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This investigation aims to study the factors affecting the decision to buy a cream
product used to cure malasma of the medical personnel in Bangkok. The population is 400
medical personnel in Bangkok. Questionnaire is used as a tool to conduct a survey and to
collect the data.
The result shows that the majority of the respondent is a married female PR
worker with Bachelor’s Degree, having the age between 31-40 years old and having the
income between 20,000-25,000 baht. The respondents have familiar most with the product
with a brand name “Amela-x”. They have used this product in conjunction with using anti-UV
product. They have accepted this product because of its well-known, public acceptance and
suggestion from the former users. Both income and type of occupation have affected the
decision to buy the products.
Data analysis reveals that marketing strategy does not affect the decision of the
respondent to buy the product as high as the promotion strategy. The promotion strategy has
highest impact with respect to the decision to buy the product (with a mean at 3.408), while
pricing has the lowest impact (with a mean at 2.673). The medical personnel are well aware
of the cause of the malasma symptom, mode of its protection against this symptom and its
usage to cure this symptom safely.
The decision to buy the product is highly dependent upon personal perspective.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันผูหญิงไทยใหความสําคัญกับสุขภาพผิวพรรณบนใบหนามากขึ้นกวาในอดีต
ความสวย ความงามเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และตองการรักษาใหคงอยูตลอดไป ไมวาจะอายุ
เท าใด อ อนเยาว ห รื อแก ช ราต า งก็ ป รารถนาใหต นเองมีค วามงดงามเป น ที่น า สนใจของทุก คน
เครื่องสําอางเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหผูหญิงเกิดความงามได ดั่งสุภาษิตไทยโบราณที่กลาววา “ไกงาม
เพราะขนคนงามเพราะแตง” ปจจุบันเครื่องสําอางแมวาจะไมไดมีความสําคัญเหมือนกับปจจัย 4 แต
ก็ถือวามีความสําคัญ เพราะเครื่องสําอางเปนสิ่งที่เขามาชวยเสริมบุคลิกภาพ สรางความเชื่อมั่นและ
ยอมรับแกสังคมจึงเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันในทุกกลุมอายุนับตั้งแตกลุมวัยรุนนักศึกษาไป
จนถึงวัยทํางาน
สนับสนุนใหตลาดเครื่องสําอางเติบโตอยางรวดเร็วในทุกกลุมผลิตภัณฑ อัน
ประกอบดวย กลุมครีมบํารุงผิวหนาขาวใส เครื่องตกแตงใบหนา แตดวยภาวะตลาดที่เปดเสรีมาก
ขึ้น ทําใหตลาดเครื่องสําอางมีการแขงขันสูงผูประกอบการจึงตองนํากลยุทธตางๆ ออกมาแขงขัน
กันมากขึ้น
ประวัติของเครื่องสําอางมีมาอยางยาวนานคูกับประวัติศาสตรของโลก มนุษยทุก
เผาพันธุตางก็มีการ ตกแตงใบหนาและรางกายของตนเอง อารยธรรมตางๆที่สําคัญของโลกไมวาจะ
เปนอียิปต เมโสโปเตเมีย กรีก อินเดีย จีน หรือแมแตไทยตางก็มีวิวัฒนาการของการใชเครื่องสําอาง
ตกแตงรางกายในรูปแบบเฉพาะตัว แมแตชนเผาปาเถื่อนก็ยังรูจักใชสีและเครื่องประดับมาตกแตง
ใบหนาและรางกายเชนเดียวกัน (ศูนยวิจัย ธนาคารกสิกรไทย 2552)
ปริ ม าณการใช เ ครื่ อ งสํ า อางประเภททํ า ให ใ บหน า ขาวใส มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีการขยายตัวและมีการแขงขันอยางตอเนื่อง ชึ่งจะเปนเชนนี้ตอไปหาก
มนุ ษ ย ยั ง ต อ งมี ก ารพบปะกั น และยั ง มี ค วามต อ งการให ต นเองเป น ที่ ส นใจส ง ผลให ธุ ร กิ จ
เครื่องสําอางขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง (ศูนยวิจัย ธนาคารกสิกรไทย 2552)
ตลาดเครื่ อ งสํ า อางในประเทศไทยที่ ผ า นมามี ก ารเติ บ โตในอั ต ราสู ง มาโดยตลอด
เนื่องจากผูบริโภคหญิงไทยใหความสําคัญกับสุขภาพผิวพรรณและการเลือกใชเครื่องสําอางมากขึ้น
สงผลใหธุรกิจเครื่องสําอางมีบทบาทสําคัญ ไมวาเศรษฐกิจจะเฟองฟูหรือถดถอย ผูบริโภคก็ยังคง
1

2
พิถีพิถันและใหความสําคัญกับการดูแลตนเองใหดูดีอยูเสมอ สินคาประเภทความงามไมคอยไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนัก โดยสถิติในป 2551 ตลาดเครื่องสําอางในประเทศมีมูลคา
ประมาณ 30,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10 และในป 2552 มีมูลคาตลาดในประเทศ
ประมาณ 33,000 ลานบาท ขยายตัวประมาณ รอยละ 4-5 แบงเปนจําหนายตามชองทางการขายใน
หางสรรพสินคาตามตราสินคา 11,000 ลานบาท และรานคาทั่วไปและธุรกิจขายตรง มูลคา 22,000
ลานบาท เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคโดยเฉพาะผูหญิงยังใหความสําคัญกับการดูแลความสวย
ความงาม และสุขภาพ อยางไรก็ตาม แมภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีความชะลอตัว แตผูบริโภค
ยังคงมีการใชจายเกี่ยวกับเครื่องสําอางไมแตกตางจากเดิมมากนัก แมภาวะการแขงขันจะรุนแรง
ตอเนื่องทั้งจากสินคานําเขาและ ผลิตในประเทศ แตผูบริโภคจะมีการวางแผนในการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางกอนทุกครั้ง (ศูนยวิจัย ธนาคารกสิกรไทย 2552)
ตลาดเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑรักษาฝาในไทย จําแนกได 3 ระดับ ไดแก
ระดั บ บน เป น ตลาดของสิ น ค า นํ า เข า ที่มี ชื่ อเสี ย ง เช น ชิ เ ชโด เอสเต คลินิ ก ลั ง โคม มี สัด ส ว น
การตลาดรวมกันประมาณรอยละ 20 ของมูลคาตลาดรวม สวนตลาดกลาง มีสัดสวนรอยละ 50 ซึ่ง
สินคาในกลุมนี้ ไดแก ครีม อเมลาเอ็กซ เพี๊ยซ แพนคอสเมติกพลัส ยูเซอริน สมูทอี และตลาดระดับ
ลางมีสัดสวนรอยละ 30 โดยสินคาที่ในกลุมนี้ ไดแก มิสทีน ยูสตาร คิวเพลส เปนตน โดยชอง
ทางการจําหนายเครื่องสําอาง ประกอบดวย 3 ชองทางหลัก ดังนี้
1. ชองทางเคานเตอรในหางสรรพสินคา แมวาจะตองเสียคาใชจายในการเชาพื้นที่และ
คาใชจายดานพนักงาน B.A. (Beauty Adviser) แตความสําเร็จจากการแนะนําสินคาโดยพนักงาน
ขายที่มีบุคลิกดี มีความสามารถในการโนวนาวจิตใจ และมีความรูเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ทําให
ชองทางนี้ประสบความสําเร็จในการสรางยอดขายสูงอันดับ 1
2. ชองทางตามซุปเปอรมารเก็ต คือ ชองทางการจําหนายที่มุงเนนตลาดระดับลางเปน
หลัก
3. ชองทางการขายตรง วิธีที่ผูขายสามารถเขาถึงลูก คา ได อยา งใกลชิด ซึ่งปจ จุบั น
ช อ งทางนี้ กํ า ลั ง เป น ที่ นิ ย มมากขึ้ น ทั้ ง เครื่ อ งสํ า อางในประเทศ และเครื่ อ งสํ า อางนํ า เข า จาก
ตางประเทศ
จากลักษณะการจัดจําหนายขางตนทําใหผูประกอบการตางใชกลยุทธทางการตลาด เพื่อ
รักษาสวนแบงทางการตลาดไว และมีการนํานวัตกรรมการตลาดออกสูอยางตอเนื่อง และมีการวิจัย
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคเพื่ อ วางแผนการตลาด และการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ไ ด เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมาย
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จากที่ผานมาผู วิ จัย มีประสบการณในการจํ าหน ายผลิ ตภัณ ฑรัก ษาฝามี ความเห็ น วา
ผูบริโภคมีความตองการใชครีมรักษาฝาเพื่อใหใบหนาขาวใสกันมากขึ้น เนื่องจากการที่ผูหญิง
จะตองออกไปทํางานนอกบาน การไดรับแสงแดดมากเกินไป เปนสาเหตุใหใบหนาไดรับมลภาวะ
ที่กอใหใหเกิดฝาไดงาย สําหรับผูหญิงที่มีอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมน ก็กอใหเกิดฝา
ไดงายกวาผูหญิงที่มีอายุนอย หรือผูหญิงที่ไดรับฮอรโมนจากการรัปประทานยาเม็ดคุมกําเนิดก็
กอใหเกิดฝาไดงายกวาคนที่ไมไดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
บุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนกลุมผูบริโภคอีกกลุมหนึ่งที่ผูวิจัย
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาฝ า เนื่ อ งจากเป น กลุ ม ทํ า งานที่ ต อ งใช
บุคลิกภาพ และใบหนาที่สดใสในการทํางานเพื่อการบริการทางการดูแลสุขภาพ และเปนกลุมลูกคา
ที่มีศักยภาพในการซื้อผลิตภัณฑ ตลอดจนเปนกลุมที่มีความรูในการดูแลผิวพรรณ
ดั ง นั้ น จึ ง เป น สาเหตุ ใ นการจั ด ทํ า วิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
ผู ประกอบการในการศึก ษาพฤติ กรรมในการเลือ กซื้อ และปจ จั ยทางการตลาดในการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
เพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทยไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของ
บุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยในองคความรูของบุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทาง
การแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ เลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากร
ทางการแพทย
1. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก ซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา

4
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
รักษาฝา
3. ความรูของบุคลากรทางการแพทยมีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
4. ขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทาง
การแพทย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของ
บุคลากรทางการแพทย ผูวิจัยไดกําหนด ขอบเขตดังนี้
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา จะศึ ก ษาเฉพาะบุ ค ลากรทางการแพทย ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาลรวม 6 โรงพยาบาล
คือ
1.1 โรงพยาบาลศิริราช
1.2 โรงพยาบาลตํารวจ
1.3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.4 โรงพยาบาลรามาธิบดี
1.5 โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
1.6 โรงพยาบาลราชวิถี
2. ประชากรที่ใชในการศึกษาเฉพาะกลุมบุคลากรทางการแพทย อายุระหวาง 20-60 ป
เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑรักษาฝา
ขั้นตอนของการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนกรอบแนวความคิดใน
การศึกษา
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
3. การวิเคราะหขอมูล
4. การสรุปผลการศึกษา
5. การเสนอแนะ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
เพื่อใหเกิดความชัดเจนของกระบวนการวิจัย เรื่องเ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือก
ซื้อผลิ ตภัณฑ รักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได แสดง
ความสัมพันธ ของตัวแปรของงานวิจัยดังนี้
1.ผูบริโภค
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพ

2. ปจจัยทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. การจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด
5. ผลิตภัณฑ

3. ปจจัยในองคความรูของบุคลากรทาง
การแพทย
1.ความรูในดานสาเหตุของการเกิดฝา
2. ความรูในดานการปองกันการเกิดฝา
3. ความรูในดานวิธีการใชผลิตภัณฑ
รักษาฝา
4. ความรูในดานการใชผลิตภัณฑรักษา
ฝาอยางปลอดภัย

4. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
1.ใชผลิตภัณฑรักษาฝาบอยแคไหน
2. ผลิตภัณฑรกั ษาฝาที่มีจําหนายอยูใ น
ตลาดยี่หอใดที่ทานรูจัก
3. ใชผลิตภัณฑรักษาฝาแบบใดเปน
ประจํา
4. ใชผลิตภัณฑรักษาฝาครั้งแรกดวย
เหตุผลใด
5. ใชผลิตภัณฑรักษาฝาเพื่อ
วัตถุประสงคใด
6. ผลิตภัณฑรกั ษาฝาที่ทานใชไดรับ
คําแนะนําจากแหลงขอมูลใดมาก
ที่สุด
7. ซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาเพื่อ
วัตถุประสงคใด
8. ซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาจากสถานที่ใด
เปนสวนใหญ
9. ซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาบอยแคไหน
10. จํานวนเงินที่ใชในการซื้อผลิตภัณฑ
รักษาฝาตอครั้งโดยเฉลี่ย
11.ผลิตภัณฑที่ซื้อ ไดแก อเมลาเอกซ ยู
เซอรีน แพน สมูทอี
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. เพื่อทราบปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา ของบุคลากร
ทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปนประโยนชตอผูประกอบธุรกิจ และผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ
ผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาฝ า ทราบถึ ง พฤติ ก รรม และป จ จั ย ทางการตลาดที่ บุ ค ลากรทางการแพทย ใช
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไป
พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของบุคลากรทางการแพทย
3. เพื่อใหผูประกอบธุรกิจนําผลการวิจัยไปประกอบการกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ในการกําหนดราคา การทําการสงเสริมการขาย ที่ดึงดู ดกลุ มบุ คลากรทางการแพทย และการ
เลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธสินคาใหเขาถึงกลุมบุคลากรทางการแพทย
4. เพื่ อ เป น ข อ มู ล ทางวิ ช าการสํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการศึ ก ษาพฤติ ก รรมบุ ค ลากรทาง
การแพทย ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
คําจํากัดความตัวแปรที่ใชในการวิจัยมี ดังนี้
ผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาฝ า หมายถี ง ครี ม เป น สารเคมี ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการรั ก ษาฝ า ในที่ นี้ คื อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา อเมลาเอกซ ยูเซอรีน แพน สมูทอี
บุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง เจาหนาที่ พยาบาล แพทย
เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 20-60 ป
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ หมายถีง พฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย ในการซื้อ
ผลิ ตภั ณฑ รัก ษาฝ า ไดแก ความถี่ในการใช ประเภทผลิตภัณ ฑที่ซื้อ ผลิ ตภัณฑที่ใชเปนประจํา
เหตุ ผ ลการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ค รั้ ง แรกวั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาฝ า แหล ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑรักษาฝา สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ ความถี่ในการซื้อ และจํานวนเงินที่ใชซื้อแตละครั้ง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยที่ทําใหบุคลากรทางการแพทย ใชใน
การตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑรักษาฝา ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยราคา ปจจัยสถานที่ และปจจัยดาน
การสงเสริการตลาด
ป จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาฝ า รวมทั้ ง รู ป แบบ ขนาด คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑรักษาฝา
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ปจจัยราคา หมายถึง ราคาที่เสนอขายอยูในสถานที่จัดจําหนายในตลาดที่ขายผลิตภัณฑ
รักษาฝา
ปจจัยทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่จัดจําหนาย คือ หางสรรพสินคา รานคาปลีก
ทั่วไป
ปจจัยการสงเสริมการตลาด หมายถึงวิธีการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ เชน
การจั ดรายการพิ เศษการนําเสนอสิน คา ใหม การใหสวนลด การให เครดิต และทํา ใหบุ คลากร
ทางการแพทย เกิดความตองการที่จะซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา มาทดลองใช

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของ
บุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาค นควาเอกสาร และงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของ โดยแบงไดดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2. แนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด
3. ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให
ไดมาซึ่งสินคาและ บริการ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมี
สวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงศ 2537 : 29)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
ตอการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอนและมีสวน
ในการกําหนดใหมีการกระทํา (ปริญ ลักษิดานนท 2536 : 37)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและ
การใชสินคา และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ (อดุลย จาดุรงคกุล 2536 : 5)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใชการ
ประเมินและการใชสอยผลิตภัณฑและ บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของตน หรือ อาจ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของคนที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการ
ใชสินคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2537 : 27)
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พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการคนหา (Searching) การซื้อ
(Purchasing) การใช การประเมิน และการดําเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินคาหรือบริการโดย
คาดหวังวาสิ่งเหลานั้นจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 18)
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค Consumer Buying Behavior หมายถึง พฤติกรรมการซื้
ของผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคล หรือครัวเรือนที่ทําการซื้อสินคาและบริการสําหรับการ
บริโภคสวนตัว (Kotloer 1997)
คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6WS และ 1H ซึ่งประกอบดวย
ผูบริโภคคือใคร (WHO?) ซื้ออะไร (WHAT?) ซื้อที่ไหน (WHERE?) ซื้อเมื่อไหร (WHEN?) ทําไม
จึงซื้อ (WHY?) ซื้ออยางไร เทาใด (HOW?)
คําถาม
คําตอบ
ผูบริโภคคือใคร (WHO ?)
- กลุมผูบริโภคที่มีลักษณะทางดาน
- ประชากรศาสตร
- ภูมิศาสตร
- จิตวิทยา

ซื้ออะไร (WHAT?)
ซื้อเมื่อไหร (WHEN?)
ซื้อที่ไหน (WHERE? )
ทําไมจึงซื้อ (WHY?)
ซื้ออยางไร เทาใด ( HOW? )

- พฤติกรรมศาสตร
ส ง ที่ ผู บ ริ โ ภคต อ งการจากตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ คื อ
คุณสมบัติหรือองคประกอบ
ชวงเวลาที่ซื้อ เชน วันใดของเดือน เดือนป ซื้อ
ชวงเทศกาลวันสําคัญ
สถานที่ ที่ ผู บ ริ โ ภคซื้ อ เช น ห า งสรรพสิ น ค า
รานคา ปลีกใกลบาน ซื้อทางอินเตอรเน็ต
วัตถุประสงคใ นการซื้อเพื่อตอบสนอง ความ
ตองการดานรางกายและจิตใจ
ขั้นตอนในการซื้อ และจํานวนที่ซื้อ ใครมีสวน
ร ว มในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจซื้อ เชน สมาชิกในครอบครัว
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรมการซื้อของผูบริโภค
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (วิมล จิโรจพันธุ และอุดม เชยกีวงศ
2538 : 63-66) ประกอบดวย
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคกวางขวางที่สุด ประกอบดวย
1.1 วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบ หรือวิธีทางในการดําเนินชีวิตที่สามารถเรียนรู
และถายทอดสืบตอกันมา โดยผานกระบวนการอบรม และขัดเกลาทางสังคม และวัฒนธรรมเปนสิ่ง
พื้นฐานในการกําหนดความตองการ และพฤติกรรมของบุคคล
1.2 วัฒนธรรมยอย พฤติกรรมของบุคคลในแตละวัฒนธรรมยังแตกยอยใหแคบลง
อีก โดยพิจารณาความแตกตางกันในดานเชื้อชาติ ศาสนา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร สิ่งเหลานี้จะมี
บทบาทในแงของการกอตัวขึ้นเปนทัศนคติของบุคคลในแตละเชื้อชาติ แตละศาสนา และแตละ
ภูมิภาค
1.3 ชั้นสังคม มนุษยที่อยูรวมกันในสังคม จะมีการแบงเปนระดับชั้นที่แตกตางกัน
ไปตามอาชีพ ความมั่นคั่ง ชาติตระกูล การมีอํานาจเหนือคนอื่น และบุคลิกลักษณะสวนบุคคล ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวอาจแบงชั้นสังคมออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ํา บุคคลในแตละ
ชั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของคนได โดยบางคนอาจพัฒนาฐานะสูงขึ้น ขณะที่บางคนมีฐานะ
ต่ําลง การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมักจะขึ้นอยูกับชนชั้นสังคมที่เขาอยู จะเห็นไดวาผูมีฐานะดีมี
ความโนมเอียงที่จะซื้อสินคามีราคาสูง หนาที่ของนักการตลาด คือตองศึกษา และเขาใจลักษณะ
พฤติกรรมการซื้อของคนไทยแตละชั้นสังคม แลวเลือกใชสวนผสมทางการตลาดใหเหมาะสม
2. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจชื้อของผูบริโภค
กลุมอางอิง คือ กลุมไมเปนทางการที่บุคคลในสังคมยอมรับนับถือ กลุมอางอิงมี
อิทธิพลตอความเห็น ทัศนคติ และคานิยม ซึ่งมีทั้งในกลุมเด็ก และกลุมผูใหญ กลุมอางอิงแบงเปน 3
ระดับ คือ
2.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน
2.2 กลุมทุติยภูมิ ไดแก เพื่อนรวมอาชีพ และ เพื่อนรวมงาน
2.3 กลุมดลใจ ไดแก บุคคลที่เปนที่นิยมชมชื่นของบุคคลอื่น โดยมิไดมีการรวม
เปนสมาชิกในกลุมสังคมนั้น
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กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในกลุมทางดานพฤติกรรม และการดําเนิน
ชีวิตเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมจึงปฏิบัติตาม นักการตลาดตองทราบวากลุม
อางอิงมีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางไร แลวทําการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความคิดในเรื่องความตองการของกลุมอางอิง
การที่กลุมอางอิงมีผลตอการตัดสินใจซื้อ เชน ครอบครัวเปนแหลงที่ฝกหัดใหบุคคล
ไดรูจักคาของเงิน รูจักวิธีการซื้อวาควรซื้ออะไร และที่ไหน โดยสรุปครอบครัวจะมีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคดังนี้
1. ทําหนาที่เปนกลุมอางอิงที่สมาชิกในครอบครัวอยากเลียนแบบ
2. สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบิดา มารดา เปนผูซื้อผลิตภัณฑสวนใหญให
สมาชิกในครอบครัว นอกจากบิดา มารดา สมาชิก เด็กในครอบครัว ก็มีความสําคัญ เพราะจะเปน
แรงกระตุนใหบิดาซื้อดวย
3. ครอบครัวเปนสถาบันที่ทําการซื้อมากที่สุดในตลาด นักการตลาดที่ฉลาดจะตอง
ทราบวา ครอบครัวแตละแบบมีจุดมุงหมายในการซื้ออยางไร และใครเปนผูริเริ่ม หรือมีอิทธิพลใน
การซื้อของครอบครัว
บทบาท และสถานภาพ บุคคลจะมีบทบาท และสถานภาพที่แตกตางกันในแตละ
กลุม และจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกในกลุมตางกันดวย
3. ปจจัยดานบุคคล
ลักษณะภายนอกของบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ที่เห็นไดชัดเจน ไดแก
อายุ และวัฎจักรของชีวิตผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคเลือกซื้อหามาบริโภคขึ้นอยูกับอายุของ
ผูบริโภค นอกจากอายุแลว วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑก็มีอิทธิพลเหนือความตองการของผูบริโภค
ดวย โดยความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมซื้อจะแตกตางกันในแตละชวงของวัฎจักรชีวิต
ซึ่งมีอยู 9 ชวงดังนี้
ตารางที่ 1 อายุ และวัฎจักรของชีวิตผลิตภัณฑ
ลําดับขั้น
วัฎจักรชีวิต
1
วัยหนุมสาวที่ยังโสด

พฤติกรรมการซื้อ
มีภาระนอย เปนผูนําความคิดทางดานแฟชั่น และมัก
ใชจายในสิ่งที่กอใหเกิดความสนุกสนานสะดวกสบาย
แกตนเอง
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับขั้น
วัฎจักรชีวิต
2
คูสมรสใหมยังไมมีบุตร
3

4

5

6

7

8
9

พฤติกรรมการซื้อ
มีภาระมากขึ้น โดยเฉพาะการใชจายในสินคา
ประเภทถาวร
ครอบครัวที่มีบุตรแลว บุตรคนเล็ก มักซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในครอบครัว ใน
อายุต่ํากวา 6 ขวบ
อัตราสูงสนใจสินคาใหม ๆ ที่จะชวยทุนแรง
และประหยัดเวลา
ครอบครัวที่มีบุตรแลว บุตรคนเล็ก มีฐานะทางการเงินดีขึ้น เพราะแมบานจะออก
อายุมากกวา 6 ขวบ
ทํางานมีรายไดเพิ่ม การโฆษณาไมมีอิทธิพล
มากนั ก มั ก ซื้ อ สิ น ค า ขนาดครอบครั ว หรื อ
ขนาดประหยัด
ครอบครั ว ที่ มี บุ ต รโตแล ว แต ยั ง ครอบครัวมีฐานะเปนปกแผนขึ้นมักซื้อสินคา
ศึกษาและอาศัยอยูกับบิดามารดา ประเภทถาวรการโฆษณามีอิทธิพลนอย

ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัว
ออกไปแลว แตหัวหนาครอบครัว
ยังทํางานอยู
ครอบครั ว ที่ บุ ต รแยกครอบครั ว
ออกไป และหั ว หน า ครอบครั ว
เกษียณอายุ
อยู คนเดี ยว(เนื่ องจากอี กฝ ายตาย
หรืออยาขาด)และยังทํางานอยู
อยูคนเดียว (เนื่องจากอีกฝายตาย
หรืออยาขาด) และยังเกษียณอายุ

มีฐานะดี มีเงินออม สนใจการทองเที่ยว การ
พักผอนหยอนใจ แตมักจะไมสนใจสินคาใหม
รายไดลดลง รายจายสวนใหญเกี่ยวกับสุขภาพ
และสนใจในหนังสือพิมพ หรือนิตยสารตางๆ
มากขึ้น
มีรายไดขั้นพอใจ
มี ร ายได ล ดลง รายจ า ยส ว นใหญ เ พื่ อ บํ า รุ ง
สุขภาพตองการเอาใจใสดูแล ความรัก และ
ความปลอดภัย

ที่มา : วิมล จิโรจพันธ และอุดม เชยกีวงศ, อายุและวัฎจักรของชีวิตผลิตภัณฑ (กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร, 2538), 63-66
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อาชีพ แตละอาชีพจะนําไปสูความจําเปน และความตองการในผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
นักการตลาดตองศึกษาวา แตละอาชีพมีความสําคัญตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของบุคคลอยางไร
เพื่อดําเนินกิจการทางการตลาดใหเขากับความตองการในแตละกลุมอาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑขึ้นอยูกับระดับรายได การออม
การเปนเจาของทรัพยสิน ความสามารถในการกูยืม การใหสินเชื่อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน
ดังนั้น นักการตลาดต องสนใจแนวโน มรายไดสวนบุคคล การออม และอัตราดอกเบี้ย ถา ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา องคกรธุรกิจอาจจําเปนตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑการจัดจําหนายการลดราคาลด
การผลิตลดสินคาคงเหลือ หรือใชวิธีการตางๆ เพื่อใหผลิตภัณฑยังคงขายไดในสภาวะเศรษฐกิจที
ตกต่ํานั้น
รูปแบบการดําเนินชีวิต รูปแบบการดําเนินการใชชีวิตของบุคคลจะขึ้นอยูกับวัฒนธรรม
ชั้นทางสังคม และกลุมอาชีพแตละบุคคล นักการตลาดเชื่อวา การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยู
กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของเขา
บุคลิกลักษณะ หมายถึงโครงสรางทั้งหมดของบุคคลซึ่งจะทําใหบุคคลแตละคนตองพยายาม
คนหาบุคลิกลักษณะของบุคคลตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายทางการตลาดปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ ริโ ภคมี ค วามหลากหลายและแตกตา งกัน ในแต ละรู ป แบบ
เนื่องจากปจจัยหรือตัวแปรหลายหลายอยาง ซึ่งสามารถจัดกลุมได 4 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1 ปจจัยดานตัวกระตุนทางการตลาด หรือการใชสวนประสมการตลาดแตละ
อยางไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
กลุมที่ 2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 3 ปจจัยดานความแตกตางของตัวบุคคล และ
กลุมที่ 4 ปจจัย ดานกระบวนการทางจิตวิทยา
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนสิ่ง
กระตุนผูบริโภคตัดสินใจซื้อ โดยการตอบสนองของผูซื้อจะเห็นไดจาก การเลือกผลิตภัณฑ ตรา
สินคา ผูจําหนาย เวลาในการซื้อ จํานวนที่ซื้อ (ศิรวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2538 : 394-423)
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1. ผลิตภัณฑ สินคาและบริการ : Product การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑจะเนนใน
ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ Product Attributers ตราผลิตภัณฑ: Branding การบรรจุภัณฑ :
Packaging ปายฉลาก : Labeling และ บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ : Services Support Product
2. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Attributers) การสรางสินคาหรือบริการจะ
เกี่ยวของกับการกําหนดผลประโยชนที่จะนําเสนอ และสงมอบผลประโยชนนั้น ใหแกผูบริโภค
ผานทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ (Feature) รูปแบบ และการออกแบบ (Design)
3. ตราผลิตภัณฑ (Branding) คือ ชื่อ ถอยคํา สัญลักษณ รูปแบบ เพื่อที่จะระบุตัวสินคา
หรือบริการ การกําหนดตราผลิตภัณฑมีความสําคัญมากขึ้น เพราะปจจุบันผลิตภัณฑที่ไมมีตรา
ผลิตภัณฑจะเจริญเติบโตไดยาก เชน เกลือ น้ําตาล ก็ยังตองมีตราผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑ สามารถ
เพิ่มคุณ คาตราผลิตภัณ ฑ ทําใหผูบริโภครูจักตัวผลิตภัณฑมากขึ้น นอกจากนี้ตราผลิตภัณฑยัง
สามารถบอกใหลูกคาทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑยังมีประโยชนตอกิจการใน
ฐานะผู ผ ลิ ต หรือ ผู ข าย ได แ ก ตราผลิ ต ภัณ ฑแ ละเครื่ อ งหมายการค าทํ า ให รับ การคุม ครองตาม
กฎหมายปองกันการเลียนแบบของคูแขงขัน
4. การบรรจุ ภั ณ ฑ (Packing) หมายถึงการออกแบบและสิ่งที่บรรจุ หรื อหอหุม
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑทําหนาที่บรรจุและปกปองผลิตภัณฑ ในอดีต แตปจจุบันบรรจุภัณฑเปน
เครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญเนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการจัดวางบนชั้นวางของใน
รานคาปลีก จึงทําใหบรรจุภัณฑสรางยอดขายไดจากการดึงดูดความสนใจและการใหคําอธิบายตัว
ผลิตภัณฑ
5. ปายฉลาก (Labeling) หมายถึง ปายธรรมดาที่ติดอยูกับตัวผลิตภัณฑจนถึงกราฟฟกที่
ซับชอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ ปายฉลาก (Labeling) ทําหนาที่หลายอยาง เชน ระบุ
ผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑได อธิบายสิ่ง ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ วาผูผลิตคือใคร ผลิตที่ไหน
เมื่อไหร น้ําหนักบรรจุเทาไหร วิธีใช สวนผสม
6. บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ (Services Support Product) คือ บริการที่เปนสวนควบ
กับผลิตภัณฑ กิจการควรเสนอการบริการใหแกลูกคาดวย กิจการจํานวนมากใชบริการสนับสนุน
ผลิตภัณฑเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน 2 ราคา (Price) ปจจัยภายในที่
กําหนดราคาประกอบดวย วัตถุประสงคทางการตลาด กลยุทธสวนประสมทางการตลาดตนทุน
และขอควรพิจารณาขององคกร
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7. วัตถุประสงคทางการตลาด กิจการมากมายกําหนดวัตถุประสงคใหสรางกําไรสูงสุด
เปนเปาหมายในการกําหนดราคา กิจการตองประมาณวาอุปสงค และตนทุนเปนเทาใด ณ ราคาที่
แตกต า งกั น จากนั้ น จึ ง เลื อ กราคาที่ ก อ ให เ กิ ด ผลตอบแทนสู ง สุ ด สํ า หรั บ กิ จ การที่ กํ า หนด
วัตถุประสงคคือความเปนผู นําในคุณภาพของผลิตภัณฑ กิจการตองกําหนดราคาใหสูงเพื่อให
ครอบคลุมคุณภาพของผลงานที่สูงกวาตนทุนในการวิจัยและพัฒนาที่สูงนอกจากนี้กิจการอาจใช
ราคาเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอื่นที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คือ กิจการสามารถกําหนดราคาใหต่ําเพื่อ
ปองกันการเขามาของคูแขงขันรายใหม สวนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรอาจมุงครอบคลุมเพียง
ตนทุนเทานั้น
8. กลยุ ทธ สว นประสมทางการตลาด ราคาเปน สว นหนึ่ ง ในเครื่องมือส ว นประสม
การตลาดที่กิจการใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด หลายกิจการวางตําแหนงผลิตภัณฑ
ของตนจากราคาและจากนั้นจึงตัดสินใจสวนประสมทางการตลาดอื่นจากราคาที่ตองการ ราคา
จัดเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑที่เปนปจจัยในการกําหนดตลาด การแขงขัน
และการออกแบบผลิตภัณฑ กิจการที่ใชกลยุทธกําหนดรามักใชเทคนิคที่เรียกวา การกําหนดตนทุน
เปาหมาย (Target Costing)
9. ต น ทุ น จะเป น ราคาขั้ น ต่ํ า ที่ กิ จ การสามารถกํ า หนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ กิ จ การต อ ง
กําหนดราคาใหครอบคลุมทั้งตนทุนการผลิต
10. ขอควรพิจารณาขององคกร ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอราคา เชน การกําหนด
ราคาคูแขง ประเภทของผลิตภัณฑ ลักษณะของตลาด ธรรมชาติของตลาด และอุปสงคเศรษฐกิจ
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ Product ไดมีผูกลาวเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑดังนี้ กกกก
กก
สุวิมล แมนจริง (2546 : 172-173) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใดๆ ไมวาจะเปน
สิ่งของ บริการ บุคคลสถานที่ อาคาร ประสบการณ เหตุการณ ขอมูลขาวสาร แนวความคิด หรือ
หลายอยางประกอบกัน มีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อสรางความพอใจใหกับลูกคา
ทั้งที่เปนบุคคลทั่วไปหรือองคกรตางๆและตองสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมดวย ซึ่งใน
การพัฒนาผลิตภัณฑแตละรายการจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับ การตั้งชื่อตราสินคา (Branding) การ
บรรจุภัณฑ (Packaging) การใชฉลาก (Labeling) การใหบริการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ (ProductSupport Services) และการกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Attributes) ไดแก คุณภาพ
ผลิตภัณฑ (Product Quality) รูปรางผลิตภัณฑ (Product Feature) และการออกแบบผลิตภัณฑ
(Product design)
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คอคเลอร (Kotler 2000 : 203, 407) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอ
ใหแกตลาดเพื่อความสนใจ (Attention) ความอยากได (Acquisition) การใช (Using) หรือการ
บริโภค (Consumption) ที่สามารถตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของผูบริโภคได
สรุปไดวา ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เสนอใหแกผูบริโภคโดยธุรกิจ อาจอยูใน
รูปที่จับตองไดหรือจับตองไมได โดยที่สามารถสนองความตองการของผูบริโภคได ซึ่งในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแตละรายการ ผูบริโภคมักจะคํานึงถึงความแตกตางดานผลิตภัณฑ โดย
พิจารณาจากองคประกอบหรือคุณสมบัติหรือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ เชน ตราสินคา คุณภาพ
ความปลอดภัยในการใช ประโยชนพื้นฐาน การบรรจุภัณฑและรูปรางผลิตภัณฑรายละเอียดบนปาย
ฉลาก เปนตน
2. ปจจัยดานราคา (Price) ไดมีผูใหความหมาย และทฤษฎีไวหลายทานดังนี้
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 35) กลาววา ราคา หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑใน
รูปตัวเงิน ราคา เปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑราคา
ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
กกกกกกกก สแครนทัน และ ฟูเทรล (1987 : 650) กลาววา ราคา หมายถึง สิ่งที่บุคคลจายสําหรับ
ซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตรา
เอแซล (1988 : 21, 247) ราคา หมายถึง จํานวนเงิน และ /หรือ สิ่งอื่นๆ ที่สนองความ
ตองการในการเปนเจาของผลิตภัณฑ
สรุปวา ราคา หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัว
เงิน ซึ่งในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแตละรายการ ผูบริโภคจะพิจารณาเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ
ในดานตาง ๆ เชน ความเหมาะสมของราคากับคุณคาที่รับจาการผลิตภัณฑ ความแตกตางของราคา
ต่ํากวา เมื่อเทียบกับราคากับตราสินคาอื่น หรือ สามารถตอรองราคาได
3. ปจจัยดานการจัดจําหนายหรือชองทางการจําหนาย (Place หรือ Channel of
distributing) ไดมีผูใหความหมายและ ทฤษฎีไวหลายทานดังนี้
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 14) กลาววา การจัดจําหนาย หมายถึง กลไกลในการ
เคลื่อนยายสินคาและบริการไปยังผูบริโภค ซึงตองพิจารณาถึงวิธีการที่นําเสนอผลิตภัณฑเพื่อขาย
การตั ด สิ น ใจในการจั ด จํ า หน า ยจะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคดงนี้ คื อ 1) ลั ก ษณะ
โครงสรางการจัดจําหนายเพื่อการคาปลีก 2) สถานที่และปริมาณจัดจําหนาย 3) สินคาที่ไปยังรานคา
ปลีก 4) การควบคุมกิจกรรมการจัดจําหนาย และ 5) ภาพลักษณและลักษณะของรานคาปลีกที่ควร
สรางขึ้น
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อดุลย จาตุรงคกุล และ ละดลยา จาตุรงคกุล (2546 : 18) กลาววา ชองทางการจัด
จําหนายที่แพรหลายและระดับความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ เปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคนําไป
พิ จ ารณาเมื่ อมี ค วามต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ อี ก ทั้ ง ประเภทช อ งทางการจํ าหน ายยั งก อ อิ ท ธิ พ ลต อ
ภาพพจนของผลิตภัณฑดวย เชน ยาสระผมและครีมนวดผมที่นําเขามาจากตางประเทศ มักนิยมจัด
จําหนายตามรานชั้นนําที่มีชื่อเสียง มากกวาจะจัดจําหนาย โดยวางไวตามชั้นวางของหางชุปเปอร
มารเก็ต ทั่วไป
บูนเนอร และ เคิรตช (1989: 65) กลาววา การจัดจําหนาย หมายถึง สวนประกอบ
ของกิจกรรมและสถาบันการตลาดที่วาผลิตภัณฑ หรือบริการที่ถูกตองไปยังลูกคา
แม็คคารที, และเพอรโรลด (1995: 528) กลาววาการจัดจําหนาย หมายถึง การเลือก
และการใชผูเชี่ยวชาญทางการตลาด ประกอบดวย คนกลาง บริษัทขนสง และบริษัทเก็บรักษาสินคา
ที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมายโดยสรางอรรถประโยชน ดานเวลา สถานที่ ความเปนเจาของ
สรุปไดวา การจัดจําหนาย หรือชองทางการจําหนาย หมายถึง โครงสรางชองทาง
หรือกลไกลในการนําเสนอผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรางอรรถประโยชน
ทางดานเวลา สถานที่ และความเป น เจาของ ซึ่ง เมื่อผู บริ โภคมีความตอ งการผลิตภัณ ฑ มั ก จะ
คํานึงถึงความสะดวกสบายในการซื้อผลิตภัณฑ เชน สถานที่จําหนายใกลบาน หรือที่ทํางานมีที่จอด
รถสะดวก การจั ด สิน ค า ไวใ นตํ า แหนงที่มองเห็ น ชั ด เจน หยิบงาย และชองทางการจํ า หน ายที่
แพรหลาย
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดมีผูใหความหมายและทฤษฎีไว
หลายทานดังนี้
สุวิมล แมนจริง (2546 : 306-307) กลาววา สวนประสมของการสงเสริมการตลาด
ประกอบดว ยเครื่องมื อต าง ๆ 5 ประการดังนี้ 1) การสงเสริมการขาย เป นเครื่องมื อระยะสั้น ที่
ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมการตลาด และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 2) การโฆษณา เปนรูปแบบการนําเสนอใด ๆ ที่ไมใชงานบุคคล เพื่อเปนการ
นําเสนอความคิด สินคา หรือบริการ โดยผานสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ และผูทําการโฆษณาจะตอง
เสียคาใชจายใหกับเจาของสื่อนั้น 3) การขายโดยบุคคล เปนการติดตอสื่อสารโดยตรงกับลูกคาผู
คาดหวั งโดยใชพ นั กงานขาย เพื่ อทําการเสนอขายและตอบขอโตแ ยง ตาง ๆ เพื่ อใหเ กิด ความ
ตองการและทําการตัดสินใจซื้อ 4) การตลาดทางตรง เปนการติดตอตรงไปยังกลุมลูกคาเปาหมายใน
ลัก ษณะที่เ ป นการติด ตอสวนบุ คคลโดยผา นสื่อตาง ๆ เพื่ อเปนการสร างให เกิดการตอบสนอง
โดยตรงและเปนการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา 5) การประชาสัมพันธ คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่กระทํา
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ขึ้น เพื่อเปนการสรางและรักษาภาพลักษณของผลิตภัณฑและบริษัท อีกทั้งมุงหวังในการสราง
ทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับกลุมบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย
เบ็ลช และเบ็ลช (1998 : 13) กลาววา การสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายาม
ทั้งหมดที่ผูขายจะกําหนดชองทางของขอมูลขาวสาร และการชักจูงใจเสนอขายสินคาและบริการ
หรือสง
สรุปไดวา การสงเสริมการตลาด หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลจากผูขายไป
ยังผูซื้อ เพื่อแจงใหทราบวามีผลิตภัณฑของตนจําหนายอยู และชักจูงใหผูซื้อยอมรับแนวความคิด
หรือสิ่งที่ตนนําเสนอ สวนประสมของการสงเสริมการตลาด ประกอบดวยเครื่องมือ 5 ประการ
ดังนี้
1. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนเครื่องมือซึ่งสนับสนุนกิจกรรม การ
สงเสริมการตลาด โดยอาศัยสิ่งจูงใจตาง ๆ มากระตุนใหเกิดความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อ
ภายใน เวลาอันรวดเร็ว อาจทําในรูปของการออกบัตรสะสมหรือใชแสตมปเพื่อนํามาแลกสินคา
การประกันคุณภาพ หรือหากไมพอใจยินดีคืนเงิน การลดราคา การใหของแถมหรือแจกรางวัลตาง
ๆ การแจกสินคาตัวอยางเปนตน
2. การโฆษณา (Advertising) เปนการนําเสนอความคิด สินคาหรือบริการ โดยผานสื่อ
โฆษณาประเภทตาง ๆ เชน ทางโททัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารหรือวารสารมาอางเพื่อความ
เชื่อถือยิ่งขึ้น
3. การขายโดยบุคคลหรือพนักงาน (Personal Selling) เปนการใหพนักงานขายในการ
เสนอขายและตอบขอโตแยงตาง ๆ เพื่อใหผูซื้อเกิดความตองการและตัดสินใจซื้อโดยคําแนะนําของ
พนักงานและการสาธิตการใชสินคา
4. การตลาดทางตรง (Direct marketing) เปนการติดตอสวนบุคคลโดยตรงไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมายโดยผานสื่อตาง ๆ เชน ไปรษณีย โดยมีจดหมายมาถึงสมาชิกหรือ ลูกคาเพื่อแจง
สินคาใหม ๆ อยูเสมอ หรือการจัดทําแคตตาล็อก แตในปจจุบันมีเครื่องมือตาง ๆ ที่ทันสมัย (เชน
คอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพทเคลื่อนที่) ทําใหสามารถติดตอกับลูกคาไดกวางและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สวนลูกคาก็สามารถซื้อสินคาไดสะดวกและงายขึ้น
5. การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนกิจกรรมที่ทําขึ้นเพื่อเปนการสรางหรือ
รักษาภาพลักษณของผลิตภัณฑและบริษัท มุงหวังใหกลุมบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเกิดทัศนคติที่ดี
มักกระทําการใหขาว ชุมชนสัมพันธ การบริจาค การใหการอุปถัมภ การล็อบบี้ การจัดสัมมนา และ
การทํารายงานประจําป
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กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision) การซื้อสินคาประกอบดวยขั้นตอน
ตาง ๆ หลายขั้นตอนโดยผูซื้อจะตองผานขั้นตอนตาง ๆ อันจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอน
เหลานี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้ (สมพร กิตติโสภากูร 2545 : 11-115)
1. การตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) หมายถึง การที่ผูบริโภคตระหนัก
ถึงปญหาหรือความตองการของตนเองผูซื้อมีความแตกตางระหวางสภาวะที่ผูซื้อเปนอยูจริงกับ
สภาวะที่เขาปรารถนาความตองการจะถูกกระตุนจากสิ่งกระตุนที่อยูภายใน (Internal stimuli) เชน
ความหิว ความกระหาย เพศสัมพันธที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่สูงพอที่จะกลายเปนแรงขับนอกจาก
ความตองการอาจถูกกระตุนจากตัวกระตุนภายนอก (External stimuli) เชน การเห็นโฆษณาอาหาร
ทําใหเกิดความหิว
2. การเสาะหาขอมูล (Information search) บางครั้งความตองการของผูบริโภค
ตระหนักถึงปญหาหรือความตองการขอมูลเพิ่มเติมมากนัก ถาแรงขับของผูบริโภคมีมากและชัดเจน
การซื้อจะเกิดขึ้นเร็ว แตถาไมเปนไปตามนั้นก็จะทําการเก็บความตองการไวในสมอง โดยอาจหา
ขอมูล เพิ่มเติมหรือไมก็หาขอมูลตาม แตระดับของแรงขับ แหลงขอมูลของผูบริโภคแตละคนจะ
คนหาไดมีหลายแหลง
2.1 ขอมูลจากบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน
2.2 ขอมูลทางการคา เชน การโฆษณา พนักงานขาย จุดขายสินคา
2.3 ขอมูลจากแหลงสาธารณะ เชน สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค
2.4 ขอมูลจากประสบการณ เชน ที่เคยใช
3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) หลังจากผูบริโภคไดรับขอมูล
เกี่ยวกับตราสินคาแลว ผูบริโภคจะหันมาประเมินทางเลือก ซึ่งกระบวนการประเมินทางเลือกของ
ผูบริโภคไมมีแบบฉบับเฉพาะโดยผูบริโภคจะประเมินทางเลือกการซื้อจากลักษณะสวนตัวของ
ผูบริโภค และสถานการณการซื้อในแตละครั้ง ในบางกรณีผูบริโภคจะพิจารณาอยางรอบคอบ และ
คิดอยางมีเหตุผล หรือบางกรณีผูบริโภคอาจจะไมประเมินทางเลือก หรือประเมินนอยมาก เนื่องจาก
เปนการซื้อจากการกระตุน และเปนไปตามสัญชาตญาณ บางครั้ง ผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อโดย
ตัวของผูบริโภคเอง บางครั้งเปนไปตามเพื่อน จากคําแนะนําที่ใหกับผูบริโภค หรือจากพนักงานที่
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchasing decision) เมื่อผูบริโภคประเมินทางเลือก จะมาถึงระยะ
ที่ตั้งใจจะซื้อ โดยปรกติผูบริโภคจะทําการตัดสินใจ ตามที่ชอบมากที่สุดอยางไรก็ตามความตั้งใจซื้อ
และการตัดสินใจซื้ออาจมีปจจัยอื่น เขามาแทรกดังนี้
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4.1 ปจจัยทางสถานการณ (Unexpected situation factors) ผูบริโภคอาจมีความ
ตั้งใจซื้อโดยอิงจากปจจัยตาง ๆ เชน รายไดที่คาดวาจะไดรับ อยางไรก็ตามเหตุการณที่คาดไมถึง
อาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจซื้อได เชน การตกงาน การลดลงของรายได
4.2 ทัศนคติของผูอื่น (Attitudes of others) ถาทัศนคติของบุคคลอื่นที่มีตอสินคา
นั้นเปนทัศนคติทางลบ และผูบริโภคคนนั้นมีแนวโนมที่จะเอนเอียงไปตามทัศนคติดังกลาวถา
ทัศนคติยิ่งรายแรง และผูอื่นที่ใหทัศนคติมีจํานวนมาก โอกาศที่จะซื้อสินคาที่เลือกก็แทบจะไม
เกิดขึ้นเลย
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หลังจากที่ผูบริโภคซื้อสินคาแลว
จะเกิดความพอใจ หรือไมพอใจผลิตภัณฑในระดับตาง ๆ กันโดยขึ้นอยูกับความคาดหวังถาผลลัพธ
ต่ํากวาที่คาดหวังไวผลก็คือผูบริโภคจะรูสึกผิดหวัง ถาผลลัพธเปนไปตามความคาดหวังผูบริโภคจะ
รูสึกพอใจ แตถาผลลัพธคือผูบริโภคจะประทับใจในสินคานั้น
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย
ความรูดานสาเหตุหของการเกิดฝา ฝาที่เกิดขึ้นบนใบหนา ทําใหความงามบนใบหนา
ลดลง สาเหตุการเกิดฝาประกอบดวย สาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดฝามี 5 สาเหตุ คือสาเหตุสําคัญใน
การเกิดฝา
1. แสงแดด เปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดฝา แสงอัลตราไวโอเลต รวมทั้งแสง Visible
lightและ ไอความรอนเปนตัวกระตุนใหเกิดฝา หรือทําใหฝาชัดมากขึ้นเซลลผลิตสีผิว (เมลานิน) จะ
ดูดรังสีอุลตราไวโอเลตเขาไปเพราะหนาที่ของเซลลผลิตสีผิวก็คือ ปกปองผิวชั้นในไมใหไดรับ
อันตราย ฝาที่เกิดจากแสงแดดจะมีสีน้ําตาลเขมและมักเกิดกับคนที่มีอายุตั้งแต 30 ขึ้นไป
2. ความแปรปรวนของฮอรโมนเปนอีกสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดฝา ฮอรโมนภายใน
รางกายถาทํางานโดยปกติก็จะไมมีผลอะไรตอการเปนฝา การเปนฝาจะเกิดจากการมีปจจัยตาง ๆ
ระหวางการดําเนินชีวิตประจําวันเขามารบกวน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําใหฮอรโมนใน
รางกายเกิดความแปรปรวน ตัวอยางเชน ระหวางการตั้งครรภ ชวงเวลาที่มีประจําเดือน ความเครียด
เหนื่อยมากเกินไป ผลของยาบางชนิดที่กินเขาไป การไหลเวียนของโลหิตไมดี ฯลฯ ปจจัยตาง ๆ
เหลานี้ทําใหเกิดความแปรปรวนไมสมดุลของฮอรโมนในรางกายของคนเราจึงทําใหเกิดฝาไดฝาที่
เกิดจากความแปรปรวนของฮอรโมนภายในรางกายปองกันไดโดยการพิจารณาจากสาเหตุที่ทําให
เกิดฝา นั่นคือ รักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชนเชน ผักผลไม และ
โปรตีน เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันใหรางกายแข็งแรง พักผอนใหเพียงพออยาทํางานหักโหมเกินไป
หรือออกกําลังกายจนเหนื่อยไป ความเครียดที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันก็ใหผอนคลายโดย
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การดูหนัง ฟงเพลง รองคาราโอเกะ หรือทํากิจกรรมที่ชื่นชอบ ทําจิตใจใหผองใส การปลอยวาง
และถามีเวลาชวงวันหยุดอาจจะทําการนวดหนา ลอกหนาบางโดยจะทําเองหรือเขารานเสริมสวยก็
ได จะทําใหหนาขาวและฝาจางลงได
3. การแพสวนผสมในเครื่องสําอาง บางชนิด มีสวนผสมของน้ําหอมหรือสารบางชนิด
ซึ่งอาจทําปฏิกิริยากับแสงแดด แลวเกิดการแพแบบรอยฝาได
4. ยาบางชนิด อาจทําใหเกิดผื่นดําคลายรอยฝา เชน ยากันชัก
5. รอยฝายังพบรวมในโรคตางๆ เชน โรคตับแข็ง ภาวะขาดไวตามิน บี12 และโรคของ
ตอมไรทอ
ความรูดานการปองกันการเปนฝา วิธีการปองกันไมใหผิวสวยหมองคล้ําเนื่องจากฝา
1. หลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่เปนฮอรโมนที่ทําใหผิวสวยเกิดฝา เชน ครีมบํารุง และ
เครื่องสําอางบางชนิด เปนตน
2. ปกปองผิวสวยจากแสงแดด หางไกลฝา ดวยการทาครีมกันแดด หรือ สวมหมวก
กางรมในที่โลงแจงและมีแสงแดด พยายามทําใหตัวเองแจมใส สดชื่นอยูตลอดเวลา อยาเครียด เพื่อ
ผิวสวย สุขภาพดี
3. พักผอนใหเพียงพอกับที่รางกายตองการในแตละวัน เพราะการนอนหลับจะทําให
ผิวสวยของไดพักผอนอยางเต็มที่ และยังทําใหผิวดูเปลงปลั่ง มีชีวิตชีวาฝาเปนปญหาหนึ่ง ที่ทําให
หนาใส ผิวสวยของเรานั้นเกิดการหมองคล้ํา ผิวสีเนียนไมเทากัน จึงควรปกปองตัวเองแตเนิ่นๆ เพื่อ
ผิวสวย สุขภาพดี (Rainbow 2009 : 5)
ความรูดานวิธีการใชผลิตภัณฑรักษาฝา
ฝาเกิดจากเซลลสรางเม็ดสีของผิวหนังถูกกระตุนดวยปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนแสงแดด
ความรอน ฮอรโมนจากการตั้งครรภ หรือการกินยาคุมกําเนิด นอกจากนี้ การใชเครื่องสําอางที่มี
สวนผสมของสารใหกลิ่นหอม หรือสีบางชนิด ยากันชักบางตัวและการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะ
ในคนที่เปนโรคตับและขาดวิตามินบี 12ใครที่มีฝาชนิดลึกอยูในชั้นหนังแทจะกินเวลารักษานาน
กวาจะเห็นผล บางรายรักษาฝาไมหาย เพราะหลีกเลี่ยงการถูกแดดจัดไมได (ประวิตร พิศาลบุตร
2549)
ยารักษาฝา ฝาบนใบหนาจะคอยๆ ลดลง แตตองใชเวลาในการรักษานาน การทาครีม
รัก ษาฝ า ใหทาเฉพาะตรงที่เ ปนฝา เทานั้น ไมต องทาทั่ว หนา ยาที่ ใ ชรัก ษาฝ ามีขอดี แ ละข อด อย
แตกตางกัน ยาบางตัวทําใหหนาแดงจริง แตอาจมีผลขางเคียงดานอื่นตามมา สําหรับยาที่ใชกัน
ทั่วไป มีดังนี้
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1. ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) เปนยารักษาฝาที่ใชบอยที่สุด เปนสารไฮดรอกซีฟ
นอลที่ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งทําใหการผลิตเม็ดสีนอยลง และสวนของไฮโดร
ควิโนนที่ถูกยอยสลายก็ยังยับยั้งการทํางานของเซลลสรางเม็ดสีได โดยทั่วไปไฮโดรควิโนน มีอยูทั้ง
ในรูปครีมและในรูปสารละลายในแอลกอฮอล ในสหรัฐอเมริกาจัดวาไฮโดรควิโนนความเขมขน
รอยละ ๒ หรือนอยกวา สามารถวางขายไดโดยไมตองใชใบสั่งยาจากแพทย แตถามีความเขมขน
เกินรอยละ ๒ ตองมีใบสั่งยาจากแพทย สําหรับในประเทศไทย ขณะนี้ถือวาไฮโดรควิโนนทุกระดับ
ความเขมขนจัดเปนยา การใชไฮโดรควิโนนขนาดสูง ตอเนื่องกันนานๆ อาจทําใหผิวหนังระคาย
เคือง ฝาคล้ําขึ้น จากปฏิกิริยาแพแสงแดด หรือเกิดฝาถาวรได (เยาวเรศ นาคแจง 2544)
2. เทรทิโนอิน (Tretinoin) เปนกรดวิตามินเอ ไดผลพอสมควร แตไดผลนอยกวา
ไฮโดรควิโนนและกินเวลานานกวา ๖ เดือนจึงจะเห็นผล มีการผสมสูตรยาฝาที่มีสวนผสมของทั้ง
กรดวิตามินเอ สตีรอยดและ ไฮโดรควิโนน พบวาไดผลเร็วขึ้น
3. กรดอซีเลอิก (Azelaic acid) อยูในรูปของครีมความเขมขนรอยละ ๒๐ ออกฤทธิ์
ใกลเคียงกับไฮโดรควิโนน 4% อาจทําใหผิวระคายเคือง แตจะเกิดผิวแพแสง
4. สตีรอยดอยางเดียว ทําใหฝาจางได แตถาใชนานๆ ก็อาจเกิดภาวะแทรกซอน เชน
ผิวบาง หลอดเลือดฝอยขยาย เปนสิว และขนใบหนาดกขึ้น.
กกกกกกกก5. ยารักษาฝาสูตรใหมๆ เชน กรดโคจิก (Kojic acid) วิตามินซี สารสกัดชะเอมเทศ เปน
ตนยาเหลานี้ยังตองรอผลสรุปจากการวิจัยกอน (ประวิตร พิศาลบุตร 2552)
เทคนิคเสริมในการรักษาฝา การรักษาฝาไมเฉพาะแตการใชยาเทานั้น มีวิธีอื่นเสริมอีก
เชน
1. การใชความเย็นจัดลอกหนา
2. การลอกหนาดวยสารเคมีในระดับลึกปานกลาง
3. เลเซอร ไอพีแอล คลื่นวิทยุ
วิธีเหลานี้อาจทําใหฝาจางลงเร็ว แตก็มีผลแทรกซอนไดเชนกัน เชน ทําใหผิวชั้นหนัง
กําพราตาย มีรอยดางดําหลังทํา และเกิดแผลเปนนูนโต การรักษาฝาที่จะไดผลดี ตองพยายามหา
สาเหตุและแกไขตนเหตุ เชน การกินยาคุมกําเนิด หรือถูกแสงแดดจัด จึงตองใชยากันแดดรวมไป
ดวย นั่นคือ เลือกใชยากันแดดที่กันทั้งรังสียูวีเอ และยูวีบี มีคาการปองกันแสงแดด (SPF) 15 ขึ้นไป
(ประวิตร พิศาลบุตร 2549)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรรณกมล เผาไทย (2544) การศึกษาพฤติกรรม และปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณ ฑบํ ารุ งผิ ว ของผู บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลที่ไ ดจากการศึ กษา สาเหตุที่ กลุม
ตัวอยางเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวใหความชุมชื่นดวยตนเอง หรือเพื่อนซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวให
กรณีที่สถานภาพโสด และภรรยาเปนผูเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวให กรณีที่สถานภาพสมรส
สถานที่ ที่ไ ปซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ ารุ งผิ ว สว นใหญ ซื้อ ตามศู น ย ก ารค า โดยมี ร อบระยะเวลาการซื้ อ
ประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อใชผลิตภัณฑหมด ราคาของผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ซื้อต่ํากวา 500 บาท ตอ
ขวด และซื้ อ ครั้ง ละ 1 ขวด โดยซื้ อ ที่ ยี่ห อเดิ ม ส ว นใหญ จ ะตั ด สิ น ใจซื้อ ด ว ยตั ว เอง และใช สื่ อ
โทรทัศนชวยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิว ปจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคใชพิจารณาในการ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว อั น ดั บ แรก คื อ ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ โดยให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งซื่ อ เสี ย ง
ผลิตภัณฑ การรับรองจากองคการอาหารและยา หรือรับรองจากแพทยผิวหนัง เมื่อจําแนกตามอายุ
สถานภาพสมรส หรืออาชีพ จะเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวชนิดใหความชุมชื่นมากที่สุด ปจจัยทาง
การตลาดที่ใหความสําคัญรองลงมา คือ ดานราคา กลุมตัวอยาง พิจารณาราคาของผลิตภัณฑเทียบ
กับคุณภาพมากกวาการนําไปพิจารณาเทียบยี่หออื่นในปริมาตรเดียวกัน
นันทภัส รุงเชรวิภาวดี (2544) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และการใชโลชั่นบํารุงผิว
ของนั ก ศึ ก ษา ผลการวิ จั ย จากกลุ ม ตั ว อย า งนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันละเทา ๆ กัน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได ประมาณ 5,001-10,000 บาท และสวนใหญมีสภาพผิวธรรมดา การ
ใชโลชั่นบํารุงผิวของกลุมตัวอยางมีเหตุผล คือ เพื่อความชุมชื่น เพื่อใหผิวเนียนนุม และเพื่อปกปอง
ผิว กลุมตัวอยางจะใชโลชั่น หลังอาบน้ําตอนเชาและเย็น เพราะไมเหนียวเนอะหนะ ยี่หอที่นิยมใช
คือ นีเวีย และนิยมเลือกใชโลชั่นที่มีสวนผสมของวิตามินอี มากที่สุด เพราะจะชวนความชุมชื่นแก
ผิ ว และมี บ างคนที่ พ บป ญ หาส ว นใหญ ที่ พ บ คื อ อาการระคายเคื อ ง สถานที่ ที่ นิ ย มไปซื้ อ คื อ
ศูนยการคา โดยจะซื้อโลชั่นบํารุงผิว 1-2 เดือนตอครั้ง ซื้อครั้งละ 1 ขวด การแจกสินคาใหทดลองใช
กอนออกตลาดเปนการสงเสริมการขายที่มีผูบริโภคสนใจมาก และการโฆษณาทางโทรทัศนจะมี
ความเกี่ยวของตอการตัดสินใจซื้อมาก ปจจัยทางการตลาดมากไปหานอย ดังนี้ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ สวนประสม สามารถหาซื้อไดงาย โฆษณาทางโทรทัศน ราคาเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ
ซื้อตราสินคา ราคาของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใชเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่น ขนาดบรรจุ มี
สินคาตัวอยางแจกใหทดลองใช การลด แลก แจก แถม การโฆษณาทางนิตยสาร/ วารสาร/
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หนั งสือพิมพ/ แผ นพั บ มีพ นั ก งานใหคําแนะนํา โฆษณาทางวิทยุ มี พ นักงานขายตรง และการ
โฆษณาทางอินเตอรเน็ต
ตรึงใจ สุขสิริเสรีกุล (2541) ไดทําการสํารวจสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน
350 ทาน เพื่อทดสอบถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใชเครื่องสําอาง กลุมตัวอยางมีลักษณะ
ดังนี้ คือ มีอายุระหวาง 15-56 ป สวนใหญมีอายุอยูในชวง 21-29 ป ระดับการศึกษา แบงเปน ต่ํากวา
ปริญญาตรี รอยละ 37.9 ปริญญาตรีรอยละ 58.8 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 36 ลักษณะการกระจาย
อาชีพ แบงเปนพนักงานบริษัทรอยละ 24 .8 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 24.2 คาขายรอยละ 17.6
เปนนักเรียน/ นักศึกษารอยละ 25.2 วางงานรอยละ 4 แมบานรอยละ 4.2 รายไดตอเดือน แบงเปนต่ํา
กวา 5,000 บาทรอยละ 19.9, 5001-10,000 บาทรอยละ 35.2 10,001-20,000 บาทรอยละ 26,
20,001- 30,000 บาทรอยละ 12.1 ,30,000 บาทขึ้นไปรอยละ 6.8 สถานภาพสมรสแบงเปน โสดรอย
ละ 59.2 แตงงานรอยละ 37.2 หยารางรอยละ 0.6
รีเชอรอินเตอรเนชั่นแนล (2540 :2-6) ไดทํารายงานการศึกษาเรื่องอุปทานสินคา
ผลิตภัณฑ เครื่องสําอางทําความสะอาดและบํารุงผิว เสนอตอกองขอมูลการคากรมสงเสริมการ
สงออก เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดสํารวจอยางจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงทําใหการสงเสริมการ
สงออกขาดสถิติขอมูล และไมสามารถวางแผนสงเสริมการสงออกสินคาในกลุมนี้ได สาระสําคัญ
ของการศึกษามีดังนี้ คือ 1) สาระเกี่ยวกับผลิตภัณฑและศักยภาพการผลิตเพื่อการสงออก 2) ขนาด
และมูลคาของอุปทานสินคา โดยเฉพาะเพื่อการสงออก 3) ลักษณะการแบงสวนตลาดของ
อุตสาหกรรม 4) ตลาดสงออกเครื่องสําอางทําความสะอาดและบํารุงผิวของไทยและปริมาณการ
นําเขาในชวง 5 ปที่ผานมา 5) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก สินคา
ประเภทเครื่องสําอางทําความสะอาดและบํารุงผิว 6) ปญหาและอุปสรรค 7) กฏระเบียบตาง ๆ ที่มี
ผลตอการดําเนินการผลิตเพื่อการสงออก 8) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากการศึกษาทํา
ใหทราบถึงการพัฒนาทางดานการผลิต ความตองการของตลาดโลก ตลาดตางประเทศของไทย
และตลาดใหมที่มีศักยภาพในการสงออก และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งทราบ
ถึงปญหาและอุปสรรคในการขยายตลาดใหม ทําใหไดแนวทางของความตองการความชวยเหลือ
จากภาครัฐที่จะนํามาเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนา เพื่อสนับสนุน และสงเสริมการ
สงออกของสินคาอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษา
นิลุบล นิมมลรัตน (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา
ประเภทเครื่องสําอางในหางสรรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา เครื่องสําอางที่
ผูบริโภคนิยมมากที่สุดคือ เพียซ (Pias) มีถึงรอยละ 26 และผูบริโภคนิยมซื้อเครื่องสําอางจาก
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หางสรรพสินคา เพราะคุณภาพเชื่อถือได มีถึงรอยละ 62.3 และรอยละ 56.7 ของผูบริโภคซื้อ
สินคานําเขาจากตางประเทศ เพราะเชื่อมั่นวาคุณภาพดีกวาเครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศไทย และ
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อ พบวา ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดถึงรอยละ
90.3 และเมื่อระดับการศึกษาดีขึ้น ปจจัยดานราคามีผลลดลง รองลงมาไดแก ปจจัยดานการยึดติด
กั บตราผลิตภั ณ ฑพบว า ร อยละ 62.3 ไมมีการเปลี่ย นแปลงไปใชยี่หออื่น แสดงให เ ห็ น วา
เครื่องสําอางเปนสินคาที่มีการยึดติดกับตราผลิตภัณฑคอนขางสูง ระดับอายุมีผลตอปจจัยดานการ
ยึดติดกับตราผลิต ภัณฑ กลาวคือ ยิ่งระดับอายุนอยจะมีการยึดติดกับตราผลิตภัณฑมาก ปจจัยดาน
การสงเสริมการขายมีผลเพียงรอยละ 39.7 ที่เคยซื้อเครื่องสําอางในชวงที่มีการสงเสริมการขาย
สวนใหญอยูในกลุมระดับอายุต่ํากวา 20 ป และระดับรายไดต่ํากวา 8,000 บาทตอเดือน ปจจัยดาน
การไดทดลองใชผลิตภัณฑมีผลเพียงรอยละ 35 ที่เลือกบริโภคเครื่องสําอางเครื่องสําอางเนื่องจาก
ไดรับตัวอยางทดลองใชและชอบในคุณภาพ โดยกลุมระดับอายุต่ํากวา 30 ป จะไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยนี้มากที่สุด ปจจัยดานชื่อเสียงของผลิตภัณฑมีผลเพียงรอยละ 21.7 เทานั้น โดยกลุมที่มี
ระดับการศึกษาสูงจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยนี้มาก สวนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางพบวา
สินคาประเภทเครื่องสําอางเปนสินคาที่มีความถี่ในการซื้อคอนขางต่ํา โดยรอยละ 46.7 มีการซื้อใน
ระยะเวลามากกวา 3 เดือนตอครั้ง รอยละ 28.7 มีการซื้อ 3 เดือนตอครั้ง และมูลคาการซื้อในแตละ
ครั้งพบวามีผูที่ซื้อนอยกวา 2,000 บาทตอครั้งถึงรอยละ 97.3 โดยกลุมที่มีระดับอายุต่ํากวา 20 ป
และกลุมระดับรายไดต่ํากวา 8,000 บาทตอเดือน มีสัดสวนความถี่ของการซื้อมากกวา 3 เดือนตอ
ครั้ง และมูลคาการซื้อนอยกวา 2,000 บาทตอครั้งมากที่สุด แสดงใหเห็นวารายไดเปนปจจัยสําคัญที่
มีผลตอการบริโภค
พิ ม พ สิ ริ มณี ผ อ ง (2544) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางจําหนายตรงที่ผลิตในประเทศไทยของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม จากการศึกาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางสวนใหญ ไดแก คุณภาพที่ไดมาตรฐานของผลิตภัณฑรองลงมาไดแก
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ผูหญิงและ (หรือ) ผูชายมีความจําเปนจะตองใชเครื่องสําอาง การ
ชําระโดยเงินสด คุณประโยชนของผลิตภัณฑต ตราสินคา หรือ ยี่หอของเครื่องสําอาง ราคาของ
ผลิตภัณฑมีความเหมาะสม การจัดสินคาในรานคาสะดวกตอกการหางาย มีสินคาเครื่องสําอาง
หลากหลาย ลดราคาของสิ น ค า ถู ก กว า ร า นอื่ น ส ว นป จ จั ย ที่ เ ป น ป ญ หาที่ พ บส ว นใหญ ได แ ก
ประเภทของสินคาสวนมากเปนสิ่งที่ไมตองการใช คุณภาพ ไมดีเหมือนที่ไดรับคําแนะนํามา ไมมี
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สินคาขนาดทดลองใช หีบหอของสินคาไมแข็งแรง ปายฉลากของสินคา มีขอความไมชัดเจน ไม
สามารถตอรองราคาได สินคามีไมแนนอน (มีบางไมมีบาง) และขาดการลดแลกแจกแถม
กนกอร สมบู ร ณ พ งษ (2546) ไดทํ า การศึก ษาเรื่ อ งโอกาสในการเติ บ โตของธุ ร กิ จ
เครื่องสําอางสมุนไพร : กรณีศึกษาเฮิรบแคร จากการศึกษาพบวาสภาวทางธุรกิจและกลยุทธ
สวนผสมทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสําอางสมุนไพรเฮิรบแครที่เปนอยูในปจจุบัน มีแนวโนมที่
จะเติบโตไดในอนาคต รวมถึงเมื่อพิจารณาจากทัศนคติของผูบริโภค พบวาสวนใหญเห็นดวยกับกล
ยุทธสวนผสมกับการตลาดทั้ง 4 ดาน ยกเวนชื่อทางการคาที่สื่อความหมายไดไมชัดเจนและไม
ทันสมัยนัก
งานวิจัยตางประเทศ
คิทมาร บีทที่ และฟริส (2006)
ไดทําการศึกษาเรื่องความมุงหมาย การพิจารณา
ตัดสินใจ และแนวความคิดของตนเองในสิ่งกระตุนการซื้อของผูชายและผูหญิง มีความเพื่อสํารวจ
รูปแบบดานสังคมจิตวิทยาสําหรับกระตุนการซื้อคาดวาบุคคลมีแนวโนมที่จะตองการผลิตภัณฑที่มี
สั ญ ลั ก ษณ ร ะบุ ค วามเป น ตนเองและสั ง คมที่ อ าศั ย อยู การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เบื้ อ งต น จาก
แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 ตอน เปนแบบลิคเคิรตสเกล 6 ระดับ ในแบบสอบถามจะสอบถาม
เกี่ยวกับความรูสึกเกี่ยวกับการซื้อและสิ่งที่จะซื้อ ดังนี้ 1 เปนสเกลที่วัดแนวโนมสิ่งกระตุนการซื้อ
ตอนที่ 2 ใหระบุความถี่ในการซื้อสินคาจํานวน 9 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑดูแลผิว อุปกรณกีฬา
เครื่องครัว เสื้อผา สินคาเกี่ยวกับดนตรี เครื่องประดับ หนังสือ สินคาอีเล็กทรอนิกส ตอนที่ 3 ให
เรี่ยงระดับพิจารณาซื้อสินคาจริง ๆ จากที่ไดวางแผนไว ตอนที่ 4 ระบุวาไมไดวางแผนซื้อสินคา
อะไรใน 9 ชนิด ตอนที่ 5 เรียงระดับความสําคัญตามเหตุผลการซื้อ 6 ประการตามแตละชนิดสินคา
ไดแก เหตุผลทางเศรษฐกิจ ความคุมคา การใชประโยชน อารมณ ทําใหอารมณดีขึ้น แนวความคิด
ของตนเองเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาการซื้ อ ทํ า ให รู สึ ก เหมื อ นคนที่ อ ยากจะเป น มากขึ้ น แสดงถึ ง
เอกลักษณเฉพาะตัว ปรับปรุงตําแหนงทางสังคม กลุมตัวอยางผูบริโภค เปนนักเรียนที่เขารวมใน
การเปดภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัยในอังกฤษตอนใต โดยสอบถามผูที่มีความเต็มใจที่จะเขารวม
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 61 คน เปนชาย 27 หญิง 34 คน อายุเฉลี่ย 34.2 ป ระดับอายุ 21-54 ปการ
วิเคราะหสถิติ ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ใชแมนโอวา
(man ova) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบวาความคาดหวัง และขอบเขตนิสัยการซื้อ
จากสิ่งกระตุนของบุคคลก็มีความสําคัญเพียงเล็กนอยสําหรับการพยากรณสิ่งกระตุนการซื้อ

บบที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของ บุคลากร
ทางการแพทย ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู วิ จั ย ได กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร
เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey method) โดยมีวิธีการวิจัยและเก็บรวบรมขอมูลดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
6. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาไปยังกลุมบุคลากรทาง
การแพทย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 20-60 ปที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยโรงพยาบาลของรัฐบาล 6 โรงพยาบาล ไดแก
1. โรงพยาบาลศิริราช
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. โรงพยาบาลตํารวจ
5. โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
6. โรงพยาบาลราชวิถี
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ตารางที่ 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
โรงพยาบาลราชวิถี
รวม

จํานวนแบบสอบถาม
100
100
100
35
35
30
400

การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามใหกับโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลละ
100 ชุด เพราะในโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทยจํานวนมากสวนโรงพยาบาลที่ไมใชโรงเรียน
แพทยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามใหกับโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลละ 30
และ 35 ชุดตามลําดับ
ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sampling size) ผูวิจัย กําหนดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร
เทโร ยามาเน (เทโรยามาเน 1973 : 887, อางถึงใน ศิริกัลยา พิจิตรธรรม 2551 : 19) ไดจํานวนทั้งสิ้น
400 คน
สูตร

n

= N
1+N (e2)

เมื่อ

n
N
e

แทนขนาดของกลุมตัวอยาง
แทนขนาดของประชากร
แทนความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยา

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กั บ ทางการแพทย ได แ ก แพทย พยาบาล นั ก ศึ ก ษาแพทย นั ก ศึ ก ษาพยาบาล และเจ า หน า ที่ ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ไดแ พนักงานตอนรับ/ประชาสัมพันธ พนักงานบัญชี/การเงิน ธุรการ
และอื่นๆ โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา ตามโรงพยาบาลในเขตกรงเทพมหานคร
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสมรส
รายไดอาชีพ
2. ปจจัยสวนปนะสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
3. ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย ไดแก ความรูในดาน
สาเหตุของการเกิดฝา ความรูในดานการปองกันการเกิดฝา ความรูในดานวิธีการใชครีมรักษาฝา
ความรูในดานการใชครีมรักษาฝาอยางปลอดภัย
4. พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา คือ ผลิตภัณฑรักษาฝา อเมลาเอกซ ยูเซอ
รีน แพน สมูทอี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามชนิดปลายเปดและปลายปดเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อและใชผลิตภัณฑ
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา
สวนที่ 4 แบบสอยถามขอมูลเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝา
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด คําถามมีรายการใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียว ประกอบดวยคําถาม จํานวน 6 ขอ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได และ
6. อาชีพ
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สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อและใชผลิตภัณฑผลิตภัณฑรักษาฝา
ขอคําถามเปนคําถามแบบปลายปด ใหกลุมตัวอยางเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว และ
เปนคําถามแบบปลายเปด ที่ใหเลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ มีจํานวน 52 ขอ โดยแบงออกเปน
10 ดาน
1. ทานใชผลิตภัณฑรักษาฝาบอยแคไหน
จํานวน 2 ขอ
2. ผลิตภัณฑรักษาฝาที่มีจําหนายอยูในตลาด ยี่หอใดที่ทานรูจัก
จํานวน 5 ขอ
3. ทานใชผลิตภัณฑรักษาฝาแบบใดเปนประจํา
จํานวน 4 ขอ
4. ทานเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาครั้งแรกดวยเหตุผลใด
จํานวน 10 ขอ
5. ทานใชผลิตภัณฑรักษาฝา เพื่อวัตถุประสงคใด
จํานวน 5 ขอ
6. ผลิตภัณฑรักษาฝา ที่ทานใชไดรับคําแนะนําจากแหลงขอมูลใดมากที่สุด
จํานวน 6 ขอ
7. ทานซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา เพื่อวัตถุประสงคใด
จํานวน 4 ขอ
8. ทานซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาจากสถานที่ใดเปนสวนใหญ
จํานวน 6 ขอ
9. ทานซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาบอยแคไหน
จํานวน 5 ขอ
10. จํานวนเงินที่ใชในการซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาตอครั้งโดยเฉลี่ย
จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา
ขอมูลปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑรักษาฝา เปน
คําถามแบบปลายปดใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว มีจํานวน 22 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
จํานวน 8 ขอ
2. ปจจัยดานราคา
จํานวน 3 ขอ
3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
จํานวน 4 ขอ
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอยถามขอมูลเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝา
ขอคําถามเปนคําถามแบบปลายปด ใหกลุมตัวอยางเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว มี
จํานวน 18 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน
1. ความรูในดานสาเหตุของการเกิดฝา
จํานวน 5 ขอ
2. ความรูในดานการปองกันการเกิดฝา
จํานวน 5 ขอ
3. ความรูในดานวิธีการใชผลิตภัณฑรักษาฝา
จํานวน 5 ขอ
4. ความรูในดานการใชผลิตภัณฑรักษาฝาอยางปลอดภัย
จํานวน 3 ขอ
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สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
มีลักษณะขอความเปนแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใชประกอบในงานวิจัย
ระดับที่ 1 หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด
ระดับที่ 2 หมายถึง ความสําคัญนอย
ระดับที่ 3 หมายถึง ความสําคัญมาก
ระดับที่ 4 หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด
การจัดชวงระดับคะแนนเฉลี่ย หาไดจากสูตร
สูตร = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 4-1
= 0.75
4
จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
คะแนนคาเฉลี่ย
ระดับความสําคัญ
1.00 - 1.75
นอยที่สุด
1.76 - 3.50
นอย
3.51 - 4.25
มาก
4.26 - 5.00
มากที่สุด
ปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
1. ผลิตภัณฑ หมายถึงครีมรักษาฝา ยี่หอภายในประเทศและตรายี่หอจากตางประเทศ
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑรักษาฝา ประเภทของผลิตภัณฑรักษาฝา บรรจุภัณฑที่ทันสมัย เปนตน
2. ราคา หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑรักษาฝา
3. การจัดจําหนาย หมายถึงชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการขาย หมายถึง กลยุทธทางการตลาดของหางสรรพสินคาหรือตรา
ยี่ห อ ของผลิต ภัณ ฑรัก ษาฝา นั ้น ๆ มีก ารโฆษณา มีก ารลดราคา มีข องแถม มีก ารแนะนํ า ของ
พนักงานขาย
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การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบ แกไขและปรับปรุงใหมีความชัดเจน ถูกตอง และ
ครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายและ
สอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม หลังจากนั้นไดนํามาปรับปรุง แกไข และดําเนินการในขั้น
ตอไป
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยหาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่
ศึกษา ไดแก บุคลากรทางการแพทย ในเขตกรุงดทพมหานคร จํานวน 30 คน จากนั้นจึงนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ผลการ
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.8373
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแหลงที่มาของขอมูลมาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ ผูศึกษา
ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบ (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรทาง
การแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน ตามที่กําหนดไวในขางตน โดยเปนผูเลือกซื้อผลิตภัณฑ
รักษาฝา
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ
เชน วารสาร วิทยานิพนธ รายงานทางวิชาการ และบทความตางๆเพื่อทบทวนใหครอบคลุมประเด็น
ศึกษาวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลได ผูวิจัยนําขอมูลมาดําเนินการโดยการตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล ซึ่งจะทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลที่นํามาประมวลผลนั้นเปนขอมูลที่สมบูรณถูกตอง
การวิเคราะห และการประมวลผลขอมูล ผูวิจัยใช Program SPSS for Windows
(Statistical Package for the Social Science) กําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 วิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และนํามาคํานวนหาคารอยละ(Percentage)
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา วิเคราะหขอมูลโดย
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และนํามาคํานวนหาคารอยละ(Percentage)
สวนที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทางการตลาดที่ ใ ช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา ของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวย ความถี่รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความรูของบุคลากรทางการแพทย วิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 5 การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากร
ทางการแพทย วิเคราะหขอมูลโดยการเปรี่ยบเทียบจํานวน และความถี่รอยละ (Percentage)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
ของบุคลากรทางการแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
Method) โดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
ที่เปนบุคลากรทางการแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยได ดําเนินการ
ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS Windows (Statistical Package for the Social Science) ซึ่ง
ดําเนินการแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง และการบรรยายประกอบ โดยในการวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยไดเรียงลําดับผลการวิจัย แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑรักษาฝา
สวนที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทางการตลาดที่ ใ ช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความรูของบุคลากรทางการแพทย
สวนที่ 5 ขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ เลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากร
ทางการแพทย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่งจําแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับการ
ศึกษา รายได และอาชีพ
ลักษณะประชากรศาสตร

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

116
284
400

29.00
71.00
100.00

รวม

104
109
86
101
400

26.00
27.30
21.50
25.20
100.00

รวม

83
209
6
102
400

20.80
52.30
1.50
25.40
100.00

รวม

15
83
87
153
62
400

3.80
20.80
21.60
38.30
15.50
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
มากกวา 20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ปขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ลักษณะประชากรศาสตร
รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
รวม
อาชีพ
นักศึกษาแพทย
นักศึกษาพยาบาล
แพทย
พยาบาล
พนักงานตอนรับ/ประชาสัมพันธ
พนักงานบัญชี/การเงิน
เจาหนาที/่ ธุรการ
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

84
57
101
117
31
10
400

21.00
14.30
25.30
29.10
7.80
2.50
100.00

5
21
7
38
113
89
79
48
400

1.30
5.30
1.80
9.50
28.30
22.30
19.50
12.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 3140 ป สถานภาพสมรส เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดโดยเฉลี่ย 20,001-25,000 บาท
และมีอาชีพเปนพนักงานตอนรับ/ประชาสัมพันธ (คิดเปนรอยละ 71, 27.3, 52.3, 38.3, 29.10, และ
28.3 ตามลําดับ)
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
ตารางที่ 4 แสดงจํา นวน ร อยละของกลุมพฤติ กรรมการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑรักษาฝ าของผู ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการใชสินคา และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
พฤติกรรม
ความถี่ในการใชผลิตภัณฑ
ใชประจํา
นานๆครั้ง
รวม
ยี่หอผลิตภัณฑ
อเมลา-เอ็กซ
ยูเซอรีน
แพน
สมูทอี
อื่นๆ
รวม
ผลิตภัณฑ
บํารุงผิวผสมครีมรักษาฝา
ครีมรักษาฝาผสมสารกันแดด
ครีมรักษาฝาชนิดเดียว
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

236
164
400

59.00
41.00
100.00

147
92
43
62
56
400

36.80
23.00
10.80
15.40
14.0
100.00

67
161
81
91
400

16.80
40.30
20.30
22.60
100.00

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑรักษาฝาเปนประจํา ตราสินคา
ของผลิตภัณฑรักษาฝาที่กลุมตัวอยางรูจักมากที่สุดคือ ผลิคภัณฑอเมลา-เอกซ และลักษณะของ
ผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑรักษาฝาผสมสารกันแดด (คิดเปนรอยละ 59.0, 36.80 และ 40.30
ตามลําดับ)
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลการเลือกใชผลิตภัณฑ
รักษาฝาครั้งแรก วัตถุประสงคการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา และแหลงขอมูลที่แนะนํา
ใหใชผลิตภัณฑรักษาฝา
พฤติกรรม
การเลือกใชผลิตภัณฑครัง้ แรก
ตองการทดลองใชเอง
มีผูแนะนําใหใช
พนักงานขายแนะนํา
เห็นดารานักแสดงใช
เชื่อถือในคุณภาพของสินคา
เชื่อถือในสรรพคุณตอรางกาย
เชื่อวามีความปลอดภัย
เห็นวาสินคากําลังเปนที่นิยม
เห็นสินคาในงานแสดงสินคา
ยี่หอสินคาเปนที่ยอมรับ
รวม
การเลือกใชผลิตภัณฑตาม
วัตถุประสงค
เพื่อบํารุงรักษาผิวพรรณ
เพื่อความสวยงาม
เพื่อชวยใหหนาขาวใส
เพื่อปองกันการเกิดฝา
เพื่อชวยรักษารอยแผลเปนจากสิว
และริ้วรอย
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

24
61
28
64
63
31
41
10
78
400

6.00
15.30
7.00
16.00
15.80
7.20
10.30
2.90
19.50
100.00

46
161
61
35
97

11.30
40.30
15.30
8.80
24.30

400

100.00
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ตารางที่ 5 (ตอ)
พฤติกรรม
แหลงขอมูล
คนในครอบครัว
เพื่อน
พนักงานหรือตัวแทนจําหนาย
ดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง
สื่อโฆษณาตางๆ
จากการจัดงานแสดงสินคา
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

91
213
43
22
31
-

22.80
53.30
10.60
5.50
7.80
-

400

100.00

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา
เปนครั้งแรก คือ ยี่หอเปนที่ยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือเห็นดารานักแสดงใช (คิดเปนรอยละ
19.50 และ 18.50 ตามลําดับ) วัตถุประสงคของการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาสวนใหญ เพื่อความ
สวยงาม รองลงมาคือชวยรักษาแผลเปนจากสิวและริ้วรอย (คิดเปนรอยละ 40.30 และ 24.30
ตามลําดับ) แหลงขอมูลที่แนะนําใหใชผลิตภัณฑสวนใหญ คือเพื่อน รองลงมาคือคนในครอบครัว
(คิดเปนรอยละ 53.30 และ 22.80 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคการซื้อผลิตภัณฑ
รักษาฝา สถานที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ และจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ
พฤติกรรม
วัตถุประสงค
เพื่อใชเอง
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว
เพื่อเปนของขวัญ/ของฝาก
อยากไดของสมนาคุณ
รวม
สถานที่
เคานเตอรตามหางสรรพสินคา
หางคาปลีกขนาดใหญ บิ๊กซี คารฟู โลตัส
สถานบริการเสริมความงาม
รานขายยา
โรงพยาบาล/คลินิก แผนกผิวหนัง
รานคาทั่วไป
รวม
ความถี่
1 ครั้งตอเดือน
2-3 ครั้งตอเดือน
4-6 ครั้งตอเดือน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

312
65
16
7

78.00
16.30
4.00
1.70

400

100.00

16
6
126
122
130
-

4.00
1.50
31.50
30.50
32.50
-

400

100.00

195
65
15
125

48.80
16.30
3.60
31.30

400

100.00
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ตารางที่ 6 (ตอ)
พฤติกรรม
จํานวนเงิน
นอยกวา 1,000 บาท
1,000-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001-5,000 บาท
มากกวา 5,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

160
100
39
41
60
-

40.00
25.00
9.70
10.30
15.00
-

400

100.00

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเลือกใชผลิตภัณฑ
รักษาฝาเพื่อใชเองมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อใหสมาชิกในครอบครัว (คิดเปนรอยละ 78.00 และ
16.30 ตามลําดับ) สถานที่ซื้อมากที่สุดคือโรงพยาบาล/คลินิก แผนกผิวหนัง รองลงมาคือสถาน
บริการเสริมความงาม (คิดเปนรอยละ 32.50 และ 31.50 ตามลําดับ) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ
รักษาฝามากที่สุดคือ เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา คือ ขึ้นอยูกับปริมาณของฝาหรือลักษณะของผิวหนา
ณ เวลานั้น (คิดเปนรอยละ 48.80 และ 31.30 ตามลําดับ) และจํานวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาตอ
ครั้งมากที่สุดเฉลี่ยไมเกิน 1,000 บาท รองลงมา คือ 1,000-2,000 บาท (คิดเปนรอยละ 40.00 และ
25.00 ตามลําดับ)
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
ของบุคลากรทางการแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1. ชื่อเสียงของตราสินคา

ระดับความคิดเห็น (คน)
ปาน นอย
มากที่สุด มาก
จํานวน
กลาง
(รอยละ) จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน หมาย
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

334
66
(83.50) (16.50)

0
(0)

0
(0)

3.84

0.372

มาก

2. ผลิตภัณฑมีมาตรฐาน
รับรอง

279
121
(69.80) (30.30)

0
(0)

0
(0)

3.70

0.460

มาก

3. บริษัทผูผลิตมีชื่อเสียง
และมีมาตรฐาน

213
146
41
(53.30) (36.50) (10.30)

0
(0)

3.43

0.672

นอย

4. ผลิตภัณฑมีคุณภาพ
และความปลอดภัย

318
(79.50)

2
(0.5)

0
(0)

3.79

0.424

มาก

0
(0)

0
(0)

3.80

0.403

มาก

80
(20)

79
5. ผลิตภัณฑมีฉลากสินคา 321
(80.20) (19.80)
ระบุรายละเอียด
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
6. บรรจุภัณฑที่สวยงาม
ดึงดูดใจ

ระดับความคิดเห็น (คน)
ปาน นอย
มากที่สุด มาก
จํานวน
กลาง
(รอยละ) จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน หมาย
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

75
172
115
38
(18.80) (43.00) (28.80) (9.50)

2.71

0.879

นอย

7. ผลิตภัณฑกะทัดรัด

15
(3.80)

1.78

0.761

นอย

8. มีพนักงานแนะนํา
ผลิตภัณฑที่มีความรูดี

170
154
76
(42.50) (38.50) (19.00)

3.24

0.758

นอย

3.286

0.591
นอย

36
194
155
(9.00) (48.50) (38.80)
0
(0)

รวม
ปจจัยดานราคา
1. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
2. ราคาแพงเมื่อ
เปรียบเทียบกับยี่หออื่น

0
(0)

3.22

0.682

0
(0)

400
(100.00)

1.00

0.000 นอยที่สุด

0
(0)

0
(0)

3.80

0.401

มาก

2.673

0.361

134
215
51
(33.40) (53.80) 12.80)
0
(0)

0
(0)

80
3. ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ 320
(80.00) (20.00)
กับยี่หออื่น
รวม

นอย

นอย
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น (คน)
ปาน นอย
มากที่สุด มาก
จํานวน
กลาง
(รอยละ) จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน หมาย
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย
232
139
29
1. วางจําหนายใน
หางสรรพสินคาชั้นนํา (57.90) (34.80) (7.30)

0
(0)

3.51

0.633

210
2. มีการจัดแตงเคาทเตอร 190
(47.50) (52.50)
สวยงามดึงดูดใจ

0
(0)

1.48

0.500 นอยที่สุด

0
(0)

3.29

0.786

นอย

0
(0)

3.74

0.439

มาก

3.005

0.583

0
(0)

125
80
3. เลือกทําเลในหางฯ ที่หา 195
(48.70) (31.30) (20.00)
ไดงาย
296
104
(74.00) (26.00)
รวม

0
(0)

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
1. มีการใหสวนลดใน
โอกาสตาง ๆ

249
151
(62.30) (31.80)

0
(0)

2. มีของแถมเมื่อซื้อครบ
ตามยอดที่กําหนด
3. มีการแจกตัวอยางให
ทดลองใช

4. มีชองทางการจําหนาย
หลายชองทาง

มาก

0
(0)

3.62

0.485

มาก

194
154
52
(48.50) (38.50) (13.00)

0
(0)

3.36

0.700

นอย

245
155
(61.20) (38.80)

0
(0)

3.62

0.501

มาก

0
(0)

นอย
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ตารางที่ 7 (ตอ)

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
5. มีการจัดงานแสดง
สินคาเปนประจํา
6. มีการลงสื่อทาง
นิตยสาร Health To
Day, ชีวจิต, แพรว,
คูสรางคูสม, Nursing
time,อื่น
7. จัดทําแผนพับแสดง
รายละเอียดสินคา

ระดับความคิดเห็น (คน)
ปาน นอย
มากที่สุด มาก
จํานวน
กลาง
(รอยละ) จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน หมาย
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

144
174
82
(36.00) (43.50) (20.50)

0
(0)

3.15

0.736

นอย

158
171
71
(39.50) (42.80) (17.80)

0
(0)

3.22

0.726

นอย

3.17

0.730

นอย

3.408
3.093

0.619
0.5385

232
38
95
35
(58.00) (9.50) (23.75) (8.75)

รวม
คาเฉลี่ยโดยรวม

นอย
นอย

จากตารางที่ 7 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ เมื่อศึกษาตามรายขอ พบวา ชื่อเสียงของตรา
สินคามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑมีฉลากสินคา ระบุรายละเอียด ( X = 3.84 และ
3.80 ตามลําดับ) ปจจัย ดานราคา พบวา ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่นมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ( X = 3.80 และ 3.22 ตามลําดับ) ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย พบวา การจัดจําหนายมีชองทางการจําหนายหลายชองทางมากที่สุด รองลงมาคือ วาง
จําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนํา ( X = 3.74 และ 3.51 ตามลําดับ) และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด พบวา มีการจัดชุดของขวัญ (Gift Set)มากที่สุด รองลงมาคือมีการใหสวนลดในโอกาส
ตาง ๆ และมีการแจกตัวอยางใหทดลองใช ( X = 3.72 และ 3.62 ตามลําดับ)
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความรูของบุคลากรทางการแพทย
ตารางที่ 8 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝา
สาเหตุของการเกิดฝา
1. แสงแดดเชื่อวาเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุด แสงอุตราไวโอเลตทั้งเอ บี
และแสง Visible Light เปน
ตัวกระตุนใหเกิดฝา 31-40 ป
2. ฮอรโมน ฮอรโมนเพศหญิงมีสวน
ใหเกิดฝา หรือหลังจากตั้งครรภก็จะ
มีฝาหรือกระเกิดขึ้น หรือการกินยา
คุมกําเนิดเปนระยะเวลานานๆ ก็
เปนสาเหตุใหเกิดฝา
3. แพเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบางอยาง
ที่ไมไดรับการรับรองจาก อย. ก็จะ
มีผลทําใหเกิดรอยดํา
4. พันธุกรรม และเชื้อชาติ เชื่อวามี
สวนเกี่ยวของกันถึง 30%
5. ผิวแหงขาดการบํารุง จะทําใหเกิด
ฝาไดงายกวาคนผิวมัน
การปองกันการเกิดฝา
1. โฟมลางหนา หรือเจลลางหนา ควร
เลือกลางหนาดวยโฟม หรือเจล ที่
เหมาะกับผิวแหง เพื่อปองกันผิว
แหงมากขึ้น
2. ทากันแดดทุกครั้งกอนออกแดด
เลือกครีมกันแดดที่มีคา SPF สูงๆ

ทราบ

จํานวน (รอยละ)
ไมทราบ

ไมแนใจ

224
(61.00)

79
(19.80)

777
(19.30)

135
(33.80)

41
(10.30)

224
(56.00)

315
(78.80)

60
(15.00)

25
(6.30)

195
(48.80)

116
(29.00)

89
(22.20)

271
(67.80)

65
(16.30)

64
(16.00)

199
(49.80)

68
(17.00)

133
(33.30)

265
(66.30)

102
(25.50)

33
(8.30)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
เกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝา
3. ครีมปรับสภาพผิว อาจอยูในรูปของ
BHA Creams,AHA gel,BHA gel
หรือครีมบํารุงอยางอื่น เพื่อชวย
ปรับสภาพผิวหนา ใหความชุมชื้น
แกผิวใหกลับมาปกติ
4. ครีมบํารุงผิว การบํารุงผิวหนาตั้งแต
วัยเยาว ถือวาเปนสิ่งที่ดี การเลือก
ครีมที่มีสวนผสมของ วิตามินเอ ซี
อี หรือ EPO พบวามีสวนชวยใน
การปองกันฝา และริ้วรอยได
5. โภชนาการและยาบํารุง ควร
รับประทานผัก ผลไม ที่มีคุณคาทาง
วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินซี
วิธีการใชผลิตภัณฑรักษาฝา
1. ทาครีมรักษาฝา (ที่จายโดยแพทย)
2. การทาครีมรักษาฝาใหทาเฉพาะ
ตรงที่เปนฝาเทานั้น ไมตองทาทั่ว
หนา
3. การรักษาฝาใชเวลานาน ผูปวยตอง
เขาใจวาฝาจะคอยๆ ดีขึ้น
4. การลอกหนาดวยสารเคมีในระดับ
ลึกปานกลาง
5. เลเซอร ไอพีแอล คลื่นวิทยุ

ทราบ
277
(69.30)

จํานวน (รอยละ)
ไมทราบ
71
(17.80)

ไมแนใจ
52
(13.00)

230
(57.50)

83
(20.80)

87
(21.80)

204
(51.00)

89
(22.30)

107
(26.80)

263
(65.80)
342
(85.50)

57
(14.30)
4
(1.00)

80
(20.00)
54
(13.50)

379
(94.80)

0
(0)

21
(5.30)

225
(56.30)
354
(88.50)

102
(25.50)
12
(3.00)

73
(18.30)
34
(8.50)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
เกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝา
การใชผลิตภัณฑรักษาฝาอยาง
ปลอดภัย
1. หลีกเลียงการใชครีมรักษาฝาที่มี
สวนผสมของสารไฮโดรควิโนน
(Hydroquinone)
2. หลีกเลียงการใชครีมที่มีสวนผสม
ของสาร สเตียรอยด
3. ไมใชยาที่มีสวนผสมของ
monobenzyl ether of hydroquinone
และ monomethyl ether of
hydroquinone เพราะทําใหเกิดรอย
ดางถาวร

ทราบ

จํานวน (รอยละ)
ไมทราบ

ไมแนใจ

343
(85.50)

27
(6.80)

30
(7.50)

358
(89.50)

25
(6.30)

17
(4.30)

356
(89.00)

13
(3.30)

31
(7.80)

จากตารางที่ 8 พบวาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย ของ
กลุมตัวอยาง ในดานสาเหตุของการเกิดฝาขอที่ทราบสูงสุด คือ แพเครื่องสําอางผลิตภัณฑบางอยาง
ที่ไมไดการรับรองจาก อย. ก็จะมีผลทําใหเกิดรอยดํา (คิดเปนรอยละ 78.80) ดานการปองกันการ
เกิดฝา ขอที่ทราบสูงสุดคือ ผลิตภัณฑปรับสภาพผิว อาจอยูในรูป ของ BHA Creams, AHA gel
BHA gel หรือผลิตภัณฑบํารุงอยางอื่น เพื่อชวยปรับสภาพผิวหนา ใหความชุมชื้นแกผิวใหกลับมา
ปกติ (คิดเปนรอยละ 69.30) ดานวิธีการใชผลิตภัณฑรักษาฝา ขอที่พบสูงสุด คือ การรักษาฝาใช
เวลานาน ผูปว ยตองเขาใจวาฝาจะคอยๆ ดีขึ้น (คิดเปนรอยละ 94.80 และดานการใชผลิตภัณฑรักษา
ฝาอยางปลอดภัย ขอที่พบสูงสุด คือ หลีกเลียงการใชผลิตภัณฑที่มีสว นผสมของสาร สเตียรอยด
(คิดเปนรอยละ 89.50)

49
สวนที่ 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย
ตารางที่ 9 แสดงการเปรี ย บเที ย บจํ า นวน และร อ ยละ ระหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
มากกวา 20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51- มากกวา 60 ป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง

จํานวน (คน)
ยูเซอรีน
แพน

สมูทอี

อื่นๆ

35
(8.75)
112
(28.00)

35
(8.75)
57
(14.25)

12
(3.00)
31
(7.75)

19
(4.75)
43
(10.75)

15
(3.75)
41
(10.25)

42
(10.50)
39
(9.75)
27
(6.75)
39
(9.75)

21
(5.25)
29
(7.25)
22
(5.50)
20
(5.00)

13
(3.25)
12
(3.00)
9
(2.25)
9
(2.25)

13
(3.25)
15
(3.75)
18
(4.50)
16
(4.00)

15
(3.75)
14
(3.50)
10
(2.50)
17
(4.25)

29
(7.25)
79
(19.75)
3
(0.75)
36
(9.00)

32
(8.00)
39
(9.75)
1
(0.25)
20
(5.00)

6
(1.50)
28
(7.00)
1
(0.25)
8
(2.00)

7
(1.75)
34
(8.50)
0
(0)
21
(5.25)

9
(2.25)
29
(7.25)
1
(0.25)
17
(4.25)

อเมลา-เอกซ

50
ตารางที่ 9 (ตอ)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ตัวแปร
อาชีพ
นักศึกษาแพทย
นักศึกษาพยาบาล
แพทย
พยาบาล
พนักงานตอนรับ/
ประชาสัมพันธ
พนักงานบัญชี/การเงิน
เจาหนาที่/ธุรการ
อื่นๆ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

อเมลาเอกซ

ยูเซอรีน

แพน

สมูทอี

อื่นๆ

1
(0.25)
2
(0.50)
4
(1.00)
22
(5.50)
44
(11.00)
46
(11.50)
11
(2.75)
17
(4.25)

1
(0.25)
13
(3.25)
2
(0.50)
4
(1.00)
29
(7.25)
16
(4.00)
15
(3.75)
12
(3.00)

1
(0.25)
1
(0.25)
0
(0)
5
(1.25)
13
(3.25)
4
(1.00)
9
(2.25)
10
(2.50)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
3
(0.75)
9
(2.25)
11
(2.75)
30
(7.50)
9
(2.25)

2
(0.50)
5
(1.25)
1
(0.25)
4
(1.00)
18
(4.50)
12
(3.00)
14
(3.50)
0
(0)

6
(1.50)
26
(6.50)
30
(7.50)
62
(15.50)
23
(5.75)

3
(0.75)
23
(5.75)
20
(5.00)
25
(6.25)
21
(5.25)

2
(0.50)
10
(2.50)
9
(2.25)
20
(5.00)
2
(0.50)

2
(0.50)
12
(3.00)
19
(4.75)
16
(4.00)
13
(3.25)

2
(0.50)
12
(3.00)
9
(2.25)
30
(7.50)
3
(0.75)

51
ตารางที่ 9 (ตอ)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ตัวแปร
รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป

อเมลาเอกซ

ยูเซอรีน

แพน

สมูทอี

อื่นๆ

0
(0)
37
(9.25)
25
(6.25)
35
(8.75)
33
(8.25)
15
(3.75)
2
(0.50)

0
(0)
34
(8.50)
14
(3.50)
20
(5.00)
21
(5.25)
1
(0.25)
2
(0.50)

0
(0)
19
(4.75)
4
(1.00)
10
(2.50)
8
(2.00)
1
(0.25)
1
(0.25)

0
(0)
16
(4.00)
8
(2.00)
16
(4.00)
11
(2.75)
7
(1.75)
4
(1.00)

0
(0)
11
(2.75)
6
(1.50)
20
(2.00)
11
(2.75)
7
(1.75)
1
(0.25)

จากตารางที่ 9 สามารถวิเคราะหไดวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับรายได และอาชีพ กับ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา

52
ตารางที่ 10 แสดงการความสัมพันธระหวางเพศ อายุตอพฤติกรรมความถี่ในการใชผลิตภัณฑรักษาฝา

ความถี่การใช

เพศ

ประจํา
นานๆครั้ง

อายุ
มากกวา 20-30 ป

31-40 ป

ชาย

26

17

27

3

หญิง

33

57

24

49

ชาย

15

9

3

16

หญิง

30

34

19

38

41-50 ป 50- มากกวา 60 ป

จากตารางที่ 10 สามารถวิเคราะหเความสัมพันธไดวา เพศชายที่มีอายุระหวาง 41-50 ป
มีความถี่ในการใชผลิตภัณฑรักษาฝาเปนประจํามากที่สุด และเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 31-40 ปมี
ความถี่ในการใชผลิตภัณฑรักษาฝาเปนประจํามากที่สุด ซึ่งความถี่ในการใชผลิตภัณฑรักษาฝา
นานๆครั้งจะพบวาเพศชายที่มีอายุระหวาง 50-มากกวา 60 ปขึ้นไป และเพศหญิงที่มีอายุระหวาง
50-มากกวา 60 ปขึ้นไปมีความถี่ในการใชผลิตภัณฑรักษาฝานาน ๆ ครั้งมากที่สุด

53
ตารางที่ 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษษฝาและปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (Contingency Coefficient)
คาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ

Sig

ชื่อเสียงของตราสินคา

0.142

0.082

ผลิตภัณฑมีมาตรฐานรับรอง

0.034

0.977

บริษัทผูผลิตมีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน

0.244

0.001*

ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย

0.150

0.689

ผลิตภัณฑมีฉลากสินคา ระบุรายละเอียด

0.127

0.581

บรรจุภัณฑทสี่ วยงามดึงดูดใจ

0.372

0.000*

ผลิตภัณฑกะทัดรัด

0.277

0.001*

มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑที่มีความรูดี

0.192

0.222

ปจจัยดานผลิตภัณฑ

*ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวาการเลือกใชผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ เรื่องบริษัทมีชื่อเสียงและมาตรฐาน เรื่องผลิตภัณฑที่สวยงามดึงดูดใจ และเรื่อง
ผลิตภัณฑกะทัดรัด อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.244, 0.372 และ 0.277)

54
ตารางที่ 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาและปจจัยดาน
ราคา
คาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ

Sig

0.200

0.165

ราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่น

-

-

ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับยีห่ ออื่น

0.062

0.819

ปจจัยดานราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

*ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาและปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
คาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ

Sig

วางจําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนํา

0.129

0.872

มีการจัดแตงเคาทเตอรสวยงามดึงดูดใจ

0.266

0.000*

เลือกทําเลในหางฯ ที่หาไดงาย

0.115

0.943

มีชองทางการจําหนายหลายชองทาง

0.093

0.480

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

*ระดับนัยสําคัญ 0.05
กกกกกกกกจากตารางที่ 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา
กับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาการเลือกใชผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับมีการจัดแตง
เคาทเตอรสวยงามดึงดูดใจ อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.266)

55
ตารางที่ 14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาและปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด
คาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ

Sig

มีการใหสวนลดในโอกาสตาง ๆ

0.115

0.253

มีของแถมเมื่อซื้อครบตามยอดที่กําหนด

0.240

0.002*

มีการแจกตัวอยางใหทดลองใช

0.151

0.317

มีการจัดชุดของขวัญ (Gift Set)

0.154

0.284

มีการจัดงานแสดงสินคาเปนประจํา

0.145

0.376

มีการลงสื่อทางนิตยสาร Health To Day, ชีวจิต, แพรว,
คูสรางคูสม, Nursing time, อื่น…….

0.392

0.000*

จัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดสินคา

0.263

0.003*

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

*ระดับนัยสําคัญ 0.05
กกกกกกกจากตารางที่ 14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการจรณของการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา
กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาการเลือกใชผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับการมีของแถม
เมื่อซื้อครบตามยอดที่กําหนด มีการลงสื่อทางนิตยสาร Health To Day, ชีวจิต, แพรว, คูสรางคูสม,
Nursing time,อื่น และการจัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดสินคา.อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (r = 0.240, 0.392 และ 0.263)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากร
ทางการแพทยในเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey method) โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
โดย วิเคราะหดวยความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจยั
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามซึ่ ง จํ า แนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และนํามาคํานวน
รอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
31-40 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดโดยเฉลี่ย 20,001-25,000 บาท
และมีอาชีพเปนพนักงานตอนรับ/ประชาสัมพันธ
ขอมูลเกี่ยวกั บพฤติก รรมการเลือ กซื้อ ผลิตภัณ ฑรัก ษาฝา ของผูตอบแบบสอบถาม
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการใชครีมเปนประจํา รูจักยี่หอผลิตภัณฑรักษาฝา อเมลาเอ ก ซ มากที่ สุด และใช ผลิตภั ณ ฑรัก ษาฝ าผสมสารกัน แดด โดยใชผลิตภัณ ฑรัก ษาฝ าครั้ง แรก
เนื่องจากยี่หอเปนที่ยอมรับ และไดรับคําแนะนําในการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาจากเพื่อน ซึ่ง
รายไดและอาชีพมีผลตอการเลือกแหลงในการซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา
ขอมู ลเกี่ ย วกับป จ จัย ส วนประสมทางการตลาดที่ ใ ชประกอบการตั ดสิน ใจเลื อ กซื้อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา ผลการวิเคราะหพบวาในภาพรวมคะแนนปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูใน
ระดับความสําคัญนอย โดยมีปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.408 ขณะที่ปจจัยดานราคามีระดับความสําคัญต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.673
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ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความรูพบวาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากร
ทางการแพทย ของกลุมตัวอยาง ในดานสาเหตุของการเกิดฝาขอที่ทราบสูงสุดคือ แพเครื่องสําอางค
ผลิตภัณฑบางอยางที่ไมไดการรับรองจาก อย. ก็จะมีผลทําใหเกิดรอยดํา (คิดเปนรอยละ 78.80)
ดานการปองกันการเกิดฝา ขอที่ทราบสูงสุดคือ ผลิตภัณฑปรับสภาพผิว อาจอยูในรูปของ BHA
Creams, AHA gel, BHA gel หรือผลิตภัณฑบํารุงอยางอื่น เพื่อชวยปรับสภาพผิวหนา ใหความชุม
ชื้นแกผิวใหกลับมาปกติ (คิดเปนรอยละ 69.30) ดานวิธีการใชผลิตภัณฑรักษาฝา ขอที่พบสูงสุดคือ
การรักษาฝาใชเวลานาน ผูปวยตองเขาใจวาฝาจะคอยๆ ดีขึ้น (คิดเปนรอยละ 94.80) และดานการใช
ผลิตภัณฑรักษาฝาอยางปลอดภัย ขอที่พบสูงสุดคือ หลีกเลียงการใชครีมที่มีสวสผสมของสาร สเตีย
รอยด (คิดเปนรอยละ 89.50)
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับรายได และอาชีพ กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา มีผลตอ
การเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝา และเพศชายที่มีอายุระหวาง 41-50 ป มีความถี่ในการใชผลิตภัณฑ
รักษาฝามากที่สุด และเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 31-40 ป การใชผลิตภัณฑรักษาฝาเปนประจํา ซึ่ง
ความถี่ในการใชผลิตภัณฑรักษาฝานานๆครั้งจะพบวาเพศชายที่มีอายุระหวาง 50-มากกวา 60 ปขึ้น
ไป และเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 50-มากกวา 60 ปขึ้นไป
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาฝ า ของ
บุคลากรทางการแพทยในเขต กรุงเทพมหานคร และนําผลที่ไดจากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองในแตละประเด็นซึ่ง
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
จากการศึกษา พบวาปจ จัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา ซึ่งจากการวิเคราะหผลพบวาอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีปจจัยดานการสง
เสริการตลาดมีระดับความสําคัญสูงสุด และพบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามมี
ความถี่ในการใชผลิตภัณฑเปนประจํา รูจักยี่หอผลิตภัณฑรักษาฝา อเมลา-เอกซ มากที่สุด และใช
ผลิตภัณฑรักษาฝาผสมสารกันแดด โดยใชผลิตภัณฑรักษาฝาครั้งแรกเนื่องจากยี่หอเปนที่ยอมรับ
และไดรับคําแนะนําในการเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาจากเพื่อน ซึ่งรายไดและอาชีพมีผลตอการ
เลือกแหลงในการซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณกมล เผาไทย (2544)
การศึกษาพฤติกรรม และปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิว ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาสาเหตุที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวใหความชุมชื่นดวยตนเอง
หรือเพื่อนซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวให และปจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคใชพิจารณาในการเลือกซื้อ
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ผลิตภัณฑบํารุงผิวอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญเรื่องซื่อเสียง ผลิตภัณฑ การ
รับรองจากองคการอาหารและยา หรือรับรองจากแพทยผิวหนัง นิลุบล นิมมลรัตน (2541) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางในหางสรรรพสินคา
ในจังหวัดเชียงใหม แสดงใหเห็นวารายไดเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริโภค นันทภัส รุงเชรวิภา
วดี ( 2544) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และการใชโลชั่นบํารุงผิวของนักศึกษา ผลการวิจัยจากกลุม
ตัวอยางนักศึกษาหญิง ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันละเทา ๆ กัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได ประมาณ 5,00110,000 บาท และสวนใหญมีสภาพผิวธรรมดา การใชโลชั่นบํารุงผิวของกลุมตัวอยางมีเหตุผล คือ
เพื่อความชุมชื่น เพื่อใหผิวเนียนนุม และเพื่อปกปองผิว กลุมตัวอยางจะใชโลชั่น หลังอาบน้ําตอน
เชาและเย็น เพราะไมเหนียวเนอะหนะ ยี่หอที่นิยมใช คือ นีเวีย และนิยมเลือกใชโลชั่นที่มีสวนผสม
ของวิตามินอี มากที่สุด เพราะจะชวนความชุมชื่นแกผิว และมีบางคนที่พบปญหาสวนใหญที่พบ คือ
อาการระคายเคือง สถานที่ที่นิยมไปซื้อ คือ ศูนยการคา โดยจะซื้อโลชั่นบํารุงผิว 1-2 เดือนตอครั้ง
ซื้อครั้งละ 1 ขวด การแจกสินคาใหทดลองใชกอนออกตลาดเปนการสงเสริมการขายที่มีผูบริโภค
สนใจมากและพบวาป จัย ส วนประสมทางการตลาดมี ความสั มพั นธกับพฤติกรรมการเลื อกซื้อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา อยางมีนัยสําคัญ กนกอร สมบูรณพงษ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจเครื่องสําอางสมุนไพร : กรณีศึกษาเฮิรบแคร จากการศึกษาพบวาสภาวทางธุรกิจ
และกลยุทธสวนผสมทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสําอางสมุนไพรเฮิรบแครที่เปนอยูในปจจุบัน มี
แนวโนมที่จะเติบโตไดในอนาคต รวมถึงเมื่อพิจารณาจากทัศนคติของผูบริโภค พบวาสวนใหญ
เห็นดวยกับกลยุทธสวนผสมกับการตลาดทั้ง 4 ดาน ยกเวนชื่อทางการคาที่สื่อความหมายไดไม
ชัดเจนและไมทันสมัยนัก
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวามีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา อยู
ในระดั บ ความสํ า คั ญ มาก ดั ง นั้ น ผู ผลิ ต หรื อ ผู จํ าหน า ยสร า งความมั่ น ใจให แ ก ลู ก ค าทั้ ง ในเรื่ อ ง
ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑมีฉลากสินคา ระบุรายละเอียด ชื่อเสียงของตรา
สินคา เปนตน
2. จากการศึกษาปจจัยดานราคา พบวามีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา อยูใน
ระดั บ ความสํ า คั ญ มาก ดั ง นั้ น ควรจํ า หน า ยในราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ และราคาถู ก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับยี่หออื่น
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3. จากการศึ ก ษาป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย พบว า มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑรักษาฝา อยูในระดับความสําคัญมาก ซึ่งควรมีชองทางการจําหนายหลายชองทาง เชน
วางจําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนําเลือกทําเลในหางฯ ที่หาไดงาย เปนตน
4. จากการศึกษาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวามีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
รักษาฝา อยูในระดับความสําคัญมาก ซึ่งผูจําหนายควร มีการจัดชุดของขวัญ (Gift Set) มีการแจก
ตัวอยางใหทดลองใช มีการใหสวนลดในโอกาสตาง ๆ เปนตน
5. ควรมี ก ารนํ า ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพต า งๆเข า มาใช เ พื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ตรวจสอบและการพัฒนาดานการบริการ ตอไปในอนาคต
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในจํานวนที่มากขึ้น เพื่อใหมี
หนวยตัวอยางที่เหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ
2. ขอบเขตของงานวิจัยควรมีการขยายพื้นที่มากกวาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ควรครอบคลุมไปถึงสวนภูมิภาคดวย เพื่อใหขอมูลมีประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือมาก
3. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวเทานั้น
ดังนั้นเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางดานความคิดเห็น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่
หลาหลายอาชีพมากขึ้น เพื่อทราบจุดออน จุดแข็งและขอดีขอเสียของแตละองค เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาของบุคลากรทางการแพทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึน้ เพื่อทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อและใชผลิตภัณฑรักษาฝา ซึ่งขอมูลที่เก็บรวบรวมทัง้ หมดจะนําไปใชประกอบ
ศึกษาและทํารายงานในวิชาการศึกษาและคนควาดวยแบบอิสระ เพื่อเปนแหลงขอมูลในการศึกษา
คนควาตอไป
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. ผลิตภัณฑรักษาฝา หมายถึง ครีมเปนสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการรักษาฝา
2. กรุณาตอบแบบสอบถาม ระบุและใสเครื่องหมาย ( “ / ” ) ตองการมากที่สุดหรือ
เสนอความคิดเห็นลงในชองวางที่จัดเตรียมไวให
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและใชผลิตภัณฑรักษาฝา
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อและ
ใชผลิตภัณฑรกั ษาฝา
สวนที่ 4 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรกั ษาฝา
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบพระคุณทุกทาน ทีเ่ สียสละเวลาอันมีคาและใหความรวมมือในการกรอก
แบบสอบถามเปนอยางดี โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) < 20 -30 ป
( ) 41- 50

( ) 31 - 40
( ) 51 - > 60 ป

2. อายุ

3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) หมาย

( ) สมรส
( ) หยาราง

4. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) อาชีวศึกษา
( ) สูงกวาปริญญาตรี

( ) มัธยมศึกษา
( ) ปริญญาตรี

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน
( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 10,001 - 15,000 บาท
( ) 20,001 - 25,000 บาท
( ) 30,000 ขึน้ ไป

( ) 5,001 - 10,000 บาท
( ) 15,001 - 20,000 บาท
( ) 25,001 – 30,000 บาท

6. อาชีพ
(
(
(
(

) นักศึกษาแพทย
) แพทย
) พนักงานตอนรับ / ประชาสัมพันธ
) เจาหนาที่ / ธุรการ

(
(
(
(

) นักศึกษาพยาบาล
) พยาบาล
) พนักงานบัญชี / การเงิน
) อื่นๆ ( โปรดระบุ ) …………
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สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อและใชผลิตภัณฑรกั ษาฝา
1. ทานใชผลิตภัณฑรักษาฝาบอยแคไหน
( ) ใชประจํา

( ) นานๆครั้ง

2. ผลิตภัณฑรกั ษาฝาที่มีจําหนายอยูใ นตลาด ยี่หอใดที่ทานรูจัก
( ) อเมลา-เอ็กซ
( ) ยูเซอรีน
( ) แพน
( ) สมูท อี
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………..
3. ทานใชผลิตภัณฑรักษาฝาแบบใดเปนประจํา
( ) บํารุงผิวผสมครีมรักษาฝา
( ) ผลิตภัณฑรักษาฝาชนิดเดียว

( ) ผลิตภัณฑรักษาฝาผสมสารกันแดด
( ) อื่นๆ……………

4. ทานเลือกใชผลิตภัณฑรักษาฝาครั้งแรกดวยเหตุผลใด
( ) ตองการทดลองใชเอง
( ) มีผูแนะนําใหใช
( ) พนักงานขายแนะนํา
( ) เห็นดารานักแสดงใช
( ) เชื่อถือในคุณภาพของสินคา
( ) เชื่อวามีสรรพคุณตอรางกาย
( ) เชื่อวามีความปลอดภัย
( ) เห็นวาสินคากําลังเปนทีน่ ิยม
( ) เห็นสินคาในงานแสดงสินคา
( ) ยีห่ อสินคาเปนที่ยอมรับ
5. ทานใชผลิตภัณฑรักษาฝา เพื่อวัตถุประสงคใด
( ) เพื่อความสวยงาม
( ) เพื่อบํารุงรักษาผิวพรรณ
( ) เพื่อชวยใหหนาขาวใส
( ) เพื่อปองกันการเกิดฝา
( ) เพื่อชวยรักษารอยแผลเปนจากสิว และริ้วรอย
6. ผลิตภัณฑรกั ษาฝา ที่ทานใชไดรับคําแนะนําจากแหลงขอมูลใดมากที่สุด
( ) คนในครอบครัว
( ) เพื่อน
( ) พนักงานหรือตัวแทนจําหนาย ( ) ดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง
( ) จากการสื่อโฆษณาตาง ๆ
( ) จากการจัดงานแสดงสินคา
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7. ทานซื้อผลิตภัณฑรักษาฝา เพื่อวัตถุประสงคใด
( ) เพื่อใชเอง
( ) เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว
( ) เพื่อเปนของขวัญ/ของฝาก
( ) อยากไดของสมนาคุณ
8. ทานซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาจากสถานที่ใดเปนสวนใหญ
( ) เคานเตอรตามหางสรรพสินคา
( ) หางคาปลีกขนาดใหญ บิ๊กซี คารฟู โลตัส
( ) สถานบริการเสริมความงาม
( ) รานขายยา
( ) โรงพยาบาล/คลินิก แผนกผิวหนัง
( ) รานคาทั่วไป
9. ทานซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาบอยแคไหน
( ) 1 ครั้งตอเดือน
( ) 4-6 ครั้งตอเดือน

( ) 2-3 ครั้งตอเดือน
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................

10. จํานวนเงินที่ใชในการซื้อผลิตภัณฑรักษาฝาตอครั้งโดยเฉลี่ย
( ) นอยกวา 1,000 บาท
( ) 1,000 – 2,000 บาท
( ) 2,001 – 3,000 บาท
( ) 3,001 – 4,000 บาท
( ) 4,001 – 5,000 บาท
( ) มากกวา 5,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อและใช
ผลิตภัณฑรักษาฝา
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทางการตลาด
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.1 ชื่อเสียงของตราสินคา
1.2 ผลิตภัณฑมีมาตรฐานรับรอง
1.3 บริษัทผูผลิตมีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน
1.4 ผลิตภัณฑมีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
1.5 ผลิตภัณฑมีฉลากสินคา ระบุรายละเอียด
1.6 บรรจุภัณฑทสี่ วยงามดึงดูดใจ
1.7 ผลิตภัณฑกะทัดรัด
1.8 มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑที่มีความรูดี
2. ปจจัยดานราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.2 ราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่น
2.3 ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับยีห่ ออื่น

มากที่สุด

มาก

นอย

นอย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทางการตลาด
3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
3.1 วางจําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนํา
3.2 มีการจัดแตงเคาทเตอรสวยงามดึงดูดใจ
3.3 เลือกทําเลในหางฯ ที่หาไดงาย
3.4 มีชองทางการจําหนายหลายชองทาง
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
4.1 มีการใหสวนลดในโอกาสตาง ๆ
4.2 มีของแถมเมื่อซื้อครบตามยอดที่กําหนด
4.3 มีการแจกตัวอยางใหทดลองใช
4.4 มีการจัดชุดของขวัญ (Gift Set)
4.5 มีการจัดงานแสดงสินคาเปนประจํา
4.6 มีการลงสื่อทางนิตยสาร Health To Day,
ชีวจิต, แพรว, คูสรางคูสม, Nursing time,
อื่น…….
4.7 จัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดสินคา

มากที่สุด

มาก

นอย

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 4 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑรกั ษาฝา
ความรูเกี่ยวกับครีมรักษาฝา
1. ความรูในดานสาเหตุของการเกิดฝา
1.1 แสงแดดเชื่อวาเปนปจจัยที่สาํ คัญที่สุด แสงอุตราไวโอเลต
ทั้งเอ บี และแสง Visible Light เปนตัวกระตุนใหเกิดฝา
1.2 ฮอรโมน ฮอรโมนเพศหญิงมีสวนใหเกิดฝา หรือหลังจาก
ตั้งครรภก็จะมีฝาหรือกระเกิดขึ้น หรือการกินยาคุมกําเนิด
เปนระยะเวลานานๆ ก็เปนสาเหตุใหเกิดฝา
1.3 แพเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบางอยางที่ไมไดรับการรับรอง
จาก อย. ก็จะมีผลทําใหเกิดรอยดํา
1.4 พันธุกรรม และเชื้อชาติ เชื่อวามีสวนเกี่ยวของกันถึง 30%
1.5 ผิวแหงขาดการบํารุง จะทําใหเกิดฝาไดงายกวาคนผิวมัน
2. ความรูในดานการปองกันการเกิดฝา
2.1 โฟมลางหนา หรือเจลลางหนา ควรเลือกลางหนาดวยโฟม
หรือเจล ที่เหมาะกับผิวแหง เพื่อปองกันผิวแหงมากขึน้
2.2. ทากันแดดทุกครั้งกอนออกแดด เลือกครีมกันแดดที่มีคา
SPF สูงๆ
2.3 ครีมปรับสภาพผิว อาจอยูใ นรูปของ BHA Creams, AHA
gel, BHA gel หรือครีมบํารุงอยางอื่น เพื่อชวยปรับสภาพ
ผิวหนา ใหความชุมชื้นแกผวิ ใหกลับมาปกติ
2.4. ครีมบํารุงผิว การบํารุงผิวหนาตั้งแตวัยเยาว ถือวาเปนสิ่งที่
ดี การเลือกครีมที่มีสวนผสมของ วิตามินเอ ซี อี หรือ EPO
พบวามีสวนชวยในการปองกันฝา และริว้ รอยได
2.5. โภชนาการและยาบํารุง ควรรับประทานผัก ผลไม ที่มี
คุณคาทางวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินซี

ระดับความคิดเห็น
ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ
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ความรูเกี่ยวกับครีมรักษาฝา

ระดับความคิดเห็น
ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ

3. ความรูในดานวิธีการใชผลิตภัณฑรักษาฝา
3.1 ทาผลิตภัณฑรกั ษาฝา (ที่จายโดยแพทย)
3.2 การทาผลิตภัณฑรักษาฝาใหทาเฉพาะตรงที่เปนฝาเทานั้น
ไมตองทาทั่วหนา
3.3 การรักษาฝาใชเวลานาน ผูปว ยตองเขาใจวาฝาจะคอย ๆ
ดีขึ้น
3.4 การลอกหนาดวยสารเคมีในระดับลึกปานกลาง
3.5 เลเซอร ไอพีแอล คลื่นวิทยุ
4. ความรูในดานการใชผลิตภัณฑรักษาฝาอยางปลอดภัย
4.1 หลีกเลียงการใชครีมรักษาฝาที่มีสวนผสมของสารไฮโดร
ควิโนน (Hydroquinone)
4.2 หลีกเลียงการใชผลิตภัณฑทมี่ ีสวสผสมของสาร สเตีย
รอยด
4.3 ไมใชยาที่มีสว นผสมของ monobenzyl ether of
hydroquinone และ monomethyl ether of hydroquinone
เพราะทําใหเกิดรอยดางถาวร

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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