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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์                 
บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จ านวน    
400 ตัวอย่าง จากผู้ที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            
มีอายุ 28-37 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
เป็นนักเรียน นักศึกษา และมีสภาพปัญหาผิวหน้าหมองคล้ า (2) ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสภาพ
ปัญหาผิวหน้าที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ สถานภาพ และอาชีพ              
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ            
ในระดับมาก ทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูได้ร้อยละ 52.8 (4) แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล 
และแรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภค อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the marketing and motivation towards purchasing decisions 
on Sulwhasoo facial skin products in Bangkok metropolitan area, by applying quantitative research 
methodology. The sample in this study consisted of 400 participants who purchased Sulwhasoo facial skin 
products. A questionnaire was employed for data collection and the statistics used for data analysis included 
frequency, percentage, mean, standard deviation and statistical hypothesis testing, a t-test, One-Way Analysis 
of Variance, multiple regression analysis and the Pearson product moment correlation coefficient at a 
statistically significant level of 0.05.  The result of the research showed that (1) most of the samples were 
female, 28-37 years old, single, graduated with a Bachelor’s degree, with a salary range lower or equal to 
20,000 Baht, university students and had a dull facial skin problem; (2) differences in consumers in term of 
gender, education and degree, salary and facial skin problems did not significantly affect there purchasing 
decisions of Sulwhasoo facial skin products. The factors of age, status and occupation significantly affected 
the purchasing decision on Sulwhasoo facial skin products at a statistically significant level of 0.05; (3) The 
Marketing Mix (4Ps) had an influence on purchasing decisions of Sulwhasoo facial skin products at a 
statistically significant level of 0.05, the samples emphasized the significant of product, price, place and 
promotion, which may help explain the differentiation of purchasing making decision in facial skin product of 
Sulwhasoo by 52.8 percent; (4) motivation including reason and emotions were correlated with purchasing 
decisions of Sulwhasoo facial skin products of a median level and with a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Marketing Mix, Motivation, Purchasing decision 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณต่างๆ เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโต และมีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการน าเข้าเครือ่งส าอาง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 44,240.6 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวขึ้นถึง 14.74% โดยเป็นการน าเข้าจากประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบทวีปยุโรป                
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2561) โดยผู้บริโภคต่างให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลตนเองทั้งด้านความงามและ
ผิวพรรณ โดยหากแบ่งตามสัดส่วนท่ีเติบโตขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เราสามารถแบ่งสัดส่วนการ
เติบโตได้ดังนี้ กลุ่มดูแลผิวหน้า 40% กลุ่มแฮร์แคร์ 33% กลุ่มเมคอัพ 16% และกลุ่มบอดี้แคร์ 11% ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า            
กลุ่มดูแลผิวหน้ามีสัดส่วนการเติบโตมากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มหลักท่ีมีสัดส่วนการซื้อในตลาดมากท่ีสุด คือกลุ่มคนที่อยู่
ในวัยท างานโดยมีสัดส่วนถึง 43% (แบรนด์ อินไซด์, 2561) และจากการส ารวจข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมความงามในประเทศ
ไทยเกี่ยวกับสินค้าความงามจากประเทศเกาหลีของบริษัทวิจัยตลาด ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มมี
พฤติกรรมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีวัตถุดิบพรีเมี่ยมมากขึ้น หรือคิดเป็น 54% ของผู้บริโภคทั้งหมด ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2               
รองจากประเทศจีน นอกจากนั้น ผู้บริโภคชาวไทยมีการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์มากถึง 8 ชนิดต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลก  
โดยผลิตภัณฑ์ที่คนไทยให้ความส าคัญมากที่สุด คือ กลุ่มสินค้าไวท์เทนนิ่ง เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน จึงต้องการสินค้า             
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ที่ช่วยท าให้ผิวขาวขึ้น หรือป้องกันแสงแดด และอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์คือ กลุ่มสินค้าเอนไทเอจจิ้ งหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย 
(จะเรียม ส ารวจ, 2561)  

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูเล็งเห็นว่าในกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y – Z มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าซัลวาซู (ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น, 2557) เพราะกลุ่มผู้บริโภคในวัยนี้เชื่อว่าบุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งส าคัญต่อการเข้า
สังคมในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู ได้รับความนิยมจาก
กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y–Z และด้วยกระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูนี้ท าให้เกิดคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ท าให้ยอดขายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูลดลง จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาให้ความสนใจในการ
พัฒนา และคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อมากระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ถ้าไม่มีการท าตลาดหรือกลยุทธ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคได้           
ก็อาจจะท าให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง กิจการขาดทุนหรือเลิกกิจการได้ในอนาคต ซึ่งการท าการตลาดอย่างทันท่วงที โดยการ
ก าหนดกลยุทธ์แบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ง่าย และสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การบริการจัดส่งสินค้า 
และเพิ่มช่องทางความหลากหลายในการช าระเงิน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันกับแบรนด์คู่แข่งอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการปรับตัว หรือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากได้ ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และความอยู่รอดต่อไปของธุรกิจในอนาคตได้ ส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น การมีสินค้าที่หลากหลาย และมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และผู้บริโภคสามารถ
ยอมรับได้ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึง และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริ โภค มีการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค และกลยุทธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมด้านส่วนประสมทางการตลาดคือ การสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้บริโภค ซึ่งการสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ เช่น ผู้บริโภคมีความมั่นใจในช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์ หรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลได้ทันที ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดการอยากใช้
ผลิตภัณฑ์ที่น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนา
แผนกลยุท์ทางการตลาด ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และหลากหลาย ปรับปรุงรูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
ให้มีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน การจัดท ารายการส่งเสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการศึกษา และวิจัยด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในครั้งถัดไปได้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามหลัก

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสภาพปัญหาผิวหน้า 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์ กับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ

สภาพปัญหาผิวหน้าท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุ ง

ผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2542) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ 

รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะมีความ
เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ 
และตลาดอื่นก็จะหมดหรือลดความส าคัญลง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด คอทเลอร์ ฟิลลิป (Kotler Philip, 2000) ได้ให้ความหมายของ
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการน ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม โดยรู้จักกันว่า “4Ps” ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) หรือสิ่งจูงใจ 
(Motives) หมายถึง พลังแรงกระตุ้น (Drive) ภายในของแต่ละบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติตามโมเดลของกระบวนการจูงใจ 
ประกอบด้วย ความตึงเครียด (Tension) ซึ่งเกิดจากความจ าเป็น (Need) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) 
ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled) ซึ่งผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุ่งหมายคือความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนอง และความสามารถลดความตึงเครียดได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ แบลคเวล โรเจอร์ ดี มินิอาต พอล ดับบลิว และ เอนเจล เจมส์ เอฟ 
(Blackwell Roger D, Miniard Paul W, & Engel James F, 2006) ได้เสนอกระบวนการบริโภคว่าประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
1) ตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) 2) การหาข้อมูล (search) 3) การประเมินทางเลือก 4) การซื้อ (purchase)  
5) การบริโภค (consumption) 6) การประเมินผลหลังการซื้อ (post-consumption evaluation) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ซัลวาซู และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ซัลวาซู และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non – probability) ดังนั้นจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณการหาตัวอย่างที่ ระดับความเช่ือมั่น  95% ณ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้ที่ ร้อยละ 5 ได้  385 คน                    
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(นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2545) แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้จึงเพิ่มไว้ 
15 คน เพราะฉะนั้นรวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจับสลากแบบไม่ใส่คืน 
(Without replacement) ของเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยจับสลากมา 4 เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว             
เขตบางขุนเทียน เขตปทุมวัน และเขตห้วยขวาง 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยในการสุ่มตัวอย่างแต่ละเขตของ
กรุงเทพมหานครจะแบ่งการสุ่มตัวอย่างออกเป็นสัดส่วนท่ีเท่ากัน เขตละ 100 ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มคนที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าซัลวาซู ซึ่งผู้วิจัยจะท าการแจกแบบสอบถามให้ครบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยจะเก็บบริเวณศูนย์การค้าช้ันน า
ในเขตนั้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานท่ีที่มีสาขาของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการ

รวบรวมข้อมูลที่มาจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และ
ข้อค าถามในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ที่มีลักษณะค าถามแบบปลายปิ ด            
(Close – ended Question) จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสภาพ
ปัญหาผิวหน้า มีทั้งค าถามแบบ 2 ตัวเลือก (Two – way Question) และค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices 
Question) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับลักษณะด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close – ended Question) เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
ค าถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert scale จ านวน 21 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอันตรภาคช้ันเพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) โดยก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม              
เป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคช้ัน หรือ มาตราช่วง (Interval Scale) โดยมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 25 ค าถาม ซึ่งลักษณะของค าถามเป็นแบบค าถามที่ใช้เป็นมาตรวัด (Likert Scale) และในแต่ละ
ค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามล าดับความส าคัญทั้งหมด 5 ระดับ ผู้วิจัยใช้ระดับเกณฑ์การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha Coefficient) ของแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นมากกว่า 0.7 โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
แรงจูงใจด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ ข้ันตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการแสวงหาทางเลือก ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก 
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ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีค่าเท่ากับ 0.825, 0.840, 0.842, 0.903, 0.872, 0.806, 0.836, 
0.917, 0.809, 0.879 และ 0.923 ตามล าดับ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้               
1.1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อาชีพ และสภาพปัญหาผิวหน้า สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ 1.2) ส่วนประสมทางการตลาด สถิติที่ใช้ ได้แก่              
การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3) แรงจูงใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
1.4) การตัดสินใจซื้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่ อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดั งนี้  2.1) ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสภาพปัญหาผิวหน้า มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูแตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample – t-test) และ                    
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 2.2) ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู ใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Multiple regression) 2.3) ปัจจัยทางด้าน
แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าซัลวาซู โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 400 ชุด ส่วนใหญ่เป็น             
เพศหญิง จ านวน 261 คิดเป็นร้อยละ 65.25 มีอายุอยู่ในช่วง 28-37 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา จ านวน  
147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 และมีสภาพปัญหาผิวหน้า ผิวหมองคล้ า จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 

2. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางกตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96, 3.89, 3.87 และ 3.87 ตามล าดับ 

3. ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางด้านแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ 3.83 ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการแสวงหาทางเลือก ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.82, 3.86, 3.87 และ 3.88 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

อาชีพ และสภาพปัญหาผิวหน้าแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูแตกต่างกัน พบว่า 
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่ ไม่แตกต่างกัน                   

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่แตกต่างกัน                 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่  1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู                   

ทีไ่ม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่  1.6 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่แตกต่างกัน                   

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บริโภคที่มีสภาพปัญหาผิวหน้าแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่ไม่แตกต่างกัน               
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร           
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

สมมติฐานที่  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.2 ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์มีคว ามสัมพันธ์กับ             
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภค                
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกๆ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ข้ันตอนการแสวงหาทางเลือก ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 3.2 แรงจูงใจด้านอารมณ์ เมื่อพิจารณาพบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกๆ ขั้นตอน คือ ข้ันตอนการรับรู้ปัญหา ข้ันตอนการแสวงหา
ทางเลือก ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้ นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน อาชีพ และสภาพปัญหาผิวหน้าท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูที่แตกต่างกัน พบว่า 
1.1 ด้านเพศ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน

มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลี 
ประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Skin care) ส าหรับผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงาวิจัยของ ภัทราวดี            
กุฎีศรี (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ของ
ผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอาง ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากทั้งเพศหญิง และเพศ
ชายต่างให้ความสนใจและความส าคัญต่อความสวยงาม และลักษณะภายนอกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในตลาดยังมีผลิตภัณฑ์มากมาย
หลายชนิดทั้งส าหรับเพศหญิง และเพศชายได้เลือกใช้ จึงอาจท าให้เพศไม่มีผลต่อระดับการตัดสินใจได้ 

1.2 ด้านอายุ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 
18 – 27 ปี มีการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซลัวาซู ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุ ที่มีอายุ 28 – 37 ปี 
และผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 48 ปีขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม น่าใช้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธินันท์ ชัชมนมาศ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อ The Body Shop ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 
25 – 34 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากเครื่องส าอางอเนกประสงค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด 
จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีอายุ 15 – 24 ปี อยากจะทดลองใช้สินค้า จึงท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่า และสอดคล้องกับทฤษฎี            
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้
ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

1.3 ด้านสถานภาพ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า                  
กลุ่มผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มี สถานภาพแยกกันอยู่ / 
หย่าร้าง / หม้าย ในขั้นตอนการแสวงหาทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มักชอบความมีอิสระ
ทางความคิด ไม่ชอบชีวิตที่มีภาระ ชอบความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีเวลาที่จะใส่ใจดูแล
สุขภาพร่างกายและผิวพรรณได้มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพแยกกันอยู่ / หย่าร้าง / หม้าย อีกท้ังในปัจจุบันกระแสความงาม
ในเรื่องการดูแลผิวพรรณมีค่อนข้างมาก จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส าคัญในการแสวงหาทางเลือก เพื่อให้ได้รับประโยชน์              
จากผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านสุขภาพผิวของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร รุ่งสว่าง 
(2551) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิที่มีสว่นผสมของคอลลาเจนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โดยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีสถานภาพโสด มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนต่างกัน 
ในด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.4 ด้านระดับการศึกษา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู ไม่แตกต่างกัน ในข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากว่า ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาให้ความส าคัญ และใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกาย
ภายนอกให้ดูดีอยู่ เสมอ โดยเฉพาะการมีผิวหน้าที่ เรียบเนียน สว่างกระจ่างใส ไร้ริ้วรอย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
พัลลภ เพ็ญศิริ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการซื้อครีมไวท์เทนนิ่งและต่อต้านริ้วรอยในระดับราคาปานกลางของกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม            
การซื้อครีมไวท์เทนนิ่งและต่อต้านริ้วรอยในระดับราคาปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.5 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว โดยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากปัจจุบันในตลาดสินค้าความงามมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ยี่ห้อ และหลายระดับราคาให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อ จึงท าให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

1.6 ด้านอาชีพ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผู้บริโภค          
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน / 
นักศึกษา ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อมากกว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพแม่บ้าน 
/ พ่อบ้าน / เกษียณอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001, 0.001 และ 0.039 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนัฎฐา พริกทอง (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (2525) ที่กล่าวว่า 
อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานท่ีบุคคลท าอันน ามาซึ่งรายได้ที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทน หรือผลก าไร เช่น ครู พนักงานขาย ชาวนา 
พนักงานขับรถ เป็นต้น ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพจึงหมายถึงชนิดของงานที่บุคคลท าระหว่างช่วงเวลาที่ก าหนด อาชีพของ
เขาจะเป็นชนิดของงานท่ีเขาเคยท ามาก่อนหน้าน้ัน โดยไม่ค านึงถึงประเภทของงานหรือสถานภาพของบุคคลในงาน เนื่องจากอาชีพ
มีจ านวนมากมายหลายอาชีพ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดกลุ่มอาชีพซึ่งมีหลักส าคัญ คือ อาชีพประเภทเดียวกัน คล้ายๆ กัน  คนที่มี
อาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวคิด อุดมการณ์ และค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป ซึ่งรวมไปถึงทัศนคติ และความคิดเห็นการ
ใช้สินค้า และบริการต่างๆ ด้วย 

1.7 ด้านสภาพปัญหาผิวหน้า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มผู้บริโภคที่มีสภาพปัญหาผิวหน้าแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  0.05 โดยแสดงให้เห็นว่าสภาพปัญหาของผิวหน้าของแต่ละบุคคลที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ผิวหมองคล้ า               
ผิวหยาบกร้าน ผิวมีริ้วรอย และผิวอักเสบมีอาการแพ้ เป็นต้น ก็ไม่ได้ท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าที่
แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสภาพผิวหน้าเหล่านั้นของตนเอง อันเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
จิตใจ และทางด้านกายภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ทีก่ล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพ และ
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แนวความคิดส่วนบุคคล และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่กล่าวว่า เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความ
เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นจาก ปัจจัยภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติ            
ทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ มีค่า Sig. 0.004 มีค่าน้อยกว่า 0.05 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งอธิบายได้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ต่อขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าซัลวาซู เนื่องจากผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพผิวของผู้บริโภค คุณภาพมีความเหมาะสม ขั้นตอนการใช้
งานท่ีไม่ยุ่งยาก และตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
ส่งผลเชิงบวกต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กันแดดมีความหลากหลายสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้า ผลิตภัณฑ์มีบทพิสูจน์
ผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือเหมาะแก่การปกป้องจากแสงแดด และไม่ท าให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองผิว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัลลภ เพ็ญศิริ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการซื้อครีมไวท์เทนนิ่ง และต่อต้านริ้วรอยในระดับปานกลางของกลุ่ม
นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญทางด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์               
ที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมากที่สุดเช่นกัน  

2.2 ด้านราคา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ์ ชวลี (2556) ที่ศึกษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อค าถามที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย อาทิเช่น ความเหมาะสมกับราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศสวดี 
อยู่สนิท (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์สมนุไพรบ ารุงผิวหน้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจัยทางด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ
สอดคล้องกับทฤษฎีของ คอทเลอร์ ฟิลลิป (Kotler Philip, 2000) ที่กล่าวไว้ว่า ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการหรือเป็นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือหมายถึง 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งลูกค้าเสนอจ่าย โดยผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์ (Product) กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีความ
สะดวกสบาย มีความกว้างขวาง และทันสมัยต่อการเลือกซื้อ นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญต่อการจัดเรียงผลิตภัณฑ์                
ซึ่งจะต้องจัดวางให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ซื้อเครื่องส าอางที่ท าให้
ผิวหน้าขาว โดยพบว่า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ช่วยให้ผิวหน้าขาว ได้แก่ มีความ
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สะดวกในการหาซื้อ และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั่วไป มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งมีค่า Sig. 0.009 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
(Facial Skincare) ระดับ Counter Brand ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจ
ซือ้บ ารุงผิวหน้าระดับ Counter Brand โดยให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้าหลังการขายที่ดี การส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า พนักงานขายให้ข้อมูล แนะน าสินค้าที่น่าเชื่อถือ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าที่ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์ (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
บ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการ
ส่งเสริมการตลาดนั้น มักเป็นสิ่งกระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพบเห็นได้ง่ายและเข้ากับ
อุปนิสัยของบุคคลในสังคมไทย คือ ชอบสินค้าที่มีการลด แลก แจก แถม หรือมีการจัดท าโปรโมชั่นต่างๆ เพราะส่งผลต่อความรู้สึก
ของผู้บริโภคที่ท าให้รู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และสอดคล้องกับทฤษฎีของ คอทเลอร์ ฟิลลิป (Kotler Philip, 2000) ที่กล่าวว่า 
การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติ แนวคิด ความเช่ือ 
เพื่ อให้ เกิดพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้คน (Personal Selling) และไม่ ใช้คน (Non-personal Selling)                 
เป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสารหลายๆ อย่าง จะเลือกใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างเดียวหรือหลายๆ เครื่องมือ โดยเลือกใช้แบบ
ประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 แรงจูงใจด้านเหตุผล พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิ วหน้าซัลวาซู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกๆ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการแสวงหาทางเลือก ขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งอธิบายได้
ว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติญารัตน์ ชีพสาทิศชัยกุล 
(2559) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร                
โดยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญของแรงจูงใจด้านอารมณ์ในระดับมาก อย่างมีนัยนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ อริสา ส ารอง (2551) ที่กล่าวว่า นักการตลาดจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคจะประกอบด้วยตัวกระตุ้นและแรงจูงใจ โดยแรงจูงใจด้านเหตุผล (Rational Motives) เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล  

3.2 แรงจูงใจด้านอารมณ์ พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกๆ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการแสวงหาทางเลือก ขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งอธิบาย 
ได้ว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภารัตน์ นุรักภักดี (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ของผู้บรโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora ของผู้บร
โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้สินคา้โดยใช้
อารมณ์ในการตัดสินใจ ท่ีเกิดจาการเห็นโฆษณาหรือการรีวิวจากบุคคลอื่นๆ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) 
ที่กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ธรรมชาติของแรงจูงใจ (Nature of Motive) ของมนุษย์ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า สิ่งจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional motives) หมายถึงการใช้ดุลย
พินิจส่วนตัวในการเลือกสรรสิ่งที่ตอบสนองความต้องการ เช่นความภาคภูมิใจ ความกลัว ความเป็นมิตร เป็นต้น โดยผู้บริโภคจะใช้
ทัศนคติในการเลือก เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดซึ่งมีผู้ที่วิจัยและเสนอแนะว่า ผู้ที่ซื้อสินค้ากะทันหันส่วนมากจะใช้สิ่งจูงใจ
ด้านอารมณ์มากกว่าสถานการณ์ซื้อลักษณะอื่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรน าข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคโดยวางกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้บริโภคที่มีสภาพปัญหาผิวหน้าหมองคล้ า ไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาแผนการท าธุรกิจกลยุทธ์ในการขายสินค้า 
และส่วนประสมทางการตลาดให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วน
ใหญ่จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยนั้น ท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนมาก           
ให้ความส าคัญกับการมีผิวหน้าท่ีกระจ่างใส ไม่หมองคล้ ามาเป็นอันดับหนึ่ง 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติผู้บริโภค
ให้ความส าคัญเกี่ยวส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับแรก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะมี
การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รักษาระดับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์หรือ
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีกว่าเดิม หรือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการแสดงใบรับรองต่างๆ หรือการใช้ดาราผู้ทรง
อิทธิพลมาช่วยการท าการตลาดให้กับแบรนด์ เป็นต้น จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

3. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การเพิ่มสาขาไปตาม
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และปรับรูปแบบของช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ให้
มีเพิ่มมากขึ้น หรือดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากยิ่งขึ้น เ นื่องจากช่องทางการจัด
จ าหน่ายเป็นตัวกุญแจส าคัญในการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย และจากผลของการวิจัยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
การมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 

4. ผู้ประกอบการควรมีการมุ่งเน้นการใช้แรงจูงใจด้านอารมณเ์พื่อเปน็การกระตุ้นหรอืเป็นสิง่เร้าให้ผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมาย
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยควรมีการอัพเดทกระแสในการใช้สินค้าของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาเป็นอันดับแรก คือการที่ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมความหรูหราของ            
ตัวผู้บริโภคได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.87 จึงท าให้ผู้บริโภคต้องการจะซื้อสินค้าที่เกิดจากกระแสที่เป็นนิยม และสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลส่วนใหญ่ อีกทั้งผู้บริโภคต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีมีรสนิยม และทันสมัย  
 
 



13 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากผลการวิจัยที่แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความสนใจ และเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์              
จึงท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เพราะฉะนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้าซัลวาซู เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภค และน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาทางด้านภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์ 
หรือรูปแบบการให้บริการที่ตรงตามตวามต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการวิจัยสมมติฐานข้อที่  3 เกี่ยวกับแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์               
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง และใน
ทิศทางเดียวกันนั้น จึงควรมีการศึกษาข้อมูลทางด้านความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าซัลวาซูในครั้งต่อไป เพื่อให้
ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค และได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์
หรือการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ๆ 
ในอนาคตได้ 

3. จากผลการวิจัยของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความกังวลในสภาพปัญหาผิวหน้าหมองคล้ าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภค
ส่วนมากให้ความส าคัญกับการมีผิวหน้าที่กระจ่างใส ไม่หมองคล้ า ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านการศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวหน้าหมองคล้ าของผู้บริโภค เพื่อท่ีจะให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และน ามาซึ่งการคิดค้น พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์จ าพวกช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใส ป้องกันแสงแดด 
แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดีมากยิ่งข้ึน  
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