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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเซรัม่บ ารุงผวิหน้า 2.) แสดง
ถงึระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเซรัม่บ ารุงผวิหน้าโดยใชก้ารวเิคราะหร์่วม และ 3.) เพื่อ
เปรยีบเทยีบลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตัดสนิใจเลอืกเซรัม่บ ารุงผวิหน้า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคเพศหญิงทีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคย
ซือ้และเคยใชผ้ลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ การวเิคราะหร์่วม ค่ารอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติคิวามแปรปรวน  

 ผลการวจิยัพบว่า 1.) ผู้บรโิภคในการวจิยัครัง้นี้เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มอีายุในช่วง 25 -34 ปี มสีถานภาพ 
โสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และ มอีาชพีเป็น พนกังาน
บรษิัทเอกชน/ลูกจ้าง 2.) ผู้บริโภคให้ความส าคญักับปัจจยัในการตัดสินใจเลือกเซรัม่บ ารุงผิวหน้า 4 ด้าน ได้แก่ 
ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  รูปแบบบรรจุภณัฑ์ ราคา และส่วนผสมสารกนัแดด (SPF) ตามล าดบั 3.) ผู้บรโิภคทีม่อีายุ,
สถานภาพ,รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนั มคีวามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่
บ ารุงผวิหน้าในดา้นรูปแบบผลติภณัฑ ์ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ส่วนผสมสารกนัแดด (SPF) และราคา ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจ เซรัม่บ ารุง การวเิคราะหร์ว่ม 
 

Abstraact 
 
The objectives of this research are (1) to study the factors related to choosing a face serum; (2) to 

show the importance of each factor resulting in the choice of face serum; (3) to differentiate abetween the 
personal desires of consumers by giving importance to each factor in terms of choosing a face serum. 

The group sample in this research consists of two hundred females aged twenty five or older,live in 
Bangkok and had used the face serum before. The questionnaire was used as a tool for keeping information. 
The statistics used for analysis included Conjoint Analysis, Descriptive Statistic and a test of the hypothesis 
using variance statistics. 
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1.) From the research, the age of consumers in this research are approximately twenty five to thirty 
four years old, single, an average salary of 15,001 to 25,000 Baht with a Bachelor’s degree or higher and 
worked as company employees. 2.) Consumers provided four important factors in terms of choosing facial 
serum. This includes uses, packaging, price and SPF ingredients. 3.) Consumers of different ages, status, 
average salary, educational level and jobs give an equal importance to the four for choosing the facial serum, 
which included packing, uses, SPF ingredients and price at a statistical level of 0.05. 
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บทน า 
ในปัจจุบนัผูห้ญิงส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการดูแลปัญหาทีท่ าใหเ้กดิริว้รอยบนใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นริว้รอย

เหีย่วย่น หรอืริว้รอยจุดด่างด า ซึง่สาเหตุต่างๆทีท่ าใหเ้กดิริว้รอยบนใบหน้านัน้มสีาเหตุเกดิไดจ้ากหลายปัจจยั คอื อายุ 
ปรมิาณสารคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผวิ แสงแดด รวมไปถงึสภาพแวดลอ้ม ริว้รอยบนใบหน้าแบ่งได้หลกัๆ 3 ประเภท คอื  
1.) ริ้วรอยที่เกิดตามวยั เช่นรอยตีนกา ร่องแก้มที่เกิดจากการยิ้ม 2.) ริ้วรอยที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น เกิดจาก
ความเครยีด ความกงัวลซึง่จะท าใหด้สูงูวยักว่าความเป็นจรงิ โดยจะเกดิบรเิวณรมิฝีปาก คิว้ รวมไปถึงใตต้า 3.) ริว้รอย
เลก็ๆทีเ่กดิขึน้แบบไม่ถาวร โดยริว้รอยจ าพวกนี้จะเกดิจากผวิแหง้ ขาดความชุ่มชืน้ เมื่อทาครมีบ ารุงรอบจ าพวกนี้กจ็ะ
ลดลงไปซึ่งไม่เกี่ยวกบัคอลลาเจนสาเหตุที่เกิดริ้วรอยที่มาจากอายุที่เพิ่มขึ้น ริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงนัน้จาก
การศึกษาพบว่าจะแตกต่างกันตามช่วงวยัดงันี้ ปลายอายุ 20 ปีจะเกิดริ้วรอยบางๆรอบขอบตาที่เกิดจากการยิ้ม              
ต้นอายุ 30 ปี จะมรีิว้รอยรอบดวงตาที่ลกึขึน้ และมรีิ้วรอยเกดิขึน้บางๆที่หางตา คอืรอยตีนกาและบรเิวณหางคิ้วกบั
หน้าผากทีเ่กดิจากการขมวดคิว้ ปลายอายุ 30 ปี รอยเหีย่วย่นรอบดวงตา หาตา และหน้าผากมคีวามลกึขึน้สิง่ทีเ่พิม่
ขึน้มาคอืรอยเหีย่วย่นรอบรมิฝีปากและใตต้า อายุ 40 ปีขึน้ไปริว้รอยเหีย่วยน้ชดัขึน้ทุกสดัสว่นบนใบหน้าและรวมไปถงึ
เสน้ริว้รอยทีล่ าคอดว้ยทัง้นี้เมื่อมอีายุทีม่ากขึน้ปรมิาณการผลติคอลลาเจนใต้ผวิหนังของร่างกายกจ็ะลดการผลติลงดว้ย 
ฉะนัน้เมื่ออายุเพิ่มขึน้คอลลาเจนก็น้อยลงและเสื่อมตามวยัจงึท าให้เป็นสาเหตุที่ท าให้ริ้วรอยเกดิขึ้นอกีสาเหตุหนึ่ง
สาเหตุที่เกิดริ้วรอยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดริ้วรอยจ านวนมาก            
โดยแพทยไ์ดแ้นะน าใหน้ าผวิหน้ามาเปรยีบเทยีบกบัผวิทีก่น้ ถา้บนใบหน้าเกดิริว้รอยมากแต่ผวิบรเิวณกน้ยงัดอียู่แสดง
ว่าพื้นฐานผวิยงัดอียู่แต่เกดิจากปัจจยัภายนอกที่เป็นตวัท าลายคอลลาเจนใต้ผวิจงึก่อให้เกดิริว้รอย ปัจจยัภายนอก               
ที่ส าคญักค็อื แสงแดดที่ท าให้เกดิริ้วรอยได้ง่าย ส่วนวถิีชวีติคือ การที่น ้าหนักขึ้น-ลงประจ า การสูบบุหรี่และดื่มสุรา             
กเ็ป็นสาเหตุทีส่ าคญัดว้ย(หนงัสอืผวิคลนิิก. 2557 : ออนไลน์) 
 สถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกจิเครื่องส าอางมแีนวโน้มทีส่งูขึน้เนื่องจากว่าปัจจุบนัมกีารเผยแพร่ผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ท าใหม้กีารรบัรูแ้ละลอกเลยีนแบบในเรื่องของสุขภาพและความสวยความงามทีเ่พิม่มากขึน้ จงึท าให้ธุรกจิมี
การเตมิโตและขยายตวัเพิม่มากขึน้และพบว่ามูลค่าการส่งออกเครื่องส าอางไปยงัประเทศเพื่อนบา้นมแีนวโน้มเพิม่มาก
ขึน้เช่นกนั เพราะเครื่องส าอางไทยไดร้บัความนิยมไดด้้านของคุณภาพ ถอืเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหผู้้ประกอบการ
ไทยสามารถท าการตลาดและกระจายสนิคา้ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นไดแ้นวโน้มการผลติเครื่องส าอางใหม่ๆจะมุ่งไปทาง
นวตักรรมและใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติเพื่อเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ตามค่านิยมของผู้บรโิภคในปัจจุบนัที่ให้
ความส าคญักบัเรื่องดงักล่าวมากขึน้ และในปัจจุบนัการท าการตลาดเครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ผ่านการฝากขาย
สนิค้าในเวบ็ไซต์ขายสนิค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วิธกีารนี้จงึไม่
จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนมากจงึเหมาะกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่ต้องค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐาน
ของสนิค้ารวมถึงความแตกต่างที่ผู้บรโิภคจะได้รบั จึงจะสร้างความเชื่อถือและการยอมรบัจากลูกค้าได้ธุรกิจผลิต
เครื่องส าอางมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้สงูขึน้อย่างชดัเจนในปี 2559 โดยเฉพาะในเดอืน มนีาคม 2559 มกีารจดทะเบยีน
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สงูสุดในรอบ 5 ปี ซึง่จ านวนจดัตัง้เพิม่ขึน้จากเดอืน กุมภาพนัธ ์2559 คดิเป็นรอ้ยละ 40 และเพิม่ขึน้จากเดอืนเดยีวกนั
ของปีก่อน มนีาคม 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 71 ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคต่างใหค้วามส าคญัในเรื่องสุขภาพและความสวยความ
งามเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานทีม่สีดัสว่นเพิม่ขึน้จากในอดตี จงึท าใหต้ลาดเครื่องส าอางไทยทีผ่า่นมาเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง จึงพบว่าธุรกิจประเภทนี้สร้างก าไรอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการลงทุนของธุรกิจ
ประเภทนี้ (กรมพฒันาธุรกจิการคา้. 2559 : ออนไลน์) 
 ในปัจจุบนั แมจ้ะมกีารศกึษาเกีย่วกบัเรื่องการตดัสนิใจซือ้เซรัม่บ ารุงผวิหน้าแลว้ แต่ยงัไม่มงีานวจิยัใดน าการ
วเิคราะห์ร่วมมาใช้เพื่อศกึษาเซรัม่บ ารุงผวิหน้า การวเิคราะห์ร่วมนัน้คอืการตัดสนิใจเลือกโดยใช้ปัจจยัหลายๆ  ตัว            
เพื่อการตดัสนิใจในเวลาเดยีวกนัดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการตดัสนิใจซือ้เซรัม่บ ารุงผวิหน้าโดยการวเิคราะหร์่วม 
ซึ่งผลการวจิยัที่ได้รบัการศึกษาครัง้นี้จะสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้านนี้เพื่อน าไป
ปรบัปรุงหรอืพฒันาผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า และกลยุทธท์างการตลาดทีเ่หมาะสมกบัเซรัม่บ ารุงผวิหน้าต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้าของผูบ้รโิภคเพศหญงิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อแสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้าของ
ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า 
 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 
 กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคเพศหญิง ที่เคยซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเซรัม่บ ารุง
ผวิหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้จงึไม่ทราบจ านวนผูบ้รโิภคทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
ค านวณจากสตูรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545 : 26) ผูว้จิยัก าหนดค่าความแปรปรวนของ
กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 2 และค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรบัได้ เท่ากบั 0.20 ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่
ค านวณไดเ้ท่ากบั 192 ตวัอย่างและเพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 8 ตวัอย่าง รวม 200 ตวัอย่าง อจัฉราวรรณ งามญาณ (2554) 
ไดก้ล่าวไวว้่า เน่ืองจากขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาจากเอกสารครัง้นี้ ควรเลอืกตวัอย่างประมาณ 200 ตวัอย่างเป็นอย่างน้อย 
ผูว้จิยัจงึสามารถหาค่าทีแ่ทจ้รงิของค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างได ้

ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในขัน้ตอนการเกบ็รวมรวมขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ จะเริม่ต้นจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบ การสมัภาษณ์

กลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มที่เป็นผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อและเคยใช้เซรัม่บ ารุงผิวหน้า เพื่อที่จะค้นหาปัจจัย
คุณลกัษณะเพื่อน ามามาใชใ้นการวเิคราะหร์่วม และน าผลการวเิคราะหร์่วมมาใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติข ัน้สูง (Multivariate Technique) ซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัการทดลองทางวทิยาศาสตร ์Hair et al. (2006) ไดก้ล่าวไวว้่า การวเิคราะหร์่วมนี้สามารถน าไปใชเ้พื่อท า
ความเข้าใจผู้บริโภคว่ามีการตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อสนิค้าหรอืบรกิารในรูปแบบต่างๆอย่างไร ค่าสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 
 



4 

 

ผลการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัใน

การตัดสนิใจเลือกเซรัม่บ ารุงผิวหน้า 4 ด้าน ได้แก่ รูปแบบบรรจุภัณฑ์มี 2 ระดับ ได้แก่ แบบฝากด และฝาหยด 
ประโยชน์ของเซรัม่ม ี3 ระดบั ไดแ้ก่ ลบริว้รอย หน้าอ่อนวยั และกระชบัรขูมุขน สว่นผสมสารกนัแดด (SPF) ม ี2 ระดบั 
ไดแ้ก่ ม ีและ ไม่ม ีราคาม ี2 ระดบั ไดแ้ก่ 1,500 และ2,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนาแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ตอนที ่1ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างเพศหญงิ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่           

มอีายุในช่วง 25-34 ปี คดิเป็นร้อยละ 50.50 สถานภาพ โสด คดิเป็นร้อยละ 54.50มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 -
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 69.00 และมีอาชีพ             
เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ53.00 

ตอนที ่2 การวเิคราะหค์่าอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่างเพศหญงิ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามชอบรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นการบรรจุเซรัม่เป็นแบบฝากด มคีวามชอบประโยชน์ของ
เซรัม่ที่ดูอ่อนวยั มคีวามชอบให้มสี่วนผสมสารกนัแดด (SPF) และ ชอบราคาที่ในระดบัราคา 1,500 บาท ในด้านค่า
ความส าคญั (Importance) ของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างที่เป็นเพศหญิงที่เคยซื้อและเคยใช้ผลติภณัฑ์ประเภทเซรัม่  
บ ารุงผิวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ล าดับความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประโยชน์ของเซรัม่รูปแบบ
ผลติภณัฑ ์ราคา และ สว่นผสมสารกนัแดด (SPF)ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี1 ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์
เซรัม่บ ารุงผวิหน้า แตกต่างกนัผลการทดสอบสมมตฐิานสรุปไดด้งันี้ 

ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้า             
ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
เซรัม่บ ารุงผิวหน้าในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ส่วนผสมสารกันแดด (SPF) และราคา              
ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั ให้ความส าคญักับปัจจยัในการตัดสนิใจเลือกซื้อ
ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า แตกต่างกนัผลการทดสอบสมมตฐิานสรุปไดด้งันี้ 

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่
บ ารุงผวิหน้า ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการ
เลอืกซื้อผลติภณัฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้าในด้านรูปแบบผลติภณัฑ์ ประโยชน์ของผลติภณัฑ์ส่วนผสมสารกนัแดด (SPF) 

และราคา ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานสรุปไดด้งันี้ 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่
บ ารุงผวิหน้า ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามให้ความส าคญักบั
ปัจจยัในการเลอืกซื้อผลติภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้าในด้านรูปแบบผลติภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ส่วนผสมสาร         
กนัแดด (SPF) และราคา ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานสรุปไดด้งันี้ 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุง
ผวิหน้า ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการ
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เลอืกซื้อผลติภณัฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้าในด้านรูปแบบผลติภณัฑ์ ประโยชน์ของผลติภณัฑ์ส่วนผสมสารกนัแดด (SPF) 

และราคา ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
เซรัม่บ ารุงผวิหน้า แตกต่างกนั ผลหารทดสอบสมมตฐิานสรุปไดด้งันี้ 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้า 
ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามใหค้วามส าคญักับปัจจยัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
เซรัม่บ ารุงผิวหน้าในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ส่วนผสมสารกันแดด (SPF) และราคา              
ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกเซรัม่บ ารุงผวิหน้าโดยการวเิคราะหร์่วม สามารถสรุปประเดน็ส าคญั

มาอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มอีายใุนชว่ง 25-34 ปี สถานภาพ โสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท มรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง ทัง้นี่อาจเนื่องจากเซรัม่บ ารุงผวิหน้า
นัน้เป็นผลติภณัฑส์ าหรบับ ารุง ฟ้ืนฟู ผวิหน้าใหด้อู่อนวยั กระจ่างใส ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จงึเป็นกลุ่มอายุ 25 -34 ปีทีเ่ป็น
ช่วงอายุทีส่นใจในการดแูลตนเอง ประกอบกบัเป็นช่วงอายุทีม่หีน้าทีก่ารงานและมรีายไดท้ีส่ามารถซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ
มาบ ารุงผวิหน้า จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ ปัญญาศริ ิ(2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการรบัรูก้ารบรหิาร
ลกูคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิซือ้เครื่องส าอางของไทยยีห่อ้หนึ่งของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มอีายุ 30-39 ปี สถานภาพ โสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมอีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน 

ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเซรัม่บ ารงุผิวหน้า 
ดา้นค่าอรรถประโยชน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นการบรรจุเซรัม่เป็นแบบฝากด           

มคีวามชอบประโยชน์ของเซรัม่ทีด่อู่อนวยั มคีวามชอบใหม้สีว่นผสมสารกนัแดด (SPF) และ ชอบราคาทีใ่นระดบัราคา 
1,500 บาท ส่วนในด้านค่าความส าคัญ ( Importance) ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง ให้ล าดับความส าคัญกับ 
ประโยชน์ของเซรัม่ รูปแบบผลติภณัฑ ์ราคา และ ส่วนผสมสารกนัแดด (SPF) ตามล าดบั เนื่องจากเซรัม่บ ารุงผวิหน้า
เป็นสินค้าประเภท สินค้าเลือกซื้อ (Shopping Goods) ผู้บริโภคจึงมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อยจึงค านึงถึง
คุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑม์ากกว่าราคา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ทีศ่กึษา
เรื่อง ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อความภคัดต่ีอตราสนิคา้และพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์
โลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยเูซอรนิ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหเ้หตุผลทีส่ าคญัทีสุ่ดใน
การเลอืกซือ้โลชัน่บ ารุงผวิกาย คอื ประสทิธภิาพของผลติภณัฑท์ีเ่หนือกว่ายีห่อ้อื่นๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

เซรัม่บ ารุงผิวหน้า ไม่แตกต่างกนัเนื่องจากผู้บรโิภคในทุกช่วงอายุให้ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้าในปัจจยัเรื่องคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ในทุกอายุมคีวามต้องการการซือ้เซรัม่บ ารุงผวิหน้า 
ตอ้งการมใีบหน้าทีส่วยงาม ดอู่อนวยั และบ ารุงใบหน้าอย่างสม ่าเสมอ จงึใหค้วามส าคญักบัคุณสมบตัทิีไ่ดร้บัเหมอืนกนั 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นันทวลัย์ มติรประทาน (2554) ที่พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการ
เลอืกซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดด ไม่แตกต่างกนั 

ในส่วนของงานวจิยัทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมตฐิานในครัง้นี้คอื งานวจิยัของ วมิล ลิม้สุวรรณศลิป์ 
(2554) ที่พบว่า ผู้บรโิภคหญิงไทยที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศ แตกต่างกัน               
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โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่ชี่วงอายุ 55 ปีขึน้ไป มจี านวนครัง้และจ านวนเงนิในการซือ้มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึง่เป็นวยัที่
มคีวามมัน่คงในหน้าที่การงานและรายได้ จงึมคีวามสามารถในการซื้อในช่วงอายุอื่นๆ อาจเป็นเพราะเครื่องส าอาง
ต่างประเทศมีราคาที่สูง ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มีหน้าที่ก ารงานและก าลงัในการซื้อมากกว่า           
กลุ่มอื่นๆ 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั ให้ความส าคญักับปัจจยัในการตัดสนิใจเลือกซื้อ
ผลติภณัฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้า ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผู้บรโิภคเพศหญิงที่มสีถานภาพต่างๆยงัคงให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีต่นเองจะไดร้บัเพื่อบ ารุงรกัษาผวิหน้าของตนเองเหมอืนกนัเพื่อใหผ้วิหน้าดอู่อนวยั
และไม่มรีิว้รอยบนใบหน้า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ที่พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยเูซอรนิ ไม่แตกต่างกนั  

ในส่วนของงานวจิยัที่ไม่สอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานในครัง้น้ีคอื งานวจิยัของ ศุภรสัมิ ์จวิะรงัสนีิ 
(2558) ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย 
สเปรย์ แตกต่างกนั ในด้านของปริมาณการซื้อต่อครัง้ โดยผู้บรโิภคที่สถานภาพสมรสแล้ว จะมีการซื้อต่อครัง้เป็น
จ านวนมากกว่าอนัเนื่องมาจากซือ้ใชเ้องหรอืเพื่อใหค้นในครอบครวัใช้ 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลือก
ซือ้ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากผูบ้รโิภคจะมองเหน็ผลทีจ่ะไดร้บัมากกว่าราคาของผลติภณัฑ ์
เพราะผูบ้รโิภคต้องการดูแลผวิหน้าให้มคีวามอ่อยวยัและไรร้ิว้รอย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ ปัญญาศริ ิ
(2554) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการรบัรูก้ารบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิซือ้เครื่องส าอางของไทย
ยีห่อ้หนึ่งของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะในดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มปัีจจยัดา้น
การรบัรู้การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิซื้อเครื่องส าอางของไทยยี่ห้อหนึ่งของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

ในส่วนของงานวจิยัทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมตฐิานในครัง้นี้คอื งานวจิยัของ วมิล ลิม้สุวรรณศลิป์ 
(2554) ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคหญิงไทยทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางต่างประเทศ 
แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 60,000 บาทขึน้ไป มกี าลงัซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศมากกว่า          
กลุ่มอื่นๆ และซือ้ในชนิดทีม่รีาคาสงูเนื่องจากตนเองนัน้มกี าลงัในการจ่ายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ถือว่าเป็นผู้บรโิภคที่มีรายได้เป็นของตนเองแล้ว จึงให้ความส า คญักับการซื้อ
ผลติภณัฑ์เพื่อบ ารุงผวิหน้า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นันทวลัย์ มติรประทาน (2554) ที่พบว่าผูบ้รโิภคที่มรีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดด ไม่แตกต่างกนั 

ในสว่นของงานวจิยัทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานในครัง้นี้คอื งานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ 
(2557) ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยูเซอรนิ 
ในโรงพยาบาลเอกชน แตกต่างกนั โดยผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีกีารซือ้ต่อครัง้และจ านวนเงินในการซือ้
ต่อครัง้น้อยกว่าผูท้ีม่รีะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ทัง้นี่ผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่าอาจจะมกีารศกึษาเกีย่วกบัขอ้มลูของผลติภณัฑ์
และราคาทีน้่อยกว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
เซรัม่บ ารุงผวิหน้า ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในวยัท างานและประกอบอาชพีหลกัจะมรีายไดท้ีแ่น่นอน จงึมี
ความสามารถในการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ทีพ่บว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยเูซอรนิ ไม่แตกต่างกนั 
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ในส่วนของงานวจิยัทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมตฐิานในครัง้นี้คอื งานวจิยัของ วมิล ลิม้สุวรรณศลิป์ 
(2554) ที่พบว่า ผู้บรโิภคหญิงไทยที่มอีาชพี แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศ แตกต่างกนั  
โดยที่กลุ่มเจ้าของกิจการมีจ านวนครัง้และจ านวนเงินในการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศมากกว่ากลุ่มอื่นๆ                  
อนัเนื่องมาจากกลุ่มอาชพีนี้มรีายไดท้ีส่งูกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัข้างต้น ท าให้ทราบถึงการให้ความส าคญักับปัจจยัในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้า ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวจิยัที่ได้ในครัง้นี้            
ไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดนโยบายการพฒันาเกีย่วกบัคุณสมบตัผิลติภณัฑแ์ละกลยุทธท์างการตลาด ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการกบัผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1.ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ดังนัน้ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญักบัประโยชน์ของผลติภณัฑ ์เช่น ประโยชน์ทีท่ าให้ใบหน้าดูอ่อนวยั และศกึษาว่าสารสกดัประเภทใดที่ให้
ประโยชน์แก่ตวัผูบ้รโิภคในเรื่องใบหน้าดอู่อนวนับา้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นสว่นผสม 

2. ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รองลงมา ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมองถึงรูปแบบ
ผลติภณัฑท์ีส่วยงาม ทนัสมยั ใชส้อยง่าย การพกพาสะดวก เพื่อเป็นการดงึดคูวามสนใจแก่ผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ 

3.ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัราคาเป็นอนัดบัถัดมากจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผู้บริโภคยงัมีความ
อ่อนไหวต่อราคา แต่เน่ืองจากเซรัม่บ ารุงผวิหน้าเป็นสนิคา้ประเภท สนิคา้เลอืกซือ้ (Shopping Goods) ผูบ้รโิภคจงึไม่มี
ความอ่อนไหวต่อราคาน้อยกว่าคุณประโยชน์ที่ได้รบั ผู้ประกอบการจึงควรตัง้ราคาที่ ไม่สูงจนเกินไป แต่ก็ไม่ต ่า
จนเกนิไป 

4. ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นผสมสารกนัแดด (SPF) น้อยทีส่ดุใน 4 ปัจจยั แสดงว่าผูบ้รโิภคอาจจะชอบ
ใช้ในส่วนของสารกนัแดดแยกออกไป โดยในตัวผลติภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผิวหน้านัน้ กส็ามารถใส่ส่วนผสมสารกนัแดด           
เขา้ไปได ้แต่ไม่ควรน ามาเป็นจุดเด่นในการโฆษณา ใหใ้ชคุ้ณสมบตัอิื่นๆมาเป็นจุดเด่นดกีว่า 
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