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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING IN BUYING 

          SHOWER CREAM OF WOMEN IN BANGKOK) 

          หทัยทิพย เจติยวรรณ1    กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2 
                      ----------------------------------------------------------------  

บทคัดยอ 
การศึกษาค ร้ัง น้ีมี วั ตถุประสงค เพื่ อศึ กษาถึ ง อิทธิพลของลั กษณะ

ประชากรศาสตรและพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า
ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวน
ประสมทางการตลาดและการ ตัดสินใจซื้ อค รีมอาบ นํ้าของ ผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 21 – 45 ป โดยมีประสบการณการซื้อและใช
ครีมอาบนํ้ามากอน จํานวน 400 คน และใชสถิติตางๆ ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test และ MRA สําหรับวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
ทําการศึกษาระหวาง   เดือนธันวาคม2554 ถึงเดือนมีนาคม2555  

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรส มีรายได
สวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 5-6 คน มีพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้าโดยมีสาเหตุในการซื้อเพราะใชงาย
หรือสะดวก ตรายี่หอที่ซื้อประจํา คือ โพรเทคส 
_______________________________________________________ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีคุณสมบัติโดยมีมอยซเจอไรเซอร ขนาดแบบเติม  500 มล. จํานวน 
2 ขวดตอคร้ัง มีความถี่ทุกเดือน จากไฮเปอรมารเก็ตเทสโก โลตัส เน่ืองจากความเคย
ชินหรือไปเปนประจํา และไดรับสื่อจากโทรทัศน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า 
ใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานผลิตภัณฑกับปจจัยดานสรรพคุณของครีมอาบนํ้า ใน
ดานราคากับปจจัยดานความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในดานชองทางการจัด
จําหนาย กับปจจัยดานสินคาวางจําหนายในหลายแหลงกระจายท่ัวไป และในดานการ
สงเสริมการตลาด กับปจจัยดานการโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ สําหรับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการเปรียบเทียบขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุก
ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนและ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า ไดแก สาเหตุที่ซื้อ ตราย่ีหอที่ซื้อประจํา คุณสมบัติของ
ครีมอาบนํ้าท่ีซื้อ ขนาดบรรจุภัณฑที่ซื้อ จํานวนครีมอาบนํ้าท่ีซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
สถานท่ีซื้อ และเหตุผลในการเลือกแหลงท่ีซื้อที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยแหลงหรือสื่อที่ไดรับที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเวน ปจจัยดานการแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวกับครีม
อาบนํ้าและการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก 
นอกจากน้ี พบวา สวนประสมทางการตลาดสวนใหญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
และดานชองทางการจัดจําหนาย    มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ   : ครีมอาบนํ้า, การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 

The Objectives of this study are to study influence of factors of 

demography and shower cream buying behavior on buying decision of women in 

Bangkok and study relationship between marketing mix or 4Ps and their buying 

decision.  It used questionnaire to collect data from four hundred women who have 

age in range between 21-45 years and experience in buying and using the shower 

cream.  Relating statistic issues consist of percentage, mean, standard deviation, F-

Test, and MRA for data analysis. Study duration is December 2011 till April 2012.   

The findings show most of respondents are in age range between 31-35 

years; graduated in bachelor’s degree; are an employee of private firm; got married; 
earn monthly income in range between 10,001-15,000 baht in average; have family 

members between 5-6 persons; buy the shower cream because of easy and 

convenient usage; prefer Protex brand and qualifications with moisturizer; like to 

buy the product with size of 500 ml. and two bottle for each purchase from Tesco 

Lotus Hypermarket  due to their familiarity.  They get relating information from TV 

the most.  For their comments on marketing mix, they focus on property of the 

product for P1, suitable price matching with its quality for P2, distribution channels 

spreading in various areas for P3, and advertisement on various types of media for 

P4.  This also includes data comparison for making decision.  For testing 

hypothesis, age educational level, career, marital status,  average personal income 

per month, number of family members, buying reason, favorite brand, property of 

shower cream, preferable size, buying quantity, buying frequency, buying place and 

reason to select the buying place have influence on all factors of decision making of 

women in Bangkok in buying shower cream while source or media of relating 

information has influence on most of the factors, excluding data searching and 

evaluation at significant level of 0.05.  Moreover, most of marketing mix – product 
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(P1), price (P2), and place (P3) have relationship with their decision making in 

buying the product but promotion (P4) have not had at significant level of 0.05. 

KEYWORDS  : SHOWER CREAM, DECISION MAKING  

1. บทนํา 
ผูหญิงกับความงามเปนของคูกัน  ความงามไมเพียงแตเปนเสนหดึงดูดใจ แต

ยังมีสวนชวยสรางเสริมความม่ันใจอีกดวย อาจกลาวไดวาผูหญิงสวนใหญไมวาจะอยู
ในยุคใดสมัยใดก็มักจะใหความสําคัญกับความงามมาเปนอันดับแรกเสมอ  รวมไปถึง
การดูแลรักษาเรือนกายใหมีผิวพรรณเปลงปลั่งผุดผองอยูเสมอดวย เนื่องจากสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป ฝุนละอองและมลพิษ รวมท้ังลักษณะภูมิอากาศแบบรอนช้ืน
ของประเทศ ทําใหเกิดเหง่ือไคลตามรางกายไดงาย สรางความรําคาญและกอใหกลิ่น
อับชื้นที่ไมพึงประสงค ทําใหผูหญิงสวนใหญหันมาสนใจเร่ืองการดูแลสุขอนามัย 
โดยเฉพาะการเอาใจใสในการเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกายกันมากข้ึน 
ทั้งน้ี  ผูหญิงถือวาเปนผูบริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ือสูงมาก  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร    ที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
ครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของ
พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า ที่มีตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด   
และการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานงานวิจัย 

ลักษณะประชากรศาสตรและพฤติกรรมที่แตกตางกัน    มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน และสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 

   ประชากรเปาหมายเปนกลุมผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 
21 – 45 ป โดยมีประสบการณการซื้อและใชครีมอาบนํ้ามากอน ซึ่งกลุมตัวอยางเปน
ตัวแทนประชากรดังกลาว จํานวน 400 รายใชระยะเวลาการศึกษา 17 สัปดาหเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามบริเวณหนาหางเทสโกโลตัส สํานักงาน
ใหญและหางบ๊ิกซี สาขาสุขาภิบาล ซึ่งเปนดิสเคาทสโตรที่อยูในเขตบึงกุมของ
กรุงเทพมหานครตัวแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ีมี 2 กลุม ไดแกตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระประกอบดวย ประชากรศาสตร พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า และสวน
ประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม เปนการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  

กรอบแนวความคิด 
              ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

                                                  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและอิทธิพลและความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

   

ลักษณะสวนบุคคล 

พฤติกรรมการซื้อครีม
อาบนํ้า 

การตัดสินใจซื้อครีม
อาบนํ้าของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาด 
-  
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  2. ทําใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนแกผูประกอบการครีมอาบนํ้าในการใช
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธทั้งดานการผลิตและการตลาด 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของความรูท่ัวไปเกี่ยวกับครีมอาบนํ้า 
กองบรรณาธิการเกษตรกรรมธรรมชาติ (2545) ครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวถือ

วาเปนสินคาบริโภคชนิดหนึ่งท่ีจําเปนในชีวิติประจําวัน  ที่ทําหนาท่ีในการชําระลาง
ขจัดคราบสกปรกออกจากรางกาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยนําสารเคมีเขา
มาใชเปนสวนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชําระลาง  เพิ่มกลิ่น สี  และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ สงผลทําใหผิวแหง ระคายเคือง หรือแพได รวมท้ังยังสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 

โดยการใชสารเคมีฆาเชื้อแบคทีเรียมักทําลายเช้ือแบคทีเรียที่เปนประโยชนตอผิวหนัง
ไปดวย ทําใหผิวสูญเสียความสมดุลธรรมชาติและการปองกันตัวเอง  ผิวจึงเกิดอาการ
ระคายเคืองเปนกลาก เกลื้อน และแพงาย ครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวธรรมชาติจึงเปน
อีกทางเลือกในการตัดสินใจซื้อและใช 

พิมพร ลีลาพิสิฐ (2532) ครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวธรรมชาติที่แทควรมี
สวนผสมเนื้อสบูธรรมชาติ จากการใชไขมันจากธรรมชาติอยู มีคุณสมบัติในการทํา
ความสะอาดเชนเดียวกับสบูกอนและมีกลีเซอรีนอยูในตัวที่ชวยถนอมผิวใหนุมนวล  

แตครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวในทองตลาดมักไมมีสวนผสมของสบูอยูแมแตนอย  มีแต
สวนผสมหลักที่ทําหนาท่ีเปนสารทําความสะอาด ซึ่งเปนสารเคมีสังเคราะหที่เรียกวา
สารซักฟอก กอใหเกิดการระคายเคืองและอาการแพตอผิว เพิ่มโอกาสเสี่ยงทําใหเปน
มะเร็งไดในระยะยาว  

ในปจจุบันผูบริโภคนิยมใชครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวมากข้ึน  ถึงแมมีราคา
แพงกวาสบูกอนคอนขางมากและปริมาณที่ใชอาบในแตละคร้ังท่ีสิ้นเปลืองมากกวาก็
ตาม เน่ืองจากคานิยมตามแฟชั่น การใชในการอาบนํ้าท่ีสะดวกกวา และความเช่ือตาม
คําโฆษณาทางสื่อตางๆ ที่วาครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวสามารถทําความสะอาดและ
บํารุงผิวพรรณไดดีกวาสบูกอน โดยอวดอางสรรพคุณในการถนอมผิวพรรณดวย
สวนผสมที่เปนสารปรุงแตง ไดแก สมุนไพร วิตามิน สารเพ่ิมความชุมช้ืน สารฆาเช้ือ
โรค เปนตนนอกจากน้ีกระบวนการผลิตครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวสามารถทําไดงาย
กวาสบูกอนโดยบรรจุผลิตภัณฑอยูในขวดแกวหรือพลาสติก  ที่สวยงามและดูนาใช 
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กวาสบูกอน  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ธงชัย สันติวงษ (2540: 24) พฤติกรรมมนุษยหมายถึง กระบวนการตางๆ ของ

บุคคลที่ปฏิบัติตอสภาพแวดลอมที่มีอยูภายนอกเพื่อตอบสนองสิ่งเราท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

สมจิตร ลวนจําเริญ (2530: 5) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของ
แตละคนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาหรือบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอนและท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทํา
ตางๆ ขึ้น  

Engel and Others (อางถึงในอดุลย จาตุรงคกุล, 2543) พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับหรือใชสินคาและบริการ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจท่ีเกิดกอนและเปนตัว
ปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ัน ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก  ปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
รวมถึงกิจกรรมตางๆ บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและการ
บริการทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย และกระบวนการตางๆ  ของการ
ตัดสินใจ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

 Blackwell, Miniard and Engel (2006); ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 อาง
ถึงในพนิดา พุฒหมื่น, 2554: 17-24) ทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมตางๆ ของ
ผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินซื้อสินคาและบริการตางๆ  วาใชอะไรเปน
หลักในการชวยตัดสินใจ  วาจะซื้อหรือไมซื้อสินคาแตละชนิด และซื้อจํานวนใน
ปริมาณเทาใด เปนตน โดยพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภคนั้น ตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตรถือวาผูบริโภคสวนใหญที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ  ซึ่งการซื้อสินคาและ
บริการเปนไปเพื่อใหตนเองไดรับความพอใจอยางสูงสุดภายใตขอจํากัดของรายได และ
ราคาสินคา เพื่อใหไดรับอรรถประโยชนสูงสุด  
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รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 Lamb et al. (1992: 80) นักการ ตลาดมองการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเหมือน 
กับการตัดสินใจเพื่อแกปญหา เปนพฤติกรรมที่มีเหตุมีผลที่มุงไปสูเปาหมาย  การ
ตัดสินใจซื้อโดยใหความสําคัญนอยกับผลิตภัณฑที่คุนเคย ซื้อบอย และมีราคาไมแพง 
เนื่องจากไมมีความเสี่ยง  เปนการซื้อที่ ใชความพยายามในการซื้อนอย  (Low-

Involvement Purchases) แตการซื้อผลิตภัณฑที่ไมคุนเคยหรือไมเคยซื้อ มีราคาแพงและ
มีความเสี่ยงสูง กอนตัดสินใจซื้อจําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติมและการตัดสินใจตองใช
ความพยายามสูง ใชเวลามาก และมีขั้นตอนที่สลับซับซอน  เปนการซื้อที่ใชความ
พยายามในการซื้อสูง (High-Involvement Purchases)  
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

Kotler (2003: 16) สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรที่สามารถควบคุม
ไดที่ใชสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) สวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบ
ที่สําคัญในการดําเนินงานทางการตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุมได  โดยกิจการธุรกิจ
ตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชลีณา คุณจักร (2553) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลว
ยี่หอ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พรพิมล ศรีพันธานุสรณ (2546) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ศิริพร แกวตา  (2549) เ ร่ืองปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา กรณีศึกษา: เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 

 ฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ไดทําการศึกษาการสื่อสารทางการตลาด 
(IMC) ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสบูเหลวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต 
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กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี การดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนการศึกษา ในคร้ังน้ีเพื่อสํารวจความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานตางๆท่ีเเกี่ยว
ข อง ท่ีมี ความสั ม พันธ กั บการ ตัดสินใจซื้ อค รีมอาบ นํ้ าของผู ห ญิงใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําเสนอเชิงพรรณนา   
ขอมูลที่ใชการวิจัย 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ   ขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางเปาหมาย แหลงขอมูลทุติยภูมิ   ขอมูลที่ไดมาจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี ตํารา บทความ นิตยสาร เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ  
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เม่ือไดรับแบบสอบถามท่ีกรอก
ขอมูลสมบูรณครบถวนกลับคืนมาครบตามจํานวนแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ดังกลาวมาดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมขอมูลตามข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดใชสถิติตางๆ สําหรับวิเคราะห ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ใช
คารอยละ (Percentage) บรรยายคุณลักษณะของขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร
และพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํ้า และใชคาเฉลี่ย (Mean) กับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) บรรยายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
และการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคผูวิจัยใชสถิติ
อนุมาน  ไดแก ใช F-Test ทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตร 
และพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า กับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร และใช Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบ
ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการวิเคราะห 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานครในคร้ัง น้ี  เปนการวิจัย เ ชิงสํารวจและเชิงปริมาณ  โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมผูบริโภคในวัย
ทํางานเพศผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 21 – 45 ป และมี
ประสบการณการซื้อและใชครีมอาบนํ้ามากอน จํานวน 400 ตัวอยาง และใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติประมวลขอมูล  

พบวา สวนประสมทางการตลาดสวนใหญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แตสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ี สวนประสม
ทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.98 และประสิทธิภาพในการพยากรณที่
ระดับรอยละ 96 ซึ่งเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธ   กับการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความสัมพันธที่ระดับ 
0.97 

สวนประสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธ   กับการตัดสินใจซื้อครีม
อาบนํ้าของผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความสัมพันธที่ระดับ 0.89 

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธ    กับ
การตัดสินใจซื้ อครีมอาบนํ้าของผูหญิง  ในเขตกรุง เทพมหานคร  โดยมีค า
ความสัมพันธที่ระดับ 0.91 
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สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ  กับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความสัมพันธที่
ระดับ 0.95 

นอกจาก ยังพบวา สวนประสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับตัว
แปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด (VIF เทากับ 635.12) แตสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ นอยที่สุด (VIF เทากับ 
44.51)  
5. สรุปผลวิจัย  
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 196 ราย คิดเปนรอยละ 
49.00 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 241 ราย คิดเปนรอยละ 60.25 มีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 21.00 และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวระหวาง 5-6 คน จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 29.50 

 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ําของผูตอบ
แบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้าโดยมีสาเหตุในการซื้อ
เพราะใชงายหรือสะดวก จํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 ตรายี่หอที่ซื้อประจํา 
คือ  โพรเทคส จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 19.25 ซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีคุณสมบัติโดยมี
มอยซเจอไรเซอร จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 11.00 ขนาดแบบเติม  500 มล. 
จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 31.00  จํานวน 2 ขวดตอคร้ัง จํานวน 122 ราย คิดเปน
รอยละ 30.50 ความถี่ทุกเดือน จํานวน 280 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 จากไฮเปอรมาร
เก็ตเทสโก โลตัส จํานวน 161 ราย คิดเปนรอยละ 40.25 เพราะความเคยชิน หรือไป
เปนประจํา จํานวน 240 ราย คิดเปนรอยละ 60.00 และไดรับสื่อจากโทรทัศน จํานวน 
276 ราย คิดเปนรอยละ 69.00 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาด   
 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ที่
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า ดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจั ยดานสรรพคุณของครีม
อาบนํ้า (คาเฉลี่ย 8.87) 

ดานราคาใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพ(คาเฉลี่ย 8.99) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานสินคาวาง
จําหนายในหลายแหลงกระจายท่ัวไป (คาเฉล่ีย 8.79) 

ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการโฆษณา
ผานส่ือประเภทตางๆ (คาเฉลี่ย 8.87) 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า โดยให
ความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ี
เปนทางเลือก (คาเฉลี่ย 8.99) 
อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร 
และพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า    ที่มีตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทาง
การตลาด   และการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชแบบสอบถาม เ ก็บรวบรวมขอมูลกับกลุ ม ตัวอย า ง ท่ี เปนผูห ญิงใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 21 – 45 ป โดยมีประสบการณการซื้อและใชครีม
อาบนํ้ามากอน จํานวน 400 คน และใชสถิติตางๆ ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test และ MRA สําหรับวิเคราะหขอมูล ซึ่งทําการศึกษา
ระหวางเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2555  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรส มีรายได
สวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 5-6 คน มีพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า โดยมีสาเหตุในการซื้อเพราะใชงาย
หรือสะดวก ตราย่ีหอที่ซื้อประจํา คือ  โพรเทคส ซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีคุณสมบัติโดยมี
มอยซเจอไรเซอร ขนาดแบบเติม  500 มล. จํานวน 2 ขวดตอคร้ัง มีความถี่ทุกเดือน 
จากไฮเปอรมารเก็ตเทสโก โลตัส เนื่องจากความเคยชินหรือไปเปนประจํา และไดรับ
สื่อจากโทรทัศน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ี
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า ใหความสําคัญมากท่ีสุดในดาน
ผลิตภัณฑกับปจจัยดานสรรพคุณของครีมอาบนํ้า ในดานราคากับปจจัยดานความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในดานชองทางการจัดจําหนาย กับปจจัยดานสินคาวาง
จําหนายในหลายแหลงกระจายท่ัวไป และในดานการสงเสริมการตลาด กับปจจัยดาน
การโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ สําหรับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าใหความสําคัญ
มากท่ีสุดกับปจจัยดานการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก 
สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุกปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํ้า ไดแก สาเหตุที่ซื้อ ตรา
ยี่หอท่ีซื้อประจํา คุณสมบัติของครีมอาบนํ้าท่ีซื้อ ขนาดบรรจุภัณฑที่ซื้อ จํานวนครีม
อาบนํ้าท่ีซื้อ ความถี่ในการซื้อ สถานที่ซื้อ และเหตุผลในการเลือกแหลงท่ีซื้อที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครใน
ทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยแหลงหรือสื่อที่ไดรับ
ที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ยกเวน ปจจัยดานการ
แสวงหาขอมูลที่เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าและการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับครีม
อาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก นอกจากน้ี พบวา สวนประสมทางการตลาดสวนใหญ ไดแก 
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ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีม
อาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผลการศึกษาในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ดังน้ี 

พรพิมล ศรีพันธานุสรณ (2546) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ยี่หอ
สบูเหลวท่ีใชเปนประจํา คือ โพรเทคส โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพ
ผิวในดานเหตุผลในการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตรดานเพศมีทัศนคติของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมสอดคลองตรงท่ีปจจัยดานอายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีทัศนคติของผูบริโภคสบู
เหลวเพื่อสุขภาพผิวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัย
ลักษณะประชากรศาสตรในดานตางๆ มีและไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
สบูเหลวเพ่ือสุขภาพผิวในดานตางๆ 

วันวิสาข บัวแกว (2549) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลว
ยี่หอลักสสปาของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวาลักษณะ
ประชากรศาสตรดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
สมรสท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวยี่หอลักสสปาในดานตางๆ แตกตาง
กันไป และพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวย่ีหอลักส
สปาของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน ปจจัยสวนประสม
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สบูเหลวยี่หอลักสสปาดานระยะหาง ในการซื้อแตละคร้ัง  
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ชลีณา คุณจักร (2553) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลว
ยี่หอ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสบู
เหลวโชกุบุสซึ โมโนกาตาริในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวโชกุบุสซึ โมโน
กาตาริของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  

ซึ่งผลการศึกษาทั้ง 3 งานขางตนมีความแตกตางกันกับผลการศึกษาในคร้ังน้ี
ตรงท่ีปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด อาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางในคร้ังน้ีใหความสําคัญตอปจจัยทาง
การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้านอยมาก จนไมทําใหมีอิทธิพลตอ
ความคิดเห็นแตละบุคคลแตกตางกัน 

ศิริพร แกวตา  (2549) เ ร่ืองปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา กรณีศึกษา: เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา สื่อโฆษณา
ทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา และปจจัยดาน
เพศ อายุ รายได และการศึกษาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา 

ฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ไดทําการศึกษาการสื่อสารทางการตลาด 
(IMC) ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือสบูเหลวของผูบริโภค 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะผูประกอบการใหความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค ซึ่งชวยทําใหทราบแนวโนมการซื้อและใชผลิตภัณฑครีมอาบนํ้าไดดีขึ้น ทํา
ใหสามารถวางแผนการดําเนินการตางๆ ไดอยางมีเหตุผลและตรงกับความตองการ
ของตลาดมากท่ีสุด โดยควรพิจารณาใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน
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ผสมผสานรวมกันอยางตัวท่ีมีความเหมาะสมกับศักยภาพของกิจการและสามารถชวย
เสริมสรางประสิทธิภาพทางการตลาดไดเปนอยางดี ถึงแมผลการศึกษาพบวาปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดไมมีอิทธิพลตอการซื้อครีบมอาบนํ้าของผูบริโภคก็ตาม ซึ่ง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสําคัญในดานตาง 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 

 ผูวิจัยแนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับสถานการณใน
ปจจุบัน โดยสามารถนําผลงานวิจัยในคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทางการศึกษาเพื่อการตอ
ยอด โดยผูวิจัยมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปนประโยชนตอการพิจารณาใชวางแผนการ
ผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธผลิตภัณฑครีมอาบนํ้า ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนท่ี
มีความสอดรับกบัความตองการของผูบริโภค 
6. บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง. จํานวนประชากรและประชากรแยกรายอายุ, ระบบบริการขอมูล
ประชากร, กระทรวงมหาดไทย, 2554 
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กิตติพันธ คงสวัสดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2552 

ขวัญดาว ศรีสุทธาภรณ. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชสบูเหลวอนามัย
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 

2544 
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