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การวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้า 
ส าหรบัผวิแพ้ง่ายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้ที่ซื้อผลติภณัฑ์ท าความ
สะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน คอื 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอย
เชงิพหุคูณ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาด
หน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้
ง่าย ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ระดบัผลติภณัฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรับผิวแพ้ง่ายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั การรบัรูส้ ือ่
โฆษณา ดา้นสือ่โฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพ้
ง่ายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ใน
ทศิทางเดยีวกนั การรบัรู้สื่อโฆษณา ด้านสื่อโฆษณาอื่นๆ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ท าคว ามสะอาดหน้า 
ส าหรบัผวิแพ้ง่ายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนดา้นสื่อกลางแจง้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบั
ผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
ค าส าคญั: การรบัรูส้ ือ่โฆษณา ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ผวิแพง้่าย 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research was to study the factors affecting consumer purchasing behavior of facial 
cleanser products for sensitive skin in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred 
consumers who had purchased cleanser products for sensitive skin. A questionnaire was used as a tool for 
data collection. The statistics for the data analysis included percentage, mean and standard deviation. The 
statistics for hypotheses testing employed a t-test, a one way analysis of variance and multiple regression 
analysis. The results of hypothesis testing were shown as follows: Consumers of different ages had different 
purchasing behavior of facial cleanser products for sensitive skin in the aspect of the frequency of average 
purchasing at a statistically significant level of 0.05, Consumers with different levels of education and income 
had different purchasing behavior on facial cleanser products for sensitive skin in the aspects of the average 
value of purchases at a statistically significant level of 0.05. Product levels in the aspects of core benefits 
influenced to consumer behavior of facial cleanser products for sensitive skin in the Bangkok metropolitan area, 
in terms of the frequency of average purchasing at a statistically significant level of 0.05 in the same direction. 
The perception of advertising in the aspects of electronic media influenced consumer behavior on facial cleanser 
products for sensitive skin in the Bangkok metropolitan area, frequency average purchasing at a statistically 
significant level of 0.05 in the same direction. Others influenced to consumers’ behavior of facial cleanser 
products for sensitive skin in the Bangkok metropolitan area, with an average frequency of purchasing at a 
statistically significant level of 0.05 in the same direction. The outdoor media influenced consumer behavior of 
facial cleanser products for sensitive skin in the Bangkok metropolitan area, the frequency of average purchases 
at a statistically significant level of 0.05 in the opposite direction. 
 
Keywords: The Perception of Advertising, Facial Cleanser Products, Sensitive Skin 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัทัง้ผู้ชายและผู้หญิงต้องเผชญิกบัมลภาวะมลพษิต่างๆ ที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดนิหายใจ ภูมติ้านทาน รวมไปถงึผวิหนัง โดยเฉพาะผวิหนังบรเิวณใบหน้า เป็นสาเหตุท าใหเ้กดิอาการแพข้ึน้ได ้
โดยผวิแพง้่าย เป็นภาวะทีผ่วิมคีวามไวต่อปจัจยักระตุ้นจากสิง่แวดลอ้มต่างๆ นอกจากนี้มรีายงานพบว่า อาการระคาย
เคอืงทีเ่กดิขึน้ในผวิแพง้่าย สมัพนัธก์บัปจัจยัทางพนัธุกรรม อาการทีแ่สดงถงึการระคายเคอืงในผูท้ีม่ผีวิแพง้่าย ไดแ้ก่ 
การตึงผวิ แสบร้อน ผวิไหม ้เป็นสวิ และการเกดิผดผื่นคนั ซึ่งปญัหาดงักล่าวสามารถพบไดใ้นทุกวยัทัง้เพศชายและ
หญงิ (บุญธดิา มระกูล, 2560) ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึจ าเป็นต้องมกีารดูแลรกัษาผวิหน้าของตวัเองใหม้ากขึน้ ประกอบกบั
ค่านิยมของคนไทยให้ความส าคัญกับการมีผิวหน้าสุขภาพดี การรักสวยรักงามมากขึ้น การดูแลตัวเองจึงกลาย               
เป็นสิง่ส าคญั 
              ธุรกจิของผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้ามกีารเตบิโตขึน้ โดยมแีนวโน้มของสว่นแบ่งการตลาดทีส่งูขึน้จากปี 
2558 และยงัคงรกัษาส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.4 ในรอบระยะเวลาสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 
มีนาคม 2560 (The Nielsen Company, 2560) ซึ่งปจัจุบันผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้า ส าหรับผิวแพ้ง่าย มี
หลากหลายสตูร ออกมาจ าหน่ายในรปูแบบต่างๆ ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีต่รงกบัความตอ้งการ หรอื
ใช้ท าความสะอาดผวิหน้าที่เกดิจากการแพ้ ในบางครัง้ผวิหน้าของผู้บรโิภคต้องกลายเป็นหอ้งทดลองของผลติภณัฑ์
ต่างๆ ซึง่ในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้านัน้ตอ้งรูแ้ละศกึษาก่อนว่าเรามผีวิแบบไหน เพื่อทีจ่ะไดเ้ลอืกใช้
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ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผวิของผูบ้รโิภค (สมุทรเซน็เตอรด์ลี, 2560) จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าผลติภณัฑท์ าความสะอาด
หน้า ถือเป็นด่านแรกของการดูแลผวิ ดงันัน้การเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้าเพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนัจงึมี
ความส าคญัมาก (mybest, 2561) ปจัจุบนัแนวโน้มของผูบ้รโิภคทีม่ผีวิบอบบาง แพง้่าย ขยายตวัเพิม่มากขึน้ สงัเกตได้
จากบทความ หรอืสื่อออนไลน์ต่างๆ มกีารน าเสนอเกีย่วกบัผวิแพ้ง่ายเพิม่ขึน้ และผู้บรโิภคหลายคนก าลงัประสบกบั
ปญัหาน้ีอยู ่

ด้านผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรับผิวแพ้ง่าย ผู้ผลิตต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ทีด่ ีและเหนือกว่าคู่แข่ง และเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคมากทีสุ่ด ท าให้มผีลติภณัฑร์ูปแบบต่างๆ ออกมา 
ไดแ้ก่ สบู่ โฟม เจล ครมี และผงส าหรบัท าความสะอาดหน้า ทัง้นี้เพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละ
บุคคล จงึมกีารปรบัสตูรและสว่นผสมใหต่้างกนั เพื่อใหเ้หมาะกบัสภาพผวิหน้า และเน้นถงึประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์
ทีช่่วยลดอาการระคายเคอืงจากการแพ ้ลดความมนับนผวิหน้าทีอ่าจเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการแพ ้หรอืเป็นสวิบนใบหน้า 
และเพิม่ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มกีารน าส่วนผสมทีม่ปีระโยชน์ต่อผวิหน้า ใส่ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ วติามนิอ ีสารสกดั
จากธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรับผิวแพ้ง่าย ยังมีการออกแบบรูปลักษณ์
ผลติภณัฑ ์ใหม้ดีไีซน์สวยงาม ดมูคีวามน่าเชื่อถอื เพื่อดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคอกีดว้ย และการเสนอผลติภณัฑท์ี่
คาดหวงั จะค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหลกั เช่น สิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัว่าจะไดร้บั ช่วยลดปญัหาผวิแพง้่าย 
เพิม่ความชุ่มชืน้ และช่วยบ ารุงผวิหน้า ด้วยเหตุนี้ท าใหต้ลาดดา้นผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า มกีารแข่งขนักนัมาก
ขึ้น การน าเสนอผ่านสื่อจึงมีความส าคัญ การท าตลาดในรูปแบบของสื่อโฆษณา ได้แก่  สื่อโฆษณาประเภท
อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่สิง่พมิพ ์สือ่กลางแจง้ หรอืสือ่โฆษณาอื่นๆ เช่น สือ่อนิเตอรเ์น็ต สือ่ทางตรง เป็นต้น ท าใหผู้บ้รโิภคมี
ช่องทางการรบัรูไ้ดห้ลายช่องทาง ซึง่ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ไดม้กีารโฆษณาผ่านสือ่ โดยเฉพาะสือ่อนิเตอรเ์น็ต 
ซึง่เป็นสื่อใกลต้วัทีผู่บ้รโิภคเขา้ถงึไดง้่าย สามารถขยายการรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ รบัรูข้อ้มูลอย่างรวดเรว็ และมี
การพฒันาดา้นสือ่ไดเ้รว็กว่าสือ่ประเภทอื่นๆ ดงันัน้สือ่โฆษณาจงึเป็นตวัช่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้  

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศกึษาด้านระดบัผลติภณัฑแ์ละสื่อโฆษณาทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ โดย
กลุ่มตวัอย่างอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงและมปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศ
ไทย เป็นศนูยก์ลางการปกครอง การศกึษา การขนสง่ และเศรษฐกจิ ท าใหผู้ค้นจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศเดนิทางเขา้สู่
กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบอาชพี และศกึษาเล่าเรยีน ดงันัน้ ดว้ยผูค้นทีม่คีวามหลากหลายทางประชากรสงู จงึเป็น
ตวัแทนทีด่ใีนการศกึษาครัง้นี้ และเพื่อใหผู้ป้ระกอบการดา้นผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย ใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภค อกีทัง้สามารถน าเทคนิคทางการ
ตลาดทีเ่หมาะสมมาปรบัใช ้เพื่อครองใจผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรับผิวแพ้ง่ายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล 

2. เพื่อศึกษาระดับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั 
ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาการรบัรู้สื่อโฆษณา ประกอบด้วย สื่อโฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ์ สื่อกลางแจง้ 
และสื่อโฆษณาอื่นๆ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 
1. ผู้บรโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และลกัษณะ

ผวิหน้าแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายแตกต่างกนั 
2. ระดบัผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัและศกัยภาพเกีย่วกบั

ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรับผิวแพ้ง่ายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. การรบัรูส้ ือ่โฆษณา ไดแ้ก่ สือ่โฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สือ่สิง่พมิพ ์สือ่กลางแจง้ และสือ่โฆษณาอื่นๆ 
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดหน้า ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผวิหน้า เป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชท้ า
ความสะอาดบรเิวณใบหน้า โดยในอดตีผูบ้รโิภคใชส้บู่กอ้นในการท าความสะอาดหน้า ต่อมาไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์
ท าความสะอาดผวิหน้าใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ซึ่งมีหลากหลายแบบ 
โดยกลุ่มผลติภณัฑท์ าความสะอาดผวิหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ประเภท คลนีเซอร ์เป็นผลติภณัฑแ์บบทีใ่ชร้่วมกบัน ้าใน
การท าความสะอาด (Water-Soluble Cleanser) ท าหน้าที่ในการท าความสะอาดหน้า มสี่วนผสมที่ช่วยท าให้ผวิหน้า
อ่อนโยน เพิ่มความชุ่มชื้น ไม่ระคายเคืองต่อผิว ช่วยรกัษาความชุ่มชื้นให้ผวิ ไม่มีส่วนผสมของน ้าหอม โดยมีเนื้อ
หลากหลายแบบ เช่น 1. Soap Bar สบู่ มวีางจ าหน่ายมานานมากแลว้ เวลาลา้งจะรูส้กึแหง้ตงึๆผวิ มกัมสี่วนผสมของ
ไขมนัสตัวอ์าจะท าใหม้สีารตกคา้งบนใบหน้าได ้กลุ่มน้ีปจัจุบนัจงึไม่นิยม 2. Foam Cleanser เป็นทีน่ิยมมากในประเทศ
แถบเอเชยีเพราะอากาศรอ้นชืน้ท าใหผ้วิรูส้กึเหนอะหนะ ผูบ้รโิภคจงึมกัหา คลนีเซอร ์ทีท่ าใหรู้ส้กึว่าลา้งแลว้รูส้กึสะอาด
ไม่เหลอืความมนัตกคา้ง มฟีองค่อนขา้งเยอะ จะเป็นที่นิยมอย่างมาก 3. Cream Cleanser มรีูปลกัษณ์มเีนื้อเป็นครมี 
เหมาะส าหรับคนผิวหน้าธรรมดา มีความชุ่มชื้นสูง ท าความสะอาดสิ่งสกปรก คราบมันได้อย่างอ่อนโยน  4. Gel 
Cleanser เป็นคลนีเซอรท์ปีราศจากน ้ามนั และมคี่าความเป็นด่างน้อยกว่าสบู่ จะมสี่วนผสมของ AHA หรอื BHA ลา้ง
ออกง่ายเหมาะส าหรบัผวิผสม และผวิมนั 5. Clear powder เป็นกลุ่มผง เหมาะส าหรบัผวิมนัไปจนถึงแห้ง สามารถ
ช าระลา้งไดส้ิง่สกปรกไดด้เีขา้ถงึใตผ้วิหน้าไดด้ ี

แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ที่
สร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ เป็นสิง่ที่มีตัวตนและไม่มีมีตัวตน 
ประกอบไปดว้ยสนิคา้ บรกิาร บรรจุภณัฑ ์สถานที ่ตราสนิคา้ ขอ้มลู และคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์เป็นคุณสมบตัขิอง
ผลิตภัณฑ์ 5 ระดบั ในแต่ละระดบัจะสร้างคุณค่าส าหรบัลูกค้า ผู้วิจยัสนใจใช้เครื่องมอื ได้แก่ 1.ประโยชน์หลกั คือ 
ประโยชน์พื้นฐานของผลติภัณฑ์ที่ผู้บรโิภคได้รบัจากการซื้อสนิค้าโดยตรง 2.รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ คอื ลกัษณะทาง
กายภาพที่ผู้บรโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรู้ได้ 3.ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั คอื กลุ่มของคุณสมบตัิและผู้ซื้อคาดหวงัที่จะ
ไดร้บั 4.ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์คอื คุณสมบตัผิลติภณัฑใ์หม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการลกูคา้ในอนาคต ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ครัง้น้ีโดยใชใ้นการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีการรบัรู้ส่ือโฆษณา เสร ีวงษ์มณฑา (2543) สื่อโฆษณา หมายถงึ สื่อทีท่ าหน้าทีน่ าพา
ขา่วสารทีผู่โ้ฆษณาตอ้งการใหผู้บ้รโิภค ไดร้บัรูแ้ละเกดิความตอ้งการในสนิคา้ สือ่โฆษณา แบ่งเป็นรปูแบบต่าง ๆ ได้แก่  
สือ่โฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สือ่สิง่พมิพ ์สือ่กลางแจง้ หรอืสือ่โฆษณาอื่น ๆ เช่น สือ่อนิเตอรเ์น็ต สือ่ทางตรง เป็น
ต้น ท าใหผู้บ้รโิภคมชี่องทางการรบัรูส้ ื่อโฆษณาไดห้ลายช่องทาง สามารถจูงใจหลากหลายรูปแบบกบักลุ่มผูบ้รโิภคได้
ต่อเน่ือง ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าในปจัจุบนัการโฆษณาผ่านสื่อ โดยเฉพาะสื่ออนิเตอรเ์น็ต สามารถขยายการรบัรูข้องผูบ้รโิภค
ได้มากขึน้ รบัรู้ขอ้มูลอย่างรวดเรว็ และมกีารพฒันาด้านสื่อได้เรว็กว่าสื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นสื่อใกล้ตวัที่ผู้บริโภค
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เขา้ถงึไดง้่าย ท าใหก้ารตลาดประเภทนี้จงึเป็นการน าเสนอสนิคา้รปูแบบหนึ่งทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่าย
ขึน้ ดงันัน้วจิยัจงึไดศ้กึษาในหวัขอ้เรื่อง พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และตัง้สมมตฐิานงานวจิยัว่า การรบัรูส้ ื่อโฆษณา ไดแ้ก่ สื่อโฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สื่อ
สิง่พมิพ ์สื่อกลางแจง้ และสื่อโฆษณาอื่นๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้ง่าย
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ดารา ทปีะปาล (2542) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถึง การกระท าใด ๆของผู้บริโภคที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ การใช้สนิค้าและบริการ รวมทัง้กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ ซึ่งเป็นตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้รโิภคเพื่ อให้
ไดร้บัความพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศกึษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่ วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้านทาง
ประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั และคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการค้นหา
ค าตอบเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้การศกึษา อาชพี และลกัษณะผวิหน้า เพื่อไปตัง้สมมตฐิาน
ที่ว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ และลกัษณะ
ผิวหน้าแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรับผิวแพ้ง่ายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ที่เคยซื้อผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้ง่าย ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอนและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้ที่เคยซื้อผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอนและอาศยัอยู่ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จงึใช้การก าหนดตวัอย่างโดย การค านวณจาก
สูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ก าหนดความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 50% หรือ 0.5 ระดบัความ
เชื่อมัน่ที ่95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน 384 ตวัอย่าง และไดม้กีารเผื่อ
การสญูเสยีของแบบสอบถามส ารองไว ้16 ตวัอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยการจับฉลากเลือกเขตใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งปจัจุบนักรุงเทพมหานครแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองเป็น 50 เขต โดยท าการจบัฉลากจ านวน 5 เขต 
ไดแ้ก่ เขตบางนา เขตภาษเีจรญิ เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั เขตบางแค 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  โดยการก าหนดจ านวนตวัอย่างที่ต้องการ
ศกึษาในแต่ละเขตละเท่าๆ กนั ไดเ้ขตละ 80 คน 

ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกสถานทีท่ีม่ผีูค้นหนาแน่น
ในแต่ละเขต โดยจะเลอืกกลุ่มเป้าหมายและสถานทีต่ามหา้งสรรพสนิคา้และซุปเปอรม์ารเ์กต็ชัน้น า 

ขัน้ตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวมข้อมูล
บริเวณเขตการปกครองตามขัน้ตอนที่ 2 จากกลุ่มตวัอย่างที่ยนิดีให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ให้ครบ
จ านวน 400 ตวัอย่าง  

 
 



6 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัชิน้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการศกึษา

ครัง้นี้สร้างขึน้จากวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวความคดิในการศกึษา โดยได้ขอ้มูลจากแนวความคดิและผลงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และลกัษณะผวิหน้า  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัระดบัผลติภณัฑ ์ซึ่งค าถามทัง้หมดในส่วนที ่2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Question) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาค
หรอืมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวดัขอ้มลู โดยจะใหค้ะแนนกบัสิง่ทีก่ าลงัวดัอยู่ตามคะแนนทีก่ าหนดให ้โดยแบ่ง
ระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 

สว่นที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัการรบัรูส้ ื่อโฆษณา ซึง่ค าถามทัง้หมดในสว่นที ่3 ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Question) โดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบ Rating Scale จดัเป็นการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ในการวดัขอ้มลู โดยใหค้ะแนนกบัสิง่ทีก่ าลงัวดัอยู่ตามคะแนนทีก่ าหนดให ้โดยแบ่งระดบัความคดิเหน็
ออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนที ่4 เป็นค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่แบ่งไดด้งันี้ 

ข้อที่ 1-5 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามตอ้งเลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ  

ขอ้ที ่6-7 ใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด เป็นค าถามแบบมาตราอตัราสว่น (Ratio Scale) 
การวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ทราบลักษณะพื้นฐานทัว่ไปของ

ประชากรและท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ซึง่สถติทิีใ่ชม้ดีงันี้  
   2.1 การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า

ส าหรบัผวิแพง้่าย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติ ิIndependent t-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และใช้สถิติ One-Way ANOVA ส าหรบัทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม  

   2.2 การวเิคราะห์ระดบัผลติภณัฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์ที่
คาดหวงั และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพ้
ง่ายของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และการรบัรู้สื่อโฆษณา ได้แก่ สื่อประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ์ สื่อ
กลางแจง้ และสือ่อื่นๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.2 มอีายุ 20-26 ปี จ านวน 
120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.7 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
30,001-40,000 บาท จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 51.2 และมลีกัษณะผวิหน้าแบบผวิแหง้ จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรปูลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.15 
4.12 และ 4.05 ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรับรู้สื่อโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อ
พจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการรบัรู้สื่อโฆษณา ประกอบด้วย สื่อโฆษณา
ประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ์ สื่อกลางแจ้ง และสื่อโฆษณาอื่นๆ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 3.42 
3.49 และ 4.12 ตามล าดบั 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดผวิหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ยีห่อ้ Smooth e 
จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34 ทีห่า้งสรรพสนิคา้ จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 โดยการเลอืกซือ้ดว้ยตวัเอง 
จ านวน 327 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.7 ไดร้บัแหล่งขอ้มูลจากสื่อโฆษณา จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.7 เลอืกซื้อ
ผลติภณัฑท์ าความสะอาดผวิหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย จากคุณสมบตัขิองสนิคา้เหมาะกบัผวิหน้า จ านวน 349 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 87.2 มพีฤตกิรรมดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.02 ครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
382.12 บาท  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

2. ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้
ง่าย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

3. การรบัรูส้ ื่อโฆษณา ไดแ้ก่ สื่อโฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์สื่อโฆษณากลางแจง้ และสื่อโฆษณาอื่นๆ มี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่ายของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ดา้น
ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20-26 ปี 
มคีวามถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20-
26 ปี เป็นช่วงอายุทีม่กีารเจรญิเตบิโต และมกีารเปลีย่นแปลงฮอรโ์มน ซึง่มโีอกาสทีผ่วิจะเกดิอาการแพง้่ายได ้จงึท าให้
มีความถี่ในการใช้งานผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดหน้ามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน์ 
(2550) ทีก่ล่าวว่าอายุ เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม ผวิหน้า และผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย  

2. ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า
ส าหรบัผวิแพง้่าย ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย แตกต่างกนั 
โดยผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคี่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซื้อผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า 
ส าหรับผิวแพ้ง่าย มากที่สุด เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อรายได้ ดังนัน้ผู้บริโภคมีระดับการศึกษาสูง จะซื้อ
ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าทีม่คีุณภาพ และมมีาตรฐานมากขึน้ หรอืการซือ้สนิคา้ทีม่ยีีห่อ้ดงั และมแีนวโน้มทีจ่ะใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าผู้ที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหน้า 
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ส าหรบัผวิแพง้่าย มากกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย ์ววิธินาภรณ์ (2557) ไดศ้กึษาปจัจยัทางดา้นสว่นประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่บ ารุงผวิกายยีห่อ้ยเูซอรนิ ใน
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์ลชัน่
บ ารุงผวิกาย ยีห่อ้ยเูซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั 

3. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความ
สะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้ง่าย ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย 
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความ
สะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย มากทีสุ่ด เนื่องจากรายไดจ้ะเป็นตวัชีว้ดัการมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจบัจ่ายสนิคา้ 
ซึ่งผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป เป็นผู้ที่อยู่ในวยัท างาน มีความสามารถในการจบัจ่ายสนิค้าอยู่ใน
ระดบัสงูกว่ากลุ่มรายไดอ้ื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2548) ทีก่ล่าวว่าโอกาสทางเศรษฐกจิ 
หรอื รายได ้โอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ โอกาสเหล่าน้ี ประกอบดว้ย 
รายได ้การออมทรพัย ์อ านาจการซือ้ และทศันคตเิกีย่วกบัการจ่ายเงนิ   

4. ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้
ง่าย ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ  เนื่องจากผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้า
ส าหรบัผวิแพง้่าย เมื่อใชแ้ลว้สามารถลดความระคายเคอืงบนผวิหน้าได ้ช่วยรกัษาสวิ และปญัหาหน้ามนั และสามารถ
ท าความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ดงันัน้คุณภาพของผลติภณัฑ์จงึเป็นสิง่ที่ส าคญัมาก ส าหรบัผู้ที่ต้องการใช้
ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้า และเป็นสิง่ที่ผู้ใชค้าดหวงัจะได้รบัความพงึพอใจที่ตอบสนองตรงความต้องการอย่าง
สงูสุด ท าใหผู้้บรโิภคมคีวามถีใ่นการใชง้านมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนันทวลัย ์มติรประทาน (2554) ไดศ้กึษา
ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้) 

5. การรบัรู้สื่อโฆษณา ด้านสื่อโฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑท์ าความ
สะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ เนื่องจากเป็นสือ่ที่
สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคได้ทุกกลุ่ม และเป็นสื่อที่มภีาพและเสยีง มคีุณสมบตัิดงึดูดหรอืกระตุ้นผู้บรโิภคให้เกดิความ
สนใจไดด้กีว่าสื่ออื่น ท าใหผู้บ้รโิภคตระหนัก และรบัรูถ้งึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑไ์ดด้ ีจงึส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการ
ซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย มากขึน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองกลัป์ยกร วรกุลลฎฐัานีย ์และพร
ทพิยส์มัปตัตะวนิช (2551) ทีก่ล่าวว่าสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ สือ่โทรทศัน์ สื่อวทิยุ เป็นสือ่ทีน่ิยมมากทีส่ดุ และสามารถ
เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

6. การรบัรู้สื่อโฆษณา ด้านสื่อโฆษณากลางแจ้ง มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้า 
ส าหรบัผวิแพ้ง่าย ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ  โดยมผีลเชงิลบ เนื่องจาก
โฆษณากลางแจง้ เป็นสื่อทีบ่รโิภคสามารถมองเหน็ได้ง่าย และเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายกลุ่มย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
เป็นสือ่ทีน่ าระบบเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อใหส้ือ่ดงึดดู น่าสนใจ อาจจะดว้ยโปรโมชัน่หรอืสทิธพิเิศษทีน่ าเสนอผ่านสือ่ ท าให้
ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑใ์นจ านวนทีม่ากขึน้ สง่ผลใหค้วามถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิ
แพง้่าย ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2543) ซึง่กล่าวว่าการส่งเสรมิการขายการใชเ้ทคนิค
การดงึดดูใจในระยะสัน้ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้สนิคา้  

7. การรบัรูส้ ื่อโฆษณา ดา้นสื่อโฆษณาอื่นๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบั
ผิวแพ้ง่าย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ  เนื่องจากสื่อโฆษณาอื่นๆ ได้แก่ 
โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลา มีช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่
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หลากหลายและมปีระสทิธภิาพ เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็กว่าสื่อชนิดอื่น สามารถกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ 
และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย การที่ม ีลดราคาสนิค้า แถมสนิค้า และมกีารให้ค าแนะน าตวัเกี่ยวกบัสนิค้า  จงึส่งผลให้
พฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ท าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพ้ง่าย ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าส าหรบัผวิแพง้่าย มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปวณีา 
ดว้งค าจนัทร ์(2555) ศกึษาเรื่องสือ่ออนไลน์และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม ชาเขยีวออรแ์ก
นิค “อชิตินั” ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าสือ่ออนไลน์โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่ม
ชาเขยีวออรแ์กนิค “อชิตินั” ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. ด้านขอ้มูลส่วนบุคคล ผู้ผลติควรให้ความส าคญักบัตลาดเป้าหมายกลุ่มผู้บรโิภคทีม่อีายุ 20-26 ปี ระดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่30,001 บาทขึน้ไป เพื่อวางแผนก าหนดกลยุทธท์างการตลาด
และปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อรกัษาฐานลูกคา้กลุ่มนี้ไว ้เนื่องจากมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย มากกว่ากลุ่มอื่น และผูผ้ลติควรศกึษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่มี
ปญัหาผวิแพง้่าย ทัง้เพศชาย และหญงิ โดยใหค้วามส าคญัในการเพิม่คุณประโยชน์ ลดความระคายเคอืงบนผวิหน้า ลด
ปญัหาผวิแพง้่าย เพิม่ความชุ่มชืน้ และช่วยบ ารุงผวิหน้า เพื่อใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่มากยิง่ขึน้ 

2. ระดบัผลติภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลกั ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑค์วรเน้นพฒันาผลติภณัฑ ์โดยการทดสอบการ
ลดความระคายเคอืงของผลิตภณัฑ์ เพิ่มส่วนผสมที่ช่วยรกัษาสวิ และปญัหาหน้ามนัได้ รวมถึงการใช้สารสกดัจาก
ธรรมชาตใินตวัผลติภณัฑ ์และพฒันาผลติภณัฑท์ าความสะอาดหน้าโดยมคีุณสมบตัทิัง้ Cleansing และ Cleanser เขา้
ดว้ยกนั เพื่อสรา้งมลูค่าของผลติภณัฑใ์หม้ากขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดป้ระโยชน์จากผลติภณัฑส์งูสดุ  

3. การรบัรูส้ ื่อโฆษณา ดา้นสื่อโฆษณาอื่นๆ ฝ่ายการตลาดควรเพิม่ความถี่ในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ให้
มากขึ้น เช่น บทความ รีวิวต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคจดจ า และสนใจ ในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคใชเ้วลากบัอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ สื่อออนไลน์ สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดทุ้กทีทุ่กเวลา ไดอ้ย่าง
รวดเรว็กว่าสื่อชนิดอื่น และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายควรเพิม่การสื่อสาร ณ จุดขาย เพื่อสรา้ง
ความโดดเด่นในตัวสนิค้า และกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค โดยจดัให้มีการโฆษณาสนิค้า ให้ค าแนะน า
เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มตีวัอย่างผลติภณัฑใ์หท้ดลองใช ้และใหค้ าปรกึษาจากปญัหาผวิหน้าของผูบ้รโิภค  

4. การรบัรูส้ ือ่โฆษณา ดา้นสือ่โฆษณาประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์ฝา่ยการตลาดควรเพิม่สือ่โฆษณาโทรทศัน์ โดย
การสร้างความน่าสนใจใหก้บัโฆษณาของผลติภณัฑท์ าความสะอาดผวิหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย ให้มากขึน้ โดยเน้นที่
รายละเอยีด ขอ้มลูของผลติภณัฑ ์พรเีซนเตอรท์ีใ่ชโ้ฆษณา ภาพประกอบทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคสนใจในโฆษณาผลติภณัฑ์
ท าความสะอาดผวิหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย และสามารถตดัสนิใจซือ้ในขณะทีร่บัชมโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ (ต้องการ
ทดลองใช้ผลติภณัฑ์) และเพิม่สื่อการโฆษณาทางวทิยุ โดยน าเสนอเรื่องราวในเชงิให้ความรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ให้
ขอ้มลูในเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เพื่อใหเ้น้ือหาของโฆษณา และสิง่ทีต่อ้งการสือ่ใหก้บัผู้บรโิภคทีเ่ป็นผูฟ้งัสามารถเกดิ
การรบัรู้ได้ และมีการโฆษณาที่เป็นผู้สนับสนุนช่วงรายการของสถานีวิทยุที่จะได้ในแง่ของการตอกย ้าตราสินค้า               
ใหก้บัผูฟ้งั   
              5. การรบัรู้สื่อโฆษณา ด้านสื่อโฆษณากลางแจง้ ฝ่ายการตลาดควรมกีารปรบัปรุง และพฒันาสื่อโฆษณา
กลางแจง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ าความสะอาดผวิหน้า ส าหรบัผวิแพง้่าย ควรเน้นตดิตัง้ป้าย
โฆษณาตามสถานที ่ทีผู่บ้รโิภคเหน็ไดช้ดัเจน เช่น ตดิตัง้ป้ายโฆษณารมิถนน ตดิตัง้ป้ายโฆษณาบน อาคารสงู และท า
โฆษณาโปสเตอร ์แผ่นพบัหรอืใบปลิว ใหก้ระชบัและเขา้ใจง่าย ควรท าใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการ
ชมโฆษณา เช่น ประโยชน์จากการใชส้นิคา้ ราคาทีคุ่ม้ค่ากบัการซือ้สนิคา้ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยดโีดยความกรุณาอย่างดยีิง่ของ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ซึง่เป็นอาจารย ์        

ทีป่รกึษาสารนิพนธน์ี้ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องอนั
เป็นประโยชน์ในการท าวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา 
และอาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นคณะกรรมในการสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในคณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ที่ให้การอบรมสัง่สอน และประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการท างานที่ดี             
ตลอดมา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องบณัฑิต
วทิยาลยัทุกท่าน ทีค่อยช่วยเหลอื และใหค้ าปรกึษาเป็นอย่างดใีนการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
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