................................  

ส่วนที ่6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ท่ีทานไดสละเวลาอันมีคาของทานเพื่อใชในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาว สุกัญญา   รอดโต 

ท่ีอยู   18 หมู 4 ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 

                                  จังหวัด สมุทรสงคราม 75120 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2545 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจาก 

 โรงเรียน ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก   

โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม  

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 


