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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ซื้อหรือเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี สถานภาพโสด             
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับดี และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล อยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ           
2) ส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้            
ร้อยละ 48.1 3) แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 24.2  
   
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DHC 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the marketing mix and motivation influencing the 

decision to buy DHC brand dietary supplements among consumers in the Bangkok metropolitan area. The 
sample in this research consisted of 400 consumers who bought DHC brand dietary supplements of 
consumers in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used for data collection and the 
statistics for data analysis included frequency percentage, mean and standard deviation. The results of 
the research showed that most of the respondents were female, 30-39 years old, single, held a 
Bachelor’s degree, worked as corporate employees and had a monthly income of 30,001-45,000 Baht. 
The opinions of the marketing mix in terms of product, price, place at a good level and promotion at a 
moderate level. The motivation in terms of emotional and rationality at a good level. The results of the 
hypothesis testing were as follows: consumers with different education and monthly income made 
different decisions to buy DHC brand dietary supplements with a statistical significance of 0.05 and 0.01, 
respectively. The marketing mix in aspects of price, place and promotion affected decisions to buy DHC 
brand dietary supplements with a statistical significance of 0.01 and could be explained by 48.1%. The 
motivation in terms of emotional and rationality affecting decisions to buy DHC brand dietary 
supplements with a statistical significance of 0.01 and could be explained by 24.2%.   
    
 
Keywords: Motivation, Decision To Buy, DHC Brand Dietary Supplements 
 

บทน า            

 คนยุคใหม่กับอาหารเสริมบ ารุงผิวพรรณกลายเป็นของคู่กัน เนื่องจากผู้บริโภคได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
ความส าคัญของบุคลิกภาพและลักษณะรูปร่างหน้าตามากขึ้น อาหารเสริมบ ารุงผิวพรรณจึงทยอยบุกตลาดเข้าถึงผู้บริโภค  
อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังมีการพัฒนาสูตรต ารับให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จนแทบจะจ าประเภทและ
สินค้ากันได้ไม่หมด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพและ                
การดูแลผิวพรรณกันมากขึ้น ปัจจัยพื้นฐานนั้นก็มาจากการที่ผู้บริโภคมีรายได้สูงนั่นเอง การผลิตและจ าหน่ายอาหารเสริม 
บ ารุงผิวพรรณจึงกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจยอดฮิต ที่มีทั้งสินค้าที่น าเข้าและสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศมากมายหลายยี่ห้อ               
สืบเนื่องมาจากบริษัทต่าง ๆ ได้เล็งเห็นโอกาส และมุ่งเน้นท่ีจะแก้ปัญหาผิวพรรณให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะเพศหญิง ซึ่งมีความ
สนใจในเรื่องความสวยงามมากเป็นพิเศษ โดยใช้จุดขายในการท าให้ผิวขาวใส ไร้ริ้วรอย ชะลอความชรา และลดริ้วรอยมาเป็น
จุดสนใจ เพราะการรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและหลากชนิดเป็นสิ่งที่ท าได้ยากในปัจจุบัน ดังนั้นการรับประทานอาหาร
เสริมบ ารุงผิวพรรณจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC เป็นกระแสที่มาแรงมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีอายุระหว่าง            
10-24 ปี (WHO, 2004 อ้างถึงใน หทัยทิพย์ แดงปทิว, 2559) ด้วยเป็นวัยที่เช่ือว่าความสวย ความหล่อเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อสร้าง
จดุสนใจต่อเพศตรงข้ามและต้องการเป็นท่ียอมรับ รู้จักในสังคม Social Network ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นิยมบริโภคกันมี
ทั้ ง ช นิ ด เม็ ด  แ ค ป ซู ล  แ บ บ ผ ง  ช่ อ งท า งก า ร เลื อ ก ซื้ อ มี ทั้ งท า งอิ น เท อ ร์ เน็ ต  แ ล ะ ต าม ห้ า งส ร รพ สิ น ค้ า  
(สง่า ดามาพงษ์, 2558) ด้วยกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารเสริมเพื่อบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC นี้ ท าให้เกิดคู่แข่งรายใหม่ๆ 
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เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดท าให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ลดลง จึงท าให้มี
ผู้ประกอบการต้องหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาและคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อมากระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ถ้า
ไม่มีการท าการตลาดหรือกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ อาจท าให้ยอดขายลดลง กิจการขาดทุน หรือล้มเหลวได้ 
 การท าการตลาดอย่างทันท่วงทีในการก าหนดกลยุทธ์แบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่ง่าย
และสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การบริการจัดส่งสินค้า และเพิ่มความหลากหลายในการช าระเงินเพื่ออ านวยความสะดวก                
แก่ผู้บริโภคเพื่อที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับร้านค้าที่ไม่ได้ท าการปรับตัว หรือสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไปในอนาคต 
ส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น การมีสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ราคาที่เหมาะสมและผู้บริโภคยอมรับได้ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึงและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค มีการ
ส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดผู้บริโภค และกลยุทธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมด้านส่วนประสมทางการตลาด 
คือการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า ซึ่งการสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์และด้านเหตุผล เช่น ผู้บริโภคต้องการผิว                
ทีเ่นียนสวย ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวเพื่อไม่ให้ตกเทรน และส าหรับผู้บริโภคที่มีผิวคล้ าตั้งแต่ก าเนิดเพื่อให้ผิวพรรณ 
ดีขึ้น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดการอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ                
ในที่สุด 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย ปรับปรุงรูปแบบช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน การจัดท ารายการส่งเสริมการขายที่ตรงใจผู้บริโภค  และสามารถน าไปเป็น
แนวทางการศึกษาและวิจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก

ตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร       
      

สมมติฐานการวิจัย          

 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ 
DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร        
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ทบทวนวรรณกรรม          

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า  ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า
ตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยา
ต่างกัน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จึงเป็นตัวแปรที่น ามาพิจารณาการแบ่งส่วนทางการตลาดที่ส าคัญ และน าข้อมูลเบื้องต้ นของ
กลุ่มเป้าหมายว่า มีลักษณะอย่างไร ซึ่งสามารถน าข้อมูลนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ นิเวศน์ ธรรมะและคณะ (2552) กล่าว
ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่ อสนองความพึงพอใจ                         
แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจ าหน่าย ซึ่งแต่ละส่วนประกอบจะมีปัจจัย
ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง            
การแข่งขัน ปัจจัยอ่ืนๆ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง ช่องทางการจัดจ าหน่าย การกระจายตัวสินค้าออกสู่ตลาด ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดจึงมีประโยชน์ต่อการท า
ธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2550) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น               
2 ด้าน คือ แรงจูงใจด้านอารมณ์ หมายถึง แรงจูงใจที่ท าให้ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อ โดยการขาดการใคร่ครวญหรือ                 
หาเหตุผลให้รอบคอบเสียก่อน และแรงจูงใจด้านเหตุผล หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อน
จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีหลายลักษณะ และจากกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปตาม
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ                
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2552) กล่าวว่า 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไป
จนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน                
การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตดัสนิใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ เป็นแนวคิดที่ช้ีให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเป็นการเปรียบเทียบหนทางเลือกตา่งๆ และใช้เหตุผลประกอบการพิจารณา เพื่อให้ได้สิง่ที่ตรงความตอ้งการมากท่ีสุด โดยมี
การน าข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในด้านความต้องการ ด้านทางเลือกด้านการประเมิน ด้านการตัดสินใจ และด้านพฤติกรรม
หลังการซื้อมาประเมินการตัดสินใจซื้อ 
       

วิธีการด าเนินการวิจัย          
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน      
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
ดังนั้นจึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น 95% และให้ความผิดพลาดไม่เกิน  5 % 
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จากสูตรการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400 
ตัวอย่าง       
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มจับสลากแบบไม่ใส่คืน 
จากเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยจับสลากมา 5 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตวัฒนา                
เขตจตุจักร และเขตภาษีเจริญ  
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างเขตละเท่าๆ กันได้ เขตละ            
80 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  
 ขั้นตอนที่  4 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือตามขั้นตอนท่ี 1-3 จนครบ 400 ตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้มีลักษณะที่ง่ายต่อการ
ตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งเอาไว้โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
เป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)  ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง               
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ านวน 13 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผลลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 
Interval Scale จ านวน 6 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยทั้งหมด  4 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
 ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้   

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดขอบเขตของงานวิจัย           

2. น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูล เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา  

6. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC 
ไปทดสอบความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์

หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล          
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานรัฐ และ
เอกชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล                 
จากอินเตอร์เน็ต 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการ                 
เก็บข้อมูลบริเวณที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง และระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการส่ง
แบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามสุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจั ย ตลอดจนลักษณะของ
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน แล้วจึงท าการตอบแบบสอบถามโดยจะให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง เพื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   

การจัดกระท าข้อมูล         
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ท าการตอบ และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว น ามาลงรหัสที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
3. การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน   
 การวิเคราะห์ข้อมูล           

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่   
    1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.2 น าข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจั ด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.3 น าข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบไปด้วย ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.4 น าข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน            
ซึ่งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้     
    2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล เฉพาะตัวแปรเพศ 

   2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance) ใช้ทดสอบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมุติฐานส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลในส่วนของ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

   2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตาม 
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานที่ 3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)               
ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง              
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แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 3 คือ ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล ท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
          

ผลการวิจัย           

 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 
มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 286 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3   
 2. ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.67 
รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 3.58 และ 
3.23 ตามล าดับ            

3. ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.83 
รองลงมาคือ ด้านอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.67     
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว DHC ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.07 
รองลงมาคือ ข้อท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว DHC เนื่องจากพนักงานขายมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ข้อท่าน
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว DHC เนื่องจากมีการรับประกันสินค้า และข้อท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว DHC 
เนื่องจากมีการจัดโชว์สินค้าในร้านค้าให้มองเห็นชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 3.63 และ 3.56 ตามล าดับ    

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอสมมติฐาน        
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้   
 1.2 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ 
DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 48.1 
  สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ ด้านเหตุผล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ร้อยละ 24.2 
  

สรุปผลและอภิปรายผล           
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิว

ยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ท้ังหมดจ านวน 400 คน การศึกษาสรุป 
ได้ดังนี้           

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC แตกต่างกัน พบว่า 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากท้ังเพศชาย และ
เพศหญิงต่างให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพผิวและลักษณะภายนอกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในตลาดยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC มากมายหลากหลายชนิดเหมาะทั้งส าหรับเพศชายและเพศหญิงได้เลือกใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า               
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตโดยรวมไม่แตกต่างกัน   
 สมมติฐานข้อ 1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ต่างก็ให้ความส าคัญกับการดูแลผิว ซึ่งผลิตภัณฑ์ DHC นั้น มีคุณสมบัติที่ช่วยบ ารุงผิวให้กับผู้บริโภคได้มี
ผิวพรรณที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติญารัตน์ ชีพสาทิศชัยกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนไม่แตกต่างกัน     

สมมติฐานข้อ 1.3 สถานภาพสมรส ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิบ ารุงผิวมีสรรพคุณที่หลากหลาย ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมบ ารุงผิวเพื่อท าให้มีผิวพรรณนั้นดีขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพมล สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างกัน จากการทดสอบโดยใช้สถิติ One-way ANOVA               
(F - test) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
 สมมติฐานข้อ 1.4 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
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เนื่องจากระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นที่ต้องการผิวพรรณที่ดี และมีการใส่ใจในการดูแลผิวพรรณและ
บุคลิกภาพภายนอกให้ดูดีอยู่เสมอโดยเฉพาะการบ ารุงผิว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นัทธมน เดชประภัสสร (2558) พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานข้อ 1.5 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ว่าจะเป็น
อาชีพไหนก็ต้องออกไปพบผู้คนภายนอกเพื่อติดต่อประสานงาน หรือออกไปท างานข้างนอก จึงจ าเป็นที่ต้องดูแลผิวอยู่เสมอ 
เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอกให้ดูดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพมล สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานข้อ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์
อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 บาทขึ้นไป 
และ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีก าลังซื้อและ
อาจจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านครอบครัวมาก จึงหันมาสนใจดูแลบ ารุงผิวและสนใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุง
ผิว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคที่อยู่ในเขตปทุมธานีที่มีรายได้เฉลี่ย                
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า          
 ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากปัจจัยทางด้านราคาเป็นตัวก าหนดถึงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิว เพราะถ้า
ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็จะท าให้ผู้บริโภคสนใจและซื้อได้เป็นจ านวนมาก               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคาส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DHC มีจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าช้ันน า ศูนย์การค้า หรือ
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ต่างๆ และผู้บริโภคยังสามารถซื้อผ่านช่องทาง Online Facebook, Line และเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
จึงเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิว DHC มีช่องทางที่หลากหลายท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการซื้อ               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์ แดงปทิว (2559) ได้ศึกษาเรื่องถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญในเรื่องของการวางจ าหน่ายทั่วไปท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวที่ท่านเลือกบริโภคได้มีการลดราคาสินค้า จัดให้มีการ
สะสมยอดแลกรับของรางวัล และได้มีการโฆษณาผ่านโซเชียลมิเดียที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีด้านการก าหนดราคา
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้ออย่างไร กลยุทธ์ที่นิยมใช้              
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มากที่สุดคือ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ               
การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ก็เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ  

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า       

ด้านอารมณ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวโดยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจที่เกิดจาการ
เห็นโฆษณาหรือการรีวิวจากบุคคลอื่น ๆ จึงเกิดความคล้อยตาม และต้องการที่จะปรับตัวเองให้ทันสมัยตามกระแสสังคม               
จึ งส่ งผลให้มีลักษณะการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เพื่ อผิ วข าวต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                         
กิตติญารัตน์ ชีพสาทิศชัยกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู้หญิง                
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู้หญิง
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง 
 ด้านเหตุผล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทาน ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับความปลอดภัย 
เครื่องหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเหตุผลของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อบ ารุงผิวนั้นมีเหตุผลที่ต่างกันออกไป เช่น การทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ที่มีผิวคล้าแต่ก าเนิดให้สามารถมีผิวพรรณผุดผ่องกว่าเดิมได้ หรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวเพราะได้รับการรับรองจาก อย.ว่ามีความปลอดภัย แม้กระทั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิว 
เพราะกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น กูรู/บล็อกเกอร์ในเว็บบอร์ดต่างๆ มีการแนะน าให้ใช้จึงส่งผลให้มี
ลักษณะการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยทิพย์ แดงปทิว (2559)               
ได้ศึกษาเรื่องถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิว
ขาวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาว
ของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร  
        

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย         

 ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ 
DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังประเด็นต่อไปนี้     

1. ผู้ผลิตควรน าข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาแผนการท าธุรกิจกลยุทธ์ในการ
ขายสินค้า ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด โดยผู้ผลิตควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า เป็นกลุ่มที่มี
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC มากกว่ากลุ่มอื่น 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด 
 2.1. ด้านราคา ผู้ผลิตควรให้ความส าคัญกับเรื่องของราคา เพราะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวจะต้องมีคุณภาพ               
ที่เหมาะสมกับราคาที่จ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีการแสดงราคาอย่างชัดเจนส าหรับทุกผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของราคาในสายตา
ผู้บริโภค และความหลากหลายของราคา เป็นต้น จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและ                 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 2.2. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้จัดจ าหน่ายควรน าการสะสมยอดในการซื้อเพื่อน ามาแลกรับของรางวัลส าหรับ
สมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น และควรมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น การเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
นอกเหนือจากส่วนลดราคาสินค้า เพื่อท าให้ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวได้มากข้ึน 
 2.3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญในเรื่องของตัวแทนการจัดจ าหน่ายที่จะต้องมี
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการเพิ่มสาขาไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และ
ปรับรูปแบบของช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ให้มีเพิ่มมากขึ้น หรือดึงดูดความสนใจโดยการออกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สาขาท่ีจัดจ าหน่ายให้กลุ่มผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่มากข้ึน เพื่อกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจะได้เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากยิ่งข้ึน 
 3. แรงจูงใจ 
 3.1. ด้านอารมณ์ ผู้ผลิตควรมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจด้านอารมณ์ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิว
แล้วมีผิวสวยเหมือนดารา โดยการสร้างแรงจูงใจจากการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ง่ายยิ่งขึ้น โดยควรมีการอัพเดทกระแสในการใช้สินค้าของผู้บริโภค                
อยู่ตลอดเวลา โดยการดูที่ยอดขายว่าผลิตภัณฑ์ใดที่มียอดขายสูงที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันจะซื้อสินค้าตามความ
ต้องการของตนเองที่เกิดจากกระแสที่เป็นนิยม และสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลส่วนใหญ่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง
ให้ดูดีมีรสนิยม และทันสมัย 
 3.2 ด้านเหตุผล ผู้ผลิตควรมีการมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจด้านเหตุผลในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยบ ารุง
ผิวพรรณ เนื่องจากผู้บริโภคจะเน้นสรรพคุณในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และให้ตรงตามเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการได้ ดังนั้ น
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ              
เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป         
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิว
ยี่ห้อ DHC เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภค และน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาทางด้านภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์ หรือ
รูปแบบการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค และได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ๆ ในอนาคตได้ 
 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวยี่ห้อ DHC เพราะจะ
สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในปัจจุบัน และก าหนดแผนการตลาดได้ 
 4. ควรขยายขอบเขตการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ แพทย์ 
ร้านค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถท าการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อน ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทราบถึงมุมมองของตลาดในการแข่งขันต่อไป    
 

กิตติกรรมประกาศ          
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์น้ี ท้ังยังให้ค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข ช่วยเหลือและขัดเกลาข้อผิดพลาด จนสารนิพนธ์ที่จัดท ามีความครบถ้วนของเนื้อหาและความถูกต้อง 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
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 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ที่กรุณาเป็น
กรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย อีกทั้งยังให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา รวมถึงเจ้าหน้าที่  
ประจ าห้องบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดีในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมพร้อมทั้งเป็นก าลังใจให้ตลอดมา รวมถึง
เพื่อนๆนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาดรุ่นท่ี 20 ส าหรับน้ าใจ มิตรภาพ และ
ค าแนะน าต่างๆที่มีส่วนช่วยให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ รวมถึงผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบ
แบบสอบถาม จนประสบความส าเร็จออกมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จของสารนิพนธ์ฉบับนี้           
ที่ไม่ได้เอ่ยนามใน ณ ท่ีนี้ด้วย 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต และนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และ               
ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่านและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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