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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้บริโภคที่ซื้อ หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความคิดเห็นต่อคุณค่ าตราสินค้าและเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก และมีการตัดสินใจซื้อโดยรวมในระดับมาก ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
แผลเป็นฮีรูสการ์ ในข้อต้องการแก้ ปัญหาแผลเป็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และผู้บริโภคที่มี อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ในข้อมีคุณภาพ
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้าน
ความตระหนัก ด้านการเช่ือมโยง และด้านความภักดี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในข้อ
ต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น ร้อยละ 29.4 และผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพ และ
ด้านความภักดี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็น ฮีรูสการ์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นร้อยละ 
30.1 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา และการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑด์ูแลแผลเป็นฮรีูสการ์ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น ร้อยละ 30.1 และผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา และการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
แผลเป็นฮีรูสการ์ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นร้อยละ 32.1 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสามารถเป็น
แนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในด้านคุณค่าตราสินค้า และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งและเพื่อรักษากลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ให้ดียิ่งขึ้น  

 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ ฮีรูสการ์  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the brand equity perception and integrated marketing 
communication influencing to buying decision of Hiruscar product of consumers in Bangkok Metropolitan 
Area. The sample group in this study consisted of four hundred consumers who bought or 
used Hiruscar products in the Bangkok Metropolitan Area. A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The results indicated that consumers had opinions of brand equity and integrated marketing 
communication factors on buying decision of Hiruscar product at a high level.Consumers of different 
genders, ages, marital status, career and average monthly income had a buying decision for scar 
treatment with a statistical significance of 0.05. Consumers of different ages,educational levels ,career 
and average monthly income had a buying decision due to Hiruscar has a higher quality than 
competitors with a statistical significance of 0.05.The opinions of consumers on brand awareness ,brand 
associate and brand loyalty toward buying decision for scar treatment were at 29.4%, The opinions of 
consumers on brand quality and brand loyalty towards buying decision due to Hiruscar has higher 
product quality than competitors were at 30.1%. Consumer opinions on the integrated marketing 
communication in term of Advertising , and product consultant toward buying decision for scar 
treatment was 30.1%.The opinions of consumers on advertising and product consultant towards buying 
decision due to higher quality product than competitors was at 32.1 % with a statistical significance of 
0.05. The result will improve strategy in term of brand equity and integrated marketing communication 
become more effective and increase brand awareness of Hiruscar brand to be different from 
competitors. To maintain and keep customers satisfaction with Hiruscar products.  
 
Keywords: Brand Equity, Integrated Marketing Communication, Buying Decision, Hiruscar  
   

บทน า  
ในปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ได้ให้ความสนใจ และใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความงาม

มากขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวางจ าหน่ายในท้องตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชส าอาง หรือ เครื่องส าอาง ซึ่งเครื่องส าอางนั้นยังแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้าเพื่อ
เพิ่มสีสันให้กับใบหน้า และผลิตภัณฑ์บ ารุงและดูแลผิว  ส าหรับผลิตภัณฑ์ส าหรับดูแลแผลเป็นมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา 
เครื่องมือแพทย์ และเวชส าอาง หรือเครื่องส าอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์และผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งตลาด
ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในด้านการท าการตลาดและการสร้างตราสินค้า (Brand) โดยจะเห็นได้จาก
ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับการดูแลแผลเป็นเป็นอย่างมาก จากประเด็นความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็น
คุณค่าตราสินค้าและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ เพื่อน าผล
ที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางส าหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาแผนการส่งเสริมการตลาดและกลยุทธ์ทางด้าน
แผนการตลาดโดยรวมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้น าทางการตลาดที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดที่สูงขึ้น และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือขยายตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งข้ึน  
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากร ศาสตร์  
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ประกอบไปด้วย ด้านความตระหนักถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ 

ด้านการเช่ือมโยง และด้านความภักดีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์  
3. เพื่อศึกษาการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด

ทางตรง กิจกรรมเชิงการตลาด การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์  
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย  
1.2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านความตระหนัก การรับรู้คุณภาพ ด้านการเช่ือมโยง และด้าน

ความภักดี  
1.3 การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง 

กิจกรรมเชิงการตลาด   กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการขายโดยใช้พนักงานขาย  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์  

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์แตกต่างกัน  
2. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านความตระหนัก ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านการเชื่อมโยง ด้านความภักดีต่อตรา

สินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์  
3. การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง กิจกรรมเชิง

การตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการขายโดยการใช้พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแล
แผลเป็นฮีรูสการ์  
  

ทบทวนวรรณกรรม  
  แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ Hanna and Wozniak (2001), Kanuk and Schiffman (2003) อ้างถึงใน 
(กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้โดยกล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วน
ตลาด  โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค  

แนวความคิดด้านคุณค่าตราสินค้า Cobb-Walgren, Ruble, and Donthu (1995) อ้างถึงใน (Chang, Hsu, & 
Chung, 2008) ได้มีการเสนอวิธีการมองคุณค่าตราสินค้า โดยมีพื้นฐานตั้งอยู่บนมุมมองทางด้านผู้บริโภค (Consumer -
perspective) หรือคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค (Consumer-based brand equity) ได้แบ่งวิธีการวัดคุณค่าตรา
สินค้า ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่วัดจากการรับรู้ของผู้บริโภค โดยท าการวัดผ่านองค์ประกอบ ด้านการตระหนักรู้ในตรา



4 

 

สินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้าคุณภาพที่รับรู้ได้ และกลุ่มที่วัดจาก พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยท าการวัดผ่านองค์ประกอบ
ด้านความภักดีในตราสินค้าความเต็มใจท่ีจะซื้อสินค้า  

แนวความคิดด้านการรับรู้ Shiffman and Kanuk (1978) กล่าวว่า การรับรู้คือกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคล
เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นภาพท่ีมีความหมาย และเกิดเป็นภาพรวมขึ้นมา เช่น บุคคล 2 
คน ได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกัน อยู่ภายได้เง่ือนไขที่เหมือนกัน แต่การรับรู้ การรู้จัก และการตีความหมาย อาจไม่
เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับอิทธิพลของ ความจ าเป็น (needs) ค่านิยม (values) และความคาดหวัง (Expectation) โดยที่ตัวแปร
เหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับ กระบวนการรับรู้ของบุคคล  

แนวความคิดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Kotler, 2006, p. 496, อ้างถึงใน (ภคมน ภาสวัสดิ์
, 2550) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ นการวาง
แผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภค เพื่อเข้าใจในตราสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ อีกทั้ง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค โดยวิธีที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขายและการประชาสัมพันธ์และแนะน าการสื่อสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน
สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุด โดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ  

แนวความคิดด้านเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  Kotlerand Keller (2006, p. 522) ที่ได้
กล่าวถึงส่วนผสมของการสื่อสารการตลาดหลักทั้ง 6 ประเภทคือ(1) การโฆษณา (Advertising) (2) การส่งเสริมการขาย 
(Sales Promotion) (3) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (4) การจัดกิจกรรมพิ เศษ (Publicity Events) (5) 
การตลาดทางตรง (Experiences Direct Marketing) (6) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)  

แนวความคิดด้านการตัดสินใจของผู้บริโภค  
สามารถแบ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อพฤติกรรม ของผู้บริโภคออกเป็น 2 ปัจจัย คือ  
1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการ

แสดงออก ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค  
กมล ชัยวัฒน์ (2551) ได้สรุปไว้ว่าการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อถึงจุดหนึ่งในกระบวนการซื้อ 

ผู้บริโภคจะหยุดค้นหาและประเมินทางเลือกเกี่ยวกับตราสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่มทาง เลือกที่พิจารณาแล้วท าการตัดสินใจซื้อ   
กระบวนการตัดสินใจ  

Kotler (1997, p. 192 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 18) ได้กล่าวถึงกระบวน การตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ (Decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะ
พิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็น
กิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระยะ เวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรม
การซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process)  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็น ฮีรูสการ์ เป็น เวชส าอางที่ช่วยดูแลรอยแผลเป็นต่างๆ  ได้แก่ 
แผลเป็นนูน แผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัด จากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการศัลยกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือ เดียวกันกับ 
ยาฮีรูดอยด์ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ที่เป็นตัวยาส าคัญ คือ มิวโคโพลีแซกคาไรด์ โพลีซัลเฟต หรือ MPS ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ
เพิ่มการไหลเวียนใต้ผิวหนัง ท าให้เพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อมาปิดรอยแผลพร้อมช่วยลดการสร้างเนื้อเยื่อส่วนเกิน ช่วยปรับสภาพ
ผิวให้แลดูเรียบเนียนสม่ าเสมอ ฮีรูสการ์มีลักษณะเป็นเจลใสที่ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ   
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นผู้บริโภคที่ซื้อ หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากประชากรที่ซื้อหรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์มีขนาดใหญ่ และไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรของW.G.Cochran (1977; อ้างใน ธีรวุฒิ              
เอกะกุล ,2543)โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ 385 ตัวอย่างและได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4% คิดเป็น 15 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากรรวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  
  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากเลือกเขต ของ             

แต่ละ กลุ่มการปกครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ตามมาตรฐานของการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร  
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เจาะจงไปยังสถานที่ตามห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่   
ขั้นตอนที่ 3 วิธีก าหนด โควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างจากแต่ละเขตตามขั้นตอนที่ 1  

เขตละ เท่าๆ กันขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากเขตการปกครองที่ถูกเลือก = 400 / 6 = 66.67 ≈ 66  
ขั้นตอนที่  4 ใช้วิธีการสุ่ มแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถาม                        

ที่ห้างสรรพสินค้า ท่ีได้เลือกสุ่มจากขั้นตอนที่ 2 และเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้  
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามปลายปิด  แบบค าตอบหลายตัวเลือก  
ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ เป็นค าถามปลายปิด   มี 12 ข้อ ลักษณะ

ค าถามเป็นแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบอันตรภาคชั้น มี5 ระดับ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็น อีรูสการ์               

เป็นค าถามปลายปิด มี 19 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบอันตรภาคชั้น     
มี 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์โดยแบ่งเป็น ด้านการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เป็นค าถามปลายปิด ม ี2 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบ Rating ’s scale โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลเป็นแบบอันตรภาคชั้น มี 5 ระดับ   

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  
1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
2. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  
4. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใช้  
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5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยน าไปทดลองใช้กับผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรู
สการ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของ Cronbarch โดย
ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ามีค่ามากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, น. 449)  
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล ทุติยภูมิ โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data)เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถาม   
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นหาข้อมูล จากเอกสาร วารสาร ท่ีสามารถอ้างอิงและผลงานวิจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
การจัดท าข้อมูล  
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  
2.การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ มาลงรหัสส าหรับประมวลข้อมูล  
3. น าข้อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินผลด้วยโปรแกรมSPSS   
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างดังนี้  

 ห าค่ า ค ว าม ถี่ ( frequency),ค่ า ร้ อ ย ล ะ (Percentage),ค่ า เฉ ลี่ ย (Mean),ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน  (Standard 
deviation)  ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
พบวา่ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0มีอายุต่ ากว่า24 ปี 

จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2  สถานภาพโสด จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา 
จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 และมี
รายได้เฉลี่ย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 201 คนคิดเป็นร้อยละ 50.2  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าได้แก่ ด้านความตระหนัก ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้าน
การเช่ือมโยง และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์  
 ด้านความตระหนัก พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.71   

ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.97   
ด้านการเช่ือมโยง พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.83   
ด้านความภักดี พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.58   

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดได้แก่ ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง กิจกรรมเชิงการตลาด การส่งเสริมการขายและการขายโดยพนักงานขายของผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรู
สการ์  



7 

 

ด้านการโฆษณา พบว่ามีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.52   
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66ด้านการตลาด

ทางตรง พบว่า มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.50   
ด้านกิจกรรมเชิงการตลาดพบว่า มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.51 ด้านกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย พบว่า มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84   
ด้านการขายโดยพนักงานขายพบว่า มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.96   

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์   
พบว่า ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.89   
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เพื่อต้องการ

แก้ปัญหาแผลเป็นแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ เนื่องจากมี
คุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ไม่แตกต่างกัน   

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแแผลเป็นฮีรูสการ์เพื่อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น 
แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์เนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
แตกต่างกัน   

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกตา่งกัน มีการตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เพื่อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น 
แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เนื่องจากมีคุณภาพ
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ไม่แตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์เพื่อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น แตกต่างกัน และ
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
แตกต่างกัน   

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เพื่อต้องการแก้ปัญหา
แผลเป็น ไม่แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์
เนื่องจากมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น แตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแแผลเป็นฮีรูสการ์เพื่อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น 
แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เนื่องจากคุณภาพ
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นแตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านความตระหนัก (X1) ด้านความเชื่อมโยง (X2) และด้านความภักดี มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า รตั ด สิ น ใจ ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮี รู ส ก าร์ เพื่ อ ต้ อ งก าร แ ก้ ปั ญ ห าแ ผ ล เป็ น ข อ งผู้ บ ริ โภ ค ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร และ  คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ (X2) และด้านความภักดี (X4) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เนื่องจากมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานที่ 3  พบว่า เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา (X1)และการขายโดยพนักงานขาย (x5) มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์เพื่อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และ การ
รับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา(X1) และด้านการขายโดยพนักงานขาย(X6) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์เนื่องจากมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
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สรุปผลและอภิปรายผล  

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์แตกต่างกัน อภิปรายผล ได้ดังนี้  

ด้านเพศ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ 
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น สูงกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศ
หญิง เป็นเพศ ที่ให้ความสนใจในเรื่องการดูแลรักษาผิวพรรณ และ ต้องการให้ผิวดูเรียบเนียน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ฐานะเจริญกิจ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ด้านอายุ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ 
แตกต่างกัน โดยอายุ ต่ ากว่า 24 ปี มีการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น และ ในข้อมี
คุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น น้อยกว่า อายุ 25-34 ปี และ อายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกพร ฐานะเจริญกิจ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ด้านสถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์
ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็นแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยของการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น สูงกว่า โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
เนื่องมาจากผู้ที่มีสถานภาพโสด หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อาจมีการเลือกใช้วิธีการดูแลผิวพรรณ ด้วยวิธีการอื่นซึ่งให้ผลใน
การรักษารวดเร็วกว่าการใช้ครีม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็น เข่น การรักษาด้วยวิธีการท าเลเซอร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ ( 2556 ) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี   

ด้านอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์
ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น ต่ ากว่า ผู้บริโภคที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้าง เนื่องจากผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองจึงต้องใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นเท่านั้น  ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรู
สการ์ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ใน
ข้อมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น แตกต่างกันโดยพบว่า พนักงานบริษัทมี ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อ สูงกว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพรับราขการอาชีพ รับจ้าง และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์มีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น จะต้องเป็นผู้บริโภคที่เคยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาก่อน หรือ
เคยได้รับข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือการออกบู้ท เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เน้น
ไปที่ กิจกรรมโรดโชว์ ที่ตึกออฟฟิสต่างๆ และการซื้อโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์  จึงท าให้อาชีพพนักงานบริษัท รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพอื่นๆ ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ ( 2556 ) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี   

ด้านระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น ไม่แตกต่างกันในขณะที่ ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮรีูสการ์ ในข้อมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคต้องการศึกษาหาข้อมูล
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ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรขีึ้นไป มีแนวโน้มใน
การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีที่มีการซื้อสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ตามเพื่อน หรือตามกระแสสังคม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ฐานะเจริญกิจ
(2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในข้อ ต้องการแก้ปัญหาแผลเป็นแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย
มากกว่า 30,001 บาทมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อสูงกว่า ผุ้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย 10 ,001-30,000 บาท และ น้อยกว่า
10,000 บาทตามล าดับ จะเห็นได้จาก หากผู้บริโภคมีรายได้สูงจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์(2556 ) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี   

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านความตระหนัก ด้านการรับรู้คุณภาพด้านการเช่ือมโยง ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น ร้อยละ 29.4 
และการรับรู้คุณค่าตราสนิค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ และด้านความภักดี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเปน็ฮี
รูสการ์เนื่องจาก มีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ร้อยละ 30.1 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ ได้เริ่มท าการจัด
จ าหน่ายโดยเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นตั้งแต่ปี 2007  โดยมีการสื่อสารข้อมุลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ประโยชน์ 
วิธีการใช้ และประสิทธิภาพในการดูแลแผลเป็น พร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นถึง การปฎิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์การอาหาร
และยา สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภคเสมอมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภัสสร ชาลีกุล และ ชุติมา
วดี ทองจีน (2561) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า โดยมี
การศึกษาในด้านการสื่อสารทางการตลาดภาพลักษณ์ตรา สินค้า และแรงจูงใจในการเลือกซื้อ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว  

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเชิงการตลาด 
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ปัจจัย
ด้านการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา และการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ ในข้อต้องการแก้ปัญหาแผลเป็น ร้อยละ 30.1 ด้วยการที่ผลิตภัณฑ์ฮีรูสการ์ได้มีการท าการสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการโฆษณา จนมาถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคดิจิทัล 
ผลิตภัณฑ์ฮีรสูการ ์ได้มีการปรับตัวเพื่อให้ตอบรับ กับผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเน้นการท าโฆษณาผ่านสือ่สังคมออนไลน์มากยิ่งขึน้ 
สอดคล้องกับ การศึกษาวิจัยของ คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม การซื้อ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อซ้ ากรณีศึกษาแผนกยาของร้านวัตสัน   
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
1. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม เป้า หมายเพศ

หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่อเดือน 
มากกว่า 30 ,001 บาท เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้  มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด  

2. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์สร้างคุณค่าตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในการบริโภค
สินค้ามากยิ่งข้ึน   
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3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรที่จะท าการปรับปรุง หรือหมั่นพัฒนาส่วนประสม ทางการตลาดในในแต่ละด้านอยู่
เสมอ ควรเลือกส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพ มากที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การท าโฟกัส กรุ้ป หรือการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อมูล

เชิงลึกกับผู้บริโภค  
2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น   
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านส่วนประสมทางการตลาด หรือในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดการซื้อซ้ า  
4. ควรศึกษาด้านพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเป็นฮีรูสการ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
5. ควรมีการศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อน ามาเปรียบ และวางแผน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

อาจมีความแตกต่างกันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม พ้ืนฐานครอบครัว การเลี้ยงดู และสังคม   
  

กิตติกรรมประกาศ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์  เนื่องจากความเมตตา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก           

รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงท่ีท่านได้
สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจถึง
แนวทางในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์  

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 
กรรมการในการสอบที่ให้ความเมตตาและค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ แบบสอบถาม 
และแก้ไข เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่
สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยได้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยของอุทิศสิ่งดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณ           
ทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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