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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คื อ
ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
และคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ผู้บริโภคที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
Biotherm แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านศักยภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านรูปลักษณ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การกลับมา
ซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 46.6 และ ด้านการแนะน าผู้อื่นร้อยละ 37.9 และผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ 
ด้านการตระหนักรู้ ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การ
กลับมาซื้อร้อยละ 44.4 และด้านการแนะน าผู้อื่น ได้แก่ ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า  ร้อยละ 52.3 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในด้าน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้า เพื่อรักษากลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biothem ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งและให้เกิดความพึงพอใจในการบริการของผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้า Biotherm ให้ดียิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์ Biotherm 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the product factors and brand equity affecting 
tendency of buying behavior on the Biotherm Brand in the Bangkok Metropolitan Area. The sample 
group on this study consisted of four hundred consumers who used the Biotherm Brand in the 
Bangkok metropolitan area.  A questionnaire was used as a tool for data collection. The results of 
research are as follows: consumers provided feedback on to product factors and brand equity overall 
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in the middle level. There was an overall trend of uncertain levels. Consumers of different genders, 
ages, education levels, and occupations and monthly income are different. There is a significant 
difference in the behavior of product purchase returns at a level of 0.05. The opinions of consumers 
on product factors such as core products, potential products, augmented products and tangible 
products affecting the behavior of buying products. With regard to product return at 46.6% and 
recommended it to others at 37.9%. Consumers with opinions on brand equity included brand 
awareness, perceived quality, brand loyalty and tangible products affecting the behavior of buying 
products. with regard to product return at 44.4% and recommended others such as perceived quality, 
brand loyalty a level of at 52.3% with a statistical significance of 0.05. The results improved strategy 
in terms of product factors and brand equity in order to maintain that consumer groups should be 
satisfied with the product and created the image of the Biotherm brand. In order to be different from 
competitors and create satisfaction in the service of the Biotherm brand. 

 
Keywords: Product Factors, Brand Equity, Tendency of Buying Behavior, Biotherm Products 
 

บทน า 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีมลภาวะเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ควัน แสงแดดหลอดไฟ อุณหภูมิ และอิทธิพล

ของฤดูกาลที่มีผลต่อสภาพอากาศ เช่น ท าให้อากาศแห้ง อีกทั้งการท างาน ที่ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศ ซึ่งส่งผลต่อสภาพ
ผิวโดยอาจท าให้ ผิวแห้งกร้าน ขาดความชุ่มช้ืน หรือการเจอแสงแดดที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ส่งผลให้ผิวหน้าถูกท า
ร้ายจนหมองคล้ า โดยผิวหน้าเราจะเริ่มคล้ าเสีย ผู้บริโภคจึงหันมาให้ความส าคัญต่อการบ ารุงผิวพรรณทั้งใบหน้า ท าให้
ครีมบ ารุงผิวได้เข้ามามีบทบาทและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นปัจจุบันเทคโนโลยีและวิวัฒนาการต่างๆ มีความก้าวหน้า
อย่างมาก โดยตลาดของครีมบ ารุงหน้านั้นก็ก าลังมาแรง และมีการขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆปัจจุบันผู้ประกอบในตลาด
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าด าเนินธุรกิจได้ยากมากขึ้น ต้องมีการแข่งขันสูง และครีมบ ารุงผิวหน้าในปัจจุบันมีความ
หลากหลายให้ผู้บริโภคในเลือกซื้อเลือกใช้ ไม่จ ากัดอายุ เพศ ฐาน ทางการเงิน ที่ส าคัญครีมบ ารุงผิวหน้ามีราคาที่ต่างกัน 
เพราะด้วยสารสกัดที่น ามาผลิต สกัดมากจาก ธรรมชาติ หรือเป็นสารสกัดที่สังเคราะห์ขึ้นมา หรือที่มาของสารสกัด 
สรรพคุณที่ได้จากสารสกัด และใน ยุคของการที่กลุ่มบริโภคบางกลุ่มอาจไม่มีความรู้พอจึงไม่รู้ถึงสรรพคุณของแต่ละสาร
สกัดที่น ามาผลิตและผลข้างเคียงที่ผู้บริโภคจะได้รับว่าอาจก่อให้เกิดผลที่ดีหรือผลเสียตามมา เพราะผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุง 
ผิวหน้าที่ผลิตจากทางธรรมชาติจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีกว่า สกัดมาจากสารสกัดที่สังเคราะห์ขึ้นมากอยู่แล้ว แต่อาจจะ
ให้ผลที่ช้ากว่าและให้ผลที่ระยะยาวกว่า และผลข้างเคียงก็จะมีน้อยกว่า และจากสภาพวิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปท าให้
คนในสังคมมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบต้องแข่งกับเวลา ผู้บริโภคต้องการความง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก ท าให้ตลาดครีมได้มีการ
พัฒนาสูตรต่างๆ ท่ีสามารถใช้ได้ในขวดเดียว แต่ครอบคลุมทุกปัญหาผิว และมีแพ็คเกจที่ทันสมัยมากขึ้น และใช้งานได้
ง่ายสะดวกต่อผู้บริโภคเพื่อตอบสนองผู้บริโภค    

แม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขันสูง สภาวะเศรษฐกิจหรือการเมืองจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถฉุดหรือส่งผลต่ออัตรา
การเติบโตของตลาดความงามลดลงได ้หากแต่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคมองว่าสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสนิค้าจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวันไปแล้ว ท้ังนี้ การเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ อาจจะมาจากปัจจัยหลายๆ  อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้บริโภค
ค านึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น สินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ  มากขึ้น การเติบโตของสังคมเมือง ท าให้แรงซื้อมีมากขึ้น  
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การเติบโตของ Social Network, การที่ผู้บริโภคเน้นสินค้าหลากหลายขึ้น โดยยึดติดแบรนด์น้อยลง และมุ่งเน้นไป
ทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น และด้วยปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเครื่องส าอางครีมมีการเติบโตไป
เรื่อยๆ  ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของผู้ประกอบการ 7-8 ราย เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด  โดยทุกค่ายต่างต้องทุ่มงบ
ลงทุนในด้านต่างๆ  แบบครบวงจรพร้อมงัดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ทั้งด้านราคา การตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด
จากคู่แข่งไม่ว่าทั้งแบรนด์ไทยหรือแบรนด์ต่างชาติที่ทะลักเข้ามาช่วงชิงตลาดในไทย  และการแข่งขันทางการตลาด
ค่อนข้างสูง จึงท าให้ในหลายๆ แบรนด์ต่างต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจให้แก่แบ
รนด์ และยิ่งเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมและความต้องการเพิ่มมาก
ขึ้น ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความต้องการความสะดวกสบาย แก่ผู้บริโภค ท าให้ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่
ตลอด เพราะผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น เช่นทั้งเรื่อง คุณภาพของสินค้า รูปลักษณะของสินค้า 
เป็นต้นจึงต้องให้ความส าคัญต่อการผลิต เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภคและพร้อมกับการสร้างคุณค่าและ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้น  

ทางผู้วิจัยเห็นถึงการแข่งขันทางการตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงคู่แข่งขอ ง
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
และตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคให้ถึงมากที่สุด และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่งขันใน  การด าเนินธุรกิจ เพื่อผลการ
ประกอบการที่ดีและมีก าไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biothrem ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biothrem ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า Biotherm ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน 
1.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่

คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 คุณค่าตราสินค้า การตระหนักรู้ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้า การ
เช่ือมโยงตราสินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง                  

ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การตระหนักรู้ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้า การเช่ือมโยง          
ตราสินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า หมายถึง ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบ 
เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญ และสถิติที่วัด ได้ของ
ประชากรที่จะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อ การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืนๆ ตัว
แปรทางด้านประชากรที่ส าคัญ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 300) ได้กล่าวถึงระดับ
ของผลิตภัณฑ์มี 5 ระดับ เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละระดับจะสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก 
รูปร่างของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มาใช้ในการวิจัยและเพื่อเป็นประโยชน์
ให้ผู้บริโภครู้ถึงคุณภาพ รูปร่างลักษณะและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า Aaker (1996) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าว่า เป็นกลุ่ม
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่มี ความเชื่อมโยงกับช่ือและสัญลักษณ์ของตราสินค้า โดยเป็นการเพิ่ม (ลด) มูลค่าของสินค้า
หรือบริการ ที่มีอยู่เดิมของบริษัท และโดยมีแนวทางที่คล้ายคลึงและเป็นที่นิยมซึ่งจะเน้นที่องค์ประกอบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 
การรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand Awareness) การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) การเช่ือมโยง กับตราสินค้า 
(Brand Association) และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรม  เสรี วงษ์มณฑา (2542: 12) ได้กล่าวถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภค คือแนวโน้มการตอบสนอง หรือการกระท าที่บุคคลได้รับอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกต่อความ
ต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวางกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
Biotherm จึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้าBiotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า Biotherm ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การค านวณการหาตัวอย่างประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 
เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมเป็นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน 

(Whihout Replacement) จากจ านวนสาขาผลิตภัณฑ์ Biotherm ในห้างกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 22 สาขา 
(www.biotherm.co.th/store-locator) จับฉลาก 30 % ของจ านวนสาขาทั้งหมด หรือคือประมาณ 10 สาขา ได้แก่ 
เซ็นทรัลชิดลม เดอะมอลล์บางกะปิ เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลลาดพร้าว ดิ เอ็มโพเรียม เซ็นทรัลเวิร์ส เซ็นทรัลแจ้ง
วัฒนะ เซ็นทรัลพาซาอีสต์วิลล์ สยามเซ็นเตอร์ เอ็มควอเทียร์ 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยใช้โควต้าตามสาขาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
Biotherm ที่สุ่มได้ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว Biotherm ท าการแบ่งกลุ่มละเท่าๆกัน จะได้
ศูนย์การค้าละ 40 คน จ านวน 10 แห่ง รวมทั้งหมด 400 คน 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience sampling) การสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก ตาม
ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนที่ 2 ให้ครบตามจ านวนแบบสอบถามจ านวน  400 ชุด เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลที่
ก าหนดไว้แล้วในข้ันท่ี 2 
 

เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ลักษณะเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการศึกษา

จากเอกสารต่างๆ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งท่ีต้องการ
ศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียงข้อเดียว ซึ่งในแต่ละข้อค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จ านวนค าถามทั้งหมด 14 ข้อ 
โดยใช้ค าถามปลายปิด (Close Ended Response Question) เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

 ส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้าย การตระหนักรู้ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้า 
การเช่ือมโยงตราสินค้า จ านวนค าถามทั้งหมด 13 ข้อ  โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบ (Likert Scale)โดยมีสเกลอยู่ 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ในอนาคตและแนวโน้มการแนะน า
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biohterm เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) ลักษณะค าถามเป็น
แบบ Semantic Differential Scale วัดจากซ้ายไปขวาด้วยค าถามที่มีลักษณะตรงกันข้ามกัน โดยใช้แบบสอบถาม
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 2 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale)          
มี 5 ระดับ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  
   1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าโดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  
   1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  
   2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการ
ตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้การ
เปรียบ เทียบ เชิงพหุ  (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตัวอย่าง 

   2.3 วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter ค่าสัมประสิทธิ์ที่
ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธ์ิท าให้สมการดังกล่าวมีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 อายุ 25-34 ปี มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 และรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีจ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 22.50 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านประโยชน์หลัก 
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณค่าตราสินค้าประกอบด้วย  การตระหนักรู้ตราสินค้า 
การรับรู้ด้านคุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.22 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm  
แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านรูปลักษณ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง ด้านศักยภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า ด้านประโยชน์หลัก ด้านศักยภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การตระหนักรู้ ด้านการรับรู้คุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้า 
การเชื่อมโยงตราสินค้า พบว่า ด้านการตระหนักรู้ ด้านการรับรู้คุณภาพ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน                     

มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน                 
จากผลการวิจัยพบว่า 

ด้านเพศ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้า Biotherm ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงาม การบ ารุงผิวหน้า ที่สามารถใช้ได้ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จึงมีพฤติกรรมการซื้อท่ีไม่แตกต่างกัน และในปัจจุบันกระแสการดูแลตัวเองรักสภุาพก าลงัมาแรง ผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของทุกเพศ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวเองในยุคที่ต้องดูดี
ตลอดเวลาประกอบกับกระแสความนิยมในดารานักร้องต่างชาติ ส่งผลให้คนหันมาให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแล
ภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพ ท่ีปราฎต่อสังคมให้ดูดี สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ ของ
งานวิจัยของ ยศสวดี อยู่สนิท (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุงผิวหน้า โครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บ ารุงผิวหน้า ไม่แตกต่างกัน  

ด้านอายุ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมในด้านการกลับมา
ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี 35-44 ปี มีแนวโน้มในการกลับมาซื้อมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ 
เนื่องจากประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มวัยกลางคน จึงมีรายได้ที่มั่นคงและให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเอง รวมถึงการ
ดูแลผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm มีสินค้าท่ีเจาะกลุ่มวัยกลางคนในเรื่องของการบ ารุงโดยเฉพาะไม่ว่า
จะเป็น ริ้วรอย ฝ้ากระ จุดด่างด า จึงท าให้ช่วงอายุดังกล่าวมีแนวโน้มใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวัลย์ มิตรประทาน (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีม
บ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดด แตกต่างกัน โดยกลุ่มอายุ 36-45 ปี มีการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Boitherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ Biotherm ด้านการกลับมาซื้อและด้านการแนะน าผู้อื่นมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาอื่นๆ เนื่องจาก กลุ่มผู้บริโภคต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นวัยเริ่มเข้าสังคม การมีเพื่อนฝูง  จึงให้ความส าคัญกับการมี
รูปลักษณ์ภายนอก เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องครีมช่วยลดรอย
ด่างด า ครีมที่ท าให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส รอยสิว ที่เกิดจากสภาพอากาศและมลภาวะ ที่สามารถตอบโจทย์กับกลุ่ม
ผู้บริโภค ทั้งนี้กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับสื่อช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูปที่ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ จึง
เปิดรับสื่อจากการได้ดูรีวิวบล็อกเกอร์ต่างๆ มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น โดยผู้ ที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีการหา
ข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นันทวัลย์ มิตรประทาน(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ด้านอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้า Boitherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการกลับมาซื้อ
และการแนะน าผู้อื่นมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆเนื่องจากผู้บริโภคอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ เป็นกลุ่มของกลุ่มคนวัย
ท างาน มีรายได้ จึงมีก าลังในการซื้อผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ Biotherm มีสินค้าที่หลากหลายและราคาไม่แพงที่กลุ่ม
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่าย แล้วผู้บริโภคหันมารักสวยรักงามมากข้ึนดูแลตัวเองเพราะต้องพบปะผู้คน  จึงท าให้มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm มากกว่าอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฎฐชากาญจน์ บิน
สุวรรณ์ ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าการส่งเสริมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
พบว่าอาชีพท่ีมีความแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบ ารุงหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่าง  

ด้านรายได้ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Boitherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้45,001บาทขึ้นไปมีแนวโน้มพฤติกรรมการกลับมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มผู้บริโภครายได้ 25,001-35,000บาท เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้น ส่วนมาก
มักจะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มี
รายได้ 45,001 บาท มักจะแสวงหาผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการมากกว่ารายได้ระดับอ่ืน 
รวมถึงผู้บริโภคที่มีรายได้ในระดับแตกต่างกันนั้นมักจะมีความคิดรอบคอบในการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เช่น มีการค้นคว้ า
เพื่อเปรียบเทียบราคา  การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลในราคาและคุณภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงผู้บริโภคที่มีรายได้
แตกต่างกันนั้นจะมีรสนิยมในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไปซึ่งสอดคล้องกับ ปริญญา สิทธิด ารง(2547) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของสตรีวัยท างานในการเลือกซื้อเครื่องส าอางเพื่อ
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บ ารุงผิวหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง
เพื่อบ ารุงผิวหน้าท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านรูปลักษณ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง ด้านศักยภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านประโยชน์หลัก ด้านศักยภาพและด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์การกลับมาซื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.6 และ ด้านรูปลักษณ์ ด้านประโยชน์หลักและ ด้านศักยภาพ มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในการแนะน าผู้อื่นเพิ่มขึ้น 37.9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจาก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก และด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง  เป็นสิ่งที่
น าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นและรับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานดี
ไว้ใจได้ มีแพ็คเกจที่สวยงามท าให้ลูกค้าไว้ใจในผลิตภัณฑ์และอยากจะกลับมาซื้อและแนะน าหรือบอกต่อผู้อื่น และ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเสนอขายกับผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอย การ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า การขายความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า การประหยัด การซื้อไปแล้วคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้เ สียไป และต้องมีการ
พัฒนาการผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดี ต่อไปในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศุภานัน กังคะพิลาศ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาส่งผลต่อความ
คาดหวังสินค้าเพื่อชุมชนของผู้บริโภคในเขตอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เพราะมีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีการผลิตที่มีคุณภาพ ใช้ง่ายได้สะดวก สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเพื่อดึงดูดให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ย่อมส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อมากขึ้น 

สมมติฐานข้อที่ 3 การตระหนักรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้า การเช่ือมโยงตรา
สินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการตระหนักรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การกลับมาซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 และ ด้านการรับรู้คุณภาพและ ด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อในการแนะน าผู้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจาก ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ในการกระบวนการผลิต มั่นใจในคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm  มีความคุ้นเคยกับตราสินค้า และเกิดความชอบก็จะมีทัศนคติในแง่บวกกับสินค้า
หรือบริการที่มีตรา ก็ท าให้ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัย วัชรา
ภรณ์ ตั้งประดิษฐ์(2560) ได้ท าเรื่องรูปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ในด้านการรับรู้บุคลิกภาพตรา สินค้าในด้านสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้และ
บุคลิกภาพตราสินค้าในด้านน าเสนอข้อมูลความจริงต่อลูกค้า มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ต่อ
ตราสินค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวหน้า Biotherm ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อายุ
ระหว่าง 35-44 ปี ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 บาทขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า biotherm ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตราสินค้าให้มีความน่าสนใจ ให้ผู้บริโภค
กลุ่มนี้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการกลุ่มลุกค้ากลุ่มนี้มากที่สุดเนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มพฤติกรรมการกลับมาซื้อและการแนะน าผู้อื่นสูงสุด 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า Biotherm 
โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้  

   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน จัดรูปแบบ 
และประเภทการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การดูแลเอาใจใส่ให้ความสนใจรับฟังปัญหา และเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละรายเท่าเทียมกัน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการได้ดี และ พนักงานควรมีใจรักงานบริการ สุภาพ 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่จะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจ
เมื่อเข้ามาใช้บริการ 

   2.2 ด้านศักยภาพ ฝ่ายการผลิตควรมีการพัฒนาด้านการผลิต ขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ป ลอดภัย                     
มีประสิทธิภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารอันตราย และสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย อ่อนโยน ไม่อันตรายต่อผิว              
เพื่อตอบสนองความต้องการของลุกค้าได้มากที่สุด 

   2.3 ด้านประโยชน์หลัก ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์  แพ็คเกจ ให้มีความทันสมัย 
บรรจุพันสามารถใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ โดดเด่น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
จ าได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   2.4 ด้านรูปลักษณ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรมีการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย มีอย .ตภัณฑ์ บอกข้างผลิ
และมีป้ายสรรพคุณบอกอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์  Biotherm  

   2.5 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรมีการจัดพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อ
สินค้า พนักงานมีการบริการผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีความเอาใจใส่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี และทราบถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคแต่ละคน และสามารถน าเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าตนเป็นคน
ส าคัญ ที่ได้รับความสนใจและเอาใจใส่จากพนักงาน 

3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์สร้างคุณค่าตราสินค้า เพื่ อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในการ
บริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านการตระหนักรู้ และด้านการเช่ือมโยง
ตราสินค้า โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้  

   3.1 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ควรมีการจัดกิจกรรมของทางผลิตภัณฑ์ Biotherm ให้มากขึ้น โดยเน้น
โปรโมช่ันพิเศษประจ าเดือนให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุก และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Biotherm ให้ต่อเนื่องให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้และตื่นตัวต่อสินค้าอยู่เสมอ  

   3.2 ด้านการรับรู้คุณภาพ เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพสินคา้ กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานโดยให้มีสถาบัน
ที่น่าเชื่อถือรับรอง หรือขยายสายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากข้ึน 

   3.3 ด้านการตระหนักรู้ ผู้บริหารควรมีช่องทางการจ าหน่ายการโฆษณาที่หลากหลาย เพื่อจะท าให้ลูกค้าเกิด
การรับรู้ และมีเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลุกค้าเกิดการจ าผลิตภัณฑ์ Biotherm ได้ง่าย และเข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้น  

 



11 
 

   3.4 ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า จัดหาพนักงานที่มี Service Mind และมีการจัดการอบรมพนักงานให้
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการบริการอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้า ยิ้มต้อนรับลูกค้าทุกครั้ง และตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมั่นใจเมื่อเข้า
มาใช้บริการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเสร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์  และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา  
ศักดิ์นรงค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการใน
การสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยช้ินนี้ 
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