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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ของนักศึกษาหญิง
และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของ
นักศึกษาหญิง
ในการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจากนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ วิธีวิเคราะห Factor Analysis และวิธี
วิเคราะห Logistic Regression Analysis
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาหญิง สวนใหญมีระดับผลการเรียน 2.00-3.20 มีรายรับเฉลี่ย
ตอเดือน 2,500-5,200 บาท มีนักศึกษาที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดมากกวานักศึกษาที่ไมซื้อ ยี่หอที่รูจัก
มากที่สุด คือ ยี่หอนีเวีย และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
และปจจัยทางดานจิตวิทยา โดยพบวา
กลุมตัวอยางไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดทาง
โทรทัศนและวิทยุ เหตุผลที่เลือกใชผลิตภัณฑกันแดดเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV บุคคลที่มีสวน
สําคัญในการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง ยี่หอที่เคยซื้อ สวนใหญ คือ ยี่หอนีเวีย สวนใหญเลือกใช
ผลิตภัณฑกันแดดที่มีคา SPF 30 โดยกลุมตัวอยางจะใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจําทุกวัน และใช
ทาบริเวณแขน ซึ่งสวนใหญซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาเฉลี่ยตอขวดประมาณ 201-400 บาท สถานที่ที่ไป
ซื้อผลิตภัณฑเปนประจํา คือ ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus และสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศนมีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคปจจุบันสุภาพสตรีใหความสําคัญตอความสวยงามของรูปลักษณมากขึ้น ทั้งดานการ
แตงกายและดานความงาม เครื่องสําอางคจึงเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันของสุภาพสตรีที่จะชวยใน
การดูแลความสวยความงาม โดยเฉพาะผิวพรรณที่ผูหญิงมักจะใหความสําคัญดูแลพิเศษ เพราะวาการมี
ผิวพรรณที่ดีนั้นยอมบงบอกถึงการดูแลเอาใจใสตนเอง และผิวพรรณจะตองโดนแสงแดดเปนประจําซึ่ง
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ กับผิวหนังของเรา เชน ทําใหเกิดฝา กระ รอยหมองคล้ํา ริ้วรอย
แกกอนวัย รวมไปถึงมะเร็งผิวหนัง จึงทําใหสุภาพสตรีจําเปนตองดูแลเอาใจใสผิวพรรณของตนเอง เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังของเรา กอปรกับทุกวันนี้มีความกาวหนาทางวิทยาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑที่ประกอบดวยสวนผสมของสารที่มีคุณสมบัติ ใน
การปกปองผิวจากแสงแดดออกมา และพบวาในปจจุบันมีผลิตภัณฑจําหนายในทองตลาดมากมายหลาย
ชนิด ทั้งที่อยูในรูปของครีมหรือโลชั่น ทําใหแนวโนมตลาดผลิตภัณฑกันแดดมีอัตราการเติบโตที่ดี และ
ในขณะเดียวกันกลุมผูใชผลิตภัณฑกันแดดเริ่มมีอายุนอยลงจากวัยทํางานสูวัยรุนที่เปนนักศึกษา
ทั้งนี้ จากการสํารวจยอดขายของครีมกันแดดของคนไทยในป 2550 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย
2550) พบวา ยอดขายของครีมกันแดดจะมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 700-900 ลานบาท หรือยังมี
โอกาสเติบโตไดในระดับกวารอยละ 10 ตามอุปสงคภายในประเทศที่มีการขยายตัวในวงกวางในสภาวะ
แสงแดดที่มีแนวโนมจะรอนแรงมากขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันการแขงขันนาจะมีแนวโนมทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปจจัยดานตนทุนการผลิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ผูบริโภคมีความตองการสินคา
คุณภาพมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการจับจายใชสอยผูบริโภคในป 2550 เปนไปในลักษณะของการ
ประหยัดคาใชจายมากขึ้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนวิทยาเขตที่เริ่มเปดดําเนินการเรียน
การสอนมาไดไมนานมากนัก ตนไมยังไมเจริญเติบโตเทาที่ควร มีความรมรื่นภายในวิทยาเขตนอย
ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรที่อยูติดกับทะเล บริเวณรอบๆมีลักษณะเปนที่โลง จึงทําใหสภาพ
อากาศคอนขางรอนและแสงแดดมีความรอนแรงมาก อีกทั้งนักศึกษาจะตองปนจักรยานมาเรียน
ทามกลางแสงแดดเปนประจําทุกวัน จึงทําใหนักศึกษาตองหันมาใสใจดูแลผิวที่ตองโดนแสงแดดกัน
มากขึ้น ผลิตภัณฑกันแดดจึงเปนทางเลือกหนึ่งของกลุมนักศึกษาหญิงในการใชปกปองผิวจากแสงแดด
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ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวากลุมนักศึกษาหญิงมีความตองการใชผลิตภัณฑกันแดดกัน
มากขึ้น เนื่องจากการไดรับแสงแดดที่มากเกินไป อันเปนสาเหตุใหเกิดปญหาตางๆเกี่ยวกับ
ผิวพรรณ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดดของวัยรุนโดยเฉพาะสตรีนั้น
มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดด โดยเฉพาะวัยรุนที่เปนนักศึกษา เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑกันแดดใหสอดคลองกับกลุมตลาดเปาหมาย และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใช
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง
สมมติฐานของการศึกษา
1.ปจจัยดานสิ่งกระตุนทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย
และการสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยาง
2.ลักษณะของผูซื้อที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยดาน
สวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา เปนตน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของกลุม
ตัวอยาง
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกัน
แดดของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการศึกษาไว ดังตอไปนี้
1.ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีขณะกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 มีทั้งหมด 3 คณะ ไดแก คณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร มีจํานวนทั้งหมด 2,747 คน
2.กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 คน ทั้งที่เคยซื้อและยังไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด
3.ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
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3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่
จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเทคโนโลยี
3.2 ตัวแปรตาม คือ การเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด
4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2552 เปนระยะเวลา 2 เดือน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

•สิ่งกระตุนทางการตลาด
•ลักษณะของผูซื้อที่ไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆเชน
-ปจจัยวัฒนธรรม
-ปจจัยดานสังคม
-ปจจัยดานจิตวิทยา
-ปจจัยสวนบุคคล
-ปจจัยดานสถานการณ
-ปจจัยดานเทคโนโลยี

การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑกันแดด
-ซื้อ
-ไมซื้อ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง ซึ่งเปนตลาด
กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑกันแดด
2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด เพื่อนําไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค
นิยามศัพท์

ครีม หรือโลชั่นกันแดด หมายถึง ครีม หรือโลชั่นปองกันแสงจากแดด เปนสารเคมีที่มี
ฤทธิ์ ชวยปกปองผิวหนังจากแสงแดด (รุงทิวา กัลยาบาล 2548)
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สตรี หมายถึง ผูหญิงที่มีอายุระหวาง 20 – 34 ป (รุงทิวา กัลยาบาล 2548) ในที่นี้
หมายถึง นักศึกษาหญิงที่มีอายุระหวาง 17 -23 ปที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
SPF (Sun Protect factor) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงประสิทธิภาพของครีมกันแดด ในการ
ปองกันอาการแดง ซึ่งสวนใหญจะเกิดจาก UVB สามารถหาไดจากอัตราสวน ระหวางปริมาณแสง
นอยที่สุด ที่ทําใหเกิดอาการแดง หลังรับแสง 24 ชั่วโมง โดยไมทาครีมกันแดด กับปริมาณแสงนอย
ที่สุด ที่เกิดอาการแดงโดยทาครีมกันแดด ถา SPF ยิ่งสูงจะสามารถปองกันอาการแดง (sunburn) ได
ยิ่งดี (tameta 2548)
นักศึกษา หมายถึง ผูมีความรูสอบไลไดไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรูตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ซึ่งเขารับการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา. (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2552) ในที่นี้ หมายถึง นักศึกษาตั้งแตชั้น
ปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่
เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของเขา(Solomon 2002 :528, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 83)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษา
หญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ไดนําวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการศึกษาดังนี้
1.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
2.ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด
3.ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน ที่ทําใหเกิดความตองการ
ซึ่งสิ่งกระตุนจะผานเขามาในความนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ที่ผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถคาดคะเนได ความคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ และนําไปสูการ
ตอบสนองของผูซื้อ (Kotler and Armstrong 2004 : 554, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 86)
ดังภาพที่ 1
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
จุดเริ่มตนของแผนภาพนี้อยูที่มีสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการ แลวจึงทําใหเกิดการ
ตอบสนอง โมเดลนี้เรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้
1.สิ่ งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และภายนอก
รางกาย สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจใหซื้อดานเหตุผลหรือ
ดานจิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เกี่ยวของกับสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix (4Ps)) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด โดยออกแบบและพัฒนาเพื่อกระตุนและจูงใจผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสิ่ง
กระตุนทางการตลาดนี้ สามารถควบคุมได โดยการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ตองคํานึงถึง
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สิ่ งกระตุ้นภายนอก (Stimulus=S)
สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) สิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ (Other stimulus)
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price)
การจัดจําหนาย (Distribution หรือ place)
การสงเสริมการตลาด (Promotion)

1.ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม
(Cultural factors)
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน(Culture)
1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture)
1.3 ชั้นสังคม (Social class)
2.ปัจจัยด้ านสั งคม
(Social factors)
2.1 กลุมอางอิง
(Reference groups)
2.2 ครอบครัว (Family)
2.3 บทบาทและสถานะ
(Roles and statuses)

4. ปัจจัยส่ วนบุคคล (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)

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
กฎหมายและการเมือง
วัฒนธรรม ฯลฯ

กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
(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)
5. ปัจจัยด้ านสถานการณ์
(Situational factors)
5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ
(Physical surrounding)
5.2 เวลา (Time)
5.3 อารมณ (Mood)

3. ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
(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)

6. ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี
(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)

ภาพที่ 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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ความตองการของผูบริโภคมากที่สุด ดวยการนําเสนอสิ่งที่ตรงกับความชอบ ลักษณะและพฤติกรรม
ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
1.1.1 สิ่ งกระตุ้นด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การพัฒนาสวนประกอบ
ตางๆของผลิตภัณฑใหดึงดูดความตองการของลูกคา เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม มี
หลายแบบหลายขนาดใหผูบริโภคไดเลือก เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.1.2 สิ่ งกระตุ้นด้ านราคา (Price) ผลิตภัณฑจะตองอยูภายใตระดับราคาที่
ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับจายเพื่อซื้อหาผลิตภัณฑนั้นๆ โดย กําหนดราคาสินคา
ใหมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑและสอดคลองกับความตองการของลูกคาหรือลอใจกลุมเปาหมาย
1.1.3 สิ่ งกระตุ้นด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution หรือ Place)
คือ การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาของลูกคากลุมเปาหมาย ใหมี
ความสะดวกสบายสูงสุด เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค
ซึ่งถือเปนการกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.1.4 สิ่ งกระตุ้นด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การกําหนด
แนวทางในการสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคาและขอมูลอื่นๆของ
สินคาและบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ เชน การโฆษณาอยาง
สม่ําเสมอ มีพนักงานขายใหคําแนะนําแกผูซื้อ การลด แลก แจก แถม และการสรางความสัมพันธ
กับบุคคลทั่วไป เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.2 สิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อของ
ผูบริโภค ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางการตลาดที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวัฒนธรรม สิ่งกระตุนอื่นๆนี้เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภควาจะ ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออยางไร ซื้อเมื่อใด ซื้อเทาไร เชน ถาสภาพเศรษฐกิจไมดี
ผูบริโภคมีรายไดนอย สินคาที่ซื้อมักจะเปนสินคาราคาประหยัด มีการลดราคา เปนตน
2. กล่ องดําหรือความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ดังนี้
2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพล
มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
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2.1.1 ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
คานิยม ความคิด และทัศนคติ ที่เกิดจากการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม
ประกอบดวย
1) วัฒนธรรมพืน้ ฐาน (Culture) เปนสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้นโดย
เปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งซึ่งเปนตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
ใดสังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-3, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 89)
2) วัฒนธรรมย่ อย (Subculture) เปนกลุมยอยภายในวัฒนธรรม
พื้นฐาน ซึ่งแสดงรูปแบบของพฤติกรรมที่ชัดเจนเพียงพอที่จะจําแนกออกจากกลุมอื่นภายใน
วัฒนธรรมเดียวกัน (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-12, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 :
89) ประกอบดวย กลุมเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร อาชีพ กลุมยอยดานอายุ
และ
ดานเพศ
3) ชั้นสั งคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคม
ออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ
สมาชิกที่อยูในชั้นสังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน (Schiffman and Kanuk 2004 : G10, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 89) การแบงชั้นสังคมโดยทั่วไปจะถือเกณฑการศึกษา
รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย โดยแตละสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคเฉพาะอยาง เชน ดานการแตงกาย ความชอบ และลักษณะอื่นๆ
2.1.2 ปัจจัยด้ านสั งคม (Social factors) เปนปจจัยเกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซื้อประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้
1) กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เปนกลุมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางออมตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ไดแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ
2) ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซึ่งเกี่ยวของกันทางสายเลือด
หรือการรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน (Etzel, Walker and Stanton 2004 : 102, อางถึงใน ปณิศา
ลัญชานนท 2548 : 92) ประกอบดวย บิดามารดา และพี่นอง ครอบครัวถือเปนกลุมปฐมภูมิที่มี
อิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติและคานิยมของบุคคล
3) บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับ
หลายกลุม โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม และผูบริโภคมักจะเลือก
ซื้อสินคาที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม
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2.1.3 ปัจจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ
กับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของบุคคล ซึ่งถือเปนปจจัยภายใน
ตัว
ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แรงจูงใจ (Motivation) เปนอิทธิพลหรือสภาพภายในที่ผลักดัน
ใหเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล (Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : 105,
อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 92) ซึ่งแรงจูงใจในตัวบุคคลอาจจะถูกกระตุนจากปจจัย
ภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นสังคม
2) การรับรู้ (Perception) เปนกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร
จัดระเบียบและตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุนโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา เพื่อสรางภาพที่มีความ
หมายออกมา (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 106, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 94)
3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
อันเนื่องมาจากการเรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-7, อางถึงใน
ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 95) หรือหมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลนําความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อสินคาในอนาคต (Schiffman and Kanuk
2004 : G-6, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 95)
4) ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (Kotler and Armstrong 2004 : G-1, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 96) ซึ่งเปนผลมาจาก
ประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
5) ทัศนคติ (Attitudes) เปนแนวโนมของการเรียนรูที่ตอบสนอง
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความพึงพอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติจะกําหนดจากคานิยมและความเชื่อ
(Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : 109, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 96)
6) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่
แตกตางกันของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่สอดคลองกัน บุคลิกภาพ
สามารถใชเปนตัวแปรในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกตราสินคาได
7) แนวความคิดทีม่ ีต่อตนเอง (Self concept หรือ self image) เปน
ความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง หรือเปนความคิดที่วาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนเองอยางไร
(Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : G13, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 98) สวนใหญ
ทรัพยสินของบุคคลจะบงบอกถึงแนวความคิดที่มีตอตนเอง โดยยึดหลักที่วา สิ่งที่เรามีอยูบงบอก
ความเปนตัวของเรา
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2.1.4 ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ ไดแก
1) อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคา
และบริการที่แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น
กลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน
2) วงจรชีวติ ครอบครัว (Family life cycle) ซึ่งการดํารงชีวิตในแตละ
ขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการ
ในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน โดยมีความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและ
ความสนใจของแตละบุคคล
3) อาชีพ (Occupation)อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน
และความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน พนักงานบริษัทจะซื้อสินคาเพื่อเสริมสราง
บุคลิกภาพ เกษตรกรหรือชาวนาจะซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพและปจจัยการผลิต เปนตน
4) รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพเหลานี้
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน คนที่มีรายไดต่ํา
จะมุงซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนที่มีรายไดสูงจะมุงซื้อ
สินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนนที่ภาพพจนตราสินคาเปนหลัก
5) การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภค
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถ
สรางรายไดสูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ําจึงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากกวา
6) ค่ านิยมและรูปแบบการดํารงชีวติ (Value and lifestyle) คานิยม
หรือคุณคา (Value) หมายถึง คานิยม ในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สวน
รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตซึ่งบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํา
กิจกรรม โดยพิจารณาสิ่งที่สนใจและความคิดเห็นตอสิ่งตางๆ รอบตัว
2.1.5 ปัจจัยด้ านสถานการณ์ (Situation factors) เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา และ
อารมณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical surrounding) เปนปจจัยที่
ชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา ซึ่งถาผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายในการ
เลือกชมสินคา ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคงายและเร็วขึ้น ดังนั้นผูคาปลีกจึงพยายามให
ผูบริโภคเกิดประสบการณในการเลือกซื้อสินคาอยางมีความสุขและสะดวกสบาย เชน การใหแสง

11
สี เสียง บรรยากาศภายในราน ดนตรี และกลิ่น ผูบริโภคจะตองมีความรูสึกสบาย ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคใชเวลามากขึ้นในการเลือกซื้อสินคาและตัดสินใจซื้อสินคาเพิ่มขึ้นดวย
2) เวลา (Time) เปนปจจัยที่สําคัญในชวงของการตัดสินใจซื้อ การ
คนหาขอมูลและการประเมินทางเลือกขึ้นอยูกับเวลาที่ใชในการตัดสินใจ ถาผูบริโภครีบรอนเกินไป
ก็จะเกิดความกดดันเรื่องเวลา และอาจจะเลื่อนการซื้อออกไป
3) อารมณ์ (Mood) จากการวิจัยระบุวา ผูบริโภคจะเกิดอารมณที่ดีกับ
การโฆษณา จึงทําใหผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอตราสินคา เนื่องจากการโฆษณาที่เคยเห็นมากอน
(Hoffman and others 2005 : 196, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 102)
2.1.6 ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี ( Technological factors) เทคโนโลยีเปน
ปจจัยที่สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค เชน การเขาใชเว็บ จากการสํารวจพบวา
ผูบริโภคสวนใหญเขาใชเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เพื่อซื้อสินคา หรือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการ
ตัดสินใจซื้อดังนัน้ การทําใหอินเทอรเน็ตงายตอการเขาไปใชก็จะเปนโอกาสที่จะทําใหผูบริโภคเกิด
การรับรู และนําไปสูการตัดสินใจซื้อในที่สุด นอกจากนี้ขีดความสามารถในการคนหา
ขีด
ความสามารถในการประเมิน ทางเลือกในการซื้อ และการปอนกลับภายหลังการซื้อ ก็ เปนปจจัยที่
สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ (Buyer’s decision process) ลําดับการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เปนขั้นตอนแรกของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เขามีอยูและสิ่งที่
เขาตองการ (Kerin, Hartley and Rudelius. 2004 :100, อางถึงใน ปณิศา ลัญชานนท 2548 : 102)
อาจเกิดขึ้นเองจากความตองการภายใน หรือ เกิดจากสิ่งกระตุนภายนอกก็ได มักจะไดさรับอิทธิพล
จากบุคลิกภาพของแตごละบุคคล วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม สิ่งแวดลさอม และจากกลุごมตごางๆ ของ
ครอบครัวเขさามาเกี่ยวขさอง
บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต
และจะทําใหเขารูวา จะทําการตอบสนองสิ่งกระตุนนั้นไดอยางไร
2.2.2 การค้ นหาข้ อมูล (Information search) เมื่อบุคคลรับรูถึงความ
ตองการ เขาจะทําการคนหาวิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ การคนหาอาจ
กระทําขึ้นโดยสัญชาตญาณอยางรวดเร็ว หรืออาจมีการใชความพยายาม และการวิเคราะหขอมูล
ดวย ถさาหากมี
ขอมูลที่เพียงพอก็สามารถนํามากําหนดทางเลือกที่ตさองการไดさ
แตหากขอมูลในความ
ทรงจํามีไมごเพียงพอ ก็จําเปนที่จะตさองมีการเสาะแสวงหาข
อมูลจากแหลงภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให
ไดขอมูลที่เพียงพอ

12
2.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) ผูบริโภคจะทํา
การประเมินทางเลือกที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ โดยจะมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชในการ
ประเมินทางเลือกตางๆ ในขั้นนี้ผูบริโภคจะมีการประเมินทางเลือก เพื่อใหさ
ไดทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเปรียบเทียบขさอดีขさอเสียของแตごละทางเลื
และจัดอลํกาดับทางเลือกกごอนการตัดสินใจซื้อตごอไป
2.2.4 การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินผล
พฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนทางเลือก
จากนั้นผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด เปぜนขั้นตอนที่สําคัญขั้นหนึ่งในการ
ตัดสินใจซื้อ เปぜนขั้นตอนที่ผูさบริโภคลงมือซื้อ ดさวยความตั้งใจ และเกิดความพอใจในสิ
ที่ซนื้อคさา
การที่ผูบริโภคมีการวางแผนกอนการซื้อ
โดยจะมีการตระเตรียมขさอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะซื้อ
วิธีการซื้อ และเวลา ซึ่งขさอมูลจะมีมากนさอยแคごไหน
ก็ขึ้นอยูごกับประเ ภทสิ
คานเปぜนสําคัญ
2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) ในขั้นนี้
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริงจากการบริโภค หรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง ถา
คุณคาที่ไดรับสูงกวาความคาดหวัง ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ แตหากคุณคาที่ไดรับไมตรงกับ
ความคาดหวัง ผูบริโภคก็จะเกิดความไมพึงพอใจในผลิตภัณฑนั้น และเกิดพฤติกรรมหลังการซื้อ
ในรูปแบบตาง ๆ ขึ้น เชน ขายผลิตภัณฑนั้นไป ไมกลับไปซื้อผลิตภัณฑนั้นอีก เปนตน
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buy’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ประกอบ ดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือก
เวลาในการซื้อ และการเลือกปริมาณการซื้อ
ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ครีม หรือโลชั่นกันแดด
ถึงแมแสงแดดจะมีคุณประโยชนที่หลากหลายตอมนุษย
แตการไดรับแสงแดดใน
ปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทําใหผิวไหมแดง เกิดฝา กระ และทําใหผิวดูแกกวาวัย ไปจนถึงอาจเกิด
โรครายแรงอยางมะเร็งผิวหนัง การปกปองแสงแดดจึงเปนเรื่องจําเปน และการใชครีมกันแดดก็
เปนทางเลือกยอดนิยมอยางหนึ่ง แตหากเลือกชนิดและนําไปใชไมถูกตอง อาจทําใหไดผลการ
ปองกันแสงแดด UV ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ความหมายของคําต่ างๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กนั แดด
แสง UVA คือ แสงซึ่งผานมายังพื้นโลก มีความยาวคลื่น 320 - 400 nm
แสง UVB คือ แสงซึ่งผานมายังพื้นโลก มีความยาวคลื่น 290 – 320 nm
SPF คือ ตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวไหมจากแสงแดด UVB
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SPF จะมีการแบงไว 4 ระดับ ดังนี้
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 คือตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวคล้ําจากแสงแดด UVA
Water resistant คือ ความสามารถในการกันน้ํา จะมีเฉพาะในยากันแดดที่ผานก
ทดสอบแลววากันน้ําได
Photostability คือ ความสามารถในการสงผานพลังงานที่ดูดซับจากรังสี UV สู
สิ่งแวดลอมโดยไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางสําคัญของยากันแดดเอง
เปรียบเทียบคา SPF และการปองกันผิวหนังแดงจากรังสี
SPF
Blockage of erythma radiation
15
20
40

92.5 %
95 %
97.5 %

ครีมกันแดดทั่วไปมักจะบงบอกถึง SPF หรือประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดด
ชนิด UVB แตที่ควรใสใจไมแพกันก็คือคาการปกปองรังสี UVA ซึ่งมักจะบงบอกไวดวยคําวา PA
หรือ PPD นอกจากนี้ครีมกันแดดที่ดีควรมีความคงทนตอแสงแดดของครีมกันแดด ซึ่งครีมกัน
แดดที่ไมคงทนตอแสงหรือสลายไปมากกวา 25 %หลังถูกแสงยูวี จะทําใหประสิทธิภาพในการ
ปองกันแสงแดดลดลง
ประเภทของครีมกันแดด
ครีมกันแดดประกอบดวยสารเคมีหลายชนิดแบงตามกลไกการออกฤทธิ์ไดเปน
1. Organic sunscreen (Chemicalsunscreen) ออกฤทธิ์โดยจับกับ carbonyl group ใน
ตําแหนง ortho หรือ para และดูดซับรังสี UV แลวเปลี่ยนไปเปนพลังงานความรอน ดังนั้นจึงตองทา
กอนออกสัมผัสแดดประมาณ 15 นาที เดิมครีมกันแดดเนนการปองกันรังสี UVB แตปจจุบันพบวา
UVA กอใหเกิดโรคไดเชนเดียวกัน ครีมกันแดดรุนใหมจึงมีคุณสมบัติปองกัน UVA รวมดวย
ปจจุบันยังไมมีสารเคมีตัวใดที่ปองกันไดทั้ง UVA และ UVB ดังนั้นครีมกันแดดในปจจุบันจึงตอง
ใชสารเคมี 3-4 ประเภทผสมกัน สารเคมีที่นํามาเปนสวนประกอบในการผลิตครีมกันแดดแตละ
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ชนิดมีคุณสมบัติในการปองกันUVAและUVBไดแตกตางกัน
2. Inorganic sunscreen (Physicalsunscreen) มีคุณสมบัติทึบแสง ออกฤทธิ์โดยการ
สะทอนรังสี UV ไมเกิดปฎิกิริยาทางเคมีกับผิวหนัง มีขนาด particleใหญ ดูดซึมไดนอยมาก
สามารถปองกันไดทั้ง visible light รังสี UVB และUVA หลังทาแลวทําใหรูสึกเหนียวเหนอะหนะ
และยามีสีขาวกวาสีผิวปกติทําใหเมื่อทาแลวดูไมเปนธรรมชาติ แตมีขอดีคือ ไมกอใหเกิดอาการแพ
สามารถใชปลอดภัยในเด็ก แตอยางไรก็ดีไมควรใชในเด็กที่อายุต่ํากวา 6 เดือน สารเคมีในกลุมนี้
ไดแกtitaniumdioxide(TiO2)และZincoxide(ZnO)เปนตนแตปจจุบันมีการพัฒนาสารเคมีที่มpี article
ขนาดเล็กลง ( micronized form) และพบวาการปองกันแสงเปลี่ยนแปลงตามขนาด particle โดย
particleขนาดเล็ก สามารถออกฤทธิ์เปนการดูดซับรังสี UV ไดคลายกับ organic sunscreen จึง
ปองกันรังสี UVB ไดดีและทึบแสงนอยลง หลังทาดูเปนธรรมชาติมากขึ้น เชน Microfine zinc
oxide กรองแสงไดดีในชวง UVB - UVA1 (340-400 nm) และmicrofine titanium dioxide ซึ่งกรอง
แสงในชวง320-340nmเปนหลัก
3.Tanning sunscreen เปนสารเคมีที่ทําใหสีผิวคล้ําขึ้น โดยมีสวนประกอบเปน 3carbon ketoscreen สามารถจับกับ amine group ของโปรตีนใน stratum corneum เกิดเปนสีน้ําตาอม
สม มีผลใหรังสี UV ผานผิวหนังไดลดลง ประสิทธิภาพในการปองกันแสงแดด UV ไดเทียบเทากับ
SPF 5 ตัวอยางสารเคมี เชน dihydroxyacetone (DHA) มักใชในผูที่ตองการใหสีผิวเขมขึ้น และ
ผูปวยโรคดางขาว เพื่อใหผลในการปกปดสีผิวไมสม่ําเสมอรวมดวย โดยแนะนําใหทากอนนอน จะ
มีสีผิวคล้ําขึ้นประมาณ 6-10 ชั่วโมงและคงอยู 3-7 วันหลังการทา Tanning sunscreen ที่มีวางขายใน
ทองตลาดมีปริมาณยา DHA ในความเขมขนตางๆกัน และใหผลสีผิวคล้ําขึ้นแตกตางกัน มีทั้งในรูป
เนื้อ lotion และ spray
วิธีเลือกซื้อครีมกันแดด
1. SPF (Sun Protective Factor) ซึ่งเปนตัวบอกวา ปองกัน UVB ไดกี่เทาสวน UVA ยัง
ไมมีคามาตรฐานปจจุบันนิยมใชPAและเครื่องหมาย+ ปกติคนไทยมีผิวคล้ําซึ่งเม็ดสีสามารถปองกัน
UVBไดบางแลวดังนั้นSPFมากกวา15และPA++ขึ้นไปก็เพียงพอ
2. ดูที่กิจกรรม ถาออกกําลังกลางแจง มีเหงื่อ วายน้ํา ทํางานกลางแดด ตองใช SPF ที่
สูงขึ้นและเลือกประเภทที่กันน้ําได(WaterProofหรือWaterResistance)
3. ปริมาณ ควรใชปริมาณที่ไมนอยเกินไป เพราะสารเคมีอาจทําปฏิกิริยากันทําใหลด
คุณภาพลงไป
4. จํานวนครั้งที่ทาตอวัน ก็สําคัญ ถาอยูในออฟฟศ หองแอร วันละครั้งก็เพียงพอ แตถา
ตองทํางานกลางแดดโดนลมอาจจะทาเติมถาวายน้ําตองทาทุก2-3ชั่วโมง
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5. ทาแลวก็ตองเลี่ยงแดดดวยใสแวนใสหมวก เนื่องจากครีมกันแดดไมไดกันได 100%
6. ยี่หอ ราคา ไมสําคัญ ขอใหมีคุณสมบัติครบ ไมมีปฏิกิริยาตอผิวหนัง เชน คัน ผื่น
7. อาหาร อยาลืมทานอาหารที่มีความสามารถ กําจัดอนุมูลอิสระ เชน วิตามิน เกลือแร
ในผักทุกชนิดและผลไมดวย
วิธีเลือกใช้ ครีมกันแดด
สําหรับคนเอเชีย เชน คนไทย ซึ่งไมนิยมผิวคล้ํา และการอาบแดด การปองกันอันตราย
จากแสงแดดที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ในชวงเวลา 9.00-15.00 น. สวมเสื้อผาปกคลุม
มิดชิด แวนกันแดด หมวกปกกวาง หรือกางรมเสมอ แตในกรณีที่ทํางาน หรือเลนกีฬากลางแจง เด็ก
หรือการทองเที่ยวทางน้ํามีความจําเปนตองใชยากันแดดควรเลือกดังนี้
1.ที่มีคาSPFสูงกวา15
2. มีสารเคมีที่กัน UVA ไดดีอยางนอย 2 ชนิด เชน Oxybenzone + TiO2 หรือ Parsol
1789+ZnOเปนตน
3.กันน้ําได(waterresistance,หรือwaterproof)
4.มีการทดลองวาไมสลายจากแสง
ควรทายากันแดดใหหนาเพียงพอ 15 นาที กอนอยูกลางแดด และอาจทาซ้ําทุก 15 นาที
หลังจากทาครั้งแรก หรือทุก 1-2 ชม. ถาวายน้ํา หรืออยูกลางแดดจัด เนื่องจากการทายากันแดดซ้ํา
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการกันแดด ไดอีก 2-3 เทา เพราะผูบริโภคสวนใหญ มักทายากันแดด
ในปริมาณนอยกวาที่ควร
สําหรับการใชยากันแดด ประจําวัน ในผูที่ทํางานในรม และใชเวลานอกอาคาร หรือ
รถยนต เฉพาะชวงเชา กอน 9 นาฬิกา และหลังจาก 15 นาฬิกา อาจไมมีความจําเปน เนื่องจากแสง
UVB, UVA สามารถผานกระจกรถ ที่ติดฟลมกรองแสง ไดนอยกวา 5% และแสง UV ในชวงเวลา
เชาตรู และเย็น มีปริมาณนอย
สภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ กนั แดด
ชวงหนารอน ถือเปนซีซั่นสําหรับสินคาตางๆ โดยเฉพาะสินคาที่ชวยคลายรอนหรือ
ปกปองแสงแดด ซึ่งตลาดผลิตภัณณฑครีมกันแดดถือเปนอีกสินคาหนึ่ง ที่มีการแขงขันดุเดือดไมแพ
สินคากลุมอื่น เห็นไดจากคายตางๆ มีทั้งการสงสินคาใหมและการทุมงบจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขายแบบครบเครื่อง
ทั้งนี้
เหตุผลที่ผลิตภัณฑมีการแขงขันกันรุนแรงนั้นเปนเพราะในชวงหนารอนนัน้
ยอดขายสินคาจะเติบโตกวาปกติถึง 55% หรือจะเรียกไดวาผูประกอบการสามารถสรางยอดขาย
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ในชวงนี้ไดถึง 1ใน 4 ของยอดขายรวมทั้งป เนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคให
ความสําคัญกับเรื่องผิวพรรณมากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการใหความรูของแบรนดสินคาตางๆเกี่ยวกับ
อันตรายของแสงแดดไมวาจะเปนผิวคล้ําเสียปญหาฝาและกระ
จากการสนใจเรื่องการดูแลและปกปองผิว ทําใหการเติบโตของผลิตภัณฑครีมกันแดดในป
ที่ผานมามีอัตราการเติบโตสูงถึง 33% หรือคิดเปนมูลคาตลาดรวม 570 ลานบาท เมื่อเทียบกับป
2548 แบงเปนผลิตภัณฑกันแดดสําหรับผิวกาย 318 ลานบาท มีอัตราการเติบโต 24% และผลิตภัณฑ
กันแดดสําหรับผิวหนา252ลานบาทมีอัตราการเติบโต48%
แมวาตลาดผลิตภัณฑกันแดดจะเปนตลาดที่เล็ก แตมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด ซึ่ง
แมวากลุมผลิตภัณฑกันแอดสําหรับผวิหนาจะมีสัดสวนที่เล็กกวาผิวกาย แตมีอัตราการเติบโตที่
ดีกวาอยางชัดเจนเห็นไดจากสัดสวนของยอดขายผลิตภัณฑกันแดดสําหรับผิวหนาเพิ่มขึ้นเปน 44%
ขณะที่ป 2548 มียอดขาย 40% ขณะที่ผิวกายมียอดขายลดลงจาก 60% ในป 2548 เหลือเพียง 56%
เมื่อปที่ผานมา ขณะที่แนวโนมของผลิตภัณฑกันแดดที่จะมีการเติบโตอยางมากในอนาคต
นั้น สังเกตพบวา ผูบริโภคจะหันมาใชผลิตภัณฑกันแดดที่มีระดับ เอสพีเอฟ ตางๆที่สูงขึ้น เนื่องจาก
ผูบริโภคคนไทยสวนใหญมักเขาใจวา ยิ่งคาเอสพีเอสสูงเทาไหรยิ่งดี ทั้งๆ ที่ความเปนจริงแลว การ
ที่คาเอสพีเอฟยิ่งมีคาสูงมากขึ้นทําใหยิ่งเหนียวเหนอะหนะและซึมลงสูผิวยากขึ้น โดยแนวโนมการ
ใชระดับเอสพีเอฟนั้น พบวา ในป 2549 ผลิตภัณฑปองกันแดดในระดับ เอสพีเอฟ มากกวา 30 มี
สวนแบงตลาด 73% เพิ่มจากป 2548 ที่มี 70% สวนระดับเอสพีเอฟต่ํากวา 30 ในป 2549 มีสัดสวน
13% ลดลงจากป 2548 ที่มี 14% ขณะที่กลุมไมระบุระดับเอสพีเอ ปที่แลวเหลือ 15%จากเดิมป2548
ที่มี17%
ทั้งนี้ผูนําในตลาดผลิตภัณฑกันแดด คือ นีเวีย มีสวนแบงตลาด 36%รองลงมาเปนแบรนด
วาสลีน มีสวนแบง 13% เคเอ 7% ซีแคร 5% สมูทอี 5% การนีเย 4% บานานาโบท 3% และอื่นๆ
27%(ฐานเศรษฐกิจ:15เมษายน2552)
ทฤษฎีเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ปัจจัย(FactorAnalysis)
Factor Analysis หรือการวิเคราะหปจจัย หรือการวิเคราะหตัวประกอบ เปนเทคนิคที่
จะจับกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธไวในกลุมหรือ Factor เดียวกัน ตัวแปรที่อยูใน Factor
เดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก (ไปในทาง
เดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงขาม) ก็ได สวนตัวแปรที่อยูคนละ
Factor จะไมมี
ความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอยมาก

17
กลาววา การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิคทางสถิติที่ใช
วิเคราะหผลการวัดโดยใชเครื่องมือหรือเทคนิคหลายชุด(อาจใชแบบทดสอบ แบบวัด แบบสํารวจ
ฯลฯ อาจใชชุดเดียว แตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลายชุดก็ได) ผลการวิเคราะหจะชวยให
ทราบวาเครื่องมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดในสิ่งเดียวกัน หรือที่เรียกวาวัดองคประกอบรวมกัน
หรือไม มีกี่องคประกอบเครื่องมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละองคประกอบมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัว
แปรตาง ๆ
โดยที่ จํานวนตัวประกอบรวมที่หาไดจะมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมี
ตัวประกอบรวมอะไรบาง โมเดลนี้เรียกวาExploration Factor Analysis Model
2) เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวา ตัวประกอบ
แตละตัวประกอบแตละตัวประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรแตละควรมี น้ําหนักหรือ
อัตราความสัมพันธกับตัวประกอบมากนอยเพียงใดตรงกับที่คาดคะเนไวหรือไม หรือสรุปไดวาเพื่อ
ตองการทดสอบวาตัวประกอบอยางนีต้ รงกับโมเดลหรือตรงกับบททฤษฎีที่มีอยูหรือไม โมเดลนี้
เรียกวา Confirmatory Factor Analysis Model
ขั้นตอนการวิเคราะห์
เทคนิค Factor Analysis มีขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้คือ
1) การสร้ างเมตริกซ์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix)
การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัวเปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหปจจัย
ที่จะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรงโดยวิธีของ Pearson Correlation ระหวางตัวแปร
ทุกคูที่ตองการนํามาจัดกลุมซึ่งจะอยูในรูปของ Correlation Matrix การหาความสัมพันธจะมี
ประโยชนในการนําตัวแปรไปใชในการจัดกลุมดวยวิธีของการวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการ
พิจารณาดังนี้
1.1 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล +1 หรือ –1 แสดงวาตัวแปรคู
นั้นมีความสัมพันธกันมากควรอยูในFactorเดียวกัน
1.2 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดงวาตัวแปรคูนั้น ไม
มีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมากควรอยูคนละFactor
1.3 ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น หรือมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น ๆ
ที่เหลือนอยมากควรอยูคนละFactor
1.4 ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นหรือมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น ๆ
ที่เหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห
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2) การสกัดปัจจัย (Factor Extraction)
วัตถุประสงคของการสกัดปจจัย คือ การหาจํานวน Factor ที่สามารถใชตัวแปรทั้งหมด
ทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยมีหลายวิธี ดังนั้นจะตองตัดสินใจเลือกใชวิธีใด เพราะแตละวิธีจะใหผล
แตกตางกัน วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2 วิธีใหญ ๆ คือ
1) วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้อาศัยหลัก
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรที่ใชเปนขอมูลองคประกอบหลักตัวแปรคือ
การผสมเชิง
เสนตรง (Linear Combination) ของตัวแปรที่อธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากที่สุด จากนั้นหา
การผสมที่สองที่สามารถอธิบายการผันแปรไดมากที่สุดเปนอันดับที่สอง โดยที่ไมสัมพันธกับการ
ผสมแรก ทําเชนนี้เรื่อยไปจนไดองคประกอบหลัก (หรือปจจัย) ที่สามารถอธิบายการผันแปรของ
ทุกตัวแปรไดครบถวน
ซึ่งองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับและทุก
องคประกอบไมสัมพันธกัน
2) วิธีองคประกอบรวม (Common Factor Analysis : CFA) วิธีนี้สามารถแบงได
เปน 5 วิธีดังนี้คือ
2.1 วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted Least Square)
2.2 วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป (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)
เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่ง ๆ ควรจะจัดอยูใน
กลุมหรือในปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย ซึ่งแตละปจจัยจะ
เกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแตปญหาที่เกิดขึ้น คือ ตัวแปรหนึ่ง ๆ อาจจะเปนสมาชิกใน
หลายปจจัยซึ่งยากตอการใหความหมายของปจจัยและการกําหนดชื่อปจจัยหรืออาจไดความหมาย
ของแตละปจจัยไมชัดเจน การหมุนแกนจะเปนวิธีการที่จะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัย
หนึ่ง ๆ ชัดเจนขึ้น
4) การให้ ความหมายแก่ปัจจัย (Factor Meaning)
การใหความหมายแกปจจัยเปนขั้นตอนที่จะตองกําหนดชื่อหรือใหความหมายแกปจจัย
หรือตัวแปรที่ไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปรอะไรบางที่เปนสมาชิกอยูแต
เนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวที่เปนสมาชิก โดยมีน้ําหนักของการเปน
สมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะให ความหมายแกปจจัยใด ๆ ควรจะตองพิจารณาเลือกตัวแปรที่
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นาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้น ๆ มากที่สุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแกปจจัยที่ไดแตละปจจัย
ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณา มีดังนี้
1) จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปรให
เห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ
ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใดโดยนําคาน้ําหนักปจจัยหรือ
สัมประสิทธิ์ของแตละปจจัย (Factor Loading)ที่ไดลาสุดจากการหมุนแกนแลว และเลือก
เฉพาะ Factor ที่มีคา Eigenvalues หรือคา Percent of Variance สูงตามขั้นตอนการคัดเลือกปจจัย
แลว จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยของปจจัยทั้งหมดที่เลือกมาวา
น้ําหนักปจจัยหรือคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยใดมีคามากที่สุดหมายความวาปจจัยนั้นมีความสัมพันธ
กับตัวแปรนั้นมากที่สุด แสดงวาตัวแปรนั้น ๆ ควรเปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาที่จะเปน
สมาชิกของปจจัยอื่น
2) เลือกตัวแปรที่มีผลสูงตอปจจัยจากขั้นตอนที่ผานมา ถึงแมจะไดตัวแปรที่เปน
สมาชิกในปจจัยเดียวแตตัวแปรบางตัวที่เขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนัก การเขา รวมตัว
หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆไดต่ํา ซึ่งอาจจะกลาวไดวาถึงแมจะไมมีตัวแปรดังกลาวก็สามารถ
ใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก หรือสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์
สูงซึ่งอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ
3) การใหความหมายแกปจจัย เปนขั้นตอนที่จะตองใหความหมายหรือกําหนดชื่อ
แกแตละปจจัยซึ่งในขั้นตอนนี้
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรตามจะอยู
ในสเกลการวัดแบบ Nominal และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปรตามจะ
มี 2 คาเปนอยางนอย เชน กลุมชายและกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส กรณีที่ตัวแปรตามเปนตัวแปรเขากลุม การ
วิเคราะหจะแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) Binary Logistic Regression ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาที่มีคา 2 คา คือ 0 กับ 1
(Dichotomous Variable)
2) Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปนกลุม
มากกวา 2 กลุม
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (ตัวแปรตาม) จากชุดตัว
แปรอิสระ (ศิริเดช สุชีวะ 2541:177, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 193)
2) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว (กัลยา วานิชยบัญชา 2549:
82, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 193)
เงื่อนไขทีใ่ ช้ การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
1) ตัวแปรอิสระ (X) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ที่เปน
แบบตัวแปรทวิ มีคา 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง (Interval
Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได
2) ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธเหมือนกัน หรือไมเกิดปญหา Mul
Ticollinearity
3) ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมที่มีอยางนอย 2 กลุม
4) ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือตัวแปรอิสระ
สมการการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกส์
ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวา
ความสัมพันธระหวางx กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี้
prob (event) =

หรือ
prob(event) =

β +β X
e 0 1
β +β X
1+ e 0 1

e

Z

1+ e

Z

หรือ prob(event) =

1
1 + e −Z

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รุ่งทิวา กัลยาบาล ( 2548) การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการ
ตัดสินใจ เลือกซื้อครีมหรือโลชั่นกันแดดของสตรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อครีม
หรือโลชั่นกันแดดของกลุมตัวอยางนิยมที่จะเลือกใชคุณสมบัติเพื่อปองกันผิวจากรังสียูวี โดย
ตัดสินใจเลือกซื้อดวยตนเอง จะใชครีม หรือโลชั่นกันแดดเปนประจํา สวนใหญจะซื้อยี่หอเดิม ถา
หากซื้อยี่หอใหมสาเหตุเพราะชอบทดลองยี่หอใหมเสมอๆ สถานที่ซื้อคือ หางสรรพสินคา สื่อ
โฆษณาที่เกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกซื้อครีมหรือโลชั่นกันแดด โดยไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑจากโทรทัศนมากที่สุด ในดานปจจัยทางการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย
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ทางการตลาดในดานการจัดจําหนายเปนอันดับแรก รองลงมาคือปจจัยทางการตลาดดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ พบวาสตรีสวนใหญจะพิจารณาความพึงพอใจ
ในดานการจัดจําหนาย โดยการซื้อผลิตภัณฑไดงายและสะดวกกอนเปนอันดับแรก ตามดวยการ
พิจารณาดานราคาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับคุณภาพ แลวจึงใหความสําคัญกับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ และสุดทายคือการใชสื่อในรูปแบบตางๆ มีการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองใชเพื่อเปน
การจูงใจลูกคา
พรรณกมล เผ่ าไทย ( 2544) การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลที่ไดจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยาง
เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวดวยตนเอง หรือเพื่อนซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวใหกรณีที่มีสถานภาพโสด
และภรรยาเปนผูเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวใหกรณีที่มีสถานภาพสมรส สถานที่ซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวสวนใหญซื้อที่ซูเปอรมารเก็ต โดยมีรอบระยะเวลาการซื้อประมาณ
1-2 เดือนหรือเมื่อใช
ผลิตภัณฑหมด ราคาของผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ซื้อต่ํากวา 500 บาทตอขวด และซื้อครั้งละ 1 ขวด โดย
ซื้อยี่หอเดิม ใชสื่อทางโทรทัศนชวยในการเลือกซื้อ ปจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคใชพิจารณาใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญเรื่องชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ การรับรองจากองคการอาหารและยา หรือการรับรองจากแพทยผิวหนัง ผลิตภัณฑตอง
ไมมีสารระคายเคือง ไมเหนียวเหนอะหนะ และซึมซับสูผิวอยางรวดเร็ว มากกวารูปแบบของขวด
หรือกลองที่สวยงาม และทันสมัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ เนื่องจากพฤติกรรม
ของกลุมตัวอยาง เมื่อจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส หรืออาชีพ จะเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวที่
ใหความชุมชื้นมากที่สุด ปจจัยทางการตลาดรองลงมา คือ ดานราคา กลุมตัวอยาง พิจารณาราคาของ
ผลิตภัณฑเทียบกับคุณภาพมากกวาการนําไปพิจารณาเทียบยี่หออื่นในปริมาตรเดียวกัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ประชากรและ
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ขณะกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 มีทั้งหมด 3 คณะ ไดแก คณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร มีจํานวนทั้งหมด 2,747 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบริการศึกษา 2552)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 349.16 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
ยามาเน (Yamane 1973 , อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 133) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของสูตรดังนี้
n ≥

เมื่อ

n
N
e

N
1 + Ne

2

แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
แทน ขนาดของประชากร
แทน คาความเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 0.05
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แทนคาสูตร

n ≥

≥

2, 747
1 + 2, 747 ( 0.05)

2

349.16

จากการคํานวณขนาดตัวอยาง เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ
แบบสอบถาม ผูวิจัยเห็นวาควรเก็บตัวอยางใหได 400 คน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อคณะ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รวม

ประชากร(คน)

กลุมตัวอยาง(คน)

205
2,083
459
2,747

30
303
67
400

ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อใหได
กลุมตัวอยางและขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยตองการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามเปน 6
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ไดแก ชั้นปที่ศึกษา ผล
การเรียน รายรับเฉลี่ยตอเดือน พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง การรับรูตรา
ยี่หอของผลิตภัณฑกันแดด เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ
เปนแบบ Check list
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ
โดยแบงระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตรวัดและใหคะแนนดังนี้
ตอบถูก
1 คะแนน
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ตอบผิด

0 คะแนน
ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู
คะแนนระหวาง 9 - 12
หมายถึง มีระดับความรูมาก
คะแนนระหวาง 5 - 8
หมายถึง มีระดับความรูปานกลาง
คะแนนระหวาง 0 - 4
หมายถึง มีระดับความรูนอย
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกัน
แดดลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ
เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
เห็นดวยมาก หมายถึง เห็นดวยกับขอความนี้มาก
ไมแนใจ หมายถึง ไมแนใจกับขอความนี้
ไมเห็นดวยนอย หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย
ไมเห็นดวยนอยที่สุด หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยที่สุด
ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
คะแนนระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
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 อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้นอยที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด เปน
แบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนแบบ Check list
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด
เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ เปนแบบ Check list
สวนที่ 6 ปญหาและขอเสนอแนะของนักศึกษา โดยเปนคําถามปลายเปด (Open End
Question)
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การตรวจสอบครื่องมือ
ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใชในแบบสอบถามใหตรงกับเรื่องที่ตองการจะวัด
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบตามความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ตองการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษา
ความสมบูรณ ความบกพรองของเนื้อหาที่ใชสอบถาม และคํานวณหาความเชื่อมั่น โดยหาความ
เชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach
alpha coefficient, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 191-193) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.6538 จากการหาความเชื่อมั่นแสดงวาเครื่องมือมีความเชื่อมั่นคอนขางสูงและ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
ขั้นที่ 4 จากขั้นตอนที่ 2-3 ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรง
ตามวัตถุประสงค เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางจริง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพ และไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามโดยตรงใหกับกลุมตัวอยาง ที่กําลังศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 คน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของแบบสอบถาม บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหทางสถิติดวย
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เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the
Social Sciences) โดยแบงวิธีการวิเคราะหไดดังนี้
1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ไดแก ชั้นปที่ศึกษา ระดับผลการเรียน รายรับ
เฉลี่ยตอเดือน พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง และการรับรูตรายี่หอของ
ผลิตภัณฑกันแดด ดวยรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกัน
แดดของนักศึกษาหญิง โดยวิเคราะหในดานปจจัยทางการตลาด ลักษณะของผูซื้อที่ไดรับอิทธิพลมา
จากปจจัยดานตางๆ เชน ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดาน
สถานการณ และปจจัยดานเทคโนโลยี เปนตน ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อใช
ในการจับกลุมปจจัยหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน
3) ใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) สําหรับ
ขอมูลตัวแปรอิสระที่ผานการจับกลุมปจจัยหรือรวมตัวแปรไวในปจจัยเดียวกัน เพื่อพยากรณความ
นาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (ตัวแปรตาม) จากชุดตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระที่นํามา
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ไดแก ( x1) คือ คณะที่เรียน, (x6) คือ ระดับความรู, ( x7) คือ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ, (x8) คือ ปจจัยดานจิตวิทยา, (x9) คือ ปจจัยดานสงเสริมการขาย, (x10) คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยี, (x11) คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย , (x12) คือ ปจจัยดานความเชื่อและทัศนคติ , และ
(x13) คือ ปจจัยดานราคา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดดของ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยนําขอมูลมาวิเคราะหโดย
อาศัยโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหและแปรขอมูล
ออกเปน 6 สวน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษาหญิง โดยทําการวิเคราะหเกี่ยวกับคณะ
ระดับผลการเรียน รายรับเฉลี่ยตอเดือน การซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง และการรับรู
ตรายี่หอของผลิตภัณฑกันแดด
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะที่ศึกษา
ชื่อคณะ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รวม

จํานวน
30
303
67
400

รอยละ
7.50
75.80
16.70
100.00

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญศึกษาอยูในคณะวิทยาการ
จัดการ คิดเปนรอยละ 75.80 รองลงมาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คิดเปนรอยละ
16.70 และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16.70
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน

จํานวน
5
294
101
400

ต่ํากวา 2.00
2.00-3.20
3.20-4.00
รวม
27

รอยละ
1.30
73.50
25.20
100.00
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จากตารางที่ 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 มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.30
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายรับ
รายรับ
ต่ํากวา 2,500 บาท
2,501 – 5,200 บาท
5,201 – 7,900 บาท
7,901 – 10,600 บาท
สูงกวา 10,600 บาท
รวม

จํานวน
11
283
80
24
2
400

รอยละ
2.80
70.80
20.00
6.00
0.50
100.00

จากตารางที่ 4 พบวาจํานวนรายไดของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย 4,899.50 บาท สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 1,582.49 บาท จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีรายรับอยูในชวง
2,501 – 5,200 บาท คิดเปนรอยละ 70.80 รองลงมาคือ ชวงที่มีรายรับ 5,201 – 7,900 บาท คิดเปน
รอยละ 20.00 และชวงที่มีรายรับ 7,901 – 10,600 บาท คิดเปนรอยละ 6.00
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการซื้อผลิตภัณฑกันแดด
การซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด
รวม

จํานวน
324
76
400

รอยละ
81.00
19.00
100.00

จากตารางที่ 5 พบวานักศึกษาหญิงทั้ง 3 คณะในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีที่เปนกลุมตัวอยาง 400 คน มีนักศึกษาที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดมากกวานักศึกษา
ที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูตรายี่หอผลิตภัณฑกันแดด
ตรายี่หอผลิตภัณฑกันแดด
นีเวีย
วาสลีน
เคเอ
ซีแคร
บานานา
การนิเย
อื่นๆ

จํานวน
355
311
190
102
121
247
48

รอยละ
88.30
77.80
47.50
25.50
30.30
61.80
12.00

จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญรูจักผลิตภัณฑกันแดดยี่หอ
นีเวีย คิดเปนรอยละ 88.30 รองลงมา คือ ยี่หอวาสลีน คิดเปนรอยละ 77.80 และยี่หอการนิเย คิดเปน
รอยละ 61.80
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ทําการวิเคราะหถึงระดับความรูที่ผูตอบแบบสอบถามมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดเพื่อนําไปใชใน
การตัดสินใจเลือกซื้อ
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด
ระดับความรู
ระดับความรูนอย ( 1 – 4 คะแนน )
ระดับความรูปานกลาง ( 5 – 8 คะแนน )
ระดับความรูมาก ( 9 – 12 คะแนน )
รวม

จํานวน
63
309
28
400

รอยละ
15.80
77.20
7.00
100.00

จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
กันแดดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 77.20 รองลงมามีความรูอยูในระดับนอย คิดเปนรอย
ละ 15.80 และมีความรูอยูในระดับมากมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.00
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
กันแดดของนักศึกษาหญิง โดยวิเคราะหในดานปจจัยทางการตลาด ลักษณะของผุซื้อที่ไดรับ
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อิทธิพลมาจากปจจัยดานตางๆ เชน ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัย
ดานสถานการณ และปจจัยดานเทคโนโลยี เปนตน โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ
Factor
Analysis และ Logistic Regression Analysis ซึ่งไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 8 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูล โดยใชเทคนิค KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

.865
2619.505
253
.000

จากตารางที่ 8 คา KMO (Kaiser-Meyer-olkin) มีคาเทากับ .865 สรุปไดวา ขอมูลนี้มี
ความเหมาะสมมากในการวิเคราะหดวยวิธี Factor Analysis และคา sig. ของการทดสอบ Barlett
โดยกําหนดสมมติฐาน คือ
H0 : ตัวแปรที่ทดสอบไมมีความสัมพันธกัน
H1 : ตัวแปรที่ทดสอบมีความสัมพันธกัน
จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(คาsig.< .05)จึงปฏิเสธ
H0แสดงวาตัวแปรที่ทดสอบมีความสัมพันธกันมากเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะห Factor Analysis ได
ตารางที่ 9 แสดง Rotated Component Matrix(a) เมื่อมีการหมุนแกนปจจัย

1.ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑกันแดด
3.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
2.ผลิตภัณฑกันแดดสามารถปกปองแสงแดดไดจริง
4.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
17.สภาพผิวของแตละคน
16.ความนิยมในการใชผลิตภัณฑกันแดด
18.ผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทําใหผิวขาวขึ้น
15.คําแนะของบุคคลรอบขาง
14.การจําหนายสินคาแบบเปนแพ็คเกจหรือแถมสินคาที่ใชประ
โยขนรวมกันกับผลิตภัณฑ
11.ผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาทางสื่อตางๆที่นาสนใจ
12.แจกผลิตภัณฑตัวอยางและการทดลองใช

1
.721
.687
.659
.513
.192
.105
.354
.139

2
.143
.081
.302
.309
.714
.701
.572
.568

Component
3
4
5
6
7
.101 .083 .015 .052 -.099
.057 .105 .215 .177 .218
.113 .086 .102 .153 -.215
.105 .033 .292 .021 .228
.126 -.019 -.061 .382 -.029
.131 .172 .331 -.116 -.107
-.103 .268 .124 .119 -.069
.259 .082 .181 .057 .104

.189

.158

.734

.158 -.094 -.022

.015
-.113

.039
.026

.669
.637

.150
.177

.273
.235

.072

.238 .066
.230 -.051

31

13.การมีพนักงานขายใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
23. ผลิตภัณฑที่มีการใหขอมูลทางเว็บไซต
22.ผลิตภัณฑกันแดดที่มีโฆษณาผานสื่อตางๆหลายๆทาง
21.ผลิตภัณฑกันแดที่มีโปรโมชั่นตางๆที่นาสนใจ เชน ลด แลก
20.การไดใชผลิตภัณฑใหมๆ
9.การเรียงผลิตภัณฑใหสะดุดตาและสังเกตเห็นไดงาย
10.ความทันสมัยและความนาเชื่อถือของสถานที่จําหนาย
6.ราคาผลิตภัณฑกันแดดเหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ
19.การเชื่อวาผูที่อยูกลางแดดจัดจําเปนตองใชผลิตภัณฑกันแดด
7.คาประสิทธิภาพในการปกปองแสงแดด(คา SPF)
8.หาซื้อผลิตภัณฑไดงาย สะดวก
5.ผลิตภัณฑกันแดดมีราคาแพง

1
2
.405 .215
.220 .139
.120 -.079
-.139 .165
.221 .400
.056 .194
.227 .265
.349 -.008
-.044 .251
.374 .023
.284 .011
-.013 -.037

component
3
4
5
6
7
.590 .061 .065 -.159 .040
.055 .742 .136 -.107 -.024
.329 .719 .055 .151 .031
.298 .679 -.028 .136 .080
-.076 .584 .302 .035 .086
.192 .087 .767 -.023 .094
.178 .107 .675 .064 .061
-.110 .155 .413 .100 -.204
.165 .138 -.186 .725 .159
.027 .011 .214 .642 .034
.137 .018 .414 .500 -.219
.073 .083 .038 .069 .899

จากการนํามาวิเคราะหปจจัยนั้น จากตัวแปรเดิมที่มีอยู 23 ตัวแปร โปรแกรมสามารถ
จัดปจจัยใหมไดทั้งหมด 7 ปจจัย โดยพิจารณาจากคา Factor Loading ที่มากที่สุด โดยแตละตัวแปร
จะอยูในแตละปจจัย ดังนี้
ปจจัยที่ 1 ดานผลิตภัณฑ: ขอ 1 ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑกันแดด ขอ 2 ผลิตภัณฑ
สามารถปกปองแสงแดดไดจริง ขอ 3 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองคุณภาพที่มีชื่อเสียง และขอ 4
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ปจจัยที่ 2 ดานจิตวิทยา: ขอ 15 คําแนะนําของบุคคลรอบขาง ขอ 16 ความนิยมในการ
ใชผลิตภัณฑกันแดด ขอ 17 สภาพผิวของแตละคน และขอ 18 การคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทํา
ใหผิวขาวขึ้น
ปจจัยที่ 3 ดานการสงเสริมการขาย: ขอ 11 ผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาทางสื่อตางๆที่
นาสนใจ ขอ 12 การแจกผลิตภัณฑตัวอยางและการทดลองใช ขอ 13 การมีพนักงานขายคอยให
ความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และขอ 14 การจําหนายสินคาแบบเปนแพ็คเกจหรือแถม
สินคาที่ใชประโยชนรวมกัน
ปจจัยที่ 4 ดานเทคโนโลยี: ขอ 20 การไดใชผลิตภัณฑใหมๆมีสวนตอการตัดสินใจซื้อ
ขอ 21 ผลิตภัณฑกันแดดที่มีโปรโมชั่นตางๆที่นาสนใจ ขอ 22 ผลิตภัณฑกันแดดที่มีโฆษณาผานสื่อ
ตางๆหลายๆทาง เชน แผนพับ โฆษณาทางโทรทัศน และขอที่ 23 ผลิตภัณฑที่มีการใหขอมูลทาง
เว็บไซต
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ปจจัยที่ 5 ดานการจัดจําหนาย: ขอ 6 ราคาผลิตภัณฑกันแดดมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณการบรรจุ ขอ 9 การจัดเรียงผลิตภัณฑใหเปนที่สะดุดตาและสังเกตเห็นไดงาย และขอ 10
ความทันสมัยและความนาเชื่อถือของสถานที่จัดจําหนาย
ปจจัยที่ 6 ดานความเชื่อและทัศนคติ: ขอ 7 คาประสิทธิภาพในการปกปองแสงแดด
(คา SPF) ขอ 8 การหาซื้อผลิตภัณฑไดงายและสะดวก และขอ 19 การที่เชื่อวาผูที่อยูกลางแดดจัด
จําเปนตองใช/ซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ปจจัยที่ 7 ดานราคา: ขอ 5 ผลิตภัณฑกันแดดมีราคาแพง
หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี Factor Analysis แลว นําปจจัยทั้ง 7 ปจจัยไป
ใชรวมในการหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด โดยใชวิธีวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) มีการดําเนินการ ดังนี้
กําหนดให ตัวแปรตาม (y) คือ y1 = ซื้อ และ y2 = ไมซื้อ
ตัวแปรอิสระ ( x1) คือ คณะที่เรียน
ตัวแปรอิสระ (x2) คือ ระดับผลการเรียน
ตัวแปรอิสระ (x3) คือ รายรับเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรอิสระ ( x4) คือ ซื้อหรือไมซื้อ
ตัวแปรอิสระ (x5) คือ การรับรูตรายี่หอ
ตัวแปรอิสระ (x6) คือ ระดับความรู
ตัวแปรอิสระ (x7) คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ตัวแปรอิสระ (x8) คือ ปจจัยดานจิตวิทยา
ตัวแปรอิสระ (x9) คือ ปจจัยดานสงเสริมการขาย
ตัวแปรอิสระ (x10) คือ ปจจัยดานเทคโนโลยี
ตัวแปรอิสระ (x11) คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ตัวแปรอิสระ (x12) คือ ปจจัยดานความเชื่อและทัศนคติ
ตัวแปรอิสระ (x13) คือ ปจจัยดานราคา
1. ตัวแปรอิสระ (X) เปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Norminal Scale) ที่เปนแบบ
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 ตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกัน ไดแก ( x1), (x6), (x7),
(x8), (x9), (x10), (x11), (x12), (x13)
3. ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมที่มีอยางนอย 2 กลุม คือ ซื้อ กับ ไมซื้อ
4. ใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือ ตัวแปรอิสระ เนื่องจาก p = 9
ดังนั้น 30p = 30(9) = 270 ในที่นี้ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางจํานวน 400 คนซึ่งใชขนาดตัวอยางมากกวา
30p
เมื่อนําตัวแปรอิสระทําการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ไดผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 10 แสดง Model Summary
Step
1
2

-2 Log
likelihood
372.756
363.232

Cox & Snell
R Square
.040
.062

Nagelkerke
R Square
.064
.100

ในตาราง Model Summary คา R-Square ที่ไดเทากับ 0.100 แสดงวา Model สามารถ
อธิบายความผันแปรของขอมูลได 10%
ตารางที่ 11 แสดง Hosmer and Lemeshow Test
Step
1
2

Chi-square
6.851
11.614

df
8
8

Sig.
.553
.169

ตาราง Hosmer and Lemeshow Test ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ
ถดถอยโลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐาน คือ
H0 : สมการเหมาะสม
H1 : สมการไมเหมาะสม
และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ที่มีคา 11.614 และมีคา Sig. = .169 ซึ่งมากกวา
0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาสมการมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 12 แสดง Classification Table
การพยากรณ
ซื้อ
เปอรเซ็นตของการ
พยากรณถูกตอง
ซื้อ
ไมซื้อ
324
0
100.0
74
2
2.6
81.5
323
1
99.7
65
11
14.5
83.5

Observed
Step 1

Step 2

ซื้อ

ซื้อ
ไมซื้อ
Overall Percentage
ซื้อ
ซื้อ
ไมซื้อ
Overall Percentage

ในตาราง Classification Table เปนตารางพิจารณาถึงความเชื่อถือไดของการพยากรณ
จะพบวากลุมตัวอยางเลือกเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 324 คน แตเมื่อนําตัวแปรเขาสมการ
แลวจะสามารถพยากรณไดวาเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 323 คน นั่นคือ พยากรณถูกตอง
เทากับ 99.7% และ กลุมตัวอยางเลือกไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 76 คน แตเมื่อนําตัวแปร
เขาสมการแลวจะสามารถพยากรณไดวาไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 65 คน ซึ่ง พยากรณ
ถูกตอง เทากับ 14.5% ซึ่งรวมเฉลี่ยทั้งหมดแลวมีเปอรเซ็นของการพยากรณถูกตองเทากับ 83.5%
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ
x7
x8
คาคงที่

B
-.476
-.382

Wald
.128
.125

-1.552

.137

df
1
1

Sig.
.000
.002

1

.000

จากตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธของตัวแปรตางๆ ที่ประมาณได ( B) และ
คาสถิติที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสเพื่อการพยากรณการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกัน
แดด ตัวแปรอิสระ(x7) ปจจัยดานผลิตภัณฑ และตัวแปรอิสระ (x8) ปจจัยดานจิตวิทยา เปนตัวแปรที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดด
จากคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดจากโปรแกรม สามารถเขียนเปนสมการการถดถอยโล
จิสติกส พยากรณการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดด ไดดังนี้
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prob(y) =
โดยที่

1
1 + e −Z

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

ส่ วนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทําการศึกษาวิเคราะหจาก
กลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 324 คน
ตารางที่ 14 แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดที่ผูบริโภคไดรับกอนการตัดสินใจซื้อ
แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด
เพื่อน
บุคคลในครอบครัว
พนักงานขาย
ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ
บทความทางโทรทัศน วิทยุ
บทความทางนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ
อื่นๆ

จํานวน
180
90
117
83
183
130
8

รอยละ
55.60
27.80
36.10
25.60
56.50
40.10
2.50

จากตารางที่ 14 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ
ไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากบทความทางโทรทัศนและวิทยุมากที่สุด คิดเปนรอยละ
56.50 รองลงมาไดรับความรูจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 55.60 และไดรับจากบทความทางนิตยสาร
วารสาร สิ่งพิมพ คิดเปนรอยละ 40.10
ตารางที่ 15 เหตุผลของการเลือกคุณสมบัติที่เลือกใชผลิตภัณฑกันแดด
เหตุผลของการเลือกคุณสมบัติ
เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV
เพื่อปองกันฝาและกระ
เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา
เพื่อใหความชุมชื้นกับผิว
รวม

จํานวน
236
24
58
6
324

รอยละ
72.80
7.40
17.90
1.90
100.00
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จากตารางที่ 15 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ
คุณสมบัติที่เลือกใชผลิตภัณฑกันแดด เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV คิดเปนรอยละ 72.80 รองลงมา
เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา คิดเปนรอยละ 17.90 และเพื่อปองกันฝา และกระ คิดเปนรอยละ 7.40
ตารางที่ 16 บุคคลที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดด
บุคคลที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจ
ตนเอง
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน
พนักงานขาย
อื่นๆ
รวม

จํานวน
252
43
13
11
5
324

รอยละ
77.80
13.30
4.00
3.40
1.50
100.00

จากตารางที่ 16 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ
บุคคลที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ
77.80
รองลงมาเปนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 13.30 และเพื่อน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 17 ยี่หอที่เคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ยี่หอที่เคยซื้อ
นีเวีย
วาสลีน
เคเอ
ซีแคร
บานานา โบท
การนิเย
อื่นๆ

จํานวน
263
190
44
33
75
85
47

รอยละ
81.20
58.60
13.60
10.20
23.10
26.20
14.50

จากตารางที่ 17 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญซื้อ
ผลิตภัณฑกันแดดยี่หอนีเวียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.20 รองลงมาซื้อยี่หอวาสลีน คิดเปนรอยละ
58.60 และยี่หอการนิเย คิดเปนรอยละ 26.20 ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 คา SPF ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดในการปกปองผิวจากแสงแดด
คา SPF ที่เลือกซื้อ
SPF 15
SPF 30
SPF 50
อื่นๆ
รวม

จํานวน
59
154
100
11
324

รอยละ
18.20
47.50
30.90
3.40
100.00

จากตารางที่ 18 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ
เลือกใชคา SPF 30 คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาเลือกใชคา SPF 50 คิดเปนรอยละ 30.90 และ
เลือกใชคา SPF 15 คิดเปนรอยละ 18.20 ตามลําดับ
ตารางที่ 19 ลักษณะการใชผลิตภัณฑกันแดด
ลักษณะการใช
ประจํา
ไมประจํา
รวม

จํานวน
230
94
324

รอยละ
71.00
29.00
100.00

จากตารางที่ 19 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญจะ
ใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา คิดเปนรอยละ 71.00 และใชผลิตภัณฑกันแดดไมเปนประจํา คิด
เปนรอยละ 29.00
ตารางที่ 20 บริเวณที่ทาผลิตภัณฑกันแดด
บริเวณที่ทาผลิตภัณฑกันแดด
ใบหนา
แขน
ขา
อื่นๆ

จํานวน
248
255
215
10

รอยละ
76.50
78.70
66.40
3.10
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จากตารางที่ 20 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญใช
ทาบริเวณแขน คิดเปนรอยละ 78.70 รองลงมาใชทาบริเวณใบหนา คิดเปนรอยละ 76.50 และบริเวณ
ขา คิดเปนรอยละ 66.40
ตารางที่ 21 ราคาเฉลี่ยตอขวดคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ราคาเฉลี่ยตอขวด
ต่ํากวา 200 บาท
201-400 บาท
401-600 บาท
601 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
65
184
62
13
324

รอยละ
20.10
56.80
19.10
4.00
100.00

จากตารางที่ 21 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญมี
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑกันแดดตอครั้ง มีราคาเฉลี่ยตอขวดตั้งแต 201-400 บาท คิดเปนรอยละ
56.80 รองลงมามีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑกันแดดตอครั้งต่ํากวา 200 บาท คิดเปนรอยละ 20.10
และมีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑกันแดดตอครั้ง มีราคาเฉลี่ยตอขวดตั้งแต 401-600 บาท คิดเปน
รอยละ 19.10
ตารางที่ 22 สถานที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา
สถานที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ซูเปอรมารเก็ต เชน tops
รานสะดวกซื้อหรือรานคาปลีก เชน 7-Eleven
หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน,เซ็นทรัล
ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus
รานคาเฉพาะอยาง เชน Watson,บูท
สถานเสริมความงาม
คลินิกรักษาผิวหนัง
พนักงานขายตรง
อื่นๆ
รวม

จํานวน
51
22
78
84
77
5
5
1
1
324

รอยละ
15.70
6.80
24.10
25.90
23.80
1.50
1.50
0.30
0.30
100.00
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จากตารางที่ 22 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ
สถานที่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา คือ ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C, Tesco Lotus คิดเปน
รอยละ 25.90 รองลงมา คือ ที่หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน,เซ็นทรัล คิดเปนรอยละ 24.10 และ ที่
รานคาเฉพาะอยาง เชน Watson,บูท คิดเปนรอยละ 23.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดด
สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ
โทรทัศน
นิตยสาร
แผนพับ/โบวชัวร
หนังสือพิมพ
ปายโฆษณา
อื่นๆ
รวม

จํานวน
239
58
11
2
11
3
324

รอยละ
73.80
17.90
3.40
0.60
3.40
0.90
100.00

จากตารางที่ 23 พบวากลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 324 คน สวนใหญ
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.80
รองลงมา คือ สื่อโฆษณาทางนิตยสาร คิดเปนรอยละ 17.90 และสื่อโฆษณาทางแผนพับ/โบวชัวร
และปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 3.40 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผูที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑ
กันแดด โดยทําการศึกษาวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด จํานวน 76 คน
ตารางที่ 24 สาเหตุที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด
สาเหตุที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด
ไมมีความจําเปน
ไมมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ราคาแพง
ไมสามารถกันแดดไดจริง
รวม

จํานวน
31
7
26
12
76

รอยละ
40.80
9.20
34.20
15.80
100.00

40
จากตารางที่ 24 พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน
ใหญ สาเหตุที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดดเพราะไมมีความจําเปน คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมาสาเหตุ
ที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดดเพราะราคาแพง คิดเปนรอยละ 34.20 และเพราะไมสามารถกันแดดได
จริง คิดเปนรอยละ 15.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 25 แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดที่ผูที่ไมเคยซื้อเคยไดรับ
แหลงของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด
เพื่อน
บุคคลในครอบครัว
พนักงานขาย
ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ
บทความทางโทรทัศน วิทยุ
บทความทางนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ
อื่นๆ

จํานวน
34
18
30
12
48
15
1

รอยละ
44.70
23.70
39.50
15.80
63.20
19.70
1.3

จากตารางที่ 25 พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน
ใหญเคยไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากบทความทางโทรทัศนและวิทยุมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 63.20 รองลงมาเคยไดรับความรูจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 44.70 และเคยไดรับจากพนักงาน
ขาย คิดเปนรอยละ 39.50
ตารางที่ 26 ความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต
ความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต
ซื้อ
ไมซื้อ
ไมแนใจ
รวม

จํานวน
21
21
34
76

รอยละ
27.60
27.60
44.80
100.00

จากตารางที่ 26 พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน
ใหญมีความคิดที่ยังไมแนใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต คิดเปนรอยละ 44.80
รองลงมา คือ ซื้อกับไมซื้อ คิดเปนรอยละ 27.60
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ตารางที่ 27 สาเหตุที่ทําใหหันมาซื้อผลิตภัณฑกันแดด
สาเหตุที่ทําใหหันมาซื้อผลิตภัณฑกันแดด
เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV
เพื่อปองกันการเกิดริ้วรอย
เพื่อปองกันฝา และกระ
เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา
รวม

จํานวน
35
1
11
29
76

รอยละ
46.10
1.30
14.50
38.10
100.00

จากตารางที่ 27 พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน
ใหญ สาเหตุที่จะทําใหหันมาซื้อผลิตภัณฑกันแดดเพราะเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV คิดเปนรอยละ
46.10 รองลงมา คือ เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา คิดเปนรอยละ 38.10 และเพื่อปองกันฝา และกระ คิด
เปนรอยละ 14.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 28 การปฏิบัติตนในการปกปองผิวจากแสงแดดหากไมใชผลิตภัณฑ
การปฏิบัติตน
สวมเสื้อแขนยาว
กางรม
ทาโลชั่นบํารุงผิวธรรมดา
ปลอยตามธรรมชาติ
อื่นๆ

จํานวน
51
40
56
8
1

รอยละ
67.10
52.60
73.70
10.50
1.30

จากตารางที่ 28 พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวน
ใหญมีการปฏิบัติตนในการปกปองผิวจากแสงแดดโดยวิธีการทาโลชั่นบํารุงผิวธรรมดา คิดเปนรอย
ละ 73.70 รองลงมา คือ การสวมเสื้อแขนยาว คิดเปนรอยละ 67.10 และการกางรม คิดเปนรอยละ
52.60 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลจาก
กลุมตัวอยางนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยใชเวลาทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน
ในการศึกษาขอมูล ครอบคลุมดวยสาระดังนี้ คือ วัตถุประสงค ระเบียบวิธีการวิจัย สรุปผลการวิจัย
ขอคนพบและขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุ ปผลการศึกษา
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษา
หญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามา
สรุปผล ดังนี้
จากกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาทั้งหมด 400 คน พบวามีนักศึกษาหญิงคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจํานวน 30 คน คณะวิทยาการจัดการจํานวน 303 คน และคณะ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร จํานวน 67 คน สวนใหญมีระดับผลการเรียน 2.00-3.20 รองลงมา คือ
ระดับผลการเรียน 3.20-4.00 และมีระดับผลการเรียนต่ํากวา 2.00 ตามลําดับ ดานรายรับของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 2,501 – 5,200 บาท โดยนักศึกษา
หญิงเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑกันแดดมากกวาที่จะไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด 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 )มีจํานวนนอยที่สุด ตามลําดับ
จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด คือ
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑกันแดด ผลิตภัณฑสามารถ
ปกปองแสงแดดไดจริง ผลิตภัณฑไดรับการรับรองคุณภาพที่มีชื่อเสียง และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย การ
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ไดรับคําแนะนําของบุคคลรอบขาง ความนิยมในการใชผลิตภัณฑกันแดด สภาพผิวของแตละคน
และการคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทําใหผิวขาวขึ้น สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกันแดด ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑกัน
แดดจํานวน 324 คน สวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดกอนการตัดสินใจซื้อจาก
บทความทางโทรทัศนและวิทยุมากที่สุด รองลงมาไดรับความรูจากเพื่อน และไดรับจากบทความ
ทางนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ ตามลําดับ คุณสมบัติที่เลือกใชผลิตภัณฑกันแดด เพื่อปองกันผิวจาก
รังสี UV รองลงมาเพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา และเพื่อปองกันฝา และกระ บุคคลที่มีสวนสําคัญใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดดดวยตนเองมากที่สุด รองลงมาเปนสมาชิกในครอบครัว และ
เพื่อน ตามลําดับ ยี่หอที่เคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด สวนใหญซื้อผลิตภัณฑกันแดดยี่หอนีเวียมากที่สุด
รองลงมา ซื้อยี่หอวาสลีน และยี่หอการนิเย ตามลําดับ โดยเลือกใชคา SPF 30 รองลงมาเลือกใชคา
SPF 50 ความถี่ของการใชผลิตภัณฑกันแดด สวนใหญจะใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา บริเวณที่
ทาผลิตภัณฑกันแดดสวนใหญใชทาบริเวณแขน รองลงมาใชทาบริเวณใบหนา และบริเวณ ขา
ตามลําดับ โดยมีปริมาณคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑกันแดดมีราคาเฉลี่ยตอขวดตั้งแต 201-400
บาท รองลงมาต่ํากวา 200 บาท สถานที่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑกันแดดเปนประจําคือ ซูเปอรเซ็นเตอร
เชน Big C, Tesco Lotus รองลงมา คือ ที่หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน,เซ็นทรัล สื่อโฆษณาที่
เกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด โดยจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด
จากสื่อโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาเปนสื่อจากนิตยสาร
พฤติกรรมการบริโภคของผูที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด ผลการวิจัยพบวา
กลุม
ตัวอยางที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดจํานวน 76 คน สวนใหญเคยไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
กันแดดจากบทความทางโทรทัศนและวิทยุมากที่สุด รองลงมาเคยไดรับความรูจากเพื่อน และเคย
ไดรับจากพนักงานขาย ตามลําดับ สาเหตุที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดดเพราะไมมีความจําเปน
รองลงมาสาเหตุที่ไมซื้อผลิตภัณฑกันแดดเพราะราคาแพง และเพราะไมสามารถกันแดดไดจริง
ตามลําดับ ความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑกันแดดในอนาคต สวนใหญมีความคิดที่ยังไมแนใจ รองลงมา
คือ ซื้อ สาเหตุที่จะทําใหหันมาซื้อผลิตภัณฑกันแดดเพราะเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV รองลงมา คือ
เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา และเพื่อปองกันฝา และกระ ตามลําดับ การปฏิบัติตนในการปกปองผิว
จากแสงแดดหากไมใชผลิตภัณฑ สวนใหญใชวิธีการทาโลชั่นบํารุงผิวธรรมดา รองลงมา คือ การ
สวมเสื้อแขนยาว และการกางรม ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่นาสนใจนํามา
อภิปรายผล ดังตอไปนี้
ดานความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยางนั้น จากผลการวิจัย กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง และผลของการวิเคราะห Logistic Regression
Analysis ความรูเปนปจจัยที่ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด จากขอสังเกตของ
นักวิจัย พบวา นักศึกษาหญิง ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีลักษณะ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑโดยไดรับคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง เชน เพื่อน หรือซื้อตามเพื่อน
ตามกระแสนิยม และนักศึกษาอยูในชวงของวัฏจักรชีวิตวัยรุนหนุมสาวพฤติกรรมการซื้อก็จะเปน
ผูนําความคิดทางดานแฟชั่น
มีภาระนอย และมักใชจายในสิ่งที่กอใหเกิดความสนุกสนาน
สะดวกสบายแกตนเอง จึงทําใหในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด กลุมตัวอยางไมมี
การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนการซื้อผลิตภัณฑและนําประสบการณที่เคยใชผลิตภัณฑ
มากอนไปประยุกตใชในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของคอตเลอร
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยาง โดยนักศึกษาหญิงเลือกที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑกันแดดมากกวาที่จะไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด เนื่องจากความรุนแรงของแสงแดดที่มี
มากขึ้นและอากาศรอน การใชผลิตภัณฑกันแดดจึงเปนทางเลือกยอดนิยมอยางหนึ่งที่จะชวยในการ
ปกปองผิวจากแสงแดดของนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของตลาดผลิตภัณฑกันแดด โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญจะเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดดวยตนเอง ยี่หอที่กลุมตัวอยางซื้อ คือ นีเวีย จะใช
ผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา กลุมตัวอยางนิยมที่จะเลือกใชคุณสมบัติเพื่อปองกันผิวจากรังสี UV
โดยไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากโทรทัศนมากที่สุด ซึ่งผลงานวิจัยนี้ มีความสอดคลองกันกับ
งานวิจัยของ รุงทิวา กัลยาบาล (2548)
จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของคอตเลอร ซึ่งเปนทฤษฎีในการศึกษาหาเหตุจูงใจที่
ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยที่เริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหผูซื้อเกิดความ
ตองการ สิ่งกระตุนจะผานเขามาในความนึกคิดของผูซื้อ และความรูสึกนึกคิดของผูซื้อก็จะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อและนําไปสูการตัดสินใจซื้อ โดยจุดเริ่มตนของทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภคอยูที่มีสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน ซึ่งคําตอบจากผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกันแดดของกลุมตัวอยาง คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ซึ่ง
ตามทฤษฎีกลาววา เปนสิ่งกระตุนทางการตลาดที่กอใหเกิดความตองการเกี่ยวของกับสวนประสม
ทางการตลาด การพัฒนาสวนประกอบตางๆของผลิตภัณฑเพื่อดึงดูดความตองการของลูกคา โดย
กลุมตัวอยางนั้นใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑกันแดด ผลิตภัณฑนั้นๆมี
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ประสิทธิภาพสามารถปกปองแสงแดดไดจริง ผลิตภัณฑกันแดดตองไดรับการรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียง และการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย หลายขนาด เชน ผลิตภัณฑ
ใชทาบริเวณหนา ผลิตภัณฑใชทารางกาย เปนตน
นอกจากนี้ยังมีกลุมปจจัยทางดานจิตวิทยา เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด
ของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ เปนปจจัยภายในตัวของกลุมตัวอยางที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อและการใช โดยกลุมตัวอยางจะตองไดรับคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง เชน เพื่อน
ครอบครัว ความนิยมในการใชผลิตภัณฑกันแดด ที่สอดคลองในเรื่องของทัศนคติ การคิดวาสภาพ
ผิวของแตละคนที่แตกตางกัน เชน ผิวคล้ํางายไวตอแดด ทําใหมีความจําเปนตองใชผลิตภัณฑกัน
แดด และการที่เชื่อวาผลิตภัณฑกันแดดนั้นมีสวนทําใหผิวขาวขึ้น ดังนั้น ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
และปจจัยดานจิตวิทยา จึงเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษา
หญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิงบางคน คิดวาผลิตภัณฑกัน
แดดนั้นมีราคาที่สูงมากเกินไปไมเหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ อีกทั้งยังไมคอยมีประสิทธิภาพใน
การปกปองแสงแดด ทําใหมีความรูสึกสิ้นเปลืองเงินในการซื้อแตละครั้ง ซึ่งเปนอุปสรรคในการ
ตัดสินใจซื้อ ผูวิจัยเห็นวา การเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดควรที่จะตองมีการศึกษาขอมูลบนฉลาก
อยางละเอียดกอนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและตรง
กับวัตถุประสงคการใชของผูซื้อ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1.ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง
เดียว ซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหได
ผลงานวิจัยที่สมบูรณยิ่งขึ้น
2.การวิจัยครั้งนี้ เกิดปญหาในการออกแบบสอบถาม คือ ตัวแปรอิสระบางตัวไมมีการ
แจกแจงแบบปกติ ทําใหผลของการเก็บรวบรวมขอมูลไมผานขอกําหนดของการนํามาวิเคราะหดวย
วิธีการวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคในการศึกษา จึงตอง
นําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมนํามาวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยโลจิสติกส(Logistic
Regression
Analysis) แทน ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรออกแบบสอบถามใหดี ใหตัวแปรแตละตัวมีการ
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แจกแจงแบบปกติ เพื่อที่จะสามารถนํามาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant
Analysis) และไดผลการวิจัยที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.การทําวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรในการนํามาออกแบบสอบถามอาจจะไมครอบคลุมทุกตัว
จึงทําใหผลการวิจัยที่ไดไมคอยนาเชื่อถือ ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะออกแบบสอบถาม
ใหครอบคลุมทุกตัวแปรที่กําหนดไว เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สมบูรณและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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เลขที่..............

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กนั แดด
ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง
2.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดของนักศึกษาหญิง

คําชี้แจง

1.แบบสอบถาม แบงออกเปน 6 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่
2 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดด
สวนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด
สวนที่ 4 สําหรับผูที่ซื้อผลิตภัณฑกันแดด
สวนที่ 5 สําหรับผูที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดด
สวนที่ 6 ปญหาและขอเสนอแนะ
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
3. ขอมูลในแบบสอบถามทั้งหมดจะเก็บรักษาไวเปนความลับ
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โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ทีต่ รงกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ดเพียงคําตอบเดียว
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. คณะ
 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 วิทยาการจัดการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับผลการเรียน
 ต่ํากวา 2.00
 2.00-3.20
 3.20-4.00
3. รายรับเฉลี่ย.....................................บาท/เดือน
4. คุณซื้อผลิตภัณฑกันแดดหรือไม
 ซื้อ
 ไมเคยซื้อ
5. คุณรูจักผลิตภัณฑกันแดดที่มีจําหนายในตลาด ยี่หอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นีเวีย
 วาสลีน
 เคเอ
 ซีแคร
 บานานา โบท
 การนิเย
 อื่นๆ....................
ส่ วนที่ 2 ความรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กนั แดด
1. SPF คืออะไร
 ตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวไหมจากแสงแดด UVB
 ตัวเลขบอกประสิทธิภาพในการปองกันผิวคล้ําจากแสงแดด UVA
 แสงซึ่งผานมายังพื้นโลก มีความยาวคลื่น 320 - 400 nm
 แสงซึ่งผานมายังพื้นโลก มีความยาวคลื่น 290 – 320 nm
2. คาของตัวเลขที่ตามหลัง SPF คือ อะไร
 จํานวนเทาของระยะเวลาที่เราจะอยูทามกลางแสงแดดไดโดยไมเกิดการไหมแดด
 ตัวเลขที่บอกความสามารถในการปองกันแสงแดด
 ปริมาณสารเคมีที่ผสมอยูในครีมกันแดด
 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 ซึ่งมักจะบงบอกไวดวยคําวาอะไร
 SPF
 PA หรือ PPD
 water resistant
 water proof
6. ผลิตภัณฑที่ปกปองอันตรายและลดความเขมของสีผิวจากแสงแดด เรียกวา อะไร
 Sun Tan
 Sun Screen
 Inorganic sunscreen
 Organic sunscreen
7. ทานคิดวาควรทาผลิตภัณฑกันแดดกอนออกแดดกี่นาที
 5-10 นาที
 15-30 นาที
 30-50 นาที
 1 ชั่วโมง
8. กฏที่ดีที่สุดในการใชผลิตภัณฑกันแดด ควรทาซ้ําทุกๆกี่ชั่วโมง
 1-2 ชั่วโมง
 3-4 ชั่วโมง
 5-6 ชั่วโมง
 7-8 ชั่วโมง
9. ผลิตภัณฑกันแดดที่สามารถกันน้ําได มักจะบงบอกไวดวยคําวาอะไร
 SPF
 PA หรือ PPD
 water resistant/ water proof  Sun Screen
10. ถา ออกกําลังกายกลางแจง มีเหงื่อ วายน้ํา ทํางานกลางแดด
ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด
อยางไรใหหมาะสม
 มีความคงทนตอแสงแดด
 ใช SPF ที่สูงขึ้นและเลือกประเภทที่กันน้ําได
 มีการับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
 เลือกผลิตภัณฑที่ระบุคําวา SUN TAN
11. คุณคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีประโยชนในดานใดมากที่สุด
 เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV  เพื่อลดริ้วรอยกอนวัย
 เพื่อผิวที่ขาวขึ้น
 เพื่อใหความชุมชื้นกับผิว
12. คุณคิดวาหากไมใชผลิตภัณฑกันแดด จะกอใหเกิดผลเสียกับผิวหนังอยางไร
 ผิวขาดความชุมชื้น
 ผิวหมองคล้ํา
 ริ้วรอยแกกอนวัย
 เปนมะเร็งผิวหนัง

52
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กนั แดด
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑกันแดด
1.ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑกันแดดมี
สวนที่ทําใหทานเลือกซื้อ
2.ผลิตภัณฑกันแดดสามารถปกปอง
แสงแดดไดจริง
3.ผลิตภัณฑที่ทานรูจักไดรับการรับรอง
คุณภาพจากสถาบันทีม่ ีชื่อเสียง
4.ความหลากหลายของผลิตภัณฑมีสวน
ทําใหทานตัดสินใจเลือกซื้อ
5.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีราคาแพง
6.ทานคิดวา ราคาผลิตภัณฑกันแดด
เหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ
7.ทานคิดวา คาประสิทธิภาพในการ
ปกปองแสงแดด(คา SPF)มีสวนในการ
ตัดสินใจซื้อ
8.ทานหาซื้อผลิตภัณฑไดงายและสะดวก
9.ทานคิดวา การจัดเรียงผลิตภัณฑกัน
แดดใหเปนทีส่ ะดุดตาและสังเกตเห็นได
งายมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อ
10.ทานคิดวาความทันสมัยและความ
นาเชื่อถือของสถานที่จัดจําหนาย มีสวน
ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
11.ทานคิดวาผลิตภัณฑทมี่ ีการโฆษณา
ทางสื่อตางๆที่นาสนใจมีสวนในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
12.การแจกผลิตภัณฑตัวอยางและการ
ทดลองใชมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อ

ความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไม เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก แนใจ นอย นอยที่สุด
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑกันแดด
13.การมีพนักงานขายใหความรูและ
คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของทาน
14.ทานคิดวาการจําหนายสินคาแบบเปน
แพ็คเกจ หรือแถมสินคาที่ใชประโยชน
รวมกันกับผลิตภัณฑกันแดดสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อ
15.คําแนะนําของบุคคลรอบขางมีผลตอ
การเลือกตอการตัดสินใจซื้อ
16.ทานคิดวา ความนิยมในการใช
ผลิตภัณฑกันแดด มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อ
17.ทานคิดวาสภาพผิวของทาน มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
18.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดมีสวนทํา
ใหทานผิวขาวขึ้น
19.ทานเชื่อวาผูที่อยูกลางแดดจัด
จําเปนตองใช/ซื้อผลิตภัณฑกันแดด
20.ทานคิดวาการไดใชผลิตภัณฑใหมๆมี
สวนตอการตัดสินใจซื้อของทาน
21.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดที่มี
โปรโมชั่นตางๆที่นาสนใจ เชน ลด แลก
แจก แถม มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
22.ทานคิดวาผลิตภัณฑกันแดดที่มี
โฆษณาผานสื่อตางๆหลายๆทาง เชน
แผนพับ โฆษณาทางโทรทัศน มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ

ความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไม เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก แนใจ นอย นอยที่สุด
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑกันแดด

ความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไม เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก แนใจ นอย นอยที่สุด

23.ทานคิดวาผลิตภัณฑที่มีการใหขอมูล
ทางเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ส่ วนที่ 4 สํ าหรับผู้ทซี่ ื้อผลิตภัณฑ์ กนั แดด
1. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อน
 บุคคลในครอบครัว
 พนักงานขาย
 ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ
 บทความทางโทรทัศน วิทยุ  บทความทางนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ
 อื่นๆ.....................................
2.คุณสมบัติที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑกันแดด ดวยเหตุผลใด
 เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV  เพื่อปองกันฝา และกระ
 เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา  เพื่อใหความชุมชื้นกับผิว
 อื่นๆ..................................
3.บุคคลใดที่มีสวนสําคัญสําหรับทานในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดดมากที่สุด
 ตนเอง
 สมาชิกในครอบครัว
 เพื่อน
 พนักงานขาย
 อื่นๆ...................................
4.ทานเคยซื้อผลิตภัณฑกันแดดยี่หอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นีเวีย
 วาสลีน
 เคเอ
 ซีแคร
 บานานา โบท
 การนิเย
 อื่นๆ...................................
5.ปกติทานใช SPF (Sun Protection Factor) ของผลิตภัณฑกันแดด ในการปกปองผิวจากแสงแดด
เทาใด
 SPF 15
 SPF 30
 SPF 50
 อื่นๆ.........................
6.ทานใชผลิตภัณฑกันแดดเปนประจําทุกวันหรือไม
 ประจํา
 ไมประจํา
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7.ทานมักใชผลิตภัณฑกันแดดทาบริเวณสวนใดของรางกาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ใบหนา
 แขน
 ขา
 อื่นๆ...........................
8.ผลิตภัณฑกันแดดที่ทานเลือกซื้อมีราคาเฉลี่ยตอขวดเทาไหร
 ต่ํากวา 200 บาท
201-400บาท
 401-600บาท
 601 บาทขึ้นไป
9.สถานที่ใดที่ทานไปซื้อผลิตภัณฑกันแดดเปนประจํา
 ซูเปอรมารเก็ต เชน tops
รานสะดวกซื้อหรือรานคาปลีก เชน แฟมิลี่ มารท , 7-Eleven
 หางสรรพสินคา เชน โรบินสัน ,เซ็นทรัล
 ซูเปอรเซ็นเตอร เชน Big C ,Tesco Lotus , คาฟูร
 รานคาเฉพาะอยาง เชน Watson, บูท
 สถานเสริมความงาม
 คลินิกรักษาผิวหนัง
 พนักงานขายตรง
 อื่นๆ.................................
10.สื่อโฆษณาใดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑกันแดด
 โทรทัศน
 นิตยสาร
 แผนพับ/โบวชัวร
 หนังสือพิมพ
 ปายโฆษณา
 อื่นๆ.................
ส่ วนที่ 5 สํ าหรับผู้ทไี่ ม่ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ กนั แดด
1.ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกันแดดจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อน
 บุคคลในครอบครัว
 พนักงานขาย
 ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ
 บทความทางโทรทัศน วิทยุ  บทความทางนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ
 อื่นๆ.....................................
2. สาเหตุสําคัญที่ทานไมซื้อผลิตภัณฑกันแดด
 ไมมีความจําเปน
 ไมมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
 ราคาแพง
 ไมสามารถกันแดดไดจริง
3. ทานมีความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑกันแดด ในอนาคตหรือไม
 ซื้อ
 ไมซื้อ
 ไมแนใจ
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4.สาเหตุสําคัญที่สุด ที่จะทําใหทานหันมาซื้อผลิตภัณฑกันแดด
 เพื่อปองกันผิวจากรังสี UV  เพื่อปองกันการเกิดริ้วรอย
 เพื่อปองกันฝาและกระ
 เพื่อปองกันผิวหมองคล้ํา
 เพื่อใหความชุมชื้นกับผิว  อื่นๆ......................................
5. ปกติทานปฏิบัติตนอยางไรในการปกปองผิวจากแสงแดด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สวมเสื้อแขนยาว
 กางรม
 ทาโลชั่นบํารุงผิวธรรมดา  ปลอยตามธรรมชาติ
 อื่นๆ.....................................
ส่ วนที่ 6 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดสละเวลาอันมีคาของทานเพื่อใชในการตอบแบบสอบถาม
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