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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณ าให้คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้ว ยความเอาใจใส่อ ย่า งดียิ่ง ผู ้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ เป็น อย่างสูงไว้ ณ ที ่นี ้ อีก ทั ้ง ยังได้ร ับ
คําแนะนําจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
คณะกรรมการสอบ และผู้ประเมิ น แบบสอบถาม เพื่ อการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้ดีขึ้น
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่ าน ในหลั กสูตรบริห ารธุรกิจมหาบั ณ ฑิ ต คณะบริหารศาสตร์
มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี รวมทั ้ง คณาจารย์พ ิเ ศษจากภายนอกทุก ท่า น ที ่ไ ด้ก รุณ าประสิท ธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจที่สําคัญ
เสมอมา เพื่อนร่วมหลักสูตรทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรที่ให้ความช่วยเหลือให้งานวิจัยนี้
สําเร็จได้ด้วยดี
ฐานิสร ไกรกังวาร
ผู้วิจัย
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การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
ฐานิสร ไกรกังวาร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
การตัดสินใจซื้อ, ครีมกันแดด, เครื่องสําอาง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมกั นแดดทาผิ วกายของลูก ค้ าในจังหวัด อุ บ ลราชธานี 2) เพื่ อ ศึ กษาปั จจั ยทางสั งคม ปั จจั ยทาง
จิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และ
ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าใน
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่มีประสบการณ์ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายในจังหวัด
อุบลราชธานีทั้งหมด 419 คน เครื่องมือใช้ในรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง (t-test) สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (F-test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุระหว่าง 26 - 30 ปี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญ ญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และมี
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศที่ แตกต่ างกั น มีผ ลต่ อ การตั ด สินใจซื้อ ครีมกัน แดดทาผิ วกายของลู กค้ าในจั งหวัด อุ บลราชธานี
แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ในขณะที่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลอื่ น ๆ ได้ แ ก่ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2) ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา
และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสมมติฐานที่ 3) ปัจจัย
ทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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The study aimed 1) to compare personal factors affecting purchasing decisionmaking of body sunscreen cream, 2) to study the relationship between social
factors, psychological factors, social media online marketing factors and purchasing
decision-making of body sunscreen cream, and 3) to study social factors,
psychological factors and social media online marketing factors affecting purchasing
decision-making of body sunscreen cream. The participants were 419 customers
who bought sunscreen cream in Ubon Ratchathani province. A questionnaire was
used for data collection. Percentage, mean, standard deviation, independent two
sample t-test, the Analysis of Varience (ANOVA) – F-test, Pearson's Product Moment
Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis were used for data analysis.
The results revealed that most of the participants were single female business
owners, aged 26-30 years old, got average monthly income of 30,000 Baht or higher
and held a bachelor's degree or higher. The results of hypothesis test showed that
1) personal factors, sex significantly affected decision-making purchasing of body
sunscreen cream at 0.05, but age, status, education, career and average salary did
not affect purchasing decision-making of body sunscreen cream, 2) relationship
between social factors, psychological factors, and social media online marketing
factors significantly related to purchasing decision-making of body sunscreen cream
at 0.01, and 3) social factors, psychological factors and social media online marketing
factors significantly affected purchasing decision-making of body sunscreen cream at
0.01.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจความงามในอาเซียน ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา
ได้แก่ ธุรกิจผลิตเครื่องสําอาง ธุรกิจนําเข้า จําหน่าย และค้าปลีกเครื่องสําอาง จากข้อมูลของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 ระบุว่า เครื่องสําอางไทยมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท โดยตลาดใน
ประเทศ มีมูลค่าถึง 1.2 แสนล้านบาท และตลาดส่งออกมีมูล ค่า 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมจะผลักดันให้เครื่องสําอางไทยส่งออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยเป้าหมายสําคัญใน
3-5 ปีข้างหน้า คือ กลุ่มประเทศ AEC ที่มีประชากร 600 ล้านคน มีประชากรในวัยทํางาน ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายสําคัญที่มีกําลังซื้อสูงถึง 300 ล้านคน (สมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทย, 2560: เว็บไซต์)
โดยสถาบันวิจัยและสํารวจภาวะธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ใน พ.ศ.2558 โครงสร้างตลาดเครื่องสําอาง
ของไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งกว่าร้อยละ 30 เป็นมูลค่าการส่งออกไปยังอาเซียน มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.2 ต่อปี ซึ่งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มีสัดส่วนถึงร้อยละ 44 ของการส่งออก
เครื่อ งสําอางรวมทั้งหมด ทําให้ตลาดอาเซียนซึ่งมีมูล ค่าตลาด 6 แสนล้านบาท ใน พ.ศ.2558 เป็น
ตลาดที่มีศักยภาพ และเป็นโอกาสที่สําคัญของเครื่องสําอางไทย (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี, 2560:
เว็บไซต์) รวมถึงปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดี
โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวัยทํางาน จึงทําให้ตลาดเครื่องสําอางของไทยในช่วงที่ผ่านมามีก ารเติบ โต
อย่างต่อ เนื่อ ง ซึ่งธุร กิจ นี้ส ามารถสร้างมูล ค่าได้ทั้ง ตลาดในประเทศและต่างประเทศ (กองข้อมูล
ธุรกิจ, 2559)
ใน พ.ศ. 2553-2559 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดครีมกันแดดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10
ดังที่แสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์กันแดด ปี 2553-2558
ยอดขายผลิตภัณฑ์
กันแดด (ล้านบาท)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1613.50

1,749.00 1,967.50 2167.50

ปี 2557

ปี 2558

2,353.60 2,579.90

ที่มา: Euromonitor International (2017: website)
โดยหากพิจารณายอดขายคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น
เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันครีมกันแดดได้มีการวางขายในหลายช่องทาง ทั้งช่องทางดั้งเดิม และช่องทาง
ออนไลน์ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคา
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และคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จึงนําไปสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
การตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
การซื้อสินค้าครีมกันแดดมีกระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อน เนื่องจากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อ
สินค้าจํานวนมาก และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นมีกระบวนการเกิดเป็น
ขั้น ตอนไม่ได้เกิด ขึ้น ในทัน ที จึง ต้อ งทํา การศึก ษากระบวนการดัง กล่าวจากแบบจําลองกระบวน
การตัดสินใจ ซึ่งแบบจําลองกระบวนการตัดสินใจที่นิยมนํามาใช้ศึกษาคือ แบบจําลองจากทฤษฎี
การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ Kotler (2003) ได้แสดงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค กล่าวคือ ก่อนที่
ผู้บริโภคจะตัด สินใจซื้อ จะมีก ระบวนการตัด สิน ใจซื้อ 5 ขั้น ขั้นแรกคือ การตระหนักถึงปัญหาหรือ
ความต้องการ(Problem recognition) ขั้นที่สองคือ การหาข้อมูล (Information search) ขั้นที่สาม
คื อ การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of alternatives) ขั้ น ที่ สี่ คื อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase
decision) และขั ้น สุด ท้า ยคือ พฤติก รรมหลัง การซื้อ (Postpurchase behavior) ซึ่งแบบจํ าลอง
ดังกล่าวได้รับการยอมรับในการนําไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากสามารถวิเคราะห์และ
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจนและครบถ้วน ทั้งนี้ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่
แตกต่างกันอาจเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อพบว่า ปัจจัย
ทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภค (Kotler, 2003) ทั้งนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าว รวมถึงปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสําอาง โดยผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ได้มีตัวแปร
ใหม่ๆ เกิดขึ้น คือ ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ผู้ศึกษาจึงตั้งสมมติฐานว่า ตัวแปรดังกล่าว
ข้างต้นทั้งหมดอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในสิ่งที่กําลังศึกษาได้ (ภัทรวรรณ ศรีพราย, 2556; วิลาสินี
สงวนวงษ์, 2557; ธารทิพย์ ขนาบศักดิ, 2557)
ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้าน
สัง คมประกอบด้ว ย ผลกระทบทั้ง หมดที่มีผ ลต่อ พฤติก รรมการซื้อ ที่สัมพัน ธ์ร ะหว่างผู้บ ริโภคกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้นําทางความคิด ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นของสังคม
วัฒนธรรมและวัฒ นธรรมย่อย โดยเฉพาะในสังคมเมือง "ผู้มีอิทธิพล" มีอิทธิพลต่อความคิดของคน
ในสังคมเมื่อพูดถึงสินค้า จะมีผู้ติดตามหรือรับสารจํานวนมาก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า นักการตลาด
ทั่วโลกหันมาทํางานร่วมกับผู้มีอิทธิพล เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคใช้การอ้างอิงข้อมูลจากสื่อออนไลน์
ประกอบกระบวนการตัดสินใจ โดยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีอิทธิพลหรืออํานาจ
ชักจูงใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Kotler, 2003)
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ มีผลมาจากการเรียนรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ และ
ความรู้ของผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคเริ่มจากการเรียนรู้จากสื่อและบุคคลที่มีอิทธิพล ทําให้เกิดความรู้
และกลายเป็นทัศนคติของผู้บริโภค และเมื่อมีแรงกระตุ้นเกิดขึ้น ผู้บริโภคจะใช้ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ต่อไป (Schaffner and et al., 1998) ซึ่งกลุ่มผู้บริโภค
ปัจจุบันมีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเร็วและง่ายจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคม
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ปัจ จัย สื ่อ สัง คมทางการตลาดออนไลน์ เป็น ทั ้ง วิธีแ ละเครื่อ งมือ ในการสื่อ สารที ่ใช้เ ป็น ช่อ ง
ทางการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทําให้เกิด
ความสะดวกสบาย โดยสามารถสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ก่อให้เกิดการสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยผู้ใช้สามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่ง
สารได้ ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสารและสร้างพื้นที่ในการแสดงความ
คิดเห็นแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคได้ จึงสามารถเป็นกระบอกเสียงให้ทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคอื่น ๆ ได้รับรู้ในวงที่กว้างขวาง
มากขึ้น
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าเป็น
ศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ แห่งหนึ่งของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โดยประชาชนในจัง หวัด
อุบลราชธานีมีค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคด้านการดูแลสุขภาพถึง 9,780 ล้านบาทต่อปี (สํานักงาน
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี, 2559) ประกอบกับสภาพอากาศทั่วภาคอีสานที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ
จากแสงแดดที่แรงขึ้นนอกจากนี้ ยังมีศักยภาพทางการคมนาคมเชื่อมโยงไปยังตอนใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว แขวงจํา ปาสัก ผ่า นด่า นศุล กากรช่อ งเม็ก จึง เป็น เมือ งเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ ของภาคอีส าน โดยใน พ.ศ.2559 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555-2559) การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 5,393.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยใน พ.ศ. 2559 การค้ารวมไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมูลค่าการค้า
5,871.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ มขึ้นจากช่วงเวลาเดี ยวกันของปีก่อนร้อยละ 2.86 โดยไทยเป็ นฝ่า ย
เกินดุลการค้า 2,117.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าประเภทเครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษา
ผิว เป็นสินค้าสําคัญที่ประเทศไทยส่งออกไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคิดมูลค่าเป็น
125.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน พ.ศ.2559 ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ถึงร้อยละ 17 และในอนาคต
จะมีเส้นทาง โลจิสติกส์การค้าใหม่เชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
สั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม ซึ่ ง จะเป็ น เส้ น ทางระเบี ยงเศรษฐกิ จ ที่ สํ าคั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การบริห ารจั ด การ
ระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้า และด้านการส่งเสริมธุรกิจ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2560:
เว็บไซต์)
ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าวจึงได้ทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกัน
แดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทาง
การตลาดออนไลน์ โดยผู้ศึ กษาหวังว่าการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ ประกอบการในพื้ นที่
จังหวัด อุบลราชธานี ในการนําผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วางแผนการสื่อสาร และเลือกเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดและสร้างกําไร
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าใน
จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน
1.3.2 ปัจ จัย ทางสัง คม ปัจ จัย ทางจิต วิท ยา และปัจ จัย สื่อ สัง คมทางการตลาดออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
1.3.3 ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.4.1.1 ประชากร หมายถึง ลูกค้าที่มีประสบการณ์ซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ในจังหวัด
อุบลราชธานี
1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มประชากรบางส่วนที่มีประสบการณ์ซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้การคํานวณจากแนวคิดของ W.G. Cochran (1977) จํานวน
419 คน
1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ
1) ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1) เพศ
1.2) อายุ
1.3) สถานภาพ
1.4) ระดับการศึกษาสูงสุด
1.5) อาชีพ
1.6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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2) ปัจจัยทางสังคม
3) ปัจจัยทางจิตวิทยา
4) ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
1.4.2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้น ดังนี้
1) การตระหนักถึงปัญหา (Problem recognition)
2) การหาข้อมูล (Information search)
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior)
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ พื้นที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึก ษาวิจัย ครั้ง นี้ ใช้ร ะยะเวลาในการศึก ษา 1 ปี โดยเริ่ม ตั้ง แต่เดือ นสิงหาคม
พ.ศ. 2560 – เดือ นกรกฎาคม พ.ศ.2561 และในส่วนการเก็บข้อ มูล แบบสอบถาม ใช้ร ะยะเวลา
ในการเก็บ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – เดือนเมษายน พ.ศ.2561
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยครั้งนี้ นําเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษาสูงสุด
5) อาชีพ
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

1)
2)
3)
4)
5)

การตัดสินใจซื้อ
การตระหนักถึงปัญหา
การหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

ปัจจัยทางสังคม
กลุ่มอ้างอิง
ปัจจัยทางจิตวิทยา
1) แรงจูงใจ
2) การรับรู้
3) ความเชื่อ
4) ทัศนคติ
ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
1) Facebook
2) Youtube

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่และรายปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้
1.6.2 สามารถนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการธุรกิจครีมบํารุงผิว
1.6.3 สามารถเป็นแนวทางในการทําการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
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1.7 นิยามคําศัพท์เฉพาะ
1.7.1 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าที่มีประสบการณ์ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานี
1.7.2 ครีมกันแดด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทครีม โลชั่น เจล หรือสเปรย์ ที่มีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV ใช้ทาเพื่อปกป้องผิวกายจากรังสี
1.7.3 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
1.7.4 ปัจจัยทางสังคม หมายถึง กลุ่มอ้างอิงที่เป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในครอบครัวเพื่อน
และผู้มีประสบการณ์ในการใช้
1.7.5 ปัจจัยทางจิตวิทยา หมายถึง ปัจจัยภายในตัวบุคคล หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลซึ่ง
เป็นความต้องการภายในตัวมนุษย์
1.7.6 ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถตอบโต้กัน
ได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook เป็นต้น
1.7.7 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้น ประกอบด้วย
1.7.7.1 การตระหนั กถึงปั ญ หา (Problem recognition) หมายถึง การรับรู้ถึงปั ญ หา
หรือความต้องการของตนเอง
1.7.7.2 การหาข้อมูล (Information search) หมายถึง การแสวงหาข้อมูลเพื่อนํามาใช้
ในการตัดสินใจ
1.7.7.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) หมายถึง การนําข้อมูลที่
ได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย การเปรียบเทียบ ประเมินดูความคุ้มค่าเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุด
1.7.7.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หมายถึง การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
หลังจากการประเมินข้อ มูล ที่มีทั้งหมด โดยประเมินจากการซื้อด้วยความตั้งใจ การซื้อโดยบังเอิญ
การซื้อโดยการกระตุ้นจากพนักงานขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
1.7.7.5 พฤติ ก รรมหลั งการซื้ อ (Postpurchase behavior) หมายถึ ง การใช้ สิ น ค้ า ที่
ตัดสินใจซื้อไปแล้วทําการประเมินและวิเคราะห์สินค้านั้น โดยการประเมินจากการซื้อซ้ํา การบอกต่อ
และการปกป้อง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่มีการเผยแพร่ทั่วไปทั้งหนังสือวารสารและเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
2.6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.1.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
Schiffman and Kanuk (2007) ได้ใ ห้คํา จํา กัด ความของกระบวนการตัด สิน ใจซื้อ
(Decision Process) ว่าเป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป โดยผู้บริโภคจะ
เลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพ (Physical activity) ซึ่งสามารถมองเห็นได้ เช่น ครีมกันแดด
จํานวน 1 หลอด เป็นต้น และที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจ (Mental decision process) ซึ่งคือความรู้สึก
หรือความคิดของผู้บริโภค โดยร่างกายและสมองเป็นตัวกําหนดการซื้อและทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การเลือกสินค้าหรือ
บริการจากภายในจิตใจของผู้บริโภค โดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคจะ
เลือกตามข้อมูลและบริบทที่มีอยู่
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision
Process) เป็นลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ของ
ผู้บริโภค โดยมี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความต้องการสินค้า ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อค้นหาข้อมูล
สินค้าเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของสินค้า จนนําไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ซื้อ
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือ กทางใดทางหนึ่ง เพื่อ ให้ได้ม าซึ่ง สิ่งที่ต้อ งการ รวมไปถึง การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโภคใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อ เลือกใช้ แสวงหาสินค้า เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่
ตนต้องการ และมีกระบวนการตัดสินใจซื้อหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค โดยมีผู้ให้ความหมายกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไว้ ดังนี้
Kotler (2003) กล่าวถึงกระบวนการตัด สิน ใจของผู้บ ริโภค (Decision Process) ว่า
เนื่อ งจากผู้บ ริโภคมีค วามแตกต่างกัน และมีค วามต้อ งการแตกต่า งกัน แต่ผู้บ ริโภคจะมีรูป แบบ
การตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

การรับรู้
ปัญหา

การแสวงหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมหลัง
การซื้อ

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อปกติ
ที่มา: Kotler (2003)
(1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) ปัญหา
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่ตนรู้สึกว่าเป็น
สิ่งที่เหมาะสมต่อตัวเอง เป็นสิ่งที่ต้องการกับสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น (Reality) ทําให้เกิดความ
ต้ อ งการสิ่งของหรือ สินค้ าเหล่ านั้ นเพื่ อ มาทดแทนส่ วนที่ ขาด หรือ เพื่ อ เติ มเต็ มสิ่งที่ เป็ น อุ ดมคติ ให้
กลายเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริง โดยปัญหาผู้บริโภคมีหลายสาเหตุแตกต่างกันไป ดังนี้
(1.1) สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป ผู้บริโภคต้องการหาสิ่งใหม่เพื่อทดแทนสิ่งของเดิมที่
สามารถแก้ปัญหาสิ่งของเดิมที่หมดไป
(1.2) ผลของการแก้ปัญ หาในอดีตทําให้ เกิดปัญ หาใหม่ขึ้น โดยการใช้ผลิตภัณ ฑ์
อย่างหนึ่งในอดีต แล้วส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อครีมบํารุงผิวเดิมหมดแต่ไม่สามารถ
หาครีมบํารุงผิวเดิมได้ จึงแก้ปัญหาโดยใช้ครีมบํารุงอื่นที่คุณภาพไม่ได้รับการรับรอง ทําให้เกิดอาหาร
แพ้ จึงต้องไปหายาแก้แพ้เพื่อรักษาผิวหนัง
(1.3) การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและ
คุณวุฒิห รือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่ว ย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ การเจริญเติบโต สภาพทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความต้องการใหม่ ๆ
(1.4) การเปลี่ย นแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ก่อให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น

10
(1.5) การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรือด้านลบ ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่าย
(1.6) กลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น กลุ่มอ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจของผู้บริโภค
(1.7) ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงาน หรือการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต้องการขึ้น
เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริโภคจะหาทางแก้ไขปัญหา
หากปัญหานั้นมีค วามสําคัญ แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิด ขึ้นยังไม่หายไป ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแล้ว
ปัญหานั้นจะกลายเป็นความเครียดที่กลายเป็นแรงผลักดันให้พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้บริโภคจะเริ่ม
หาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมูลก่อน
(2) การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้อง
แสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
(2.1) แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่เป็นบุคคล เช่น ครอบครัว
มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว
(2.2) แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ จุดขายสินค้า
บริษัท ร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย หรือจากพนักงานขาย
(2.3) แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่าง ๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
(2.4) จากประสบการณ์ข องผู้บ ริโภคเอง (Experimental Search) เป็น แหล่ง
ข่าวสารที่ได้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้
ผู้ บริโภคบางคนใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้ อมู ลในการใช้ประกอบ
การตัด สิน ใจซื้อ มากหรือ น้อ ยขึ้น อยู่กับ ปริม าณของข้อ มูล ที่ผู้บ ริโภคมีอ ยู่เ ดิม ความรุน แรงของ
ความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา
(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจาก
ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข้อมูลแล้ว ต่อมาผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด
โดยใช้วิธีประเมินเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้า และคัดสรรตราสินค้าเดียวที่มี
ความเชื่อนิยม ศรัทธา ในแง่บวก ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์ที่เคยพบ โดยขึ้นกับปัจจัยสําคัญ ดังนี้
(3.1) คุณ สมบัติ (Attributes) และประโยชน์ข องสิน ค้า ที่ไ ด้รับ (Benefit) คือ
การพิจารณาถึงผลประโยชน์จากตัวสินค้าที่จะได้รับและคุณสมบัติของสินค้าว่าสามารถตอบสนองสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการได้อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนจะมองคุณสมบัติของสินค้าแตกต่างกันไป ขึ้นกับ
ว่าสินค้าเหล่านั้นตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวผู้บริโภคได้อย่างไร
(3.2) ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึงความสําคัญ
ของคุณสมบัติ (Attribute Importance) ซึ่งระดับความสําคัญดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ
ของผู้บริโภคแต่ละคนว่ามีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด มากกว่าความโดดเด่นเฉพาะตัวของสินค้า
(Salient Attributes) นั้น ๆ
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(3.3) ความเชื่อถือต่อตราสินค้า (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเชื่อถือ
ต่อตราสินค้าของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ที่ผู้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต ผู้บริโภคจะสร้างความเชื่อในตราสินค้าขึ้น ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้ามี
อิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค
(3.4) ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมิ นว่ามี ความพอใจต่ อสิ นค้ า
แต่ละตราสินค้ามากระดับใด ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัติของตราต่าง ๆ
(3.5) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีก ารประเมิน นี้เ ป็น
การนําปัจจัยสําหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในตราสินค้า คุณสมบัติของ
สินค้า มาพิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่าตราสินค้าใดได้รับคะแนนจากการประเมิน
มากที่สุด ก่อนตัดสินใจซื้อต่อไป
(4) การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนต้องการข้อมูล
และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการ
ข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคไม่ต้องการระยะเวลา
การตัดสินใจนาน
(5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภค
จะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าผู้บริโภคเกิดความ
พอใจในตัวสินค้านั้น ๆ จะก่อให้เกิดการซื้อซ้ําหรือบอกต่อถึงข้อดีของสินค้าชิ้นนั้น ทําให้เกิดลูกค้า
รายใหม่ แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อสินค้าชินนั้นซ้ําอีก และ
อาจเกิดการบอกต่อถึงข้อเสียของสินค้าทําให้ไม่เกิดลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อ 5 ขั้นตอน อันจะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ ดังนี้

การตระหนักถึงความต้องการ

การเสาะแสวงหาข่าวสาร

การประเมินทางเลือก

พฤติกรรมหลังการซื้อ

การตัดสินใจซื้อ

ภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
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จากภาพที่ 2.2 ได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) คือ ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกถึง
ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผู้ซื้อเป็นอยู่จริงกับสภาวะที่ผู้บริโภคปรารถนา ทําให้เกิดการตระหนัก
ถึงปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจาก
ตัวกระตุ้น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวกระตุ้นจากภายใน (Internal Stimuli) กระตุ้นความรู้สึกต้องการที่มี
อยู่แล้ว และตัวกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) เช่น ความแสบผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งการตระหนัก
นั้นจะต้องอยู่ในระดับที่มากพอที่จะเลื่อนขั้นเป็นแรงขับดัน (Drive)
(2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) หลังจากที่ผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้นเร้า
จะเกิดการเสาะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองสิ่งเร้านั้น หากแรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่ง
และสามารถเข้าถึงสินค้าที่จะตอบสนองได้ ผู้บริโภคมักจะตัดสินใจซื้อสินค้า แต่หากไม่ได้ซื้อ ผู้บริโภค
อาจจะเก็บความต้องการนั้นไว้ในความทรงจําต่อไป หรือเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต้องการ
ดังกล่าว โดยสามารถหาได้จากแหล่งข่าวสารของผู้บริโภค ได้แก่
(2.1) แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้คุ้นเคย
(2.2) แหล่งพาณิชย์ ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหน่าย หีบห่อ การตั้ง
แสดงสินค้า
(2.3) แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การอาหารและยา
(2.4) แหล่งที่เกิดจากความชํานาญ ได้แก่ การจับถือ การตรวจสินค้าและการใช้บริการ
(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร
ก็จะนํามาใช้ประกอบกับการเลือก โดยนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเลือกสินค้าแต่ละตราสินค้า โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่ผู้บริโภคตั้งไว้ ซึ่งจะขึ้นกับความเชื่อ
ทัศนคติ ที่มีต่อตราสินค้านั้น ๆ ก่อนการตัดสินใจเลือกตราสินค้านั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผู้บริโภคจะจัดลําดับ
ความชอบตราสินค้าต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลือก จนสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยเลือกตัดสินใจซื้อตราสินค้า
ที่ชื่นชอบมากที่สุด
(5) พฤติกรรมหลังซื้อ (Postpurchase Behavior) เมื่อมีการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะได้รับ
ประสบการณ์ที่พึง พอใจหรือ ไม่พึง พอใจ ซึ่ง จะก่อ พฤติก รรมหลัง การซื้อ เกิด ขึ้น โดยตัว กํา หนด
ความพึง พอใจของผู้ซื้อ คือ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความคาดหมายของผู้บ ริโ ภค (Consumer’s
Expectation) กับการปฏิบัติการของสินค้า (Products’ Perceived Performance) ถ้าสินค้าน้อยกว่า
ความคาดหวังผู้บริโภคจะผิด หวัง ถ้าตรงกับ ความคาดหวัง ผู้บริโภคจะพอใจ และถ้าสินค้าดีเกิน
ความคาดหวัง ผู้บริโภคจะยินดีมาก
สมชาติ กิจยรรยง (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็น 4
องค์ประกอบ บนปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ได้แก่
(1) ความต้องการ เช่น ต้องการอาหาร น้ํา
(2) แรงจูงใจ เช่น ความรู้สึกหิว
(3) การรับรู้ เช่น เมื่อถึงเวลาอาบน้ําเช้า เย็น จึงรับรู้ว่าต้องอาบน้ํา หรือรู้สึกไม่สบายตัว
จึงรับรู้ว่าต้องอาบน้ํา
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(4) ทั ศ นคติ เช่น คิ ดว่าครีมกั น แดดสามารถปกป้ อ งผิว จากอั นตรายของแสงแดดได้
ขั้นตอนของกระบวนการซื้อ (Stages in the buying process) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
(4.1) การทําให้เกิดความต้องการ คือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู่ ทําให้เกิดความต้องการหาสินค้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น
(4.2) การแสวงหาข้อมู ล คือ การที่ ผู้บริโภคค้ นหาข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้อ งกับปั ญ หาที่
ประสบอยู่ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
(4.3) การประเมินทางเลือก คือ การที่ผู้บริโภคพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของสินค้าหรือบริการ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
(4.4) การตัดสินใจซื้อ คือ หลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอนกระตุ้นทางการตลาดทางเลือก
ต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการ
(4.5) ความรู้สึ กหลังการซื้ อ คื อ การที่ ผู้บริโภคประเมิ นความพึ งพอใจในการใช้
สินค้า ว่าเป็นไปตามผลที่คาดไว้หรือน้อยกว่าหรือเกินกว่าที่คิดไว้หรือไม่ หากพบว่าผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้ ผู้บริโภคจะรู้สึกพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ทําให้เกิดการซื้อซ้ําใน
อนาคต
กมล ชัยวัฒน์ (2551) กล่าวว่า ในช่วงกระบวนการซื้อผู้บริโภคจะทําการค้นหาข้อมูลและ
ประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) ในตราสินค้าที่เป็นตัวเลือกก่อนตัดสินใจซื้อ (Purchase
Decision) ซึ่งการตัดสินใจซื้อเกิดจากความตั้งใจในการซื้อ (Purchase Intention) ซึ่งมักเกิดจาก
การแรงจูงใจในการซื้อตรงกับรายละเอียดหรือลักษณะของตราสินค้าที่พิจารณา โดยมีหลายขั้นตอน
ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การรับรู้ การสร้างทัศนคติ และการรวบรวมข้อมูล หรืออาจจะเกิดจากความ
เอนเอียงในตราสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง
ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 5 กระบวนการ
(1) การรับรู้ปัญหา คือ ผู้บริโภคค้นพบว่าตนมีปัญหาที่ไม่เป็นดั่งที่ผู้บริโภคนึกคิดไว้ตาม
อุดมคติ เช่น ผิวพรรณไม่ขาวใส จึงต้องการมีสุขภาพผิวที่ดี ไร้ที่ติ
(2) การค้นหาข้อมูล คือ เมื่อผู้บริโภคทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะทําการค้นหาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น
(3) การประเมินทางเลือก คือ ผู้บริโภคมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือก ซึ่งจะคํานึงถึง
ความสําคัญหรือประโยชน์ในตัวสินค้านั้น ๆ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
คุ้มค่าหรือไม่
(4) การตัดสินใจ คือ ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีระดับความสําคัญตรงกับความต้องการ
สูงสุด มีคุณภาพตามที่ต้องการ และมีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
(5) ทัศนคติหลังซื้อ คือ เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าจริง จะประเมินประสบการณ์ในการใช้ว่า
เกิดความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ําในครั้งต่อไป
Schiffman and Kanuk (2007) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจซื้อว่า
มีขั้นตอนที่เกิดขึ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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(1) การตระหนักในความต้องการของผู้บริโภค คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของสิ่งที่
ต้องการ และสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งสามารถกระตุ้นทําให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ และการรับรู้นี้จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อผู้บริโภคมีปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ มีปัญหากับสินค้าที่เคยใช้อยู่ ซึ่งผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้า
นั้นอีกต่อไป หรือมีความต้องการสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นอยู่ โดยสินค้าใหม่เป็น
สิ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา
(2) การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) เมื่อผู้บริโภคเริ่มเห็นความสําคัญ
และความจําเป็นที่เกิดขึ้น ก็จะเริ่มหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เพื่อประเมินทางเลือก โดยการหาข้อมูล
จะขึ้นกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยหากว่าความเสี่ยงสูง ผู้บริโภคจะหาข้อมูลและการประเมินหลาย
ขั้นตอน แต่หากความเสี่ยงต่ํา ผู้บริโภคจะหาข้อมูลและประเมินทางเลือกไม่ซับซ้อนนัก
(3) ผลจากกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค (Output) เป็ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการตัดสินใจ หลังจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นที่ต้องการมาก
จากหลาย ๆ ทางเลือก
จากแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ศึกษาจะใช้การวัดการ
ตัดสินใจผ่านกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอนของ Kotler (2003) อันประกอบด้วย การตระหนักถึง
ปัญหา การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ชี้ ให้ เห็ น ประเด็ น ความแตกต่ า งของรู ป แบบของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
นําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากประเด็นความแตกต่าง
อาจมี ผลต่ อการตัดสินใจเลือ กซื้ อสิ นค้ า ซึ่ งจะเป็ นเครื่อ งมือที่ช่วยให้ ผู้ศึกษาทราบถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเอื้อต่อการออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับความแม่นยําของข้อมูลยิ่งขึ้น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
2.2.1 ความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนในด้านต่าง ๆ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
ยุบล เบ็ญ จรงค์กิ จ (2542) ได้กล่าวถึ งปั จจัยส่วนบุ คคลว่าเป็ นพฤติกรรมต่ าง ๆ ของ
มนุษ ย์ ที่เกิด ขึ้นตามแรงบั งคับจากภายนอกมากระตุ้น โดยเป็ นความเชื่ อที่ ว่าคนที่ มีคุณ สมบั ติท าง
ประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการตลาด
เนื่ อ งจากเป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ป สงค์ (Demand) ระหว่ า งผู้ บ ริ โภคและสิ น ค้ า ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยส่วนบุคคลจึงส่งผลต่อการเกิดขึ้นและลดลงของตลาดสินค้า
อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) กล่าวว่า ในการเลือกซื้อของบุคคลที่แตกต่างกัน ขึ้นกับ
การรับ อิ ท ธิพ ลกระบวนการทางจิ ต วิท ยาต่ าง ๆ ได้ แ ก่ การจู งใจ ความเข้ าใจ การรับ รู้ ความเชื่ อ
ทัศนคติ และการเรียนรู้
จากการทบทวนความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น สรุป
ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มีอิทธิพลต่อการ
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สื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งในบทวิจัยนี้ จะกล่าวถึง เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2.2 องค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544) ได้กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่สําคัญ ดังนี้
(1) อายุ การเปลี่ ย นแปลงอายุ ข องประชากรมี ค วามสํ า คั ญ โดยอายุ ที่ ม ากขึ้ น ของ
ประชากร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
(2) เพศ จํ านวนสตรี (โสดหรื อ สมรส) ในปั จ จุ บั น จํ านวนสตรี เปลี่ ย นลั ก ษณะความ
เป็นอยู่เป็นทํางานนอกบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้บทบาทของสตรีและบุรุษบางส่วนซ้ํากัน กล่าวคือ
ปัจจุบันสตรีกลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่
(3) วงจรชีวิตครอบครัว วงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้น
ของวงจรชีวิตจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
(4) การศึ ก ษาและรายได้ การศึ ก ษาของผู้ บ ริ โภคส่ งผลโดยตรงต่ อ ระดั บ รายได้ ของ
ผู้บริโภค รวมถึงระดับการศึกษาและรายได้ เป็นตัวกําหนดการใช้จ่ายของผู้บริโภค
อรุณ วิสุทพิพัฒ น์สกุล (2552) กล่าวว่า ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลดังนี้
(1) อายุ (Age) โดยที่ ค วามแตกต่ างของอายุ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า ที่
แตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นมีความยับยั้งชั่งใจในการซื้อสินค้าแปลกใหม่น้อยกว่าคนมีอายุ
(2) วงจรชีวิตของครอบครัว (Family Life Cycle Stage)
(3) อาชี พ (Occupation) เป็ นตั ว กํ าหนดความจํ าเป็ น และความต้ อ งการสิ น ค้ าและ
บริการที่แตกต่างกัน
(4) สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) เป็นตัวกําหนดอํานาจการซื้อ
สินค้า ประกอบไปด้วยรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ การออม ทรัพย์สิน หนี้สิน ความสามารถในการกู้ยืม
(5) รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) เป็นรูปแบบของการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
สิ่งที่สนใจ และความคิดเห็น ปัจจุบันมี 2 รูปแบบที่ถูกนํามาใช้คือ แบบเอไอโอ (AIO) และวีเอแอลเอส
(VASL)
(6) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) เป็ น ตั ว กํ า หนดบุ ค คลแต่ ล ะคน ว่ า จะตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีละน้อย ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
(7) แนวความคิดส่วนตัวหรือความคิดเห็นส่วนตัว (Self Concept) เป็นความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดที่บุคคลมองตนเองว่าเป็นอย่างไร และความคิดที่
บุคคลนั้นต้องการให้ผู้อื่นมองตนเองเป็นอย่างไร โดยที่ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับแนวความคิด
ส่วนตัวของเขามากที่สุด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความต้องการสินค้าที่ต่างกัน เช่น กลุ่ม
วัยรุ่นชอบซื้อสินค้าที่แปลกใหม่ สินค้าบันเทิงใจ ตรงข้ามกับผู้ใหญ่ที่มักจะไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
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(2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) การดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะ
ครอบครัว แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนมีทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความต้อ งการผลิต ภัณ ฑ์แ ละพฤติก รรมการซื้อ ที่ต่างกันไป โดยวงจรชีวิต ครอบครัวแบ่งออกเป็น
9 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 เป็นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว ไม่พักอาศัยที่บ้าน มีภาระทางด้านการเงิน
น้อย เป็นผู้นําแฟชั่น รักความสนุก สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนตัว เช่น เครื่องใช้
ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่ง ความสนใจของคนกลุ่มนี้ ได้แก่ เครื่องสําอาง ด้านการพักผ่อน บันเทิง
อุปกรณ์ในการเล่นเกม เสื้อผ้า
ขั้นที่ 2 คู่สมรสใหม่ วัยหนุ่มสาว และคู่แต่งงานที่ยังไม่มีบุตร มีสถานะด้านการเงินที่
ดี ก ว่ า ส่ ง ผลให้ มี อั ต ราการซื้ อ สู ง สุ ด สิ น ค้ า ที่ มั ก จะซื้ อ ได้ แ ก่ สิ น ค้ า ที่ มี ค วามถาวรคงทน เช่ น
ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งที่คงทนและสวยงาม
ขั้นที่ 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 1: บุตรคนเล็กต่ํากว่า 6 ขวบ มีเงินหมุนเวียน
น้อยกว่าขั้นที่ 2 สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ สินค้าที่มีความจําเป็นในครัวเรือน เช่น ยานพาหนะขนาด
ครอบครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเด็ก เช่น ยารักษาโรคเด็ก ผ้าอ้อมเด็ก รถเข็น
ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 2: บุตรคนเล็กอายุ 6 ขวบขึ้นไปและเข้าเรียน
แล้ว มี ฐานะทางการเงินดี ขึ้น มี รายได้ จากภรรยาและสามี ครอบครัวกลุ่ ม นี้ ได้ รับ อิท ธิพ ลจากการ
โฆษณาน้อย สินค้าที่ซื้อมักมีขนาดใหญ่หรือเน้นจํานวนในการซื้อ เช่น ซื้อสบู่จํานวนยกลัง ยานพาหนะ
คันที่ 2 และให้บุตรเรียนดนตรี เรียนกีตาร์
ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 3: คู่แต่งงานสูงวัยและมีบุตรที่โตแล้วอาศัยอยู่
ด้วย มีฐานะการเงินดี สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านชุดใหม่แทนของเดิม การรักษาทัน
ตกรรม แพคเกตท่องเที่ยว บ้านขนาดใหญ่ขึ้น
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรที่แยกบ้านออกไปขั้นที่ 1: บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรที่
แยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยังทํางานอยู่ มีฐานะการเงินดี สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ แพคเกต
การท่องเที่ยว ทําบุญ
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรที่แยกบ้านออกไปขั้นที่ 2: ครอบครัวที่บิดามารดามีอายุสูง
บุตรแยกออกไปอยู่บ้านอีกหลัง และหัวหน้าครอบครัวเลิกทํางานหรือเกษียณแล้ว จึงไม่ได้มีเงินเดือน
ประจํา ทําให้เงินหมุนเวียนน้อยลง สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและผลิตภัณฑ์สําหรับ
ผู้สูงอายุ
ขั้นที่ 8 บุค คลที่ อาศัยอยู่คนเดียว เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่ งเสียชีวิตหรือแยกทางกั น
และยังคงมีอาชีพและรายได้อยู่ สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ แพคเกตการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ขั้นที่ 9 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรือแยกทางกันและออกจาก
งานแล้ว กลุ่มนี้รายได้น้อย สินค้าที่มักจะซื้อ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
(3) อาชีพ (Occupation) ประเภทของอาชีพส่งผลต่อความจําเป็นและความต้องการ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
(4) รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย
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รายได้จากการออมสินทรัพย์ อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งสิ้น
(5) การศึกษา (Education) ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํา
(6) ค่ านิ ยมหรือ คุ ณ ค่ า (Value) และรู ป แบบการดํ ารงชี วิต (Lifestyle) ค่ านิ ย มหรื อ
คุณค่า (Value) หมายถึง อัตราผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนจะมีต่อสินค้า
แต่ล ะชนิ ด ไม่ เท่ ากัน และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการใช้ ชีวิต โดย
แสดงออกในรูปแบบการทํากิจกรรม การแสดงความสนใจ และความคิดเห็น
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้จําแนกกลุ่มผู้บริโภคออกตามลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ
เพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ส่งผล
ต่อการรับรู้ การตีความ และการตัดสินใจซื้อ
จากการทบทวนองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดของครอบครัว
ค่านิยมหรือคุณค่า และรูปแบบการดํารงชีวิต
จากแนวคิดดังกล่าว พบได้ว่า มีหลายแนวคิดที่ใช้ตัวแปรเหมือนกัน ผู้ศึกษาจึงได้นําปัจจัย
ดังกล่าวมาสังเคราะห์ตัวแปรให้เหมาะสมกับบริบทของผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดทาผิวกาย เพื่อใช้ในการ
สํารวจกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มาเป็นตัวแปรวัดผลการศึกษาในงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม
2.3.1 ความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม
Kotler (1994) ได้ให้ความหมายของปัจจัยทางสังคม (Social Factor) ว่า เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ได้กล่าวว่า ปั จจัยสังคมเป็ นปั จจัยที่ มาจากความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันของ
ผู้บริโภคแต่ละคน
Kotler (2003) กล่าวว่า ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วย ผลกระทบทั้งหมดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้นําทางความคิด ครอบครัว
วงจรชีวิต ระดับชั้นของสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
Walters (1978) ได้ให้ความหมายปัจจัยทางสังคมว่า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
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จากการทบทวนองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้
ว่า ปัจจัยทางสังคม หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ
2.3.2 องค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม
Kotler (1994) กล่ าวถึ งองค์ ป ระกอบของปั จ จั ย ทางสั งคม (Social Factor) โดยแบ่ ง
ลักษณะสังคมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่ม จึงต้องปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอ้างอิง
(2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัวซึ่ง
ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกันจะเลือกบริโภคสินค้าแตกต่างกัน รวมถึงการดําเนินชีวิตของแต่ละ
ครอบครัวจะมี พ ฤติกรรมการเลื อกซื้อ สินค้าต่างกั น นอกจากนี้ บุค คลในครอบครัวยังมีอิ ท ธิพ ลต่อ
ทัศนคติ ความคิด และค่านิยมของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย
(3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุ ค คลคนหนึ่ ง สามารถมี ส ถานะที่
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบทบาทและสถานะในครอบครัวหรือในที่ทํางาน เช่น
ผู้ชายสามารถมีบทบาทพ่อในครอบครัว และผู้บริหารในที่ทํางาน ดังนั้นการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจึงมี
ขึ้นกับบทบาทในบริบทนั้น ๆ ซึ่งผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของตนใน
สังคม เช่น ผู้บริหารระดับสูงพอใจที่จะใช้บริการของสายการบินที่มีชั้นนักธุรกิจ ถึงแม้จะต้องจ่ายเงิน
แพงขึ้นก็ตาม
ผู ้
ริเริม่
ผูใ้ ช ้

ผูซ
้ อื ้

การ
ตัดสินใ
จซือ้

ผูต้ ด
ั
สินใจ
ซือ้

ผูท้ มี
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อิทธิพ
ล

ภาพที่ 2.3 บทบาทและสถานะของบุคคลในการตัดสินใจซื้อ
ที่มา: พัฒนามาจาก Kotler (1994)
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จากภาพที่ 2.3 ได้นําเสนอเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของบุคคลในการตัดสินใจซื้อ
อันประกอบด้วย
(3.1) ผู้ริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลผู้ริเริ่มนึกถึงการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
(3.2) ผู้ ที่มีอิท ธิพ ล (Influence) คือ บุ ค คลผู้ที่ มีค วามคิด เห็ นที่ มีอิท ธิพ ลต่ อการ
ตัดสินใจ
(3.3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการตัดสินใจซื้อว่า
จะซื้อสินค้าอะไร ซื้อที่ไหน และซื้ออย่างไร
(3.4) ผู้ซื้อ (Buyer) คือ บุคคลผู้ที่ทําหน้าที่ในการซื้อสินค้า
(3.5) ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลผู้ที่ทําหน้าที่บริโภคหรือใช้สินค้าและบริการ
สุด าดวง เรือ งรุจิร ะ (2543) ได้ก ล่าวถึง องค์ป ระกอบของปัจ จัย ทางสัง คม (Social
Factor) โดยแบ่งลักษณะสังคมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมที่ใกล้ชิดตัวบุคคลมากที่สุด ลักษณะของผู้เลี้ยงดู
พ่อแม่ วิธีการเลี้ยงดู รูปแบบการดํารงชีวิต อาหาร ความเป็นอยู่ ที่แต่ละคนได้รับการหล่อหลอมตั้งแต่
เกิดจะค่อยๆ ซึมซับเข้าไปเป็นแบบอย่างที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งแต่ละครอบครัวมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติการรับรู้การเลือกสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกัน
(2) กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เมื่อบุคคลเติบโตขึ้นจะมีสังคมเพิ่มเติมนอกจาก
ครอบครั ว ได้ แ ก่ เพื่ อ นร่ว มงาน เพื่ อ นบ้ าน การที่ ต้ อ งเข้ ากลุ่ ม สั งคมต่ าง ๆ จะทํ าให้ แต่ ล ะบุ ค คล
พยายามปรับตัว ทําให้มีการพัฒนาในลักษณะตามอย่างบุคคลอื่นที่ตนนิยมยกย่อง ดังนั้นการใช้บุคคล
บางกลุ่มบางคนเป็นคนเสนอขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณาจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากกลุ่มอ้างอิง
(3) วัฒนธรรม (Culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจําวันของชุมชน
ใหญ่ที่แต่ละบุคคลเป็นส่วนหนึ่ง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือท้องถิ่น จะเป็นกรอบกํากับพฤติกรรมการ
แสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาถึงลักษณะของวัฒนธรรม
ประเพณีจะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของตลาดเป้าหมายได้ดีขึ้น
Kotler (2003) ได้แบ่งองค์ประกอบที่ส่งผลต่อปัจจัยทางสังคมออกเป็น 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้นําทางความคิด ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นของสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ย่อย
Walters (1978) ได้อธิบายเกี่ ยวกับองค์ ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกั บปัจจัยทางสังคม
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่
(1) กลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Reference Groups) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ศ นคติ ห รื อ
พฤติกรรมของบุคคล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1.1) กลุ่มอ้างอิงทางตรง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผู้บริโภค และมีการ
ติ ด ต่ อ กั น แบบเผชิ ญ หน้ า ซึ่ งแบ่ งเป็ น กลุ่ ม ปฐมภู มิเป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ติ ด ต่ อกั น อย่ างสม่ํ าเสมอ และ
ลักษณะของการติดต่อเป็นแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน และกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่มี
ลักษณะการติดต่อกันไม่สม่ําเสมอ และมีลักษณะแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มทางวิชาชีพ กลุ่มทาง
การค้า กลุ่มทางศาสนา เป็นต้น
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(1.2) กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม คือ เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว โดย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใฝ่ฝัน หมายถึง บุคคลที่ต้องการจะเป็นเหมือน เช่น เนตไอดอล บล็อก
เกอร์ ดารา ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นต้น และอีกกลุ่มตรงกันข้าม คือ กลุ่มไม่พึงปรารถนา คือ บุคคลที่
ค่านิยมหรือพฤติกรรมที่บุคคลอื่นปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่ต้องการจะเป็นเหมือน เช่น นักโทษ เป็นต้น
(2) ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ่มอ้างอิงทางขั้นปฐมภูมิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่าง
ยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
(3) บทบาททางสังคม (Social of Role) หมายถึง หน้าที่หรือพฤติกรรมที่ผู้บริโภคนั้น
ยึดถือ ปฏิบัติตามสถานภาพที่ได้รับ ซึ่งบทบาททางสังคมเป็นตัวกําหนดการกระทํา โดยผู้บริโภคแต่ละ
คนอาจมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน ขึ้นกับบริบทของสังคม
(4) สถานภาพ (Status) หมายถึ ง สิ่ งที่ บ่ ง บอกตํ า แหน่ งในสั ง คมของผู้ บ ริ โภค โดย
สถานภาพทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถานภาพทางสังคมโดยกําเนิด เช่น เชื้อชาติ เพศ
และสถานภาพทางสังคมที่ ได้ จากความสามารถของผู้บริโภคแต่ล ะบุคคลที่ เกิด ขึ้นจากการกระทํ า
ภายหลัง
จากการทบทวนองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม ชั้นทางสังคม และสถานภาพ
ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า องค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวเป็นปัจจัยด้านสังคมที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้า
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา
2.4.1 ความหมายของปัจจัยทางจิตวิทยา
Armstrong and Kotler (1990) กล่าวถึงปัจจัยทางจิตวิทยาว่า เป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัว
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า โดยอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือถูกกระทบจาก
ภายนอก โดยปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญ คือ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ความเชื่อ และทัศนคติ
ส่วนบุคคล
Schaffner and et al. (1998) กล่าวว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ มี ผลมาจากการเรียนรู้ ทัศ นคติ แรงจูงใจ และความรู้ของผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคเริ่มจากการ
เรียนรู้จากสื่อและบุคคลที่มีอิทธิพล ทําให้เกิดความรู้และกลายเป็นทัศนคติของผู้บริโภค และเมื่อมีแรง
กระตุ้นเกิดขึ้น ผู้บริโภคจะใช้ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ต่อไป
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวถึงปัจจัยทางจิตวิทยาว่า เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาที่
เกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการของจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ศึกษา เช่น การ
รับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรมรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้
กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวถึงปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor)
ว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า
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จากการทบทวนความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาสรุปได้ว่า ปัจจัยทาง
จิตวิทยาว่าเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคล ว่าด้วยจิตใจ กระบวนการของจิตใจกระบวนความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา
Armstrong and Kotler (1990) แบ่งองค์ประกอบปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญออกเป็น
3 อย่าง ได้แก่
(1) การรับรู้ ผู้บริโภคส่ วนใหญ่ จะมีการตอบสนองต่ อวัตถุที่มองเห็ นแตกต่างกั น อัน
เนื่องมาจากการรับรู้ของบุคคลแต่ละคน พื้นเพทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ในอดีต และแรงจูงใจของ
บุคคล ซึ่งจะทําให้เกิดการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
(2) การเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือประพฤติซ้ําในพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่ง
อาจเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งผู้บริโภคที่ใช้สินค้า
เดียวกันอาจเรียนรู้การใช้ประโยชน์คนละด้าน
(3) การจูงใจ มาสโลว์ กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่
กดดันมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยบุคคลจะมีลําดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ที่
สามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย ความต้องการของคนเราอาจจะเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ
กันหลายขั้นตอน แต่ละบุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการที่สําคัญที่สุดหรือมากที่สุดก่อน เมื่อ
บุคคลได้สิ่งที่มาบําบัดความต้องการแล้ว ความจําเป็นในสิ่งนั้นก็จะหมดไป ดังนั้นนักการตลาดจะต้อง
พยายามศึกษาถึงความต้องการในแต่ละขั้นตอนของมนุษย์ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์
และบริการของกิจการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แล้วจึงใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อจูง
ใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ โดยเรียงลําดับความสําคัญได้ ดังนี้
ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ ความต้องการด้านปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
(3.1) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
หน้าที่การงาน
(3.2) ความต้องการทางสังคม ความต้องการความรัก และการยอมรับจากคนใน
สังคม ทั้งจากในครอบครัวหรือบุคคลอื่นในสังคม
(3.3) ความต้องการการยกย่อง ความต้องการการนับหน้าถือตาจากคนในสังคม
ดังนั้นสินค้าสําหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการในลําดับขั้นนี้จะเป็นสินค้าราคาแพง
(3.4) ความต้องการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต เป็นความต้องการสูงสุดของ
แต่ ล ะบุ ค คล เช่ น ความต้ อ งการที่ จ ะทํ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งให้ สํ า เร็ จ ความต้ อ งการทํ า ทุ ก อย่ างเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง
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ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Maslow
ที่มา: Maslow (1970)
นอกจากทฤษฎีมาสโลว์แล้ว ยังมีทฤษฎีของ Kenrick (Kenrick and et al., 2010)
ที่ ไ ด้ ทํ า การปรั บ ปรุ ง Pyramid of requirement ใหม่ ให้ ทั น สมั ย กั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ แ ละความ
ต้องการที่เปลี่ยนไป โดยได้จัดเรียงความต้องการของมนุษย์จากล่างสุดถึงบนไว้ ดังนี้ ความต้องการที่
ต้องการการตอบสนองทันที ความต้องการปกป้องตนเอง ความเกี่ยวข้อง การได้รับความยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์ การดํารงเผ่าพันธุ์ และการดูแลผู้อื่น ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ของ
ผู้บริโภคเพื่อนํามาวิเคราะห์ว่า ผลิตภัณฑ์ของกิจการสามารถตอบสนองความต้องการอะไรได้บ้าง แล้ว
จึงสร้างเครื่องมือทางการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ต่อไป

ภาพที่ 2.5 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Kenrick
ที่มา: Kenrick and et al. (2010)
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) แบ่งองค์ประกอบปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological
Factor) ออกเป็น 7 ประการ ดังนี้
(1) การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการมากระตุ้นให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมในการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) การรั บ รู้ (Perception) กระบวนการที่ บุ ค คลแต่ ล ะคนมี ก ารเลื อ กประมวลและ
ตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพที่มีความหมาย หรือ กระบวนการ
ความเข้าใจ การเปิดรับ ของบุคคล
(2.1) การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Explosure)
(2.2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention)
(2.3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension)
(2.4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention)
(3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโน้มเอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดการตอบสนองหลังจากได้รับ
สิ่งกระตุ้น
(4) ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็นความนึกคิดที่บุคคลคิดว่าเป็นความจริง ซึ่งความเชื่อถือ
นี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เคยประสบหรือประสบการณ์ในอดีต
(5) ทัศนคติ (Attitudes) ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งทัศนคติเป็นสิ่งที่
ส่งผลต่อความเชื่อ และพบว่าทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
(6) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทางด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของแต่
ละบุ ค คล ซึ่ ง บุ ค ลิ ก ภาพจะทํ า ให้ เกิ ด ความแตกต่ า งในการตอบสนองต่ อ แต่ ล ะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันจะเลือกใช้สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
(7) แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง
หรือความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นในสังคมมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้แบ่งองค์ประกอบของปัจจัยทางจิตวิทยา ออกเป็น 5 องค์ประกอบ
ได้แก่
(1) การจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภคที่
มองไม่เห็ น เป็ น พลั งกระตุ้น หรือพลังผลัก ดั นที่ อยู่ภายในตัวของแต่ล ะบุ คคล ซึ่ งกระตุ้ นให้ บุค คล
กระทําหรือดําเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคลแต่ละบุคคล
หรืออาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ส่วนประสมทางการตลาด วัฒนธรรม และสังคม
(2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลทําการคัดเลือก จัดระเบียบ และ
ตีความหมายของข้อมูล เพื่อกําหนดเป็นภาพที่มีความหมายขึ้นมา
(3) การเรี ย นรู้ (Learning) การเปลี่ ย นแปลงในพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การเรียนรู้เป็น
ปัจจัยที่สําคัญของกระบวนการบริโภค เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมที่ต้องทําการเรียนรู้
เพราะแต่ละคนจะมีการรับวัฒ นธรรม ชนชั้นทางสังคม ครอบครัว เพื่อน ประสบการณ์ส่วนบุคคล
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ตลอดจนโฆษณาและสื่อต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษย์ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
(4) ทั ศ นคติ (Attitudes) เป็ น การประเมิ น ความพึ งพอใจหรื อ ไม่ พึ งพอใจของบุ ค คล
ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บริการ เป็นต้น ทัศนคติอาจจะเป็นผลจากการมีประสบการณ์
โดยตรงกับสินค้า การได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่น หรือเปิดรับจากสื่อต่าง ๆ ทัศนคติยังเป็นสิ่งที่ไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงและมี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นทั ศ นคติ นั้น ออกมา นอกจากนี้ ใน
สถานการณ์เฉพาะอย่างอาจเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติได้ ซึ่งทัศนคติ
ของผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงจํานวนความชอบ หรือความรู้สึกที่แต่ละคนมีต่อสิ่งกระตุ้น เช่น ตราสินค้า
บริษัท เป็นต้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวพันกับตัวผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคมักสร้างทัศนคติ
ขึ้นตามความเชื่อทางบวกหรือทางลบที่เคยมีต่อสถานการณ์นั้น ๆ
(5) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านจิตวิทยาและด้าน
สรีระของแต่ละบุคคลที่ทําให้บุคคลมีความแตกต่าง บุคลิกภาพเป็นแนวทางในการชี้นําพฤติกรรม และ
ยังเป็นลักษณะของผู้บริโภคแต่ละคนในการตอบสนองผ่านสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะทาง
บุคลิกภาพที่ปรากฏช่วยให้เราสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างบุ คคลแต่ละคนได้ (Hawkins,
Coney, Best, 2008) การตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละคนนั้นเกิดจากเอกลักษณ์ของแต่ละคน
ตัวแปรสําคัญในการสร้างเอกลักษณ์ คือ บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นการตอบสนองอย่างต่อเนื่องต่อสิ่งกระตุ้น
ทางสภาพแวดล้ อม มี ผลให้ บุค คลหนึ่ งแตกต่างจากอี กบุ ค คลหนึ่ ง และบุ คลิ ก ภาพนั้ นยังขึ้น อยู่กั บ
ลั ก ษณะภายในทางจิ ต วิท ยาของผู้ บ ริ โภคอี ก ด้ วย ขณะที่ Hoyer and Macinnis (1997) กล่ าวถึ ง
บุคลิกภาพว่าเป็นลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจจะเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูมาในวัยเด็ก
Schaffner and et al. (1998) ได้แบ่งองค์ประกอบของปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ เป็น 4 ประการ ได้แก่ การเรียนรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ และความรู้ของผู้บริโภค
จากการทบทวนองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
การเลือกซื้อสินค้าและบริการของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญ 4 ปัจจัย ได้แก่
การจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ
ผู้ศึกษาพบว่า องค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การจูงใจ เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคคล
อันจะทําให้ทราบถึงปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้า
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
2.5.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
Duhe (2007) กล่ าวว่า เครือ ข่ ายสังคมออนไลน์ หมายถึ ง เว็บ ไซต์ ที่ เชื่ อ มโยงผู้ ค นไว้
ด้วยกันในพื้นที่ที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างไว้ โดยเว็บไซต์เหล่านี้ได้สร้างพื้นที่บริการเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่าย เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน คลิปวิดิโอ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความสนใจร่วมกัน รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้
สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
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สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2555) ให้ คํ า นิ ย ามว่ า เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ หมายถึ ง
ระบบงาน โปรแกรม หรือเว็บไซต์ที่ทําให้มีการสื่อสาร ทั้งการรับรู้ข่าวสารและการแบ่งปันข้อมูลกับ
ผู้คนจํานวนมาก ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งานเทคโนโลยีประเภทสื่อสังคมออนไลน์ มนุษย์
สามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กันผ่านบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจน Application ต่าง ๆ เพื่อการ
พูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ และลักษณะไม่แสวงหากําไร
ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการยอดนิยมอย่าง Facebook, LINE application, Instagram, Twitter, YouTube,
LinkedIn, Google+, Pinterest, Flickr
กาญจนา แก้วเทพ (2555) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือเครือข่ายที่มีลักษณะง่าย
ต่อการเคลื่อนย้าย พกพาได้สะดวก เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกหนทุกแห่ง สามารถ
พกติดตัวไปได้ทุกสถานที่
จากการทบทวนความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า เป็นทั้งวิธีและเครื่องมือ
สื่อสารที่ใช้เป็นช่องทางการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบใหม่ที่ทําให้เกิดความสะดวกสบาย โดยสามารถสื่อสารสองทาง (Two-way communication)
ก่อให้เกิดการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยผู้ใช้สามารถ
เป็นทั้งผู้รับสาร และผู้ส่งสารได้ ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสารและ
สร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแก่ผู้ใช้งาน
2.5.2 แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นั้น ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสื่อทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเกิดขึ้นมากมาย เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่
(New Media) ซึ่งเป็นสื่อที่ผสมผสาน “ระบบโทรคมนาคม” เข้ากับ “ระบบสารสนเทศ”
Alvin Toffler (Toffler, 1980) ผู้เขียนเรื่อง “The Third Wave” ได้ทํานายผลกระทบที่
จะเกิดจากเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ คอมพิวเตอร์ว่าจะสร้างผลกระทบ
ต่ อ วิถี ชีวิ ต และวิธีคิ ด ของบุ ค คล สถาบั น ต่ าง ๆ ของสั งคม ความสั มพั นธ์ ท างการเมื อ ง วัฒ นธรรม
ครอบครัว ที่ทํางาน กลุ่มเพื่อนรูปแบบใหม่ ชุมชนแบบใหม่ ยุคสารสนเทศนี้ข้อมูลข่าวสารได้มีบทบาท
กับชีวิตของทุกคนอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น
เพื่ อ ช่ ว ยจั ด การกั บ ข้ อ มู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ งขึ้ น คอมพิ ว เตอร์ เป็ น หนึ่ งใน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ได้มี
บทบาทในการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ (Information Networks) ทํ า ให้ ค อมพิ ว เตอร์
สามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาทุกทิศทาง โดยไม่ต้องคํานึงถึง
อุปสรรคด้านเวลาและสถานที่
อิ น เตอร์ เน็ ต เป็ น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ เกิ ด ขึ้ น ใน พ.ศ. 2512 โดยโครงการป้ อ งกั น
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Department of Defence) หรือที่เรียกว่า ARPA (Advanced Research
Project Agency) ซึ่งได้สร้างเครือข่ายทดลองชื่อ “ARPAnet” เพื่อสนับสนุ นการพั ฒ นาของระบบ
คอมพิว เตอร์เครือ ข่ายของกองทัพ สหรัฐ อเมริก า เรีย กได้ว่า อิน เตอร์เน็ต ในยุค นั้น เจริญ ก้าวหน้า
ภายใต้ภาวะสงคราม และถูกนําไปใช้ในกิจการการทหารเป็นหลัก ต่อมาใน พ.ศ. 2528 อินเตอร์เน็ตก็เริ่ม
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เข้าสู่วงการศึกษา และวงการธุรกิจอินเตอร์เน็ตนั้นแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เป็นสื่อไร้พรมแดน ดังนั้น
ปริมาณผู้ใช้จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตนั้นกําลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และยังได้
กลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เชื่อมทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน (อาทิชา เมืองยม, 2547)
ผลของเทคโนโลยี การสื่ อสารอั นทั นสมั ย ส่ งผลให้ เกิดเครือข่ายสั งคมออนไลน์ ทํ าให้ โลก
แคบลงด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer–Mediated Communication)
โดยมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นที่แพร่หลายมาก เนื่องจากสามารถสื่อสารได้ฉับไว
สะดวกในการใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ภาพเสียง มีศักยภาพสูงในการสื่อสารแบบสองทาง
ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันในลักษณะโต้ตอบกันได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันหมด ซึ่งผู้ใช้นั้นสามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ ทั่ ว โลก รวมทั้ ง อิ ส ระในการใช้ สู ง เพราะว่ า มี ม าตรการในการควบคุ ม น้ อ ยมาก
อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นช่องทางการสื่อสาร เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมเข้าใช้บริการ และ
เป็ นการติด ต่อ สื่ อสารข้ ามโลก โดยไม่ ต้อ งคํ านึ งถึงความแตกต่ างของเวลาและสถานที่ บริการของ
อินเตอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ
เนื่ อ งด้ วยความสะดวกและประโยชน์ อั น มากมายมหาศาลของอิ น เตอร์ เน็ ต จึ งทํ าให้
อินเตอร์เน็ตได้รับการกล่าวว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน สื่ออินเตอร์เน็ต
นั้นเป็นเครือข่ายข้อมูลระดับโลกที่ผู้ใช้สามารถแสวงหาข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งได้โดยง่าย
เพราะมี เครือ ข่ ายเชื่ อ มโยงกั น ไว้ห มด ผู้ ใช้ ส ามารถควบคุ มข้ อ มู ล ข่ าวสารเองได้ สามารถเลื อ กรั บ
ข่าวสารที่น่าสนใจและปฏิเสธข่าวสารที่ไม่น่าสนใจได้เอง ทําให้ผู้ใช้สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารตาม
ความพอใจของตนเอง (Information on Demand) นอกจากนี้ Hoffman and Novak (1995)
พบว่าอินเตอร์เน็ตมีลักษณะของการสื่อสารแบบแสวงหาข้อมูลตามความสนใจของผู้ใช้ซึ่งต่างจากสื่อ
ประเภทอื่นที่ ส่งผ่ านข้ อมู ลข่าวสารทางเดี ยวสู่ ผู้รับจึงกล่าวได้ว่าในสื่ ออินเตอร์เน็ ตนี้ ผู้ใช้ มีอํานาจ
ควบคุมข่าวสารเองได้ ในอินเตอร์เน็ตนั้นผู้ใช้จะมีพลัง มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่าที่เคย
ได้รับจากสื่อในรูปแบบเดิม เพราะในสื่อนี้ผู้ใช้นั้นจะเป็นผู้ผลิต ผู้กระทําและผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพมากกว่าโทรทัศน์หรือสื่อที่ส่งผ่านข้อมูลทางเดียว (Passive) อื่น ๆ เพราะทําให้
ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้ต้องการได้รับและสามารถตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์
(Interactive) ได้
จากแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้ได้ทราบถึงความสําคัญ ของอินเตอร์เน็ตที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสังคมโลกและเป็นสื่อกลางที่ทันสมัย ซึ่งทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วและสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ผู้ศึกษาจึงใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นตัวแปรที่สําคัญในการศึกษา
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายที่จะนํามาศึกษาต่อไป
2.5.3 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ธิติมา ทองทับ (2560: เว็บไซต์) การแบ่งประเภทเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภทตามจุดเด่นของแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งสามารถแบ่งได้โดยสังเขป ดังนี้
(1) ประเภทเครือข่ายสังคม (Community) คือ เว็บไซต์ที่สร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและ
หาเพื่อนใหม่ สามารถส่งข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน ได้แก่ Facebook, Hi5 และ
Myspace เป็นต้น
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(2) ประเภทนําเสนอสื่อวิดีโอภาพยนตร์เพลง (Media) ได้แก่ YouTube, Ustream.tv,
Yahoo Video, Duocore.tv, Dailymotion และ Thaitube.in.th เป็นต้น
(3) ประเภทเกมออนไลน์ (Games) ที่สามารถสร้างตัวแทนในโลกเสมือนจริง ใช้ชีวิตอยู่
ในโลกออนไลน์ติดต่อสื่อสารทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้อื่น ได้แก่ Second Life, World War
Craft, Audition, Gamegum, Ragnarok และ Pangya เป็นต้น
(4) ประเภทเว็บฝากรูปออนไลน์ (Photo Management) ที่ ช่วยจัดการภาพถ่ายจาก
กล้องดิจิตอล และยังสามารถแบ่งปันรูปภาพหรือขายเชิงพาณิชย์ได้ เช่น Photobucket, Flickr เป็นต้น
(5) ประเภทเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ เพื่ อธุรกิจซื้ อ-ขาย (Commerce) ประมู ลสิ นค้ า
ออนไลน์ ได้แก่ Amazon, eBay เป็นต้น
(6) ประเภทแหล่งข้อ มูล ความรู้ (Data/Knowledge) ได้แ ก่ Wikipedia, Answers,
Zickr, Tag.in.th, Del.icio.us, Digg, Bittorrent และ Google Earth เป็นต้น
สํ า หรับ การวิจั ย ครั้งนี้ มุ่ งเน้ น ในเรื่ อ งของการศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ป ระเภท
เครื อ ข่ ายสั ง คมหรื อ ชุ ม ชนออนไลน์ (Community) และประเภทนํ า เสนอวิ ดี โอภาพยนตร์ เพลง
(Media) โดยนํากรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
2.5.4 การโฆษณาผ่าน Video Online ทางเว็บไซต์ Youube และ Facebook
พัชลีย์กานต์ คเชนทร์ชัย (2553) กล่าวว่า การทําธุรกิจโดยการโฆษณาแบบเดิมอาจจะ
กระตุ้นความสนใจจากลูกค้าได้น้อย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือความต้องการของคนใน
สังคมและวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนไปภายใต้การตลาดแบบโลกาภิวัตน์ จึงเกิดกิจกรรม
ทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น การสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ของตราสินค้า
แฟชั่นและเครื่องสําอางช่วยส่งต่อข่าวสารไปสู่สมาชิกที่ชื่นชอบตราสินค้านั้น ๆ เมื่อตราสินค้าแฟชั่น
และเครื่องสําอางมีการจัดกิจกรรมหรือมีสินค้าใหม่ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสมาชิกของตราสินค้านั้น
กาญจนา แก้วเทพ (2555) กล่าวว่า การโฆษณาออนไลน์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคให้ทันกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว ธุรกิจจึงต้องให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก
สั งคมในปั จ จุ บั น เป็ น สั งคมบริ โภคที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ น ค้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้บริโภคกับสินค้ามีหลายอย่าง คือ
(1) ความสัมพันธ์ด้านการใช้ประโยชน์หรือการให้ความพึงพอใจ เพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการทางกายภาพแบบพื้นฐานทั่วไปได้
(2) ความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับสินค้า ซึ่งล้วนเป็นความสัมพันธ์กับ
สินค้าในเชิงสัญญาทั้งสิ้น
Video Online หรื อ คลิ ป โฆษณาออนไลน์ เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ างยิ่ งใน
ปัจจุบันซึ่งไอทีมีบทบาทมากกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การใช้ Video Online ทําโฆษณาทําให้ง่ายต่อ
การสร้างความเข้าใจในสินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และยังกระตุ้นให้ลูกค้าคลิก
เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือแฟนเพจ โดยสามารถทําการตลาดออนไลน์บน 2 ช่องทางที่
สําคัญ ได้แก่
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(1) YouTube เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก YouTube เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน มีบทบาทสําคัญกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค การใช้ Video
Online ทํ า ให้ ง่ า ยในการสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร และยั ง สามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
ข้อดีของการโฆษณาสินค้าผ่าน Video Online ทางเว็บไซต์ YouTube ได้แก่
(1.1) สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือสร้างโฆษณาบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเลือกวัตถุประสงค์ของโฆษณา เช่น เพศ ช่วงอายุ หัวข้อความสนใจของ
ผู้ชม
(1.2) สามารถลงเนื้อหาโฆษณาบน Video ได้ยาวกว่า และสามารถติดตามชมตอน
ต่อเนื่องได้
(1.3) ค่าโฆษณาต่ําเมื่อเทียบกับการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
เมื่อผู้ชม Video Online ทางเว็บไซต์ YouTube มีมากขึ้น ยอดการรับชม (View)
ก็เพิ่มขึ้น สามารถทําให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักกว้างขวางได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่
ต่าง ๆ จึงเริ่มให้ความสนใจและใช้สื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์ YouTube เป็นจํานวนมาก
(2) Facebook เป็ นเว็บไซต์ บริการอินเทอร์เน็ ตรูปแบบหนึ่ งที่ จะทําให้ ผู้เล่นสามารถ
ติดต่อสื่อสารและร่วมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย ๆ กิจกรรมกับผู้ใช้เว็บไซต์ Facebook
คนอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน
Applications เสริมที่มีอยู่อย่างมากมาย
ข้อดีของการโฆษณาสินค้าผ่าน Video Online ทางเว็บไซต์ Facebook ได้แก่
(2.1) ต้นทุนต่ํากว่าการโฆษณาใน Google
(2.2) ปราศจากคู่แข่งในการโฆษณาพร้อม ๆ กัน
(2.3) เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
(2.4) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
(2.5) สร้างความภักดีให้กับตราสินค้าและองค์กร
(2.6) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง
(2.7) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการทํา SEO (Search Engine Optimization) คือ
การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในตําแหน่งที่ดีที่สุด หรือ ติดหน้าแรกของโปรแกรมค้นหา
ต่าง ๆ เช่น Google, Yahoo, Bing
(2.8) เพิ่มจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปวัตน์ เลาหะวีร์ (2553) ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ Facebook มีให้
เลือกหลายรูปแบบ เช่น จ่ายตามจํานวนครั้งที่คนคลิกลิงค์ (Cost Per Click) หรือจ่ายตามจํานวนครั้ง
ที่โฆษณานั้นปรากฏบนหน้า Facebook (Cost Per Impression)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาผ่าน Video Online ทางเว็บไซต์ YouTube และ
Facebook สรุปได้ ว่า Video Online เป็ นรูปแบบหนึ่ งของการโฆษณาออนไลน์ ที่ สร้างขึ้นมาเพื่ อ
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหม่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานระหว่างการนําเสนอสินค้าให้ข้อมูลสินค้าและ
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ซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้บริโภคเป็นผู้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองเมื่อต้องการซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้มาเป็ นแนวทางการศึก ษาและ
ออกแบบเครื่องมือสําหรับการวิจัย
2.6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
การศึก ษาเรื่อ ง “การตัด สิน ใจซื้อ ครีมกันแดดทาผิว กายของลูก ค้าในจังหวัด อุบลราชธานี”
ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดไว้ ดังนี้
ตลาดครีมกันแดดปี พ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และคาดว่าปี พ.ศ.2560 จะมีอัตรา
การเติบโตไม่ต่ํากว่าร้อยละ10 ซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการราย
ย่อยระดับเอสเอ็มอี และเซเลปแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มลงมาแข่งขันในตลาดกลุ่มครีมกันแดดมากขึ้น เพราะ
สามารถกระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและหลายช่องทาง โดยเฉพาะตลาดออนไลน์และออนแอร์
(TV SHOPPING) (บุษบง มิ่งขวัญยืน, 2560: เว็บไซต์)
แสงแดดเป็นอันตรายมาก ดังนั้นครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสําคัญ แต่ในปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องกลับให้
ความสํ าคั ญ กั บ การรั ก ษามากกว่ าการป้ อ งกั น แต่ ในความเป็ น จริ งแล้ ว การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น
แสงแดดดีกว่าการรักษา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560: เว็บไซต์)
การเลือกครีมกันแดดที่ถูกต้องให้ดูที่ค่า SPF (Sun Protection Factor) คือ ค่าความสามารถใน
การป้องกันรังสี UVB บ่งบอกถึงความสามารถในการปกป้องผิวจากการถูกเผาไหม้จากแสงแดดได้
นานเท่าไหร่ และค่า PA (Protection Grade of UVA) คือ สารที่ทําหน้าที่ปกป้องแสง UVA โดยมี
3 ระดับคือ PA+, PA++ และ PA+++ โดยครีมกันแดด แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ครีมกัน
แดดชนิดกายภาพ (Physical sunscreen) หรือแบบสะท้อนแสง จะไม่ซึมเข้าสู่ผิวหนัง เมื่อรังสียูวีมา
กระทบจะสะท้อนกลับไป ข้อดีคือ เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่าย ผิวเด็ก แต่จะมีสีขาวมากเกินไป ซึ่งดูไม่
เป็นธรรมชาติและหลุดเร็ว อาจต้องทาบ่อย ๆ อีกประเภทหนึ่งคือ ครีมกันแดดชนิดเคมี (Chemical
sunscreen) จะซึมเข้าสู่ผิว และดูดซับแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างอื่น ป้องกันไม่ให้แสงผ่านลงในชั้น
ผิวหนังได้ ผลิตภัณฑ์กันแดดหลายชนิดในท้องตลาดจึงมีทั้งสองอย่างผสมกันมากกว่าประเภทละ 2 ตัว
ขึ้นไป สําหรับสารเคมีที่อาจทําให้เกิดการแพ้ได้ง่ายที่ควรจะหลีกเลี่ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารพารา
เบนเป็นส่วนผสม จากนั้นต้องดูว่าเป็นครีมที่มีคุณสมบัติกันป้องกันน้ํา เมื่อสัมผัสกับเหงื่อจะยังคงติด
ทนทาน นอกจากนี้ อาจใช้อุปกรณ์อย่างอื่นช่วย เช่น กางร่มใส่หมวก หรือใส่เสื้อแขนยาว โดยทุกวันนี้
คนประมาณร้อยละ 60 ใช้ครีมกันแดดไม่ถูกต้อง ทําให้ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่ากับที่ระบุไว้ การทาใน
ปริมาณที่ถูกต้องคือประมาณ 2 มิลลิกรัมต่อเนื้อที่ผิวหนัง 1 ตารางเซนติเมตร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ตามที่เขียนไว้ที่ผลิตภัณฑ์ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560: เว็บไซต์)
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ครีมกันแดดมีส่วนแบ่งการตลาดและการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยในปัจจุบันมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายขึ้นจากเดิม ทั้งช่องทางหลักที่เป็นร้านขายยา
เชนร้านเพื่อสุขภาพและความงามที่มีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามา และรายเดิมขยายสาขามากขึ้น รวมถึง
ช่องทางอีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีการตอบรับดีขึ้น ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมต่างศึกษา
และหาโอกาสทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกับ
คู่แข่ง
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พัทธนันท์ รุ่งเจริญ (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน
340 คน โดยใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยผลการวิจั ย พบว่ า พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่องสําอางของลูกค้าที่เป็นสมาชิกร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่
เป็นลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ 1-2 ปี ใช้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน ไม่กําหนดวันแน่นอนในการใช้บริการ
ใช้บริการช่วง 15.01-18.00 น. ใช้เวลาครั้งละ 15-30 นาที มีค่าใช้จ่ายในการซื้อระหว่าง 101-500 บาท
มีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่เข้าสวัสดีไดเร็คเซลส์ทุกครั้ง เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางร้าน
สวัสดีไดเร็คเซลส์เนื่องจากราคาสินค้าบางประเภทถูกกว่าร้านอื่น มีการแนะนําคนรู้จักให้มาใช้บริการ
ร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ ประเภทเครื่องสําอางที่เลือกซื้อ คือ เครื่องสําอางสําหรับในหน้า และส่วนใหญ่
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํ าอางด้ ว ยตนเอง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสําอางร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์มากที่สุด คือ ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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ชาริยา ไชยานุพัทธกุล (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมทางการตลาดผู้ซื้อและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าจากร้านค้าเฉพาะอย่างด้านสุขภาพและความงาม ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อ
จํานวน 400 คน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยทฤษฎีฐานราก เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย มี
อาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด อายุระหว่าง 21-25 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-15,000 บาท และ
การศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้พบว่า ผู้ซื้อมีการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดผู้ซื้อ ซึ่งประกอบด้วย
นวัตกรรมในกิจกรรมดิจิตอล นวัตกรรมการตลาดหลายช่องทาง นวัตกรรมการออกแบบและบรรยากาศ
ภายในร้าน นวัตกรรมการจําหน่ายสินค้าภายในร้าน นวัตกรรมตัวชี้วัดการตลาดผู้ซื้อ นวัตกรรมองค์กร
ด้านการตลาดผู้ซื้อ และนวัตกรรมความร่วมมือของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในระดับมาก และให้ความสําคัญ
ต่อกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อในระดับมาก ส่วนนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
พบว่า นวั ต กรรมทางการตลาดผู้ ซื้อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ทุ ก ขั้ นตอน ยกเว้นการ
ประเมินผลหลังการซื้อ โดยนวัตกรรมการตลาดหลายช่องทางมีอิทธิพลมากที่สุดต่อขั้นตอนการรับรู้
ปัญหาและค้นหาข้อมูล ส่วนนวัตกรรมความร่วมมือของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกและนวัตกรรมการจําหน่าย
สินค้าภายในร้านมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อตามลําดับ
อัจฉราฉวี สุระบุตร (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความเชื่อมั่น
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 400 คน เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่ Scheffe ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดย
ผลการวิจัยพบว่า ด้านกลุ่มสาขาที่เรียนวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มสาขาที่เรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านรายรับเฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 5,001-8,000 บาท มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม และรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านการช่องทาง
การตลาด ด้ านบุ ค ลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ มี ความสั มพั น ธ์
ทางบวกกับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและด้านอยู่
ในระดับสูง และปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความเชื่อมั่น
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อ
ออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของผู้บริโภค ได้
แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามประสงค์ เพื่อศึกษาเนื้อหาและวิธีการสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์
3 คน ได้แก่ แพร โมเม และเอิ๊ก เอิ๊ก และการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จํานวน 400 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้มี
อิ ท ธิพ ลด้ านความงามทางสื่ อ ออนไลน์ แต่ ล ะคนจะมีเนื้ อ หาและวิธี สื่อ สารผ่ านทางสังคมออนไลน์
แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อออนไลน์ก็มีความแตกต่าง
กันออกไปด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อผู้มีอิทธิพลด้าน
ความงามทางสื่อออนไลน์ และมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแตกต่างกัน การเปิดรับข้อมูล
ของผู้ มีอิ ทธิพลด้ านความงามทางสื่อออนไลน์ อยู่ ในระดับสู ง แต่ไม่มีความสั มพั นธ์กับทั ศนคติ ของ
ผู้ บ ริ โภค การเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ของผู้ มี อิ ท ธิ พ ลด้ านความงามทางสื่ อ ออนไลน์ อ ยู่ ในระดั บ สู ง แต่ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ และทัศนคติที่มีต่อผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์เป็น
ทัศนคติที่เป็นไปในทางที่ดี ซึ่งมีผู้มีอิทธิพลด้านความงามเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ส่งผล คือ โมเม ที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของผู้บริโภค
ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้า ออนไลน์ข องผู้บ ริโภค โดยใช้แ บบสอบถามในการวิจัย จากกลุ่ม ตัว อย่า งจํา นวน 384 คน
ซึ ่ง วิ เคราะห์ ผ ลโดยใช้ ค่ า สถิ ติ Chi-Square และ Chi-Square Correlation จากการศึ ก ษาพบว่ า
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกันตามลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรส สําหรับการศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภค
ให้ความสําคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแบบจําลองพฤติกรรมผู้ซื้อที่ระบุว่าส่วน
ประสมทางการตลาดจะเป็ นตั วกระตุ้ นให้ ผู้ ซื้อ เลื อกซื้อ สินค้าหรือ บริก ารนั้ น ๆ โดยผู้บริโภคจะให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการมากที่สุด เมื่อทําการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สําหรับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ งทางด้ านผลิตภั ณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการจํ าหน่าย ด้านการ
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ส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นพนั ก งาน ด้ า นกระบวนการ และด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในบางประเด็นเท่านั้น
ภัทราวรรณ ศรีพราย (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของผู้ บ ริ โภคไทย: กรณี ศึ ก ษา Facebook โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
ประชาชนที่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ในประเทศไทย จํานวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับคุณลักษณะของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 การตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการโดยภาพรวมเห็นด้วยที่จะตัดสินใจซื้อโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r มีค่าเท่ากับ
0.746) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแสดง
ความคิดเห็น การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารโดยการโพสต์ข้อความ การรับรองตัวตนจริงของกิจการ การใช้
รูปภาพในการสื่อความหมาย และการแจ้งถึงกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สายพิณ วรรณี (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของ
ผู้บริโภค: กรณีศึกษาพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีจํานวน
385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน แบบวัด
ปัจจัยทางการตลาด แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
SPSS for Windows ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าความถี่ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสถิติ ไคว์ส แควร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า พฤติก รรมการซื้อเครื่องสํ าอางของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องสําอางตราสินค้ามิสทีน คิดเป็นร้อยละ 24.97 ใช้เวลาในการเลือกซื้อ
แต่ล ะครั้ง คือ 1 เดือนต่อครั้ง คิ ดเป็ นร้อยละ 38.44 ค่าใช้ จ่ายในการเลื อกซื้อแต่ละครั้ง คื อ 5011,000 บาทต่ อ ครั้ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 40.26 ปริ ม าณในการเลื อ กซื้ อ ครั้ ง ละ 2-3 ชิ้ น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
64.49 สถานที่ซื้อคือ ห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 24.68 เหตุผลที่ซื้อเพื่อความสวยงาม คิด
เป็นร้อยละ 25.85 ผู้มีอิทธิพลคือ สื่อโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 42.24 วิธีการซื้อโดยชําระเป็นเงินสด คิด
เป็นร้อยละ 80.22 ด้านตัวแปรปัจจัยทางการตลาดทุกด้าน ผู้ซื้อให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ปัจจัย โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ กับปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับแรก ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ส่ว นบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของผู้ บริโภคพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่งงานและรายได้ มีความสัมพันธ์กับตราสินค้าเครื่องสําอาง สถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลในการซื้อ ด้านระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อ ด้านตราสินค้า ความถี่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ปริมาณในการซื้อ สถานที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ ผู้มีอิทธิพล
และวิธีการซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง
ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ ตราสินค้าที่ซื้อ ส่วนปัจจัยการตลาดด้านบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้ออยู่ในระดับมาก จากผลการ
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติไคว์สแควร์ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สริญญา ลิมโพธิ์ทอง (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุม
น้ําหนักกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ และมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
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การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างทั่ วไปทั้ งเพศชายและเพศหญิ งทุ ก อาชี พ ที่ อ าศั ยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและมีอายุระหว่าง 20-60 ปี จํานวน 400 คน โดยผลการวิจัยพบว่า
ลักษณะประชากรของผู้ที่ใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ําหนักสามารถจําแนกได้ดังนี้
คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับต่ํา พฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพั นธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจซื้ออย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิติ และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับต่ํา และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ําหนักมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับต่ํา
กัณภร ยั่งยืน (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางทางระบบอินเตอร์เนต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องสําอาง
ทางระบบอิน เทอร์เ น็ต จํา นวน 385 คน สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ การทดสอบที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภค
ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจเครื่องสําอางทางระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ระดับแรก คือ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางทางระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การรับรู้ปัญหา การตัดสินใจ การประเมินทางเลือก ทัศนคติ และการ
ค้นหาข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีอิ ทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางทางระบบอินเทอร์เน็ ตอย่างมี
นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบด้ ว ย ด้ านสิ น ค้ า ด้ าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 58.80
วิลาสินี สงวนวงษ์ (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ซึ่งได้ผสมผสาน
วิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษาผลการวิจัย 2 วิธี ทั้งแบบเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอ
ข่าวสารเครื่องสําอางของกูรูความงาม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยรวมของการรับรู้ข่าวสารการตลาดเครื่องสําอางของคนรุ่นใหม่ผ่านกูรู
ความงาม ซึ่งใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 17 – 34 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และสถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา
การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยความแปรปรวนทางเดียว (ONEWAY ANOVA) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหความสัมพั นธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะทางประชากร ซึ่งประกอบด้วย อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ มีการรับรู้ข่าวสาร
และการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การ
รับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่านกูรูความงามอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ํามาก
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ศิริลักษณ์ หนูทอง (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดเป็นเพศหญิง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนวัยทํางานกลุ่มละ 25 คน รวมเป็น 50 คน ประชากร
อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วิธีวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบไม่กําหนดคําตอบ
ล่วงหน้า ตอบตามความพึงพอใจโดยครอบคลุมความคิดเห็น การให้ความสนใจต่อองค์ประกอบการ
ออกแบบสื่อโฆษณาทางสื่อในเรื่องของข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเรื่องเล่าจากผู้ใช้จริง และการ
ให้ความสนใจพรีเซนเตอร์ การแสดงราคา ภาพผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้โทนสี และทําการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบไขว้ โดยให้ผลลัพธ์ในรูปของ
chi square ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับที่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความ
สนใจ ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ และการแสดงราคาบนสื่อสิ่งพิมพ์ และ
กลุ่มคนวัยทํางานค่อนข้างจะไม่เชื่อถือเรื่องเล่าและภาพรีวิว กลุ่มนักศึกษาจะให้ความสนใจภาพรีวิว
มากกว่า ในส่วนของการให้ความสนใจส่วนลด กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจอยู่สูงมาก พรีเซนเตอร์ กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจพรีเซนเตอร์หน้าตาดีทั่วไปมากกว่าดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียง ในเรื่องของสีที่ใช้
ในการออกแบบแผ่นพับ กลุ่มตัวอย่างสนใจโทนเย็นมากกว่าโทนร้อน
ชุติมา นาคโต (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การเปิดรับและการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภท
บํารุงผิวขาวผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ ซื้อ เครื่อ งสําอางประเภทบํ ารุงผิวขาวจากสื่ อวิดีโอ
ออนไลน์ โดยการเลือกตัวอย่างแบบอาสาสมัคร จํานวน 400 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมสื่อวิดีโอออนไลน์จากโทรศัพท์
มือถือ/สมาร์ทโฟน โดยรับชมในช่วงเวลา 06:01 – 09:00 น. มากที่สุด และรับชมที่ทํางาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความบันเทิง รับชมสื่อโฆษณา และการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภท
บํารุงผิวขาวผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการ การประเมินทางเลือก ค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมสื่อวิดีโอออนไลน์ และการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ในการเปิดรับชม และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความต้องการ และการหา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทบํารุงผิวขาวผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรภัทร ปริญญาพรหม (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกับผู้
ทรงอิทธิพลบนสื่ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ทรง
อิ ท ธิ พ ลประเภทดาราผู้ มี ชื่อ เสี ย ง (Celebrity) และผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ าน (Expert) มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุดบนสื่อออนไลน์หมวดมัลติมิเดีย (Multimedia) ผู้เขียนวิจารณ์สินค้าบริการ
(Reviewer) และผู้ให้ความเห็นเพื่อ ปรับปรุงสินค้าและบริก าร (Customer Complain) มีผ ลต่อ
การตัด สินใจซื้อ สินค้ามากที่สุดบนสื่อออนไลน์หมวดการรีวิว/แสดงความคิดเห็น (Reviews and
Opinions)
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นฤมล รอดเนียม (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทความ
งานผ่านการแนะนําของบล็อกเกอร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่ออ่านหรือรับชมสินค้าประเภทความงามผ่านการแนะนําของบล็อก
เกอร์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเพราะรูปแบบการนําเสนอสินค้าน่าสนใจ
และเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุงรักษาผิวหน้าทั่วไปมากที่สุด ซึ่งปัจจัยการแนะนําสินค้า
ประเภทความงามของบล็อกเกอร์ โดยภาพรวมผู้บริโภคเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเห็นด้วยกับปัจจัย
ด้านบล็อกเกอร์มากที่สุด
ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน
Video Online ของผู้หญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t- test และนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One-way
ANOVA และสถิติ Least Significant Difference (LSD) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่นิยมซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online
มากที่สุด ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท พฤติกรรม
การใช้ Video Online ของผู้หญิ งวัยทํางานในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่ เปิด รับชมเว็บไซต์
Facebook ต่ํากว่า 5 ครั้งในแต่ละเดือน มีประสบการณ์การใช้ Video Online 4 ปีขึ้นไป ซึ่งจะใช้งาน
หลัง 20.00 น. โดยจะใช้งานที่บ้าน รูปแบบเนื้อหาใน Video Online ที่พบบ่อยที่สุดคือ เนื้อหาเชิญ
ชวนเข้าร่วมเป็นแฟนคลับหรือกดไลค์ ส่วนเนื้อหาใน Video Online ที่สนใจมากที่สุด คือ แสดงความ
เชื่อถือของผู้ผลิต เนื้อหาใน Video Online ที่พอใจมากที่สุดคือ การสาธิตวิธีการใช้เครื่องสําอางและ
ผู้บริโภคจะสนใจโฆษณาเครื่องสําอางผ่าน Video Online หากแสดงมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางที่
ชัดเจน วิธีการนําเสนอของสื่อผ่าน Video Online พบว่า ผู้หญิ งวัยทํางานในกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่สนใจวิธีการนําเสนอภาพที่มีความคมชัดมากที่สุด ส่วนวิธีการนําเสนออื่น ๆได้แก่ โทนสี ข้อความ
ประกอบ เสี ย งดนตรีประกอบ และระยะเวลาในการนํ าเสนอผ่ าน Video Online ไม่ มีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยทํางานแต่อย่างใด
กิตติญา แสนเจริญ (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหน้าของ
สตรีวัยสี่สิบปีขึ้นไปในภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจประชากร คือ สตรีที่ซื้อและใช้ครีมบํารุง
ผิวหน้ า อายุ 40 ปีขึ้นไปในภาคตะวันออก 7 จังหวัดที่ ไม่ ทราบจํานวนที่แน่นอน จํานวน 400 คน
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยจํากัดเขตอําเภอเมือง อําเภอที่มีการใช้จ่ายสูงและสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า (1) แรงจูงใจในการซื้อครีม
บํารุงผิวหน้าของสตรีวัยสี่สิบปีขึ้นไปอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อ
ผลิตภัณฑ์ลดจุดตําหนิ ประเภทเครื่องสําอาง ต้องการเห็นผลลัพธ์ของครีมภายใน 30 วัน ตราสินค้า
โอเลย์ถูกเลือกเป็นตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ บรรจุภัณฑ์ขนาดกลาง (2) ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง
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โดยหาข้อมูลจากโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยจะซื้อหลังจากครีมที่ใช้อยู่หมด ช่องทางเคาท์เตอร์ โดยซื้อ
แยกชิ้นตามปัญหาผิว 30 วันต่อครั้ง ครั้งละ 2 ชิ้น ราคามากกว่า 500 บาทแต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2 รายการต่อครั้ง (3) แรงจูงใจด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ และแรงจูงใจด้านสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหน้าของสตรีวัย 40 ปีขึ้นไปในภาค
ตะวันออกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปรเมษฐ์ สุทธิวงษ์ (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่อ งสํ าอางเพื่ อ บํ ารุ งรั ก ษาผิ ว ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม พบว่า นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ นักศึกษาที่อายุน้อยกว่ามีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิว
ในระดั บ ที่ ต่ํ า กว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ อ ายุ ม ากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ร ายได้ สู ง กว่ า จะมี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิวมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเพื่อ
บํารุงรักษาผิวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณภร กุลวัฒนะเดชา (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัด สินใจซื้ อของผู้ซื้อสินค้ าผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ ดูแลผิวแบรนด์ตรีสรา ในจังหวัด
นครปฐมโดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสํ า รวจกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บ ริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต รี ส รา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ รวม 370 ตัวอย่าง เพื่อนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติที
วิเคราะห์ความแปรปรวนและสมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการขายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลให้ระดับการตัดสินใจของผู้ใช้สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้านความรู้
ความเข้าใจในตัวสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับการ
ตัดสินใจมากกว่าเพศชาย และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ฐนิตา ตู้จินดา (2559) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง
นําเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การ
วิเคราะห์แบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม
การวิ เคราะห์ เชิ งอนุ ม าน (Inferential statistics) การทดสอบเชิ งเปรี ยบเที ย บปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลที่
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางนํ า เข้ า จากประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยบู รพาหรือไม่ และปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสํ าอางนํ าเข้าจากประเทศ
กลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test
และวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว One-way ANOVA การทดสอบองค์ ป ระกอบการตลาด
สามารถพยากรณ์การเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาโดยการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติความถดถอย (Multiple regression analysis) ผลการศึกษา
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี และรายได้
50,001-10,000 บาท ที ่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื ้อ เครื่อ งสํ า อางนํ า เข้า จากประเทศ
กลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเข้า
จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกันพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรม
การเลื อ กสิ น ค้ า ประเภทบํ า รุ ง ผิ ว พรรณ (Skin care) และสถานที่ ซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางส่ ว นใหญ่ คื อ
ห้างสรรพสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียน ปัจจัยด้าน
องค์ ประกอบการตลาดพบว่า ด้ านสื่ อสั งคมออนไลน์ และด้านการส่ งเสริมการตลาด มี ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
จากการทบทวนงานวิจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทเครื่องสําอาง ทําให้พบว่า
ตัวแปรต้นปัจจัยส่วนบุคคลมีคะแนนสูงที่สุด รองลงมาที่เป็นตัวแปรที่นํามาวิจัยคือ ส่วนประสมทาง
การตลาด (4P's) และส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7P's) นอกจากนี้ ตัวแปรต้นที่
น่ าสนใจและแต่ ยั งไม่ มี ก ารศึ ก ษาอย่ างลึ ก ซึ้ ง ได้ แ ก่ ปั จ จั ย สื่ อ สั ง คมทางการตลาดออนไลน์ เช่ น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มอ้างอิงที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ศึกษาจึงได้สนใจและกําหนดตัวแปรจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้มาพัฒนาและสังเคราะห์ตัวแปรต้นที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ทาผิว กาย ได้ แ ก่ ปั จ จั ยส่ วนบุ ค คล ปั จ จั ยทางสั งคม ปั จ จั ยทางจิ ต วิ ท ยา และปั จจั ย สื่ อ สั งคมทาง
การตลาดออนไลน์

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
มีวิธีการดําเนินวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้อง
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 ประชากร หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้ครีมกันแดดทาผิวกาย จังหวัดอุบลราชธานี
3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้ครีมกันแดดทาผิวกาย จังหวัดอุบลราชธานี
แต่ไม่สามารถทราบจํานวนที่แน่นอนได้ จึงใช้วิธีการคํานวณตามแนวทางของ Cochran (1997) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังนี้
สูตร

n=

P(1-P)Z2
e2

(3.1)

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้ศึกษากําลังสุ่ม 0.50
Z แทน ระดับ ความเชื่อ มัน ที่ผู้ศ ึก ษากํ า หนดไว้ Z มีค่า เท่า กับ 1.96 ที่ร ะดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
e แทน ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% (0.05)
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แทนค่า
n=

(.5)(1-.5)(1.96)2
0.52

n = 384.16
n ≈ 385 คน
ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 500 ชุด และได้รับกลับคืน
476 ชุด ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 419 ชุด ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงใช้แบบสอบถาม
419 ชุดดังกล่าวในการศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ 4 ซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่คํานวน
ได้จํานวน 385 คน ซึ่งถือว่าจํานวน 419 คน เป็นสัดส่วนที่เป็นไปตามมาตรฐานทางสถิติ (สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์, 2557)
3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ก ารเก็บแบบสอบถามโดยวิธีก ารสุ่มตัว อย่างโดยไม่อิง ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือในการวิจัย ครั้ง นี้ ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) สร้า งตามวัต ถุป ระสงค์และ
กรอบแนวความคิดที่กําหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่มีประสบการณ์ใช้ครีมกันแดดทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานี
มีลักษณะแบบตัวเลือก จํานวน 5 ข้อ โดยเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาด
ออนไลน์ โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมด 3 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem recognition)
การหาข้อมูล (Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ
(Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

40
3.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามลําดับดังนี้
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทาง
จิตวิทยา ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
3.3.2 นําผลของการศึกษาตามข้อ 3.3.1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน
โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานในการวิจัย
3.3.3 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นมาตามกรอบแนวความคิด แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาที่จะทําการ
สํารวจ จากนั้นนํามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแนะนํา และทําการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence)
3.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระแนะนํา แล้ว
นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย
3.3.5 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญ จากนั้ น นํ า เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระอีกครั้ง
3.3.6 การทดสอบแบบสอบถาม
3.3.6.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้ใช้ครีมกันแดดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน
3.3.6.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัด (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.50
ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2557) โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม
ตัวแปร
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยทางจิตวิทยา
ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
การตัดสินใจซื้อ
รวมทั้งหมด

จํานวนข้อ
ค่าดัชนีความ
คําถาม (ข้อ) สอดคล้อง (IOC)
5
4
3
16
28

1.00
1.00
0.89
1.00
0.97

ค่าความ
น่าเชื่อถือ
(Reliability)
0.572
0.527
0.770
0.753
0.804
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จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากคําถาม 28 ข้อ โดยแยก
ตามปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อฯ
มีค่าเท่ากับ 1.00, 1.00, 0.89 และ 1.00 ตามลําดับ โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.97 และค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบั ด หรื อ ค่ าความน่ าเชื่อ ถือ แต่ ละปั จจัยเท่ากับ 0.572, 0.527, 0.770 และ 0.753
ตามลํ า ดั บ โดยรวมเท่ า กั บ 0.804 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นเบื้ อ งต้ น ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ว่ า
แบบสอบถามนี้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่
มีประสบการณ์ใช้ครีมกันแดดทาผิวกาย จังหวัดอุบลราชธานี
3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์
เอกสาร ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.5 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม มีแนวทางในการวิเคราะห์และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ โดยแบ่งได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคม
ทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูก ค้าในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทําการวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดค่าน้ําหนัก
ตัวเลขตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การใช้ส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
5
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3
หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
จากนั้นนําคะแนนที่ได้ไปทําการคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยมาก
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี 2 ตัวแปรจะทําการวิเคราะห์
โดยวิธี t-Test และการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี 3 ตัวแปรขึ้นไป จะทําการวิเคราะห์
โดยวิธี F-Test (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อ
สังคมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Correlation
Coefficient) และวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้ (ปวีณา คําพุกกะ, 2557)
ขนาดความสัมพันธ์
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ขนาดความสัมพันธ์
0.01 – 0.30
มีความสัมพันธ์กันต่ํามาก
0.31 – 0.50
มีความสัมพันธ์กันต่ํา
ขนาดความสัมพันธ์
ขนาดความสัมพันธ์
0.51 – 0.70
มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
ขนาดความสัมพันธ์
0.71 – 0.90
มีความสัมพันธ์กันสูง
ขนาดความสัมพันธ์
0.91 – 1.00
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.6.1.1 ร้อยละ (Percentage)
3.6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ได้แก่
3.6.2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence)
3.6.2.2 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach Alpha)
3.6.3 สถิติทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่
3.6.3.1 t – Test
3.6.3.2 F – Test
3.6.3.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)
3.6.3.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ ครี ม กั น แดดทาผิ ว กายของลู ก ค้ า ในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ และ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 419 คน มีผลการวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 419 คน โดยศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายผลข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม

จํานวน (คน)
153
249
17
419

ร้อยละ
36.52
59.43
4.05
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ ส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิ งจํานวน 249 คน (59.43%) รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 153 คน
(36.52%) และเพศทางเลือก จํานวน 17 คน (4.05%)
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากว่า 26 ปี
26 - 30 ปี
31 - 40 ปี
มากกว่า 41 ปี
รวม

จํานวน (คน)
54
154
138
73
419

ร้อยละ
12.89
36.75
32.94
17.42
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ ส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอายุ 26 - 30 ปีจํานวน 154 คน (36.75%) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 31-40 ปี
จํานวน 138 คน (32.94%) กลุ่มอายุมากกว่า 41 ปี จํานวน 73 คน (17.42%) และกลุ่มต่ํากว่า 26 ปี
จํานวน 54 คน (12.89%)
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่
รวม

จํานวน (คน)
296
108
15
419

ร้อยละ
70.64
25.78
3.58
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพ
ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ส ถานภาพโสดมากที่ สุ ด จํ า นวน 296 คน (70.64%) รองลงมาคื อ
สถานภาพสมรสจํานวน 108 คน (25.78%) และสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จํานวน 15 คน
(3.58%)
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
24
395
419

ร้อยละ
5.73
94.27
100

45
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 395 คน
(94.27%) และต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 24 คน (5.73%)
ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้านค้า
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
25
71
137
171
15
419

ร้อยละ
5.97
16.95
32.70
40.81
3.58
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 171 คน (40.81%) รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
บริษัท/ห้าง/ร้านค้า จํานวน 137 คน (32.70%) อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน
(16.95%) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 25 คน (5.97%) และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 15 คน (3.58%)
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ํากว่า 30,000 บาท
30,000 ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
177
242
419

ร้อยละ
42.24
57.76
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จํานวน 242 คน (57.76%)
และรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จํานวน 177 คน (42.24%)
4.1.2 ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
การประมวลผลข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และ
ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ของลูกค้าที่มีประสบการณ์ซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ในจังหวัด
อุบลราชธานีจํานวน 419 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และ
ปัจจัย สื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทา
ผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวม
ปัจจัย
1. ปัจจัยทางสังคม
2. ปัจจัยทางจิตวิทยา
3. ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์

ค่าเฉลี่ย
(x)
2.94
4.24
3.45

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.74
0.65
0.75

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เมื่อจําแนกผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ได้แ ก่ ปัจ จัยทางจิต วิท ยา (x = 4.24, SD = 0.65) และปัจจัย ที่มีร ะดับ ความคิด เห็น อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ (x = 3.45, SD = 0.75) และปัจจัยทางสังคม
(x = 2.94, SD = 0.74)
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยทางสังคม
1. ลูกค้าจะรับฟังความคิดเห็นของคนใน
ครอบครัวเกี่ยวกับครีมกันแดดฯ
2. ลูกค้าเชื่อในคุณภาพของครีมกันแดดฯ จากที่
เพื่อนแนะนํา
3. ลูกค้าสามารถถูกโน้มน้าวจากบิวตี้บล็อกเกอร์
ในทุกครั้งที่ฟังและชม
4. ลูกค้าจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับครีม
กันแดดฯ กับเพื่อนร่วมงานเสมอ
5. ลูกค้าจะให้ความสนใจในครีมกันแดดฯ ที่ดารา
ที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์
รวม

3.04

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
1.25

ปานกลาง

3.38

0.97

ปานกลาง

3.03

1.17

ปานกลาง

2.86

1.23

ปานกลาง

2.41

1.15

น้อย

2.94

0.74

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย
(x)

แปลผล
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จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x = 2.94, SD = 0.74) และเมื่อจําแนกผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นรายข้อ พบว่า ใน
แต่ล ะข้อ มีร ะดับ ความคิด เห็น อยู่ในระดับ น้อ ยถึง ปานกลาง โดยข้อ ที่มีร ะดับ ความคิด เห็น อยู่ใ น
ระดับปานกลาง ได้แก่ เพื่อน (x = 3.38, SD = 0.97) ครอบครัว (x = 3.04, SD = 1.25) บิวตี้
บล็อ กเกอร์ (x = 3.03, SD = 1.17) และเพื่อนร่วมงาน (x = 2.86, SD = 1.23) และข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับน้อยคือ พรีเซนเตอร์ (x = 2.41, SD = 1.15)
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี

1. ลูกค้าถูกจูงใจว่าการมีสุขภาพผิวที่ดี ทําให้มี
บุคลิกภาพที่ดี
2. ลูกค้ารับรู้ถึงข้อดีของการทาครีมกันแดดฯ
อย่างถูกต้อง

4.51

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.75

4.01

0.93

มาก

3. ลูกค้ามีความเชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงที่มีผิวสวย
ทาครีมกันแดดฯ เป็นประจํา
4. ลูกค้ามีทัศนคติว่าการใช้ครีมกันแดดฯ จะช่วย
ปกป้องผิวหนังได้
รวม

3.99

0.99

มาก

4.43

0.73

มากที่สุด

4.15

0.65

มาก

ปัจจัยทางจิตวิทยา

ค่าเฉลี่ย
(x)

แปลผล
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดั บมาก (x = 4.15, SD = 0.65) และเมื่อ จําแนกผลการวิเคราะห์ อ อกมาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ในแต่ละข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยข้อที่มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ลูกค้าถูกจูงใจว่าการมีสุขภาพผิวที่ดี ทําให้มีบุคลิกภาพที่ดี (x = 4.51, SD = 0.75)
ลูกค้ามีทัศนคติว่าการใช้ครีมกันแดดฯ จะช่วยปกป้องผิวหนังได้ (x = 4.43, SD = 0.73) และข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ลูก ค้ารับรู้ถึงข้อดีของการทาครีมกันแดดฯ อย่างถูกต้อง
(x = 4.01, SD = 0.93) และลูกค้ามีความเชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงที่มีผิวสวยทาครีมกันแดดฯ เป็นประจํา
(x = 3.99, SD = 0.99)
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
1. ลูกค้าคิดว่าโฆษณารูปแบบวิดีโอทําให้ลูกค้า
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
2. ลูกค้าคิดว่าวิดีโอที่มีจํานวนผู้เข้าชม (view)
และการโต้ตอบ (comment) มาก มีความ
น่าเชื่อถือ
3. ลูกค้าคิดว่าสินค้าที่ผ่านการรีวิวบน Facebook
และ Youtube ดูน่าซื้อ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(x)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

แปลผล

3.73

0.90

มาก

3.42

0.94

ปานกลาง

3.21

0.95

ปานกลาง

3.45

0.75

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาด
ออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45, SD = 0.75) และเมื่อจําแนกผลการวิเคราะห์
ออกมาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ลูกค้าคิดว่าโฆษณารูปแบบ
วิดีโอทําให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจน (x = 3.73, SD = 0.90) และข้อที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ลูกค้าคิดว่าวิดีโอที่มีจํานวนผู้เข้าชม (view) และการโต้ตอบ (comment) มาก
มีความน่าเชื่อถือ (x = 3.42, SD = 0.94) และลูกค้าคิดว่าสินค้าที่ผ่านการรีวิวบน Facebook และ
Youtube ดูน่าซื้อ (x = 3.21, SD = 0.95)
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
1. การตระหนักถึงปัญหา
2. การหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(x)
4.42
3.39
4.26
2.85
3.66
3.71

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.70
0.94
0.57
0.74
0.76
0.50

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็น ว่า ระดับ ความคิด เห็น เกี่ยวกับ ด้า นการตัด สิน ใจซื้อ
ครีม กัน แดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.71,
SD = 0.50) โดยขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก ได้แก่ การตระหนัก
ถึงปัญหา (x = 4.42, SD = 0.70) รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก (x = 4.26, SD = 0.57)
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (x = 3.66, SD = 0.76) และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญปานกลางคือ การหาข้อมูล (x = 3.39, SD = 0.94) และการตัดสินใจซื้อ (x = 2.85,
SD = 0.74)
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีด้านการตระหนักถึงปัญหา
การตระหนักถึงปัญหา

ค่าเฉลี่ย
(x)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับ

1. ลูกค้าตระหนักถึงความสําคัญของการทาครีมกัน
แดดฯ เพื่อป้องกันผิวไหม้

4.33

0.83

มาก

2. ลูกค้ารู้สึกว่าแสงแดดที่รุนแรง ณ ปัจจุบันนี้
ส่งผลให้ผิวคล้ําขึ้น

4.52

0.77

มากที่สุด

4.42

0.70

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (x = 4.42, SD = 0.70) โดยขั้น ตอนการตระหนัก ถึงปัญ หาที ่ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากที่สุด คือ ลูกค้ารู้สึกว่าแสงแดดที่รุนแรง ณ ปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ผิวคล้ําขึ้น (x = 4.52,
SD = 0.77) และขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากคือ ลูกค้า
ตระหนักถึงความสําคัญของการทาครีมกันแดดฯ เพื่อป้องกันผิวไหม้ (x = 4.33, SD = 0.83)
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนการหาข้อมูล
การหาข้อมูล
1. ลูกค้าจะสอบถามข้อมูลสินค้าจากพนักงานขาย
ณ จุดขายก่อนตัดสินใจซื้อ
2. ลูกค้าได้ค้นหาข้อมูลเครื่องสําอางต้องห้ามจาก
หน่วยงาน อย. ก่อนตัดสินใจซื้อ
3. ลูกค้าจะขอทดสอบสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(x)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับ

3.55

1.09

มาก

3.13

1.34

ปานกลาง

3.48
3.39

1.21
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการหาข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x = 3.39, SD = 0.94) โดยขั้นตอนการหาข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก
คือ ลูกค้าจะสอบถามข้อมูลสินค้าจากพนักงานขาย ณ จุดขายก่อนตัดสินใจซื้อ (x = 3.55, SD = 1.09)
และขั้นตอนการหาข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับปานกลาง คือ ลูกค้าจะขอทดสอบ
สินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ (x = 3.48, SD = 1.21) และลูกค้าได้ค้นหาข้อมูลเครื่องสําอางต้องห้าม
จากหน่วยงาน อย. ก่อนตัดสินใจซื้อ (x = 3.13, SD = 1.34)
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนการประเมินทางเลือก
การประเมินทางเลือก
1. ลูกค้าได้ประเมินความน่าเชื่อถือของตราสินค้า
ก่อนซื้อ
2. ลูกค้าได้พิจารณาระดับ SPF และ PA ของครีม
กันแดดฯ ก่อนซื้อ
3. ลูกค้าได้ประเมินว่าส่วนผสมของครีมกันแดดฯ
ต้องมีความปลอดภัย
4. ลูกค้าได้พิจารณาความสามารถในการกันน้ําของ
ครีมกันแดดฯ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(x)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับ

4.29

0.73

มาก

4.55

0.69

มากที่สุด

4.28

0.89

มาก

3.90

0.95

มาก

4.26

0.57

มาก
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จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนการประเมินทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก (x = 4.26, SD = 0.57) โดยขั้ น ตอนการประเมิ น ทางเลื อ กที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากที่สุดคือ ลูกค้าได้พิจารณาระดับ SPF และ PA ของครีมกันแดดฯ ก่อนซื้อ (x = 4.55,
SD = 0.69) และขั้นตอนการประเมินทางเลือกที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับมาก ได้แก่
ลูกค้าได้ประเมินความน่าเชื่อถือของตราสินค้าก่อนซื้อ (x = 4.29, SD = 0.73) ลูกค้าได้ประเมินว่า
ส่ วนผสมของครีมกั นแดดฯ ต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย (x = 4.28, SD = 0.89) และลู ก ค้ าได้ พิ จารณา
ความสามารถในการกันน้ําของครีมกันแดดฯ (x = 3.90, SD = 0.95)
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อ
1. ลูกค้าตั้งใจเจาะจงหาซื้อครีมกันแดดฯ
2. ลูกค้าตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ เพราะถูก
พนักงานขายกระตุ้น
3. ลูกค้าตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ เพราะเห็น
กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้า
4. ลูกค้าซื้อครีมกันแดดฯ เพราะบังเอิญเห็น
รวม

4.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.97

2.35

1.06

น้อย

2.86

1.19

ปานกลาง

2.17
2.85

1.09
0.74

น้อย
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย
(x)

ระดับ
มาก

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x = 2.85, SD = 0.74) โดยขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
มาก คือ ลูกค้าตั้งใจเจาะจงหาซื้อครีมกันแดดฯ (x = 4.00, SD = 0.97) และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับปานกลาง ได้แก่ ลูกค้าตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ เพราะเห็น
กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การขายของร้ า นค้ า (x = 2.86, SD = 1.19) และด้ า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญระดับน้อย ได้แก่ ลูกค้าตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ เพราะถูกพนักงานขาย
กระตุ้น (x = 2.35, SD = 1.06) และลูกค้าซื้อครีมกันแดดฯ เพราะบังเอิญเห็น (x = 2.17, SD = 1.09)
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ
ค่าเฉลี่ย
(x)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับ

1. หากครีมกันแดดฯ ที่ลูกค้าใช้อยู่หมด ลูกค้า
จะกลับมาซื้อตราสินค้าเดิมอีกครั้ง

4.02

0.91

มาก

2. ลูกค้าจะแนะนําให้คนอื่นมาซื้อครีมกันแดดฯ
ตราสินค้าที่ลูกค้าใช้

3.77

0.98

มาก

3.17

1.02

ปานกลาง

4.02

0.91

มาก

พฤติกรรมหลังการซื้อ

3. เมื่อมีคนให้ความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับ
ครีมกันแดดฯ ที่ลูกค้าใช้อยู่ ลูกค้าจะพยายาม
อธิบายปรับความเข้าใจ
รวม

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก (x = 4.02, SD = 0.91) โดยขั้ น ตอนพฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมาก ได้แก่ หากครีมกันแดดฯ ที่ลูกค้าใช้อยู่หมด ลูกค้าจะกลับมาซื้อตราสินค้าเดิมอีกครั้ง
(x = 4.02, SD = 0.91) และลูก ค้าจะแนะนําให้ค นอื่นมาซื้อ ครีม กันแดดฯ ตราสินค้า ที่ลูก ค้าใช้
(x = 3.77, SD = 0.98) และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับ
ปานกลาง คือ เมื่อมีคนให้ความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับครีมกันแดดฯ ที่ลูกค้าใช้อยู่ ลูกค้าจะพยายาม
อธิบายปรับความเข้าใจ (x = 3.17, SD = 1.02)
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลการต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิว
กายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน โดยจําแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ
เพศ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.56
99.94
102.50

df
2
416
418

MS
1.28
0.24

F-test

p-value

5.33

0.01*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.17 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายแตกต่างกัน
โดยมีค่า F เท่ากับ 5.33 และมีค่า sig เท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีม
กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ
อายุ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.75
101.75
102.50

df
3.00
415.00
418.00

MS
0.25
0.25

F-test

p-value

1.02

0.38

จากตารางที่ 4.18 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายแตกต่างกัน
โดยมีค่า F เท่ากับ 1.02 และมีค่า sig เท่ากับ 0.38 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามอายุ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.93
101.57
102.50

df
2.00
416.00
418.00

MS
0.46
0.24

F-test

p-value

1.90

0.15
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จากตารางที่ 4.19 สถานภาพที่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ ครีม กัน แดดทาผิว กาย
แตกต่างกัน โดยมีค่า F เท่ากับ 1.90 และมีค่า sig เท่ากับ 0.15 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามสถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย
3.67
3.72

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.54
0.45

t-test

df

p-value

0.28

24.03

0.78

จากตารางที่ 4.20 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทา
ผิวกายแตกต่างกัน โดยมีค่า t เท่ากับ 0.28 และค่า sig เท่ากับ 0.78 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดดทาผิวไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุค คล จําแนกตามอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ การตัด สินใจซื้อ
ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.22
101.28
102.50

df
4.00
414.00
418.00

MS
0.31
0.24

F-test

p-value

1.25

0.29

จากตารางที่ 4.21 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายแตกต่าง
กัน โดยมีค่า F เท่ากับ 1.25 และมีค่า sig เท่ากับ 0.29 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐ านที่ 1.6 ปัจ จัย ส่ว นบุค คล จํา แนกตามรายได้เฉลี่ย ต่อ เดือ นที่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ตามตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ํากว่า 30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย
3.72
3.71

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51
0.49

t-test

df

p-value

0.07

417

0.95

จากตารางที่ 4.22 รายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ นที่แ ตกต่า งกัน มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ ครีม กัน แดด
ทาผิวกายแตกต่างกัน โดยมีค่า t เท่ากับ 0.07 และค่า sig เท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลจํ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือน มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ าน ข้ อ ที่ 2 ปั จ จั ย ทางสั งคม ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา และปั จ จั ย สื่ อ สั ง คมทางการตลาด
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ถ้ามีค่า P-value (2-tailed) น้อยกว่า 0.01 นั้น
คือ ยอมรับในสมมุติฐาน หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.01 และถ้ามีค่า P-value (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับในสมมุติฐาน หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง
ค่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบแสดง ดังตารางที่ 4.23
โดยการทดสอบดังกล่าวนี้ เป็นการทดสอบเบื้องต้น (Primary Analysis) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

3.71
2.94
4.24
3.45

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01

1

0.43**
1

4. ปัจจัยสื่อสังคมทาง
การตลาดออนไลน์

1. การตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
2. ปัจจัยทางสังคม
3. ปัจจัยทางจิตวิทยา
4. ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์

3. ปัจจัยทางจิตวิทยา

ค่าเฉลี่ย

2. ปัจจัยทางสังคม

ตัวแปร

1. การตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดด

ตารางที่ 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัย
สื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์กับตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้า
ในจังหวัดอุบลราชธานี

0.55**
0.26**
1

0.46**
0.47**
0.39**
1
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาด
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปัจจัยทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัด
อุบลราชธานี ในระดับต่ํา (r=0.43) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัด
อุบลราชธานี ในระดับปานกลาง (r=0.55) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ในต่ํา (r=0.46) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติ ฐ าน ข้ อ ที่ 3 ปั จ จั ย ทางสั งคม ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา และปั จ จั ย สื่ อ สั ง คมทางการตลาด
ออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม ปั จจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis: MRA) ดังนั้น จะยอมรับ
สมมุติฐานเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัย
b
SE b Beta
t
p-value tolerance VIF
(ค่าคงที่)
1.47 0.13
11.11 0.00**
0.78
1. ปัจจัยทางสังคม
0.16 0.03 0.23 5.48 0.00**
1.29
0.84
1.19
2. ปัจจัยทางจิตวิทยา 0.32 0.03 0.42 10.16 0.00**
3. ปัจจัยสื่อสังคมทาง
0.71
1.42
0.13 0.03 0.19 4.28 0.00**
การตลาดออนไลน์
Adjusted R2 = 0.65, SEE = 0.38, F = 99.36, Sig of F = 0.00***
**มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ปัจจัยปัจจัยทางสังคม ปั จจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทาง
การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายที่มีค่า P-value = 0.00 คือ ปัจจัยทาง
จิ ตวิ ทยามี ค่ า Beta = 0.42 ปั จจั ยทางสั งคมมี ค่ า Beta = 0.23 และปั จจัยสื่ อ สั งคมทางการตลาด
ออนไลน์ มีค่า Beta = 0.19 หมายความว่า ปั จจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทาง
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จิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
โดยสามารถนําไปพยากรณ์การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายได้ร้อยละ 65
เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ด้วยการตรวจค่าสัดส่วน
ความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่น ๆ (Tolerance) มีค่ามากกว่า 0.19 ค่า Variance
Inflation Factor (VIF) มี ค่ าน้ อ ยกว่ า 5.30 หมายความว่า ตั วแปรอิ ส ระไม่ มีปั ญ หาความสั ม พั น ธ์
กันเอง ทั้งด้านปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีค่า
Tolerance เท่ากับ 0.84, 0.78, 0.71 ตามลําดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.19 ส่วนค่า VIF มีค่าระหว่าง
1.19 – 1.41 มีค่าน้อยกว่า 5.3 เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด จึงยอมรับตัวแปรอิสระเหล่านี้
การพิจารณาหาค่าสมการถดถอย (b) พบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา มีค่าสัมฤทธิ์ความถดถอย (b)
เท่ากับ 0.32 หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านปัจจัยทางจิตวิทยา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทําให้เกิดการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 0.32 หน่วย
การพิจารณาหาค่าสมการถดถอย (b) พบว่า ปัจจัยทางสังคม มีค่าสัมฤทธิ์ความถดถอย (b)
เท่ากับ 0.16 หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านปัจจัยทางสังคม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทําให้เกิดการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 0.16 หน่วย
การพิจารณาหาค่าสมการถดถอย (b) พบว่า ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีค่าสัมฤทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.13 หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านปัจจัยสื่อสังคม
ทางการตลาดออนไลน์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้เกิดการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 0.13 หน่วย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าที่มีประสบการณ์ซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ในจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 419 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-40 ปี
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้านค้า
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และมีประสบการณ์การซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทาง
การตลาดออนไลน์
ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัย
สื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย อยู่ในระดับปานกลาง
ถึงมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ ปัจจัยทางจิตวิทยามากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยสื่อ
สังคมทางการตลาดออนไลน์ และปัจจัยทางสังคม ตามลําดับ โดยสามารถแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
5.1.2.1 ปัจจัยทางสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดย
กลุ่มอ้างอิงที่มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ ลูกค้าเชื่อในคุณภาพของครีมกันแดดฯ จากที่เพื่อน
แนะนํา ลูกค้าจะรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเกี่ยวกับครีมกันแดดฯ ลูกค้าสามารถถูกโน้มน้าว
จากบิวตี้บล็อกเกอร์ในทุกครั้งที่ฟังและชม และลูกค้าจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับครีมกันแดดฯ
กับเพื่อนร่วมงานเสมอ และกลุ่มอ้างอิงที่มีระดับความคิดเห็นน้อย คือ ลูกค้าจะให้ความสนใจในครีม
กันแดดที่ดาราที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์
5.1.2.2 ปัจจัยทางจิตวิทยาผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากซึ่งลูกค้า
ถูกจูงใจจากเนื้อหาในสื่อโฆษณาทั้งจากสื่อออนไลน์ เช่น การรีวิวโดยบิวตี้บล็อกเกอร์ การโฆษณา
อธิบายวิธีการใช้ครีมกันแดดในคลิปวิดิโอ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ โดยปัจจัยทางจิตวิทยา ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ มากที่สุด ได้แก่ ลูกค้าถูกจูงใจว่าการมีสุขภาพผิวที่ดีทําให้มีบุคลิกภาพที่
ดี และมีทัศนคติว่าการใช้ครีมกันแดดฯ จะช่วยปกป้องผิวหนังได้ และปัจจัยทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ มาก ได้แก่ ลูกค้ารับรู้ถึงข้อดีของการทาครีมกันแดดอย่างถูกต้อง และมี
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ความเชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงที่มีผิวสวยทาครีมกันแดดฯ เป็นประจํา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกาย
5.1.2.3 ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง โดยให้ความสําคัญกับโฆษณารูปแบบวิดีโอ ทําให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในระดับ
มาก ซึ่งสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดการตระหนักถึงปัญหา แล้วนําไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจ
ซื้อตามมา
5.1.3 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านการตัดสินใจซื้อ
ครีม กันแดดทาผิวกาย โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญตามลําดับ ดังนี้ การตระหนักถึงปั ญหา
รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการซื้อ การหาข้อมูล และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
ตามลําดับ สามารถแบ่งเป็นรายละเอียดแต่ละข้อ ได้ดังนี้
5.1.3.1 การตระหนัก ถึง ปัญ หา โดยลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ลูก ค้ารู้สึกว่า
แสงแดดที่รุนแรง ณ ปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ผิวคล้ําขึ้น จึงตระหนักถึงความสําคัญของการทาครีมกันแดดฯ
เพื่อป้องกันผิวไหม้ นอกจากนี้ลูกค้ายังตระหนักถึงความสําคัญของการทาครีมกันแดดฯ เพื่อป้องกันผิวไหม้
5.1.3.2 การหาข้อมูล โดยลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องสอบถามข้อมูลสินค้าจาก
พนักงานขาย ณ จุดขายก่อนตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ลูกค้าจะขอทดสอบสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ
และลูกค้าได้ค้นหาข้อมูลเครื่องสําอางต้องห้ามจากหน่วยงาน อย. ก่อนตัดสินใจซื้อ
5.1.3.3 การประเมินทางเลือก โดยให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องเปรียบเทียบด้านระดับ
SPF และ PA ของครีมกันแดดฯ ก่อนซื้อ รองลงมาคือ ลูกค้าได้ประเมินความน่าเชื่อถือของตราสินค้า
ก่อนซื้อ ลูกค้าได้ประเมินว่าส่วนผสมของครีมกันแดดฯ ว่าต้องมีความปลอดภัยก่อนซื้อ นอกจากนี้ยัง
ได้พิจารณาความสามารถในการกันน้ําของครีมกันแดดฯ
5.1.3.4 การตัดสินใจซื้อ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าตั้งใจเจาะจงหาซื้อครีมกันแดดฯ รองลงมา
คือ ซื้อครีมกันแดดฯ เพราะเห็นกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้าน นอกจากนั้นเป็นส่วนน้อยที่ซื้อครีม
กันแดดเนื่องจากโดนพนักงานกระตุ้น และบังเอิญเห็น
5.1.3.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ ลูกค้าส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อครีมกันแดดฯ ตราสินค้าเดิม
อีกครั้ง หากครีมกันแดดฯ ที่ใช้อยู่หมด และจะแนะนําให้คนอื่นมาซื้อครีมกันแดดฯ ตราสินค้าที่ตน ใช้อยู่
รองลงมาคือ เมื่อมีคนให้ความคิดเห็นแง่ลบเกี่ยวกับครีมกันแดดฯ ที่ลูกค้าใช้อยู่ ลูกค้าจะพยายาม
อธิบายเพื่อปรับความเข้าใจ
5.1.4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ส่งผลต่อ
การตัดสินในซื้อครีมกันแดดฯ ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้า
ในจังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อ
สังคมทางการตลาดออนไลน์ มีค วามสัมพันธ์กับการตัด สินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูก ค้า
ในจังหวัดอุบลราชธานี
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จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อ
สังคมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อครี มกั นแดดทาผิวกายของลูกค้าในจั ง หวัด
อุบลราชธานี
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชาริยา ไชยานุพัทธกุล (2555) เรื่อง
นวัตกรรมทางการตลาดผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าจากร้านค้าเฉพาะอย่าง
ด้านสุข ภาพและความงาม พบว่า ความแตกต่างของแต่ละบุคคล สามารถจําแนกได้จากลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว ช่วงชีวิต และภูมิภาค ซึ่งบุคคลที่
มีพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการซื้อ ที่แ ตกต่า งกัน และ
พัทธนันท์ รุ่งเจริญ (2555) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
ของร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์
สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่งผลต่อการเลือกซื้อประเภทเครื่องสําอางที่ใช้สําหรับใบหน้าและ
ผม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557) เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online โดยผลรวม ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ อายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
ผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เมื่อ พิจารณาเป็นรายปัจ จัย พบว่า
การตัดสินใจซื้อไม่ขึ้นอยู่กับอายุในทุกปัจจัย และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) เรื่อง การสื่อสารของผู้มี
อิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื่อผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้ง เนื่องจากครีมกันแดดที่ใช้สําหรับผิวกาย ไม่มีการจําแนกกลุ่มกลุ่มอายุ มีเพียง
การแยกชนิดครีมกันแดดสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษานี้เป็นช่วงอายุที่ใช้ครีม
กันแดดประเภทผู้ใหญ่เช่นเดียวกันทั้งหมด จึงทําให้ลูกค้าทุกช่วงอายุมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทา
ผิวกายไม่แตกต่างกัน
5.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557)
เรื่อ ง ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ เครื่อ งสํา อางผ่า น Video Online ของผู้ห ญิง วัย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online โดยผลรวมไม่ขึ้นอยู่กับ
สถานภาพ นั่นคือ สถานภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร และกัณภร ยั่งยืน (2557) เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางทางระบบอินเทอร์เนต พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางทางระบบอินเตอร์เน็ตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
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ผลการศึกษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากชนิดของครีมกันแดดที่ใช้สําหรับผิวกาย ไม่มี
การจําแนกตามสถานภาพสมรส จึงทําให้ลูกค้าทุกสถานภาพมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย
ไม่แตกต่างกัน
5.2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online
ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online โดย
ผลรวมไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
นั่นคือ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) เรื่อง การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงาม
ทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของผู้บริโภค
พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ระดับการศึกษาจึงไม่เป็นข้อจํากัด
ในการเข้าถึงข้อ มูล เพื่อ ประกอบการตัด สินใจซื้อครีมกันแดด จึงทําให้ลูกค้าทุกระดับการศึกษามี
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน
5.2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557) เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
พบว่าการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online โดยผลรวมไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
ผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) เรื่อง
การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจ
ซื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการทุกกลุ่มอาชีพมีความจําเป็นในการซื้อครีมกัน
แดด เพราะว่าทุกกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีต้องพบเจอกับแสงแดดไม่ว่าจะมากหรือน้อย จึงทํา
ให้ลูกค้าทุกอาชีพมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน
5.2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ธารทิพย์ ขนาบศักดิ (2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online
ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่าการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online โดย
ผลรวมไม่ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
นั่นคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร และสายพิณ วรรณี (2556) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสําอางของผู้บริโภค: กรณีศึกษา พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ในเขตอําเภอบ้า นบึง
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จังหวัดชลบุรีพบว่าผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ Chi-square (X2 ) ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
เครื่องสําอาง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการทุกกลุ่มรายได้มี
ความจําเป็นในการซื้อครีมกันแดด และในตลาดครีมกันแดดมีร าคาตั้ง แต่ต่ําจนถึงสูง เพื่อเข้าถึง
ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ลูกค้าทุกกลุ่มรายได้สามารถมีกําลังซื้อได้ จึงทําให้ลูกค้าทุกระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน
5.2.7 ปัจ จัย ทางสัง คม ผลการศึก ษาพบว่า ปัจ จัย ทางสัง คมมีค วามสัม พัน ธ์แ ละส่ง ผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภัทร ปริญญาพรหม (2557)
เรื่อง การศึกษารูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกับผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ประเภทดารา/Celebrity
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการข้อผู้บริโภค และ นฤมล รอดเนียม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทความงานผ่านการแนะนําของบล็อกเกอร์ พบว่า ผู้บริโภคที่
มีเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านการแนะนําของสื่อบล็อกเกอร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าประเภทความงามผ่านการแนะนําของบล็อกเกอร์ด้านชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2.8 ปัจจัยทางจิตวิทยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมษฐ์ สุทธิวงษ์ (2557) เรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางบํารุงผิวของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางบํารุงผิวทุกด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสําคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางในระดับมาก เรียงลําดับได้คือ ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริม
การขาย ตามลําดับ เนื่องจากผิวพรรณ เป็นส่วนที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นส่วนที่
แสดงความเป็นตัวตน เป็นส่วนที่ผู้อื่นจะมองเห็นและรับรู้เป็นสิ่งแรก ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีความพิถีพิถัน
ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ
5.2.9 ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาด
ออนไลน์มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธารทิพย์ ขนาบศักดิ (2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผ่าน Video Online
ของผู้หญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า เนื้อหาใน Video Online มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอาง ซึ่งปัจจัยความน่าเชื่อถือ มีระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของผู้หญิงวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กับเนื้อหาใน Video Online แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ที่มาจาก
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใน Video Online อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
วรภัทร ปริญญาพรหม (2557) เรื่องการศึกษารูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกับผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนวิจารณ์สินค้าหรือบริการ
(Reviewer) บนช่องทางออนไลน์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบล็อคเกอร์ (Blogger) มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า/บริการ

63
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
ผู้ประกอบการรายใหม่และรายปัจจุบันสามารถนําข้อมูลจากผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจครีมกันแดดและเครื่องสําอาง ได้ดังนี้
5.3.1.1 ผู้ประกอบการครีมกันแดดและเครื่องสําอาง ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยทาง
จิตวิทยา เพราะเป็นปัจ จัย ที่ลูก ค้าให้ความสําคัญสูงสุด โดยเน้นเรื่อ งการจูงใจให้ลูก ค้ารู้ว่า การมี
สุขภาพผิวที่ดี ทําให้มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทัศนคติว่าการใช้ครีมกันแดดฯ จะช่วยปกป้องผิวหนังได้
ซึ่งสามารถนํามาใช้การออกแบบสื่อโฆษณา โดยเฉพาะแบบ Video Online เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
ให้เข้าถึงความต้องการเหล่านี้ของลูกค้าได้
5.3.1.2 ผู้ประกอบการควรเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อที่จะ
ได้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
5.3.1.3 ผู้ประกอบการครีมกันแดดและเครื่องสําอางควรออกแบบโฆษณาในรูปแบบวิดีโอ
เนื่องจากทําให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
5.3.1.4 ผู้ประกอบการครีมกันแดดและเครื่องสําอางควรออกแบบการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าตระหนักถึง
ความสําคัญของการทาครีมกันแดดฯ เพื่อป้องกันผิวไหม้ และตระหนักแสงแดดที่รุนแรง ณ ปัจจุบันนี้
ส่งผลให้ผิวคล้ําขึ้น จึงควรออกแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ลูกค้าตระหนักถึง เหล่านี้เพื่อ
นําไปสู่การตัดสินใจซื้อ
5.3.1.5 ผู้ประกอบการครีมกันแดดและเครื่องสําอางควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
ซื้อนั้น ลูกค้าได้ประเมินถึงระดับ SPF และ PA ของครีมกันแดด ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ส่วนผสม
ของครีมกันแดดที่ปลอดภัย และความสามารถในการกันน้ําของครีมกันแดดก่อนซื้อ
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ศึกษาเสนอแนะสําหรับการวิจัยการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตอื่น ๆ นอกจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะ
ได้ผลการศึกษาที่มีความหลากหลายของข้อมูลมากขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
คําชี้แจง การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของ
ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อประกอบการศึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโทของผู้วิจัย
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ข้าพเจ้าใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ได้โปรดให้ข้อเท็จจริงในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ โดยรายละเอียดของแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนคําถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อของลูกค้า
คําตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มกี ารใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยเกี่ยวกับตัว
ท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากท่าน
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
หวัง เป็น อย่า งยิ ่ง ว่า ข้อ มูล ที ่ไ ด้ร ับ จากท่า นจะเป็น ประโยชน์อ ย่า งยิ ่ง ต่อ การวิจ ัย ในครั ้ง นี ้ และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถาม โปรด
ติดต่อผู้วิจัย โทรศัพท์ 094-178-9144 หรือ E-mail: thanisorn.kr.59@ubu.ac.th
นางสาวฐานิสร ไกรกังวาร
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ในคําตอบที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) เพศทางเลือก (LGBT)

2. อายุ
( ) ต่ํากว่า 26 ปี
( ) 26 - 30 ปี
( ) 31 - 40 ปี
( ) มากกว่า 41 ปี
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่

( ) สมรส

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ํากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรีขึ้นไป
5. อาชีพ
( ) นักเรียน / นักศึกษา
( ) พนักงานบริษัท / ห้าง / ร้านค้า
( ) อื่น ๆ ..................
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ํากว่า 30,000 บาท
( ) 30,001 บาทขึ้นไป

( ) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
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ตอนที่ 2 ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ในคําตอบที่ท่านมีความคิดเห็นตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
1. ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา
1.1 ปัจจัยทางสังคม
1.1.1 ท่านจะรับฟังความคิดเห็นของคนใน
ครอบครัวเสมอ เกี่ยวกับครีมกันแดดฯ
1.1.2 ท่านเชื่อในคุณภาพของครีมกันแดดฯ
จากที่เพื่อนแนะนําเสมอ
1.1.3 ท่านสามารถถูกโน้มน้าวจากบิวตี้บล็อก
เกอร์ในทุกครั้งที่ฟังและชม
1.1.4 ท่านจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ครีมกันแดดฯ กับเพื่อนร่วมงานเสมอ
1.1.5 ท่านจะให้ความสนใจในครีมกันแดดที่
ดาราที่ท่านชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์
1.2 ปัจจัยทางจิตวิทยา
1.2.1 ท่านเชื่อว่าการมีสุขภาพผิวที่ดี ทําให้ท่าน
มีบุคลิกภาพที่ดี
1.2.2 ท่านทราบถึงข้อดีของการทาครีมกันแดดฯ
อย่างถูกต้อง
1.2.3 ท่านเชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงที่มีผิวสวย ทาครีม
กันแดด เป็นประจํา
1.2.4 ท่านคิดว่าการใช้ครีมกันแดดฯ จะช่วย
ปกป้องผิวหนังของท่านได้
1.3 ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์
1.3.1 ท่านคิดว่าโฆษณารูปแบบวิดีโอทําให้ท่าน
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
1.3.2 ท่านคิดว่าวิดีโอที่มีจํานวนผู้เข้าชม (view)
และการโต้ตอบ (comment) มาก มีความน่าเชื่อถือ
1.3.3 ท่านคิดว่าสินค้าที่ผ่านการรีวิวบน
Facebook และ YouTube ดูน่าซื้อ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานี
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ในคําตอบที่ท่านมีความคิดเห็นตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
2. การตัดสินใจซื้อ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
2.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem recognition)
2.1.1 ท่านตระหนักถึงความสําคัญของการทา
ครีมกันแดดฯ เพื่อป้องกันผิวไหม้
2.1.2 ท่านรู้สึกว่าแสงแดดที่รุนแรง ณ ปัจจุบันนี้
ส่งผลให้ผิวของท่านคล้ําขึ้น
2.2 การหาข้อมูล (Information search)
2.2.1 ท่านจะสอบถามข้อมูลสินค้าจากพนักงาน
ขาย ณ จุดขายก่อนตัดสินใจซื้อ
2.2.2 ท่านได้ค้นหาข้อมูลเครื่องสําอางต้องห้าม
จากหน่วยงาน อย. ก่อนตัดสินใจซื้อ
2.2.3 ท่านมักจะขอทดสอบสินค้าจริงก่อน
ตัดสินใจซื้อเสมอ
2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
2.3.1 ท่านประเมินความน่าเชื่อถือของตราสินค้า
ก่อนซื้อ
2.3.2 ท่านพิจารณาระดับ SPF และ PA ของครีม
กันแดดฯ ก่อนซื้อ
2.3.3 ท่านประเมินว่าส่วนผสมของครีมกันแดดฯ
ต้องมีความปลอดภัย
2.3.4 ท่านพิจารณาความสามารถในการกันน้ําของ
ครีมกันแดดฯ
2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
2.4.1 ท่านตั้งใจเจาะจงหาซื้อครีมกันแดดฯ
2.4.2 ท่านตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ เพราะถูก
พนักงานขายกระตุ้น
2.4.3 ท่านตัดสินใจซื้อครีมกันแดดฯ เพราะเห็น
กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้า
2.4.4 ท่านซื้อครีมกันแดดฯ เพราะบังเอิญเห็น

น้อย
ที่สุด
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2. การตัดสินใจซื้อ
2.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior)
2.5.1 หากครีมกันแดดฯ ที่ท่านใช้อยู่หมด ท่าน
จะกลับมาซื้อตราสินค้าเดิมอีกครั้ง
2.5.2 ท่านจะแนะนําให้คนอื่นมาซื้อครีมกันแดดฯ
ตราสินค้าที่ท่านใช้
2.5.3 เมื่อมีคนให้ความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับ
ครีมกันแดดฯ ที่ท่านใช้อยู่ ท่านจะพยายามอธิบายปรับ
ความเข้าใจ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นางสาวฐานิสร ไกรกังวาร
พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2556-2558
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
นักบริหารผลิตภัณฑ์
สถานที่ทํางานปัจจุบัน ห้างเลี่ยงเฮงเครื่องครัว
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ (045) 261848

