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การตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ทาํความสะอาดผวิหน้าที่ทาํจากสมุนไพร 

ของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

(DECISION MAKING IN PURCHASING SELECTION OF HERBAL FACIAL 

CLEANSING PRODUCTS OF RETIRED CONSUMERS IN BANGKOK)  

อาํนาจ  เตง็สุวรรณ์ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

         บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเพื่อการศึกษาปัจจยัส่วบุคคล 

ปัจจยัทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของ

ประชากรวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ  

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-Test F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

ค่าสถิติเหล่าน้ีไดจ้ากการคาํนวณโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS For Windows 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ีการประมวลผลจากกลุ่มผู ้บริโภคท่ีได้ตอบ

แบบสอบถาม แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร โ ด ย ภ า พ ร ว ม

ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจาก

สมุนไพร มีดงัน้ี ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ในด้านรายได ้ปัจจยัทางด้านส่วน

ประสมการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคาและช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัทางดา้น

พฤติกรรมไดแ้ก่แหล่งในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้, สมุนไพร 

    ABSTRACT 

The purpose of this independent study report is to study the factors of 

personal, factors of marketing mix and consumer behavior which affecting the 

buying decisions of herbal facial cleansing products of retired consumers in 

Bangkok. Questionnaires were used to gather data. Descriptive statistics is using 

Percentage, Mean, Standard deviation and Inference Statistics is using t-Test, F-Test 

and Multiple Regression Analysis (MRA) were calculated by SPSS for window 

Results of the study are as follows: 

The analysis data is come from the questionnaires that showing the factors 

of personal, marketing mix and consumer behavior are the key of decision to choose 

herbal facial cleansing products. 

Conclusively, the factors of consumer behavior with the decision to buy 

herbal facial cleansing products is related to the factors of Personal (Income, 

Marketing mix (Product, Price and Place) and consumer behavior (Location of 

buying, frequency of buying and person who influenced to buy) 

KEY  WORDS : HERBAL FACIAL CLEANSING PRODUCTS, HERBAL 

บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีมลภาวะส่ิงแวดลอ้มหรือมลพิษส่ิงแวดลอ้มซ่ึงปนเป้ือนดว้ยมวล

สารหรือพลังงานท่ีมีผลทําให้สุขภาพทางกาย ใจ และสังคมเส่ือมลงก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม อากาศท่ีเต็มไปดว้ยฝุ่ นละอองท่ีสกปรก 

นํ้ า ท่ีไม่สะอาดทําให้สุขภาพผิวของคนเรามีปัญหาต้องได้รับการป้องกันและ

บาํรุงรักษามากข้ึน ผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเร่ิมหนัมาให้ความสนใจดูแล

สุขภาพผิวโดยเฉพาะผิวหนา้กนัมากข้ึนประกอบกบักระแสความนิยมผลิตภณัฑ์ท่ีทาํ

จากธรรมชาติหรือมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติไดรั้บการยอมรับโดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรดงันั้นปัจจุบนัคนเราจึง
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หนัมาสนใจกบัเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรมากยิ่งข้ึนเพื่อความสวยงาม

และมีสุขภาพท่ีดีควบคู่กนัไป โดยมีสมุนไพรหลายชนิดในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้เป็น

ส่วนผสมของเคร่ืองสําอาง และได้รับความ นิยมอย่างดี เน่ืองจากผูใ้ช้มัน่ใจว่า

ปลอดภยัมากกว่าการใช้สารเคมี ไดแ้ก่ ว่านหางจระเข ้อญัชนั มะคาํดีควาย เปลือก

มงัคุดเป็นตน้ โดยนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชนับาํรุงผิว 

เป็นตน้ เม่ือความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมากดงันั้นจึงเกิดการแข่งขนัทางการตลาด

โดยใชก้ลยทุธ์ต่างๆท่ีมีความหลากหลายและรุนแรง 

กระแสความนิยมการบริโภคสินคา้ธรรมชาติและสินคา้ปลอดสารพิษส่งผล

ใหผู้บ้ริโภคยอมรับและมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพิ่มมากข้ึนเคร่ืองสําอางท่ี

มีในทอ้งตลาดมีทั้งผลิตมาจากต่างประเทศและภายในประเทศซ่ึง การแข่งขนัของ

ธุรกิจเคร่ืองสําอางมีการแข่งขนัสูงมากทั้งธุรกิจขายตรงและธุรกิจค้าปลีก สําหรับ

ตลาดในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นท่ีต้องการและยอมรับกันมาก 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพร และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

เป็นวยัเกษียณอายุจะมีมากข้ึนในอนาคตเพราะอีก 20 ปีขา้งหนา้ ประเทศไทยอาจจะ

ประสบปัญหาวิกฤตผูสู้งอายุ จากการศึกษาของธนาคารพฒันาแห่งเอเชียไดช้ี้ให้เห็น

วา่ สัดส่วนประชากรท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี จะเพิ่มจากร้อยละ 9.8 ในปี 2548 เป็นร้อย

ละ 18 ในปี 2568 ซ่ึงสรุปไดว้า่โครงสร้างประชากรของไทยกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่ 

“สังคมผูสู้งอายุ’’ ทาํให้ตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้า

สาํหรับผูสู้งอายมีุขนาดใหญ่ข้ึนและธุรกิจจะหนัมาให้ความสําคญักบักลุ่มผูบ้ริโภควยั

เกษียณอายมุากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของประชากรวัย

เกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชา

การวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด

และพฤติกรรม ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรและพฒันา

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรไดอ้ย่างเหมาะสมและดี

ข้ึน 

 2. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจผลิต

สินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภควยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภควยัเกษียณอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, 

อาชีพ, รายได้ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด

ผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย, และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยั

เกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรอสิระ                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

                                                                                            

 

  

  

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 (Schiffman and Kanuk (1987 อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546 ) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการคิด การซ้ือ 

การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของ

เขา  

Kotler, Philip (2002 อา้งถึงในชาคร สายปรีชา,2552) กล่าวเก่ียวกบัรูปแบบ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) วา่เป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงมากระตุน้ 

(Stimulus) ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดความตอ้งการ และผา่นสู่ความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) และความรู้สึกนึกคิดน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ, อาชีพ, รายได,้ 

ระดบัการศึกษา, สถานภาพ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

ผลติภัณฑ์ทาํความสะอาด

ผวิหน้าทีท่าํจากสมุนไพร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด   

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดผวิหน้าทีท่าํจากสมุนไพร 
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ของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือผา่นช่วงน้ีแลว้ก็จะเกิดการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

purchase decision) 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้

แบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) 

ประกอบการสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2555 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ัง

น้ีคือผูบ้ริโภควยัเกษียณอายุท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 

ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร จาํนวน 400 คน แต่ผูว้ิจยั

ไม่สามารถหาจาํนวนประชากรท่ีถูกตอ้งของกลุ่มดงักล่าวได ้จึงใชสู้ตรการหาขนาด

ตวัอยา่งท่ีตอ้งการสาํรวจโดยท่ีไม่ทราบขนาดของประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํ

การสํารวจจากการคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 384 คน และในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการเก็บ

แบบสอบถามทั้ งส้ิน 400 คน โดย การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 

สรุปผลการวจัิย  

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/

พนกังานธนาคาร มีรายไดต้่อเดือน 5,000- 10,000 บาท ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี 

มีสถานภาพสมรส โดยให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดดงัน้ี 

ดา้นราคา มีป้ายบอกราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้าน ดา้นส่งเสริมการขาย การมีพนกังานคอยแนะนาํบริการ

ใหลู้กคา้ และดา้นผลิตภณัฑ ์สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ส่วนพฤติกรรมในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑข์องผูต้อบแบบสอบถามโดยมีเหตุผลในการเลือกมากทีสุดคือ ปลอดภยั

จากสารเคมี เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากแหล่งใดมากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินคา้ ความถ่ีใน

การซ้ือผลิตภณัฑต่์อเดือน คือ จาํนวน 1 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อ



547 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

คร้ัง คือ น้อยกว่า 500 ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ ตัวเอง ผลการ

วเิคราะห์ดา้น การตดัสินใจเลือกซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยเห็นวา่ การตดัสินใจซ้ือโดยไม่ลงัเล เป็นปัจจยัทีมีมากที

สุด รองลงมา คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยมีความเช่ือถือและไวว้างใจ  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานสมมุติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าเพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ทําความสะอาดผิวหน้าท่ีทําจากสมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน ปั จ จั ย

ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และผลิตภณัฑ์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของ

ประชากรวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จึงยอมรับสมมุติฐาน ส่วน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ พฤติกรรม การจ่ายค่าสินคา้ในแต่ละคร้ังไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ส่วนแหล่งท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ ของความถ่ีใน

การซ้ือผลิตภณัฑ์ และผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหน้าท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยัเกษียณอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 

 

 

 

 

 



548 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ 

ค่า

นัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.930 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.605 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.004 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.063 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.344 ปฏิเสธ 

    

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย MRA 0.003 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.053 ปฏิเสธ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

    

  สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์ทาํความสะอาดผวิหน้าที่ทาํจาก

สมุนไพร 

ดา้นเพราะเหตุใดจึงเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ F-Test 0.756 ปฏิเสธ 

ดา้นท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแหล่างใด F-Test 0.007 ยอมรับ 

ดา้นความถ่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ F-Test 0.002 ยอมรับ 

ดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ F-Test 0.186 ปฏิเสธ 

ดา้นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ F-Test 0.039 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมยุรา หิรัญญโชค 

(2449) ท่ีพบว่า ด้านบุคคลส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เหตุผลท่ีซ้ือโดย

คาํนึงถึงคุณภาพและด้านส่วนประสมทางการตลาดให้ความสําคญักับราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภาสวชัร์ งาม

คณะ (2551) คือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ 1 คร้ังต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย

ส่วนใหญ่ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพฑูรย ์ตั้งยืนยง 

(2549) คือลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง สถานภาพสมรส 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และผลการศึกษาของพชัรี หยกเล็ก (2548) พบวา่ดา้นราคา

ตอ้งมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน นิยมซ้ือผลิตภณัฑต์ามหา้งสรรพสินคา้ 

 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ีมีบางปัจจยัท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจยัน้ี 

ได้แก่ ผลการศึกษาของธิดารัตน์ เอ่ียมศิริรักษ์ (2548) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ มีผูแ้นะนาํ และไดรั้บขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

มากท่ีสุดคือจากโทรทศัน์ รองลงมาไดแ้ก่นิตยสาร และแผน่พบั  

ข้อเสนอแนะ 

ดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนสังเกตง่าย

เพราะผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือจะทาํการเปรียบเทียบราคากบัสินคา้ทดแทน 

และราคาก็ตอ้งไม่แพงเกินกาํลงัท่ีจะซ้ือไดเ้ป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้

และเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ริโภคราคาจึงมีความสําคญัรองลงมาจาก

เหตุผลขา้งตน้ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของสินคา้ท่ีจดัวางสามารถหาไดง่้ายทาํให้การตดัสินใจเลือกซ้ือทาํไดร้วดเร็วและท่ี

สําคญัสินคา้ตอ้งมีจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ให้มากท่ีมากท่ีสุดเพราะผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ชอบซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ ด้านการส่งเสริมการตลาดควรฝึกอบรมให้

พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าและสามารถอธิบายให้คาํแนะนําแก่

ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดีเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกซ้ือจากการแนะนาํ

ของพนกังานขาย และการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดหรือของแถมก็มีอิทธิพลต่อ
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การตัดสินใจซ้ือเป็นอย่างมาก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ต้องเน้นเร่ืองคุณภาพให้ได้

มาตรฐานสินคา้ทุกๆช้ินตอ้งมีคุณภาพเหมือนกนัและได้รับการรับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือและถูกกฎหมาย สินค้าท่ีจาํหน่ายก็ต้องมีความหลากหลาย

เฉพาะเจาะจงต่อความตอ้งการมากข้ึน 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจเพี่อศึกษาปัจจยัทัว่ๆไป ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพรของประชากรวยั

เกษียณอายุ ซ่ึงไม่ไดมี้การศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อหาปัจจยัท่ีลึกซ้ึงท่ีมากกว่าน้ี ดั้งนั้น

เพื่อให้การศึกษาเร่ืองน้ีมีความชดัเจน และลึกซ้ึงยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมี
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ศิลปหตัถกรรมของไทย, 2555 

จงรัก ชินเกลา้กาํจร. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

จารุณีย ์ศรีสถาพร. “กลยทุธ์การใหบ้ริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) กบั

ความพึงพอใจของลูกคา้.” วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 
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ชนารัญช์ โพธารส. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานปฏิบติัการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสิน.” วทิยานิพนธ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะบณัฑิต, 

วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ชิสา อุรัมภรณ์. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรี.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

ญาณวฒิุ พรหมเดชากุล. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรศูนยเ์วช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนยว์จิยั).” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

ณธษา จนัทร์หอม. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัในเครือเวง้กรุ๊ป.” 

สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากร

มนุษย,์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552   

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2526 

ธนากร  ทวรัีตน์. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตของ  

บริษทั ที.ซี.ซี. อินดสัตรี แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิา

วทิยาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551 

ธีรนนัท ์โพธิกาํจร. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เค็นเน็ท 

เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นฤมล มีชยั. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2535 

ปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของ

ผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป,คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 
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ปภาภรณ์  เจริญศรีสันต.์ “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรส ศึกษาเฉพาะบริษทั หย ัน่ หวอ่ หยุน่ จาํกดั และ

บริษทัในเครือ.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิา

การวจิยัการศึกษา, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

ปรีชา แซ่เจ็น. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาล

สมิติเวช สุขมุวทิ.”รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2549 

ปาณิศา ธญัญะวเิศษศิลป์. “ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้ริหารของ

บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2551 

 


