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บทคัดย่อ 
 

อุตสาหกรรมในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยที่
ค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองของคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านั้นมีอัตราการเติบโตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งทางผู้ประกอบการได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็น
ประจ าเพ่ือดึงดูดและรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นการที่รู้ถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ว่าส่งผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือแผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพ่ือช่วยให้
สามารถเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) มาก
ยิ่งขึ้นและทางผู้ประกอบการน าไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนที่เคยใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่เคยอาศัยหรืออาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งได้ใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด ปัจจัยด้านคุณภาพและความสะดวกในการเลือกซื้อและปัจจัยด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ตามล าดับซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ส่งในทางบวกทั้งสิ้น 

ในส่วนของปัจจัยด้านประชากาศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ปัจจัยด้านเพศและอายุ เป็นเพียง 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่แตกต่างกัน โดยที่เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยในการ
ตัดสินใจเลือกใช้มากกว่าเพศชายและด้านอายุ กลุ่มอายุ 21 -30 ปีมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกใช้
มากกาว่าในกลุ่มอายุอ่ืนๆ 

 
ค าส าคัญ: แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า, Sheet Mask
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 ABSTRACT 
 

In the continually growing skincare product industry in Thailand, facial 
care is especially popular, regardless of other economic trends. Sheet masks, face-
shaped sheet fabrics soaked in nutritional solution called serum and packaged for 
one-time individual use, are consumer favorites. Factors affecting purchase decisions 
for sheet masks in the Bangkok Metropolitan Area (BMA) were studied. The 4Ps 
marketing mix - price, product, promotion and place – was considered. Demographic 
factors such as gender, age, occupation, educational level, and average monthly 
income were also taken into account. Samples were BMA residents who have 
purchased sheet masks. Data was collected by online questionnaire.  

Results were that price and discount, quality and ease of purchase, as 
well as ease of use all positively affected purchase decisions, in decreasing order of 
importance. Demographically, gender and age were influential. Female samples 
purchased more of them than males did. Females aged from 21 to 30 purchased 
more than any other age group. These findings may be useful to the Thai skincare 
industry to better understand customer needs, to provide popular products and 
increase their market share in an extremely competitive field.  
 
Keywords: Sheet Mask, Skincare, Dermatological products. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ หากขาดความอนุเคราะห์จากบุคคล
หลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการศึกษางานวิจัย รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ
ในการพิจารณา ตรวจสอบและอนุมัติงานวิจัยฉบับนี้ อีกท้ังยังได้มีการให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้
งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กรรมการแล้ว ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่ท าให้
น ามาปรับใช้ในการท างานวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการที่ให้ความช่วยเหลือและขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี 

 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า และบุคคลอ่ืนๆที่มีความสนใจในธุรกิจประเภทนี้ 
 
 
 นางสาวปริญดา ทองพันธุ์ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

(4) 
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สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตติกรรมประกาศ (4) 
 

สารบัญตาราง (ถ้ามี)  (11) 
 

สารบัญภาพ (ถ้ามี) (12) 
 
บทที่ 1 บทน า 1 
  

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 3 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 

1.4.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  4 
1.4.2 เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการท าวิจัย  4 

1.5 นิยามศัพท์ 4 
 

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6
  

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 6 
2.1.1 ประเภทของแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 6 

2.1.1.1 ไฟเบอร์ (Fiber) 6 
2.1.1.2 เยื่อกระดาษ (Plup) 6 
2.1.1.3 ไฮโดรเจล (Hydro-gel)         6 

(5) 
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2.1.1.4 ไบโอเซลลูโลส (Bio Cellulose) 7 

2.1.2 วิธีเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 7 
2.1.2.1 การเลือกแผ่นมาส์กบ ารุงผิงหน้า (Sheet Mask) 7 
2.1.2.2 การเตรียมผิวก่อนใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 7 
2.1.2.3 การใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 7 
2.1.2.4 หลังการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 7 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 8 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 8 

2.2.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ 8 
2.2.1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจ 8 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 10 
2.2.1.1 ความหมายของประชากรศาสตร์ 10 

(1) เพศ (Gender) 10 
(2) อายุ (Age) 11 
(3) อาชีพ (Occupation) และรายได้ (Income)  11 

หรือสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  
(4) การศึกษา (Education) 11 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 11 
2.2.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 12 

(1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Varity) 12 
(2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) 12 
(3) การออกแบบ (Design) 12 
(4) ลักษณะ (Feature) 12 
(5) ตราสินค้า (Brand)  12 

2.2.3.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 12 
2.2.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 13 
2.2.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 13 

2.3 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 13 
2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 14

(6) 
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2.3.1.1 เพศ 14 
2.3.1.2 อายุ 14 
2.3.1.3 อาชีพ 14 
2.3.1.4 ระดับการศึกษา 15 
2.3.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 

2.3.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 16 
2.3.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 16 
2.3.1.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 16 
2.3.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 17 
2.3.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 17 

2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 18 
2.4.1 ตัวแปรอิสระ (x) 18 

2.4.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 18 
2.4.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 18 

2.4.2 ตัวแปรตาม (y) 18
  
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 20 

  
3.1 การออกแบบงานวิจัย 20 

3.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 20 
3.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 20 

3.2 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 21 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 

อุตสาหกรรมในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเอง 
วันวิสาข์ เจริญนาน (2555) พบว่าผู้ชายได้หันมาสนใจดูแลตัวเอง ติดตามแฟชั่นและความงามเพ่ิม
มากขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยประสบสภาวะทางเศรษฐกิจ แต่การใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลตัวเองมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน  

Euromonitor (2559) ได้แสดงมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) ซึ่งมีการ
เติบโตถึงรอ้ยละ 9 และมีมูลค่าสูงถึง 65.6 พันล้านบาทในปี 2558 โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
(Skin Care) และมูลค่าทางการตลาด ได้ดังตารางที่ 1.1 ดังนี้  

 

ตารางที ่1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) และมูลค่าทางการตลาด 

หน่วย (ล้านบาท) 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย 6,449.8 6,806.8 7,183.2 7,580.8 8,025.8 8,531.8 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 37,237.1 39,871.3 43,170.8 46,710.3 50,439.8 55,017.1 

ผลิตภัณฑ์ดูแลมือ 713.9 731 749.7 764.2 777.3 792.3 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบ
เป็นชุด 

933.3 994.9 1,069.3 1,146.6 1,219.0 1,300.3 

รวมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 45,334.1 48,404.0 52,173.1 56,201.9 60,461.9 65,641.4 

ที่มา : Euromonitor (2559)   
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โดยที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดอยู่ที่ 55.017 

พันล้านบาท และมีการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2558 อยู่ที่ 8.1% และมีการเติบโตในปี 2558 ที่ 
9.1% เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุดในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั้งหมด ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย 
(Body Care) มีการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2558 อยู่ที่ 5.8% และมีการเติบโตในปี 2558 ที่ 
6.3% ผลิตภัณฑ์ดูแลมือ (Hand Care) มีการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2558 อยู่ที ่2.1% และมีการ
เติบโตในปี 2558 ที่ 1.9% และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบเป็นชุด(Skin Care Set/Kits) มีการเติบโตเฉลี่ย
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2553 - 2558 อยู่ที่ 6.9% และมีการเติบโตในปี 2558 ที่ 6.7%  

ปุญญิสา สมฟองทอง (2558 อ้างถึงใน นิตยสาร SMEs, 2557) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์
ดูแลผิว (Skin Care) ประเภท ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) มียอดขายและการขยายตัวที่เพ่ิม
สูงขึ้นมากในทุกปี อีกทั้งผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้มีให้เลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะในการแข่งขัน
ทางธุรกิจนั้นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าและ
รักษาความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Mask) มีอยู่มากมายในท้องตลาด แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์ประเภทมาส์กหน้า (Face 
Mask) ซึ่งมีการเติบโตอย่างสูงในทุกๆปีดังแสดงในรูป1.1 และมีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า ( Facial Mask) โดยมีมูลค่าทางการตลาดในปี 2558 อยู่ที่ 853 ล้านบาท  

  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Euromonitor (2559) 

ภาพที่ 1.1 ร้อยละการเติบโตของมาส์กหน้า (Face Mask)  
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จากรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมา ท าให้ทางผู้วิจัยท าการศึกษาในเรื่องปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า(Sheet Mask) ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีปัจจัยในส่วนประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
มากขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 

ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการท างานวิจัยไว้ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
จ าแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังนี้ คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่น
มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า(Sheet Mask) โดยมีการก าหนดขอบเขตของปัจจัยที่
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มาใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 400 
คน ที่เป็นตัวแทนประชากรที่เคยใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ในระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม – เมษายน 2560 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปที่
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.1 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  

ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  

1.4.2 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการท าวิจัย  
หัวข้อเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือบ ารุงผิวอ่ืนๆ 

โดยใช้กรอบแนวความคิดท่ีต่างออกไป 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 

ในการท างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดถึงความหมายและขอบเขตของค าศัพท์ที่ใช้
ในการท าวิจัยไว้ ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) : ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการบ ารุงผิวที่แต่ชนิดจะมี
คุณสมบัติแตกต่างกันออกไป เช่น ผิวขาวกระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย ลดจุด่างด าและรอยหมองคล้ า  
ผิวนุ่มชุ่มชื่น ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นครีม เจล เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (Body Care) : เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) ที่ใช้เฉพาะ
ส าหรับผิวกาย 
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ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) : เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) ที่ใช้

เฉพาะส าหรับผิวหน้า 

ผลิตภัณฑ์ดูแลมือ (Hand Care) : เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) ที่ใช้เฉพาะ
ส าหรับมือ 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบเป็นชุด (Skin Care Set/Kits) : ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin 
Care) ที่มีหลายผลิตภัณฑ์รวมกัน จัดจ าหน่ายแบบเป็นชุดที่มีการท างานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

 

แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) มีต้นก าเนิดมาจากประเทศที่มีการให้
ความส าคัญกับเรื่องของเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ส าหรับดูแลผิวอย่างประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบัน
นี้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชียและสหรัฐอเมริกา 

แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) เป็นแผ่นเส้นใยที่มีลักษณะเป็นรูปใบหน้าที่
ชุบด้วยสารละลายหรือเซรั่มที่บรรจุด้วยสารส าหรับบ ารุงผิวชนิดเข้มข้น โดยทั่วไปแผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) จะเป็นแบบการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งบรรจุในซองปิดสนิทแยกแผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ส าหรับแต่ละแผ่นท าให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

 
2.1.1 ประเภทของแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

ความแตกต่างระหว่างแผ่นผ้าแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ใช้ในการผลิต
เส้นใยที่ปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท คือ 

2.1.1.1 ไฟเบอร์ (Fiber)  
เป็นแผ่นที่มีเนื้อหยาบให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษ มีราคาที่ไม่สูงและมี

ส่วนช่วยในการเติบความชุ่มชื่นให้กับผิว มีการระเหยของเซรั่มอย่างรวดเร็วและไม่อุ้มน้ ามากนัก 
ในขณะที่ใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ชนิดนี้ จึงควรใช้ขณะที่นอนลงเพ่ือให้เซรั่ม
สามารถซึมสู่ผิวหน้าได้ 

2.1.1.2 เยื่อกระดาษ (Pulp)  
เนื้อเยื่อที่มีความละเอียดกว่าไฟเบอร์ (Fiber) แต่ก็มีประสิทธิภาพที่

ใกล้เคียงกับที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเนื้อเยื่อมีลักษณะค่อนข้างหยาบ ท าให้มีการยึดเกาะกับผิวหน้า
น้อย ซึ่งเซรั่มจะระเหยไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน 

2.1.1.3 ไฮโดรเจล (Hydro-gel)  

มีประสิทธิภาพดีกว่าทั้ งไฟเบอร์  (Fiber) และเยื่อกระดาษ (Pulp) 
โดยมากจะมีการผลิตเป็น 2 แผ่น แผ่นละครึ่งหน้า (ส่วนบน 1 แผ่นและส่วนล่าง 1 แผ่น) บรรจุแยก
อยู่คนละซองกัน กระบวนการผลิตนั่นจะมีการผสมผสานของเซรั่มและเจลาตินซึ่งจะท าให้เกิด
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ความรู้สึกเย็น บางเบา แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เนื่องจากมีลักษณ์ที่บาง
และอาจฉีกขาดได้ง่าย 

2.1.1.4 ไบโอเซลลูโลส (Bio Cellulose)  
มีการผลิตด้วยการทอจากเส้นใยธรรมชาติทั้งหมดซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ

สูงสุดส าหรับการดูแลผิวหน้าและความชุ่มชื่น ด้วยการยึดเกาะผิวหน้าจึงท าให้การถ่ายโอนเซรั่มและ
สารบ ารุงผิวต่างๆเข้าสู่ผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่พ้ืนผิวของไบโอเซลลูโลสมีลักษณะเหมือน
แผ่นเจลที่เย็นและชุ่มฉ่ า แต่โครงสร้างพ้ืนฐานของไปโอเซลลูโลสมีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น
จึงท าให้ไบโอเซลลูโลสเก็บความชุ่มชื่นได้ดี ไม่ระเหยแห้งไปในระหว่างการใช้งาน 

2.1.2 วิธีการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ทาง

ผู้จัดการออนไลน์ (10 ต.ค.2554) ได้มีการแนะน าไว้ดังนี้ 
2.1.2.1 การเลือกแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

ควรเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น การเลือกแผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ส าหรับเพ่ิมความชุ่มชื่น ลดเลือนริ้วรอย ลดจุดด่างด าหมองคล้ าหรือ
แม้แต่ช่วยให้ผิวกระจ่างใส เป็นต้น ส่วนเวลาที่เหมาะสมกับการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) ในการบ ารุงผิวนั่นควรท าในช่วงก่อนนอนเพ่ือให้ผิวได้ฟ้ืนบ ารุงในขณะที่นอนหลับ แต่หากต้อง
ไปงานส าคัญก็สามารุใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ก่อนการทาครีบบ ารุงผิวหน้าหรือก่อน
การแต่งหน้าในเวลากลางวันได้ 

2.1.2.2 การเตรียมผิวก่อนใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเนื่องจาก หากเตรียมผิวไม่ถูกต้องแล้วจะท าให้

การใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในการเตรียมผิวหน้านั้น 
ควรล้างหน้าให้สะอาด ท าการปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์และเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการบ ารุงผิว 

2.1.2.3 การใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  
ควรวางให้แนบสนิทไปกับผิวหน้า ไม่ควรขยับเขยื้อนใบหน้าเพราะอาจ

เกิดเป็นช่องอากาศและท าให้ประสิทธิภาพลดลง การมาส์กหน้าควรท าประมาณ 10 – 15 นาท ี
2.1.2.4 หลงัการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

ดูว่าเป็นชนิดที่ต้องล้างออกหรือไม่ หากเป็นชนิดที่ต้องล้างออก ควรล้าง
ออกด้วยการเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วจึงตามด้วยการทาครีมบ ารุงผิวหน้า แต่หากเป็นชนิดที่ไม่ต้องล้าง
ออกนั้น สามารถทาครีมบ ารุงผิวหน้าต่อได้ทันทีซึ่งจะท าให้ครีมบ ารุงซึมซับสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้น ส่วนสาร
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บ ารุงที่ยังคงชุ่มชื่นอยู่ที่แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) สามารถน ามาเช็คผิวตามตามล าคอ ผิว
กายหรือแม้แต่ท่ีแขนได้ แต่ไม่ควรเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

2.2.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ได้มีการให้ค า

นิยามของการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 

เพทาย ศิริมุสิกะ (2547 : 6) กล่าวว่า “การตัดสินใจหมายถึง  การเลือก
คิดอันจะน าไปสู่การปฏิบัติหลายๆ  ทางเลือก  เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจ” ในขณะที่ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540 : 187) กล่าวว่า “การตัดสินใจหรือ
การวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ หรือการเลือกทางด าเนินการที่เห็น
ว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการและ นฤมล รอด
เนียม (2557 :10) กล่าวว่า “การตัดสินใจเลือกหมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆตั้งแต่การตระหนักถึง
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกต่างๆและการตัดสินใจซื้อ” 

จากการศึกษาค านิยามข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การตัดสินใจหมายถึง 
กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ถึงทางเลือกหลายๆทางที่มีอยู่ แล้วท าการเลือกทางเลือกที่ตรงกับ
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุด 

2.2.1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 

Kotler and Keller (2006, อ้างอิงในศุภชัย ภานุมาศ, 2559) ได้อธิบาย
ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อไว้ว่า “ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างไร ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อ ซึ่งกระบวนการของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามาวางแผนทางการตลาด เพ่ือที่จะกระตุ้นความต้องการภายนอกของกลุ่ม
ผู้บริโภค” 

Hawkins and Best (2546) ได้อธิบายแบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้  
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กระบวนการที่  1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่
ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาได้นั้นเกิดจากการพบเห็นสภาพความแตกต่างระหว่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับ
สภาพในความปรารถนาที่ต้องการให้เป็น ซึ่งผู้บริโภคจะอาศัยแรงกระตุ้นเพ่ือพยายามไปอยู่ในสภาพที่
ปรารถนาหรือหาทางแก้ไขเพ่ือให้ได้ในสภาพที่ปรารถนา เช่น ผิวหน้ามีริ้ วรอย แต่ผู้บริโภคมีความ
ปรารถนาอยากมีใบหน้าที่เรียบเนียน จึงท าการหาวิธีในการรักษาหรือบ ารุงผิวหน้าเพ่ือให้ริ้วรอยนั่น
หายไป เป็นต้น  

กระบวนการที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) หลังจากที่
ผู้บริโภคนั้นรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้บริโภคจะท าการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ
หาวิธีในการแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งการหาข้อมูลของผู้บริโภคมาจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

(1) ข้อมูลภายจากแหล่ งภายใน (Internal Search) เป็นข้อมูลที่มาจาก
ประสบการณ์หรือความทรงจ าของตัวผู้บริโภคเอง 

(2) ข้อมูลจากแหล่งภายนอก (External Search) เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภค
ท าการค้นคว้าจากแหล่งที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์หรือความทรงจ าของผู้บริโภคเอง คือ 

 จากบุคคลอ่ืน เช่น เพ่ือน ครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อตัวของผู้บริโภค 
หรือแม้แต่ตัวของพนักงานขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

  จากการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์หรือป้ายประกาศต่างๆ 

  จากแหล่งข้อมูลทั่วไป เช่น แหล่งข้อมูลจากในหนังสือ วารสาร ใบปลิวหรือ
จากระบบอินเตอร์เน็ต 

  จากการหาข้อมูล ณ จุดขาย หรือสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า เช่น ตามร้านค้า
ทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้าต่าง เพ่ือให้ได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆและสามารถน ามา
เปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ือได้ 

กระบวนการที่ 3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อ
ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาและได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว  ก็จะท าการ
ประเมินว่าผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ แต่ละรุ่นดีกว่ากัน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ความพึงพอใจที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น 

การบวนการที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase) ในกระบวนการนี้ผู้บริโภค
ได้ท าการลงความเห็นว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีคิดว่าดีที่สุดส าหรับความต้องการของตัวเอง แต่ถึงอย่างไรก็
ตามในขณะที่ตัดสินใจนั้น ผู้บริโภคอาจยังเกิดความลังเลอยู่ ว่าจะซื้อดีหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อนั้น
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ดีจริงตามที่ต้องการหรือไม่ ดังนั้นจึงควรมีการโฆษณาหรือการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

กระบวนการที่ 5 การประเมินผลหลังการเลือกซื้อ (Post Purchase) ถือ
เป็นกระบวนการสุดท้ายของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งหลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว หาก
ได้รับผลตามที่ต้องการหรือมากกว่าที่ต้องการ จะท าให้ผู้บิโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อผลิตภัณฑ์นั้น จึงท าให้มีแนวโน้มในการกลับมาซื้อซ้ า ในทางกลับกันหากผลที่ได้ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการนอกจากผู้บริโภคจะไม่ใช้ซ้ าแล้วยังอาจท าให้เกิดพฤติกรรมอ่ืนๆตามมา 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
2.2.2.1 ความหมายของประชากร 

ทางราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของประชากร  2 
ความหมายตามรายวิชา ดังนี้  

(1) ในวิชาประชากรศาสตร์ (Demography) 

หมายถึง จ านวนคนทั้งหมดที่มีอยู่ในพ้ืนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในขณะใดขณะหนึ่ง 

(2) ในวิชาสถิติ  

หมายถึง คน สัตว์และสิ่งของ ซึ่งอยู่ภายในขอบข่ายที่จะท าการศึกษา 
หรือเรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง 

นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ไว้ว่า “เป็น
การศึกษาทางสถิติเก่ียวกับประชากรในแง่อัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่นและการกระจาย เป็นต้น 
รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ” นิพนธ์ เทพวัลย์ (2523 :1) ให้ค านิยามของ
ประชากรศาสตร์ได้ว่า “ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) 
และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม” 
กิติมา สุรสนธิ (2541, หน้า 15-17) ในการวิเคราะห์กลุ่มคนจ านวนมากนั้นเราควรจ าแนกออกเป็น
กลุ่มๆตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ดังนี้ 

(1) เพศ (Gender)  

เป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ได้รับมาตั้งแต่ก าเนิดซึ่งประกอบไป
ด้วย เพศชายและเพศหญิง ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านของสรีระทางร่างกาย การพัฒนาการ ความ
ถนัด สภาวะทางจิตใจ ค่านิยมหรือแม้แต่ทัศนคติในเรื่องต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่วัฒนธรรมและ
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สังคมได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละเพศเอาไว้แล้ว ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ท าให้เกิดความ
แตกต่างทางด้านการับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกท่ีแตกต่างกัน 

(2) อายุ (Age) 

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทั้งในเรื่อง
ของความคิด พฤติกรรมการแสดงออกและประสบการณ์ที่ได้พบเจอตลอดเวลาที่ผ่านมา ส่วนมากคน
ที่มีอายุน้อยมักมีความคิดแบบเสรีนิยม มองโลกในแง่ดีและได้รับอิทธิพลจากสื่อหรือบุคคลรอบข้างได้
ง่าย ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักมีความระมัดระวังรอบคอบ มีความคิดแนวอนุรักษ์นิยม อันเรื่องมาก
จากประสบการณ์ที่ได้รับมาแตกต่างกัน ซึ่งอายุเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลา 

(3) อาชีพ (Occupation) และรายได้ (Income) หรือสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเปรียบเสมือนเครื่องชี้วัดการรับรู้และ
ความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของบุคคลเพราะในแต่ละสังคมมี
วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติและธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกัน   

(4) การศึกษา (Education) 

เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างทางความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม
และมุมมองในการรับรู้ข่าวสารต่างๆทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ซึ่งผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะมีระบบการ
ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการหาข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงและเชื่อถือได้อย่างชัดเจนมา
ประกอบการตัดสินใจ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ ามักหาข้อมูลจากสื่อทั่วไปตามโทรทัศน์หรือวิทยุซึ่ง
บางครั้งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ศิริวรรณ เสรีรตน์ และคณะ (2541:35-37, ถูกอ้างถึงใน Sopin, 2012) ได้กล่าว
ไว้ว่า “ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด 
เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวาง
กลยุทธ์ทางการตลาด” ในการท าธุรกิจขายสินค้าจึงต้องอาศัยส่วนประสมทางการตลาดนี้เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.2.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจต้องการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นักการตลาดส่วนมากจะท าการศึกษาในรูปแบบของ 
ผลิตภัณฑ์ ความพอใจและประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ฉะนั้นจึงต้องมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย Kotler 
(1997) มีการก าหนดลักษณะทางกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Varity) 

หมายถึงการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใน
การตัดสินใจมากข้ึนและสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการมากท่ีสุด 

(2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) 

หมายถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการท างานตามความสามารถที่
ระบุไว้ได้และยังต้องมีความทนทาน ความถูกต้องแม่นย า รวมไปถึงความสะดวกในการใช้งานและการ
บ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

(3) การออกแบบ (Design) 

หมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง โดดเด่นและสะดุดตา
เพ่ือให้ผู้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งการออกแบบนี้ถือเป็นหัวใจของผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็น
สิ่งแรกท าให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะเข้ามาสนใจหรือไม่สนใจในผลิตภัณฑ์ 

(4) ลักษณะ (Feature) 

หมายถึงคุณลักษณ์เพ่ิมเติมที่ต่างไปจากฟังก์ชั่นปกติของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องมี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  

(5) ตราสินค้า (Brand) 

เป็นตราของผลิตภัณฑ์นั้นๆเปรียบเสมือนชื่อเสียงที่สามารถส่งผลต่อ
ทัศนคติและมุมมองที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ หากตราสินค้านั้นมีชื่อเสียงที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้บริโภค
มองทุกๆผลิตภัณฑ์ในตราสินค้านั่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ 

2.2.3.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ราคา หมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่ง
แสดงในรูปแบบของเงินตรา นักการตลาดต้องท าการตัดสินใจในการตั้งราคาและปรับปรุงราคาให้
เหมาะสมกับมูลค่าที่ผู้บริโภคได้รับ ซึ่งต้องท าให้ผู้บิโภคมองว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้มานั่นมีความคุ้มค่ากับ
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เงินที่จ่ายออกไป ดังนั้นสิ่งส าคัญของการตั้งราคาคือ การยอมรับของผู้บิโภคในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้การตั้งราคาต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เพ่ือรักษาฐานลูกค้าหรือเพ่ือกีดกันคู่แข่งทางการค้า เป็น
ต้น 

2.2.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการให้แก่ผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ฉะนั้นในการใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด โดยระบบช่องทางในการจัดจ าหน่ายประกอบไปด้วย ผู้ผลิต คนกลางและ
ผู้บริโภค 

2.2.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือหรือกระบวนการติดต่อสื่อสาร
ที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารหรือย้ าเตือนสารไปยังผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการตั ดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ การใช้เครื่องมือในการสื่อสารควรใช้เป็นการตลาดแบบผสมผสาน 
โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กลุ่มของผู้บริโภค สภาพการแข่งขันและ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอยู่ ซึ่งการท าการส่งเสริมการขายนั้นท าเพ่ือรักษากลุ่มผู้ บริโภคเดิมและ
สร้างกลุ่มผู้บริโภคใหม่ 
                    
2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 จากหัวข้อของการท างานวิจัยในครั้งนี้ที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและ
คัดเลือกงานที่วิจัยที่มีความเกี่ยวข้องและมีประเด็นที่ใกล้เคียงกับหัวข้อของงานวิจัยฉบับนี้ คือ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการอ้างอิงและน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยครั้งนี้ต่อไป 
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2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 
5 ด้าน คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.3.1.1 เพศ 

จากการศึกษาของ ชญาภา ประเสริฐสุข (2559) ที่พบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าอาหาร OTOP ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตามการศึกษาของ นภัทรชนม์ กรธนวรเศรษฐ์ (2557) พบว่า 
เพศไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจในเลือกซื้อสินค้าพรีเมี่ยมของ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกันกับ ศศิธร สุภวรรณ (2554) พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาน (Beauty Drink) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

2.3.1.2 อาย ุ

จากการศึกษาของ ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์ และ ไกรชิต สุตะเมือง 
(2557) อายุที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าดื่มของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ์ธนภูมิ นิวัติศัยวงศ์ และ เอก ชุณหชัชชราชัย (2559) ที่พบว่าอายุที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดต่างๆ ที่แตกต่างกัน 

ในทางตรงกันข้ามการศึกษาของ สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ที่พบว่า 
อายุที่ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ที่ไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ ฐิติพร ทองนพคุณ (2557) พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าในตลาดนัด ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการซื้อสินค้าในตลาดนัดแต่ละครั้งนั้นมี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ผู้บริโภคไม่ว่าอายุเท่าใดจึงสามารถตัดสินใจซื้อได้ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

2.3.1.3 อาชีพ 

นิธิดา พระยาลอ และ ล าปาง แม่นมาตย์ (2558) พบว่าอาชีพที่ต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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แตกต่างจากการศึกษาของ กชพรรณ วิลาวรณ์ และ อิทธิกร ข าเดช 
(2555) ที่พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องส าอางประเทศเกาหลี ประเภท
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

2.3.1.4 ระดับการศึกษา 

ธิติมา พัดลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2558) ได้ศึกษาแล้วพบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

แต่จากการศึกษาของ อ านาจ เต็งสุวรรณ์ และ ไกรชิต สุตะเมือง (2556) 
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่
ท าจากสมุนไพรของประชากรในวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ อังค์วรา อรรถเจริญพร (2558) ที่พบว่าระดับการศึกษาของผู้หญิงวัยท างานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางตราสินค้าหนึ่งของไทยที่ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 : ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

2.3.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปาเจรา เอียสกุล และ วรัญญา ติโลกะวิชัย (2559) พบว่า รายได้ที่
ต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อแป้งทาหน้าที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้สูงก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาที่สูงกว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับ อัศราพรรณ ภูจ าปาและ เยาวภา ปฐมศิริกุล 
(2558) ที่พบว่ารายได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางโอเรียลทอล พริ้นเซสอย่างมีนัยส าคัญใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะที่ แกมกมล กล้าการนา และ วรพงษ์ พรอาภา (2553) ได้ศึกษา
แล้วพบว่ารายรับเฉลี่ยต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงสมอง 
เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสรรพคุณและประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ พิไลลักษณ์ ชื่นสุขศรี และ รุจาภา แพงเกษร (2556) ที่พบว่ารายได้นั้นไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกซ้ือเครื่องส าอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพ้ืนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 5 : ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

2.3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
2.3.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

นันทวัลย์ มิตรประทาน (2554) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในแง่ของค่า 
SPF ของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวกายเพ่ือป้องกันแสงแดด เนื่องจาก
ค่า SPF เป็นส่วนที่ผู้บริโภคมองว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการป้องกันแสงแดด เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์ และ ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้บริโภค
จ านวนมากได้ให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุน้ าดื่มที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อน นอกจากนี้
การศึกษาของ กวินรัตน์ โรจน์สิริด ารงกุล และ ภักดี มานะหิรัญเวท (2558) พบว่าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับวัตถุดิบที่น ามาใช้งาน และ สาทูล เชี่ยวพานิช 
และ ชัชชญา ยอดสุวรรณ (2557) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้คลินิกเสริมความงามในอ าเภอแม่สายอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญใน
ด้านของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

ในทางกลับกัน กชพรรณ วิลาวรณ์ และ อิทธิกร ข าเดช (2555) ได้
ท าการศึกษาแล้วพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอาง จาก
ประเทศเกาหลี ประเภทบ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีม
บ ารุงผิวหน้า 

สมมติฐานที่ 6 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

2.3.2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

เนตรนพิศ ประทุม (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศของเพศที่สาม พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรา
คามีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศในด้านของปริมาณการซื้อต่อ
ครั้ง เช่นเดียวกับ นรินทร์ ชมชื่น (2556) ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อ
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคเสริมความงาม ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางที่ให้ความส าคัญ
กับการแจ้งราคาก่อนใช้บริการ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและงบประมาณที่มี มีการแสดง
ราคาที่ชัดเจนและสามารถผ่อนช าระได้ 

แต่จากการศึกษาของ จิรประภา สุดสวัสดิ์ (2553) พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใน
ด้านของเหตุผลและความถี่ในการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับ สุกัญญา เรืองเครือ 
(2554 ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy 

สมมติฐานที่ 7 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน  

2.3.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

กิตติญา แสนเจริญ, ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร และ เสาวภา มีถาวรกุล 
(2557) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของสตรีวัยสี่สิบปีขึ้นไปในภาค
ตะวันออกพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าอย่างมีนัยส าคัญในทางบวก โดยหากสินค้าสามารถหาซื้อได้ง่ายจะท าให้
ขายสินค้าได้มากขึ้น เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ โสภณ ศุภวิริยากร (2555) ที่พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าบาติกของผู้ซื้อชาว
ไทยและชาวต่างชาติ โดยผู้บริโภคค านึงถึงความสะดวกในการซื้อ ซึ่งสามารถซื้อได้โดยผ่านทางเว็บ
ไซด์หรือตัวแทน และ นฐพร นิลวงศ์ (2552) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายส่งผลต่อความถี่และค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจใช้บริการ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญมากใน
เรื่องของการคมนาคมที่มีความสะดวก พ้ืนที่ภายในคลินิกไม่คับแคบจนเกินไป มีจ านวนสาขามากและ
สามารถเข้ารับบริการได้ทุกสาขา 

สมมติฐานที่ 8 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่าง
กัน  

2.3.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

จากการศึกษาของ แกมกมล กล้าการนา และ วรพงษ์ พรอาภา (2553) 
พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย โดยการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการบอกต่อจากบุคคล
รอบข้างส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงสมอง  
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ขณะที่ ปิยนุช ลือชัย (2554) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนความรู้แนววิทยาศาสตร์ฉลาดรู้อย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากอาจเป็นเพราะการส่งเสริมการตลาดยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 9 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

 
2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จัดท าในหัวข้อ “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” 
ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

 
2.4.1 ตัวแปรอิสระ (x)  

สามารถก าหนดตัวแปรอิสระ (x) ได้ ดังนี้ 
2.4.1.1 ปัจจัยด้านประชาการศาสตร์ 

(1) เพศ (Gender) 
(2) อายุ (Age) 
(3) อาชีพ (Occupation) 
(4) ระดับการศึกษา (Education) 
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Average income per month) 

2.4.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
(3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

2.4.2 ตัวแปรตาม (Y)  
ตัวแปรตาม (Y) ของการท าวิจัยครั้งนี้ คือ การตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง

ผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ปัจจัยด้านประชาการศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

- ด้านราคา (Price) 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

- ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

การตัดสินในเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Mask Sheet) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย หัวข้อ “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การออกแบบงานวิจัย  

2. ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล 

5. การประเมินเครื่องมือ 

6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการเก็บข้อมูลด้าน
ปฐมภูมิ ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายตัวแทนของผู้ที่เคยใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) โดยปัจจัยที่เป็นตัวแปรใน
การท าการวิจัยนี้ ได้แก่ 

 
3.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) และน าข้อมูลด้าน
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ปฐมภูมิมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่าเพราะเหตุใดผู้ใช้บริการจึงตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ในการดูแลและบ ารุงรักษาผิวหน้า 

ส่วนข้อมูลด้านทุติยภูมิที่น ามาประกอบเป็นเอกสารอ้างอิงในศึกษางานวิจัยนี้ได้มี
การท าการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (Internet) ต าราวิชาการ วารสารทางวิชาการ
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลจากทั้งสองส่วนท าการรวบรวม วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยออกมาในรูปแบบ
รูปภาพ ตารางและการบรรยายประกอบ 

 
3.2 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาเป็นตัวแทนของประชากรที่เคยใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมุ่งเน้นการส ารวจไปที่การท า
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความหลากหลายของกลุ่ม
ประชากรในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ในของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อสมมติว่าประชากรใน
แต่ละเขตพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องมาจาก
งานวิจัยเชิงปริมาณ จึงต้องการกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากในการใช้วิเคราะห์ผลการวิจัยซึ่งจะท าให้มีค่า
ความคลาดเคลื่อนลดลง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่อย่างน้อย 
190 คน คิดเป็น 10 เท่าของตัวแปรอิสระ 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการเก็บข้อมูลด้าน
ปฐมภูมิ ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายตัวแทนของผู้ที่เคยใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) การสุ่มตัวอย่างและส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้
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แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และสมมติฐานเบื้องต้นของงานวิจัย 
ดังนี้  

3.3.1 ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยแบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  มี
รายละเอียดของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

1. ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ต่อเดือน 
2. ช่วงเวลาที่ใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
3. สถานที่ที่เลือกซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
5. ประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
6. เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

3.3.2 ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยแบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่า 5 ระดับตามมาตราวัดแบบลิเคริ์ท (5 Point Likert Scale) ดังแสดงใน
ตาราง 3.1 โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
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ตารางที ่3.1 การแปลผลจากระดับคะแนนของแบบสอบถามเป็นระดับความคิดเห็น 

ระดับคะแนน ระดับความคดิเห็น 

5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 เห็นด้วยมาก 

3 เห็นด้วยปานกลาง 

2 เห็นด้วยน้อย 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

N/A ไม่สามารถประเมินได้ 

 

ใช้การแปลความหมายจากระดับคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามโดยการจัดระดับ
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ เป็นการแจกแจงความถี่แบบเป็นอัตรภาคชั้น 
(Interval) โดยอาศัยผลการค านวณเพ่ือหาตารางแจกแจงความถ่ีที่เหมาะสม โดยก าหนดให้มี 5 อันตร
ภาคชั้น ตามระดับความคิดเห็น จากสมการ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
พิสัย

จ านวนชั้น
 

ก าหนดให้ จ านวนชั้น = 5 

  พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด = 5-1 = 4  

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
5 − 1

5
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 0.8 

ผลจากการค านวณสามารถแบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า เป็นตารางแจกแจงความถ่ีได้ ดังแสดงในตาราง 3.2 
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ตารางที ่3.2 การแปลผลระดับคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับความคิดเห็น 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 

4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
3.3.3 ส่วนที่ 3: การประเมินระดับการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แผ่นมาส์ก

บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยแบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่า 5 ระดับตามมาตราวัดแบบลิเคริ์ท (5 Point Likert Scale) เช่นเดียวกับ
การก าหนดค่าในส่วนที่ 2 

 

ตารางที ่3.3 การแปลผลจากระดับคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับความคิดเห็น 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 

5 เลือกใช้บริการอย่างแน่นอน 

4 อาจจะเลือกใช้บริการ 

3 ไม่แน่ใจ 

2 อาจจะไม่เลือกใช้บริการ 

1 ไม่เลือกใช้บริการอย่างแน่นอน 

 

ใช้การแปลความหมายจากระดับคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามโดยการจัดระดับ
คะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า เป็นการแจกแจงความถี่แบบเป็นอัตรภาค
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ชั้น (Interval) โดยอาศัยผลการค านวณเพ่ือหาตารางแจกแจงความถี่ที่เหมาะสม โดยก าหนดให้มี 5 
อันตรภาคชั้น ตามระดับความคิดเห็น จากสมการ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
พิสัย

จ านวนชั้น
 

ก าหนดให้ จ านวนชั้น = 5 

  พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด = 5-1 = 4  

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
5 − 1

5
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 0.8 

ตารางที่ 3.4 การแปลผลระดับคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับการตัดสินใจใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) 

ระดับคะแนนแฉลี่ย ระดับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ 

4.21 – 5.00 เลือกซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) อย่างแน่นอน 

3.41 – 4.20 อาจจะเลือกซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ 

1.81 – 2.60 อาจจะไมเ่ลือกซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

1.00 – 1.80 ไม่เลือกซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) อย่างแน่นอน 

 
ผลจากการค านวณสามารถแบ่งระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง

ผิวหน้า (Sheet Mask) ในอนาคต เป็นตารางแจกแจงความถี่ได้ดังแสดงในตาราง 3.4 ข้างต้น 
3.3.4 ส่วนที่  4: ข้อ มูลด้ านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถามที่ มี

ประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

โดยแบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เช่นเดียวกับในส่วนที่ 1 
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1. เพศ (Gender) 
2. อายุ (Age) 
3. อาชีพ (Occupation) 
4. ระดับการศึกษา (Education) 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Average income per month) 

 
3.4 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล 

 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า  จาก
ต าราวิชาการ วารสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  เพ่ือหาประเด็นและกรอบ
แนวความคิดของงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการเก็บข้อมูล เช่น งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ หรืองานวิจัยที่มีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นกรอบแนวคิด เป็นต้น จากนั้นจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
ท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2560 

 
3.5 การประเมินเครื่องมือ 

 

ทางผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบแบบสอบถามโดยการอ่าน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาของ
แบบสอบถามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมขอบเขตของงานวิจัย โดยได้มีการส่ง
แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของ
เนื้อหา การจัดเรียงค าถาม การจัดหมวดหมู่ การแบ่งส่วนของค าถาม ลักษณะของค าถามที่ใช้ รวมไป
ถึงภาษาที่ใช้อย่างเหมาะสมในแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาปรับปรุงและ
แก้ไขแบบสอบถามให้สามารถวัดผลได้จริงตามทฤษฎีและตามสมมติฐานที่ก าหนด แล้วจึงท าการส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) จริง 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ 

 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางด้านประชากรศาสตร์ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า และระดับการตัดสินใจ โดย
ท าการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Hypothesis) โดย

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการค านวณ สถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้มี ดังนี้ 
3.6.2.1 การวิเคราะห์ Independent – Sample T Test  

เพ่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรที่มี
ความเป็นอิสระต่อกัน 

3.6.2.2 การวิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

เป็นการท าการทดสอบตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวแปร ที่มีการน ามา
แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ 

3.6.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis)  

เป็นเทคนิคในการจับกลุ่มหรือรวมกลุ่มของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมา
ไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรนั้นสามารถเป็นไปได้ในทิศทางบวกและทิศทาง
ลบ ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละปัจจัยจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

3.6.2.4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)  

เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป 
เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรหนึ่งจากตัวแปรอ่ืน 
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หลังจากที่ได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
เรียบร้อยแล้ว ทางผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สามารถแปลผลด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและน ามา
อภิปรายผลต่อไปได้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แผ่น

มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจัยที่ท าการศึกษาคือ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ปัจจัยด้านทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
(Promotion)    

  จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในบทที่ 3 งานวิจัยนี้ต้องมีกลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อย 190 คน ทางผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและได้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 203 ชุด   

  ในบทนี้ทางผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Mask Sheet) 

3. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่เลือกใช้ ต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Mask Sheet) 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่น
มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Mask Sheet)  

5. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผ่านมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Mask Sheet) 
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4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 203 ชุด ประกอบไปด้วยข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่น ามาพิจารณา ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ดังที่แสดงในตาราง 4.1 

 

ตารางที ่4.1 รายละเอียดข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     

  ชาย 44 21.67 

  หญิง 159 78.33 

รวม 203 100.00 

2. อายุ (ปี)     

  21-30 112 55.17 

  31-40 72 35.47 

  41-50 17 8.37 

  51-60 2 0.99 

รวม 203 100.00 

3. อาชีพ     

  ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 46 22.66 

  พนักงานบริษัทเอกชน 110 54.19 

  ธุรกิจส่วนตัว 26 12.81 

  รับจ้างทั่วไป 7 3.45 

  อ่ืนๆ 14 6.90 

รวม 203 100.00 
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ตารางที ่4.1 รายละเอียดข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

4. ระดับการศึกษา     

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 10 4.93 

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 121 59.61 

  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 71 34.98 

  สูงกว่าปริญญาโท 1 0.49 

รวม 203 100.00 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)     

  ต่ ากว่า 15,000 22 10.84 

  15,001 -  30,000 79 38.92 

  31,001 - 45,000 49 24.14 

  45,001 - 60,000 29 14.29 

  สูงกว่า 60,000 24 11.82 

รวม 203 100.00 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถ
แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 21.67 เพศหญิงร้อยละ 78.33 ซึ่งส่วนมามีอายุอยู่ในช่วง 21- 30 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 55.17 โดยอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ พนังงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ  54.19 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 59.61และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 15,001 – 30,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
38.92  
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
 
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้แผ่นมาส์ก

บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) สามารถสรุปผลและน าเสนอในรูปแบบของกราฟวงกลมโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความถี่ในการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ต่อเดือน ดังแสดงใน
ภาพที ่4.1  

ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์กน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน= 58% 
ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์ก 2- 4 ครั้งต่อเดือน  = 36% 
ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์ก 5 - 7 ครั้งต่อเดือน  = 2% 
ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์ก 8 – 10 ครั้งต่อเดือน  = 1% 
ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์กมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน  = 3% 

 

 

ภาพที ่4.1 ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ต่อเดือน 
 
 
 
 

58%

36%

2%
1% 3%

ความถี่ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ต่อเดือน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน

2 - 4 ครั้งต่อเดือน

5 - 7 ครั้งต่อเดือน

8 - 10 ครั้งต่อเดือน
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จุดประสงค์หลักในการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ดังแสดงใน

ภาพที ่4.2 
หน้าขาวสว่างใส      =  27% 
ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย     = 8% 
ลดเลือนจุดด่างด า     = 5% 
เพ่ิมความชุ่มชื่อนให้กับผิวหน้า    = 55% 
รักษาสิว       = 2% 
อ่ืนๆ        = 1% 

 

ภาพที ่4.2 จุดประสงค์หลักในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  
 

ราคาต่อแผ่นของแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้เป็นประจ า ดังแสดงใน
ภาพที ่4.3 

ไม่เกิน 40 บาท      = 30% 
41 – 80 บาท      = 46% 
81 – 120 บาท      = 20% 
มากกว่า 120 บาท     = 4% 

 

27%

8%

5%

55%

3% 2%
จุดประสงค์หลักในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)

หน้าขาวสว่างใส

ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย

ลดเลือนจุด่างด า

เพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับ
ผิวหน้า
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d  
ภาพที ่4.3 ราคาต่อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  
 

ประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน    = 42% 
7 – 12 เดือน      = 8% 
มากกว่า 1 ปี      = 50% 

 
 
 

30%

46%

20%

4%

ราคาต่อแผ่นของแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้เป็น
ประจ า

ไม่เกิน 40 บาท

41 - 80 บาท

81 - 120 บาท

มากกว่า 120 บาท
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ภาพที ่4.4 ประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
 
เหตุผลที่ตัดสินใจในการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ดังแสดงใน

ภาพที ่4.5 
ช่วยบ ารุงผิวได้ดีกว่าครีมชนิดอื่น    = 38% 
ทดลองใช้      = 24% 
ใช้ตามเพ่ือน (เพ่ือนแนะน าให้ใช้)    = 12% 
มีโปรโมชั่นที่ดี (ลดราคา, ซ้ือ1แถม1)   = 23% 
อ่ืนๆ       = 3% 

42%

8%

50%

ประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6
เดือน

7 - 12 เดือน

มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
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ภาพที ่4.5 เหตุผลที่เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
 
ยี่ห้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้เป็นประจ า ดังแสดงในภาพที่ 4.6 
Watsons facial mask     = 10% 
Leader Clinic       = 13% 
Sephora      = 1% 
Estae lauder      = 1% 
Laneige       = 4% 
Japan gals vc lotion mask    = 1%  
Kose       = 6% 
Wastons exotic mask     = 4% 
My beauty diary      = 19% 
Etude       = 4% 
Faith in face      = 2% 
Neutrogena      = 4% 
Hada labo      = 7% 
Skindom ampoule sheet mask   = 4% 
Skinfood      = 5% 

ช่วยบ ารุงผิวได้
ดีกว่าครีมชนิดอื่น

38%

ทดลองใช้
24%

ใช้ตามเพ่ือน 
(เพ่ือนแนะน า

ให้ใช้)
12%

มีโปรโมชั่นที่ดี 
(ลดราคา, ซ้ือ1

แถม1)
23%

อ่ืนๆ
3%

เหตุผลที่ใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)

ช่วยบ ารุงผิวได้ดีกว่าครีม
ชนิดอื่น

ทดลองใช้

ใช้ตามเพ่ือน (เพ่ือนแนะน า
ให้ใช้)

มีโปรโมชั่นที่ดี (ลดราคา, ซ้ือ
1แถม1)
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Fracora plancenta write mask    = 1% 
Innisfree      = 4% 
7 days       = 3% 
อ่ืนๆ       = 6% 

 

 

ภาพที ่4.6 ยี่ห้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้เป็นประจ า 
 

จากภาพที่ 4.1 – 4.6 ที่ได้แสดงถึงพฤติกรรมการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask) ของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือมีความถี่ในการใช้ 2 – 4 ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 36 ต่อมามีความถี่ในการใช้ มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 8 – 10 ครั้งต่อเดือนและ 
5 – 7 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3 ร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามล าดับ 

Watson
s facial 
mask. 
10% Leader Clinic

13%

Sephora. 1%

Estae lauder. 
1%

Laneige. 4%

Japan 
gals vc 
lotion 
mask. 
1%

Kose. 6%

Watsons 
exotic mask. 

4%

My beauty 
diary
19%

Etude. 4%

Faith in face. 
2%

Neutrogena. 
4%

Hada labo. 
7%

Skindom 
ampoule 

sheet mask. 
4%

Skin food. 5%

Fracora 
plancenta 
write mask. 

1%

Innisfree. 
4%

7 days. 3%

Other
6%

ยี่ห้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้เป็นประจ า
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จุดประสงค์หลักในการเลือกใช้ส่วนใหญ่คือ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้า คิด

เป็นร้อยละ 55 เพ่ือให้หน้าขาวสว่างใส คิดเป็นร้อยละ 27 เพ่ือลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย คิดเป็นร้อยละ 
8 เพ่ือลดเลือนจุดด่างด า คิดเป็นร้อยละ 5 เพ่ือรักษาสิว คิดเป็นร้อยละ 3 และอ่ืนๆอีกร้อยละ 2 

ราคาต่อแผ่นของแผ่นมาส์กที่ใช้เป็นประจ าของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีราคาอยู่ที่ 
41 – 80 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือราคาไม่เกิน 40 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ราคา 81 – 
120 บาท และราคามากกว่า 120 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 4 ตามล าดับ 

ประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีประสบการณ์ในการใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 
42 และมีประสบการณ์ในการใช้ 7 – 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 8 

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีเหตุผลในการใช้เนื่องจาก ช่วยบ ารุงผิวได้ดีกว่าครีมชนิดอ่ืนคิดเป็นร้อยละ  38 รองลงมาคือ
ทดลองใช้ร้อยละ 24 มีโปรโมชั่นที่ดี (ลดราคา, ซื้อ1แถม1) ร้อยละ 23 ใช้ตามเพ่ือน (เพ่ือนแนะน าให้
ใช้) ร้อยละ 12 และเหตุผลอ่ืนๆอีกร้อยละ 3 

ยี่ห้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้กันมากที่สุดคือ 
My beauty diary คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ Leader clinic, Watsons facial mask,  Hada 
labo และ Kose คิดเป็นร้อยละ 13 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ตามล าดับ นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างยังได้มีการใช้ยี่ห้ออ่ืนๆ อีกกว่าร้อยละ 55 ดังแสดงในกราฟ 4.6 

 
4.3 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้แผ่นมาส์กต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

 
จากการวิเคราห์จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 203 ชุด สามารถสรุป

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน
ในเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยได้มีการน าเสนอดังตารางที่ 4.2  
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ตารางที ่4.2 สถิติเชิงพรรณนาของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 4.39 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์ 4.31 0.70 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ 4.36 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

มีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา 3.76 0.79 เห็นด้วยมาก 

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ 4.37 0.77 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 4.06 0.80 เห็นด้วยมาก 

มีความสะดวกในการใช้งาน 4.33 0.74 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน 4.22 0.81 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ปัจจัยด้านราคา 
ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ 4.39 0.76 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน 4.27 0.80 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

มีความหลากหลายของระดับราคา 3.86 0.93 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สามารถหาซื้อได้ง่าย 4.38 0.76 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 4.41 0.79 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
มีการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน ง่าย
ต่อการเลือกซ้ือ 4.18 0.80 เห็นด้วยมาก 

มีการให้ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ 3.85 1.00 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที ่4.2 สถิติเชิงพรรณนาของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 

มีการจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
อย่างต่อเนื่อง 4.32 0.84 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

การใช้บัตรสมาชิกในการลดราคาและสะสม
คะแนน 4.07 0.94 เห็นด้วยมาก 

พนักงานสามารถให้ค าแนะน าได้อย่าง
เหมาะสม 3.98 1.01 เห็นด้วยมาก 

สามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ 4.03 0.94 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 4.2 เมื่อน าปัจจัยอิสระทั้ง 19 ปัจจัยมาท าการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัย
อิสระที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ในเรื่องของสถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.41 เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในเรื่องของชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.39 เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ปัจจัยด้านราคา (Price) ในเรื่องของราคาของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.39 เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในเรื่องของ
ความสามารถในการหาซื้อได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38 เห็นด้วยอย่างยิ่ง) และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย .37 เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในแต่ละ
ปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
4.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผู้ใช้แผ่นมาส์กมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเรื่องชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ (ค่าเฉลี่ย 4.39) ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 
4.37) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.36) มีความสะดวกในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 
4.33) ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.31) มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.22) 
มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ในเรื่องมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
และ มีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.76) 
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4.3.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ผู้ใช้แผ่นมาส์กมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเรื่องราคาของ
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.39) มีการแสดงราคาที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.27) มี
ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ในเรื่องมีความหลากหลายของระดับราคา (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

4.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ผู้ใช้แผ่นมาส์กมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเรื่องสถานที่จัด
จ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.41) สามาหาซื้อได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38) มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก ในเรื่องมีการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วนง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
มีการให้ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

4.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

ผู้ใช้แผ่นมาส์กมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเรื่องมีการจัด
รายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.32) มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
มาก ในเรื่องการใช้บัตรสมาชิกในการลดราคาและสะสมคะแนน (ค่าเฉลี่ย 4.07) สามารถช าระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 4.03) พนักงานสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
 
4.4 ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

 

เมื่อพิจารณาระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ใน
อนาคตว่า ผู้ใช้บริการมีระดับการตัดสินใจในการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า Sheet Mask) ยี่ห้อที่
ก าลังประเมิน สามารถสรุปผลดังตารางที่ 4.3 ได้ดังนี ้

 

ตารางที่ 4.3 ระดับการตัดสินในเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ยี่ห้อที่ก าลังประเมิน
ในอนาคต 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแปลค่า 

ต่อไปในอนาคต ท่านยังคงตัดสินใจ
เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) ยี่ห้อที่ท่านก าลังประเมินอีกหรือไม่ 4.18 0.84 

อาจจะเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask)  

 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
ด้ ว ย  Independent Samples Test ส า ห รั บ ก า รทดสอบคว ามสั ม พัน ธ์ ข อ งลั กษณะทา ง
ประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 
ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์ในด้าน ช่วงอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยได้ก าหนดระดับนัยส าคัญไว้ที่ 0.05 

  
4.5.1 เพศกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

 

ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask)  

เพศ N Mean Std. Deviation Sig. 

ชาย 44 3.77 1.008 
0.02 

หญิง 159 4.29 0.749 

 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศและการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์ Independent Sample 
Test ได้ค่า Sig 0.02 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าเพศชายและเพศหญิง ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่สนใจในเรื่องของความสวย
ความงามและการดูแลผิวพรรณของตัวเองมากกว่าเพศชาย ซึ่งส่งผลท าให้จ านวนผลิตภัณฑ์ในการ
บ ารุงผิวต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดผลิตมาเพื่อเพศหญิงมีมากกว่าที่ผลิตมาเพ่ือเพศชาย 
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ดังนั้นปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

4.5.2 ช่วงอายุกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask)  

อายุ N Mean Std. Deviation Sig. 

21 – 30 112 4.35 0.846 

0.005 31 – 40 72 3.96 0.813 

41 – 60 19 4.00 0.667 

 

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุ 

อายุ Mean Difference Std. Error Sig. 

21 - 30 
31 - 40 0.390 0.124 0.002 

41 - 60 0.348 0.203 0.088 

31 - 40 
21 - 30 -0.390 0.124 0.002 

41 - 60 -0.042 0.211 0.844 

41 - 60 
21 - 30 -0.348 0.203 0.088 

31 - 40 0.042 0.211 0.844 

 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุและการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ได้ค่า 
Sig 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าช่วงอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ที่แตกต่างกัน และจากการทดสอบ Multiple comparisons โดยการใช้ LSD 
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พบว่า มีหลักฐานทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าช่วงอายุ 21 – 30 กับช่วงอายุ 31 – 40 
ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่แตกต่างกันเนื่องจากช่วง
อายุ 21 – 30 เป็นช่วงที่เริ่มต้นท างานและยังให้ความสนใจในการดูแลตัวเอง การหาคู่ชีวิต แต่ในช่วง
อายุ 31 – 40 เป็นช่วงวัยที่สนใจในการการเติบโตของหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัวจึงอาจ
ส่งผลให้ดูแลตัวเองน้อยลง 

ดังนั้นปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

4.5.3 อาชีพกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask)  

อาชีพ N Mean Std. Deviation Sig. 

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 46 4.17 0.825 

0.652 
พนักงานบริษัทเอกชน 110 4.16 0.904 

ธุรกิจส่วนตัว 26 4.08 0.688 

รับจ้างทั่วไปและอ่ืนๆ 21 4.38 0.669 

 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพและการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ได้ค่า 
Sig 0.652 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็ให้ความส าคัญกับการเลือกใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้นปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
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4.5.4 ระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask)  

สมมติฐานที่ 4: ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

 

ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  131  4.21  0.901 
 0.510 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและสูงกว่าปริญญาโท  72  4.12  0.711 

 

 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับ
การศึกษาและการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์ 
Independent Sample Test ได้ค่า Sig 0.510 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถสรุป
ได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากอาจกล่าว
ได้ว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้าที่
ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้นปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

4.5.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask)  

สมมติฐานที่ 5: ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่น
มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N Mean Std. Deviation Sig. 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 22 4.23 0.869 

0.628 

15,001 - 30,000 บาท 79 4.15 0.962 

30,001 - 45,000 บาท 49 4.31 0.713 

45,001 - 60,000 บาท 29 4.00 0.926 

สูงกว่า 60,000 บาท 24 4.17 0.381 

 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนและการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์ One-Way 
ANOVA ได้ค่า Sig 0.628 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าระดับการศึกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันให้ความส าคัญกับการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ไม่
แตกต่างกัน 

ดังนั้นปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

 
4.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการตัดสินใจ
เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามภายใต้กรอบงานวิจัย โดยอาศัยข้อมูลที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้สามารถก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้ 4 ปัจจัยและ
น ามาสร้างแบบสอบถามเพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดตัวแปรอิสระขึ้นมาทั้งหมด 
19 ปัจจัย โดยได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งหมดก่อนน าไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมานั้นอาจมีแนวโน้มหรือมี
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ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธี Factor analysis ในการหาปัจจัยที่มีความ
เหมาะสมเพื่อหาความสัมพันธ์ต่อไป  

 
4.6.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใช้วิธี Factor analysis  

ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระทั้ง 19 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์ 
Correlation พบว่ามีหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ผู้วิจัยจึงได้ท าการสกัดปัจจัย 
โดยการวิเคราะห์วิธี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity เพ่ือทดสอบ
ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่จะท าการสกัดปัจจัย ดังที่แสดงในตาราง 4.10 

 

ตารางที ่4.10 การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
0.849 

Bartlett's Test of  
Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2.44E+03 

df 
171 

Sig. 
0.000 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 19 ตัวแปรมีค่า KMO 0.849 แสดงว่า
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยได้และจากการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
แสดงว่าตัวแปรทั้ง 19 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันและมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor analysis) ได ้

4.6.2 การก าหนดปัจจัย 

จากการทดสอบความเหมาะสมและพบว่าตัวแปรมีความเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ต่อมาเป็นการสกัดปัจจัย (Extraction) เพ่ือเป็นการหาและ
ก าหนดปัจจัยที่มีความเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) โดยงานวิจัยนี้ใช้
วิธีการสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis (PCA) และใช้วิธีการหมุนปัจจัยแบบ 
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Varimax โดยพิจารณาท่ีค่า Eigenvalue มากกว่า 111 และค่า Factor loading ของตัวแปรในปัจจัย
ไม่น้อยกว่า 0.5 ซ่ึงแต่ละตัวแปรต้องไม่มีค่า Factor loading สูงใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ปัจจัย 

เมื่อท าการวิเคราะห์ค่า Eigenvalue หมายถึง ความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 19 
ปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหม่ได้ 4 กลุ่ม โดยอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 66.702 โดย
สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยระหว่างกลุ่มปัจจัยใหม่และกลุ่มปัจจัยที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมได้ดังตารางที่ 4.11  

 

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่ได้จาก
การท าการวิเคราะห์ 

กลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม กลุ่มปัจจัยใหม่ (Factor analysis) 

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ปัจจัยด้านคุณภาพและความสะดวกในการ
เลือกซ้ือ 

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 

ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ 

มีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา สามารถหาซื้อได้ง่าย 

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ สถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 

มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 
มีการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการ
เลือกซื้อ 

มีความสะดวกในการใช้งาน 2. ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด 

มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

2.ปัจจัยด้านราคา มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน 
ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

มีการจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน การใช้บัตรสมาชิกในการลดราคาและสะสมคะแนน 

มีความหลากหลายของระดับราคา   
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ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่ได้จาก
การท าการวิเคราะห์ (ต่อ) 

กลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม กลุ่มปัจจัยใหม่ (Factor analysis) 

3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3. ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งาน 

สามารถหาซื้อได้ง่าย ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์ 

สถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 
มีการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน ง่าย
ต่อการเลือกซ้ือ มีความสะดวกในการใช้งาน 

มีการให้ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน 

4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย สามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ 
มีการจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
อย่างต่อเนื่อง 

4. ปัจจัยด้านความหลากหลายและความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ 

การใช้บัตรสมาชิกในการลดราคาและสะสม
คะแนน มีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา 
พนักงานสามารถให้ค าแนะน าได้อย่าง
เหมาะสม มีความหลากหลายของระดับราคา 

สามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ มีการให้ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ 

  
พนักงานสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ท าให้ได้กลุ่มปัจจัยใหม่ 4 กลุ่ม จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกลุ่มปัจจัยโดยผ่านการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพและความสะดวก
ในการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่7 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและส่วนลดที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 



Ref. code: 25595802030519LWTRef. code: 25595802030519LWT

50 
 

สมมติฐานที่ 8 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการใช้งานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 9 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความหลากหลายและความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
แตกต่างกัน 

4.6.3 การวิเคราะห์สมการการถดถอย (Regression) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ท าให้ได้ค่าผลลัพธ์ Factor score 
ของแต่ละปัจจัยที่สามารถน าไปวิเคราะห์สมการการถดถอย (Regression) จากนั้นเมื่อน าไปท าการ
ทดสอบสหสัมพันธ์ (Correlation) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรที่ได้จากการ
จัดกลุ่มปัจจัยใหม่ 

ในการวิเคราะห์สมการการถดถอย (Regression) ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี Multiple 
regression  เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยน าตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี All enter แสดง
ผลลัพธ์ของ Regression model ดังตารางที่ 4.12 

 

ตารางที ่4.12 Regression Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.64 0.407 0..395 0.651 

 

จากตาราง 4.12 พบว่าค่า R Square มีค่าเท่ากับ 0.395 กล่าวคือ ปัจจัยทั้ง 4 
ปัจจัยนั้นสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ได้ร้อยล่ะ 39.5 
และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60.5 นั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน 
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ตารางที่ 4.13 Regression ANOVA Test 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 57.619 4 14.405 33.955 0.000 

Residual 83.997 198 0.424 

Total 141.616 202   

 

จากตาราง 4.13 พบว่าค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงสามารถกล่าวได้ว่าปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่สามารถน ามาค านวณสมการการถดถอย 
(Regression) ได้ดังนี ้

 

ตารางที ่4.14 Multiple Regression Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) 4.177 0.046   91.380 0.000 

ปัจจัยด้านคุณภาพและความ
สะดวกในการเลือกซื้อ 0.268 0.046 0.32 5.848 0.000 

ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด 0.344 0.046 0.411 7.509 0.000 
ปัจจัยด้านความสะดวกใน

การใช้งาน 0.308 0.046 0.368 6.718 0.000 
ปัจจัยด้านความหลากหลาย
และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ -0.015 0.046 -0.017 -0.319 0.750 

 

ตาราง 4.14 เป็นตารางที่ได้มาจากการค านวณด้วยวิธี Multiple Regression All 
Enter ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตามสมมติฐานงานวิจัยที่ 6 – 12 ข้างต้น ได้ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 6 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพและความสะดวก
ในการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
แตกต่างกัน 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
คุณภาพและความสะดวกในการเลือกซื้อแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression) พบว่าค่า T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 ท าให้สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าค่า Beta ไม่เท่ากับ 
0 

ดังนั้นปัจจัยด้านคุณภาพและความสะดวกในการเลือกซื้อจึงมีความสัมพันธ์เชิง
บวก (ค่า Beta เป็นบวก) กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวหน้าโดยตรง คุณภาพนั้นไม่ใช่เพียงแต่ตัวของผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่รวม
ไปถึงความน่าเชื่อถือของสถานที่จัดจ าหน่ายด้วย คุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริโภคมองหาเพราะหาก
มีปัญหาเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ความสะดวกในการเลือกซื้อ
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญเพราะท าให้สามารถเลือกซ้ือได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลามาก 

สมมติฐานที ่7 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและส่วนลดที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
และส่วนลดในการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression) พบว่าค่า T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่  
0.05 ท าให้สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าค่า Beta ไม่เท่ากับ 
0 

ดังนั้นปัจจัยด้านราคาและส่วนลดจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวก (ค่า Beta เป็นบวก) 
กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพท า
ให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจและตัดสินใจที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกท้ังหากมีการจัดท าส่วนลด
หรือการสะสมคะแนนจะยิ่งสามารถดึงดูดความสนใจและท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

สมมติฐานที่ 8 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการใช้งานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) แตกต่างกัน 
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จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
สะดวกในการใช้งานกับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression) พบว่าค่า T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 ท าให้สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่แสดงว่าค่า Beta ไม่เท่ากับ 
0 

ดังนั้นปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวก (ค่า Beta 
เป็นบวก) กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ความสะดวกในการใช้งาน
และช าระเงินก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ เนื่องจากปัจจุบันเวลาถือเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการด ารงชีวิต หากมีอะไรที่สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายได้จะท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

สมมติฐานที่ 9 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความหลากหลายและความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
แตกต่างกัน 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
หลากหลายและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) พบว่าค่า T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.750 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้สามารถสรุปได้ว่า มีหลักฐานทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่
แสดงว่าค่า Beta ไม่แตกต่างจาก 0 ปัจจัยด้านความหลากหลายและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดจะมีความหลากหลายมากแค่ไหนแต่หากไม่ตรงกับ
ที่ผู้บริโภคต้องการก็ไม่ท าให้เกิดการเลือกใช้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทมีลักษณะการใช้งานที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่ต้องใช้ความเข้าใจมากนักในการใช้ผลิตภัณฑ์ 

จากการท า Multiple Regression สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพและ
ความสะดวกในการเลือกซื้อ ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งแต่
ละปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกท้ังสิ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) ที่มีอัตราการ

เติบโตสูงถึง 8.1% ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวทุกชนิด อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งประชาชนไทยหันม าให้
ความส าคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองของประชาชนไทยมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะประสบภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ลดลง 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ประเภทมาส์กหน้าที่ออกมาสู่ท้องตลาดได้รับความสนใน
เป็นอย่างมากท าให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า (Facial Mask) โดยมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 853 ล้านบาทในปี 2558 ท าให้ทางผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความน่าสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) โดยผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยนี้สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์กับหลากหลายบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและน าผลวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุงหรือพัฒนาในตัวของผลิตภัณฑ์และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยนี้ยังสามารถแสดงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการท า
วิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินในเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้กรอบแนวความคิดที่
แตกต่างออกไป ซึ่งกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) โดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีวามเหมาะสมในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ซึ่งมีการ
ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้ โดยมีช่วงเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 และจากแบบสอบถามที่มีผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยได้จ านวน 203 ชุด ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลงานวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง   

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 
21.67 เพศหญิงร้อยละ 78.33 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.17 โดยที่อาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 54.19 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีถึงร้อยละ 59.61 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.92  

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นได้มีการท าการคัดกรองจากแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ในเบื้องต้นแล้ว กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้
แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้แผ่นมาส์กน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ครั้งต่อเดือนร้อยละ 58.13 โดยมีจุดประสงค์หลักในการใช้ส่วนใหญ่คือเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับ
ผิวหน้าคิดเป็นร้อยละ 55.17 ราคาของแผ่นมาส์กที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้อยู่ที่แผ่นละ 41 – 80 บาท
ร้อยละ 45.81 ซึ่งประสบการณ์ในการใช้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีประสบการในการใช้มากกว่า 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 50.25 เหตุผลที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้มากที่สุดคือ ช่วยบ ารุงผิวได้ดีกว่าครีมชนิดอ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 37.99 และยี่ห้อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุดคือ My beauty diary คิดเป็นร้อยละ 
19.21 

5.1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยการวิเคราะห์ Independent Samples Test 
และการวิเคราะห์ One-Way ANOVA พบว่าเพศและอายุมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (sheet Mask) โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกใช้มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศ
หญิงเป็นเพศที่มีความสนใจในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือรักในความสวยความงาม
มากกว่าเพศชาย และช่วงอายุ 21 – 30 ปีมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกใช้สูงที่สุดเพราะเป็นช่วงวัยที่
ให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเองมากกว่าในช่วงวัยอ่ืนและยังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านอื่นมากนัก 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แผ่นมาส์บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ด้วยวิธีการ Multiple Regression จากทั้งหมด 4 ปัจจัย พบว่า
มีเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ได้แก่ 
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ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งาน และปัจจัยด้านคุณภาพและความ
สะดวกในการซื้อ โดยที่แต่ละปัจจัยเรียงตามล าดับค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถาถอย Regression 
จากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด โดยที่ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ การแสดงราคาที่ชัดเจน ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส าคัญเนื่องจากผู้บริโภคมองถึงความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปกับผลลัพธ์ที่เ กิดขึ้น การจัด
รายการหรือการท าโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ รวมไปถึงการจัดให้มีบัตรสมาชิกในการสะสมคะแนนและ
ใช้เป็นส่วนลดนั้นก็ถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ท าให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้และเป็น
ส่วนส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อในอนาคต ชื่อเสียงและความเชื่อถือของแบรนด์ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ได้ระบุไว้ ความน่าเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์ การมีคุณสมบัติตรงตามที่
ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน เป็นส่วนที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากเช่นกัน
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับผิวหน้าโดยตรง หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์นั้น
อาจท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อ่ืนได้อย่างไม่ยากนักเนื่องจากมี switching cost ที่ต่ าและมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ในท้องตลาดให้เลือกใช้ สถานที่ในการจัดจ าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ
และหาซื้อได้ง่ายหรือการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการเลือกซื้อมีส่วนท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสถานที่จัดจ าหน่ายเป็นส่วนที่เสริมให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกใช้มาก
ขึ้น การมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอย่างหลากหลายท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นได้รับความนิยมเพราะมีการผลิตออกมาจัดจ าหน่ายเป็นจ านวนมากและ
มีความหลากหลาย ความสะดวกในการใช้งานและช าระเงินก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ เนื่องจากปัจจุบันเวลาถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิต หากมีอะไรที่สามารถเพ่ิมความ
สะดวกสบายได้จะท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 
5.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 

ข้อมูลของงานวิจัยนี้ได้มาจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ที่เคยใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน
เท่านั้น ซึ่งอาจท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มานั้นมีความคลาดเคลื่อนหากน าไปใช้ในการอ้างอิงกับ
ประชากร เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจมีการกระจายตัวไม่ดีเท่าที่ควร ส าหรับข้อมูลในเชิงลึกนั้นอาจ
ต้องท าการส ารวจโดยใช้วิธีอ่ืนๆ เช่น การท า focus group การสัมภาษณ์หรือแม้แต่การวิเคราะห์ถึง
ลักษณะท่าทางขณะที่ท าการสัมภาษณ์หรือการให้ข้อมูลของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการศึกษาต่อไป นอกเหนือไปจากส่วนของความไม่สมบูรณ์
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ของข้อมูลแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการเก็บข้อมูลในช่วงสั้นๆระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 
เท่านั้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไปปัจจัยต่างๆอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การที่จะน าข้อมูลไปใช้นั้นจึงควรมี
ความระมัดระวังอย่างยิ่งทั้งในส่วนประชากรศาสตร์ ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งตาม
เวลา พ้ืนที่ที่ท าการส ารวจและวิธีการเก็บข้อมูล 

 
5.3 ข้อเสนอแนะและงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ   

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) โดย
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้คือ เพศและอายุ โดยที่เพศหญิงมีการ
ตัดสินใจใช้มากกว่าเพศชาย และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ได้แก่
ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด ปัจจัยด้านคุณภาพและความสะดวกในการเลือกซื้อและปัจจัยด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในทางบวกจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
ทางผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปัจจัยอ่ืนๆ
ที่ส่งผลกับการตัดสินในเลือกใช้ได้อีกด้วย 

5.3.1.1 ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด 

ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อมากที่สุด ทางผู้ประกอบการจึงควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคาที่ผู้บริโภคส่วนมาก
เห็นว่าเหมาะสมในการเลือกใช้ คือ ราคาที่ 41 – 80 บาท อีกท้ังการท าส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆจะ
สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้มากยิ่งข้ึน 

5.3.1.2 ปัจจัยด้านคุณภาพและความสะดวกในการเลือกซ้ือ 

ปัจจัยด้านคุณภาพและความสะดวกในการเลือกซื้อ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ส่งผลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้ ทางผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ควรมีความน่าเชื่อถือ และควรหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายหลายๆช่องทางเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
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5.3.1.3 ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งาน 

ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งาน การใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เนื่องจากในปัจจุบันชีวิตของผู้บริโภคมีความรีบเร่ง ทางผู้ประกอบการจึง
ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก เพ่ือให้ผู้บริโภคไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ใช้งาน 

5.3.2 งานวิจัยต่อเนื่อง   

เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น หากมีความสนใจในการ
ท างานวิจัยต่อเนื่องควรเพ่ิมข้อมูลเชิงลึกและมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าชนิดอ่ืนๆที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดว่ามีความเหมือนหรือมี
ความแตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติมและการเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการท างานวิจัย
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้บริโภค เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาและวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask)”  

 ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากแบบสอบถามชุดนี้ถือเป็นความลับจะไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด การน าเสนอข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าเสนอผ่านบทสรุป
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างในแต่ปัจจัย รวมถึงผลการวิจัยนี้จะถูกน าไปใช้เพ่ือการศึกษาวิจัย
เท่านั้น  

ทั้งนี้ทางผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าการตอบ
แบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง ครบถ้วน และขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุง
ผิวหน้า (Sheet Mask) 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

ส่วนที่ 3: การประเมินระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet 
Mask) ในอนาคต 

ส่วนที่ 4: ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าถามคัดกรอง 

ท่านเคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ 

     เคย  

     ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

ท่านเคยใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) หรือไม่ 

     เคย (โปรดข้ามไปท าส่วนที่ 1) 

     ไม่เคย (โปรดเลือกเหตุผล และจบแบบสอบถาม) 

เหตุผลที่ท่านตัดสินใจไม่เลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) มาก่อน 

 ใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าชนิดอื่นอยู่แล้ว 

 มีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าชนิดอื่น 

 มีความยุ่งยาก มีความซับซ้อนในการใช้ผลิตภัณฑ์ 

 หาซื้อได้ยาก 

 ผิวหน้าไม่มีปัญหาจึงไม่ต้องใช้ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................)  

 

 
ส่วนที่ 1   : แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า 
(Sheet Mask) 

ค าชี้แจง   : โปรดท าเครื่องหมาย ( √ ) ในกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลด้าน
พฤติกรรมและประสบการณ์ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ของท่านมากท่ีสุด 

1.1 ความถีใ่นการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ของท่าน 

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง ต่อเดือน 

 2 – 4 ครั้ง ต่อเดือน 
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 5 - 7 ครั้ง ต่อเดือน 

 8 -10 ครั้ง ต่อเดือน 

 มากกว่า 10 ครั้ง ต่อเดือน 

1.2 วัตถุประสงค์หลักในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask)  

  หน้าขาวสว่างใส 

  ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย 

  ลดเลือนจุดด่างด า 

  เพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้า 

 รักษาสิว 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................)  

1.3 ราคาต่อแผ่นของแผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้เป็นประจ า 

  ไม่เกิน 40 บาท 
  41-80 บาท 
  81-120 บาท 
  มากกว่า 120 บาท 

1.4 ประสบการณ์การใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ของท่าน 

  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6  เดือน 

  7 – 12 เดือน 

  มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป 
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1.5 เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ช่วยบ ารุงผิวได้รวดเร็วกว่าครีมบ ารุงผิวชนิดอื่น 

  ทดลองใช้ 

  ใช้ตามเพ่ือน (เพ่ือนแนะน าให้ใช้) 
  มีโปรโมชั่นที่ดี (ลดราคา, ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................)  

1.6 แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ยี่ห้อใดท่ีใช้เป็นประจ า 

  WATSONS FACIAL MASK 

  LEADER CLINIC 

  SEPHORA 
  BOSCIA 
  ERNO LASZLO 
      ESTEE LAUDER 
      LANEIGE 
      MY BEAUTY DIARY 
      FRACORA PLANCENTA WHITE MASK 
      JAPAN GALS VC LOTION MASK 
      WATSONS EXOTIC MASK 
      FAITH IN FACE 
      NEUTROGENA 
      HADA LABO 
      SKINDOM AMPOULE SHEET MASK 
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................) 
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ส่วนที่ 2   : แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

ค าชี้แจง   : ให้ประเมินแผ่นมาส์กท่ีใช้เป็นประจ าโปรดท าเครื่องหมาย ( √ ) ตามล าดับความส าคัญที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านที่สุดเพียงข้อเดียว ในการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 
ตามปัจจัยต่างๆ  ต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ที่ใช้
เป็นประจ า 

 5  หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

 N/A  หมายถึง  ไม่สามารถประเมินได้ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

1.  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์       

2.  ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์         

3.  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามท่ีได้ระบุไว้       

4.  มีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา       

5.  ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ       

6.  มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย       

7.  มีความสะดวกในการใช้งาน       

8.  มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 

ปัจจัยด้านราคา 

1.  ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ       

2.  มีการแสดงราคาที่ชัดเจน       

3.  มีความหลากหลายของระดับราคา       

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1.  สามารถหาซื้อได้ง่าย            

2.  สถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ       

3.  มีการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการ
เลือกซื้อ 

      

4.  มีการให้ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ       

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 

1.  มีการจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่างต่อเนื่อง       

2.  การใช้บัตรสมาชิกในการลดราคาและสะสมคะแนน       

3.  พนักงานสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม       

4.  สามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้       
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ส่วนที่ 3   : การประเมินระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ใน
อนาคต 

ค าชี้แจง   : โปรดท าเครื่องหมาย ( √ ) ตามระดับการตัดสินใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพียงข้อเดียว ในการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในอนาคต 

 5  หมายถึง   เลือกใช้บริการอย่างแน่นอน 

 4  หมายถึง  อาจจะเลือกใช้บริการ 

 3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

 2  หมายถึง  อาจจะไม่เลือกใช้บริการ 

 1  หมายถึง  ไม่เลือกใช้บริการอย่างแน่นอน 

 

การประเมินระดับการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นมาส์ก
บ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ในอนาคต 

ระดับการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 

ต่อไปในอนาคต ท่านยังคงตัดสินใจเลือกใช้แผ่น
มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Sheet Mask) ยี่ห้อที่ท่านก าลัง
ประเมินต่อไปอีกหรือไม่ 
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ส่วนที่ 4   : แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชี้แจง   : โปรดท าเครื่องหมาย ( √ ) ในกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของ
ท่านมากที่สุด 

3.1 เพศ 

        หญิง       ชาย 

3.2 อายุ   …….............… ปี  

3.3 อาชีพ 

        ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน 
  ธุรกิจส่วนตัว 
  รับจ้างทั่วไป 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................)  

3.4 ระดับการศึกษา 

        ต่ ากว่าปริญญาตรี     

        ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

        ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

        สูงกว่าปริญญาโท 

3.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

        ต่ ากว่า  15,000 บาท 

        15,000 - 30,000 บาท 

        30,001 - 45,000 บาท 

        45,001 - 60,000 บาท 

        สูงกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป 

จบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ตารางที่ ข.1 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่สกัดได้จาก
การวิเคราะห์ 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

 % 

1 8.477 44.459 44.459 8.447 44.459 44.459 4.053 21.330 21.330 
2 1.556 8.192 52.651 1.556 8.192 52.651 3.166 16.662 

37.992 

3 1.393 7.329 59.980 1.393 7.329 59.980 3.153 16.594 
54.586 

4 1.277 6.722 66.702 1.277 6.722 66.702 2.302 12.117 
66.702 

5 0.916 4.821 71.523           
  

6 0.892 4.696 76.219           
  

7 0.692 3.645 79.864           
  

8 0.590 3.106 82.971           
  

9 0.543 2.860 85.831           
  

10 0.445 2.344 88.175           
  

11 0.381 2.008 90.183           
  

12 0.344 1.809 91.992           
  

13 0.310 1.630 93.621           
  

14 0.287 1.511 95.132           
  

15 0.255 1.344 96.476           
  

16 0.231 1.215 97.691           
  

17 0.196 1.030 98.722           
  

18 0.141 0.744 99.466           
  

19 0.101 0.534 100.000           
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ตารางที่ ข.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัย 

  

Component 

1 2 3 4 

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 
0.623       

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ 
0.812       

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ 
0.734       

สามารถหาซื้อได้ง่าย 
0.593       

สถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 
0.706       

มีการจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน  
ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

0.624       

ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
  0.782     

มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน 
  0.751     

มีการจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
  0.792     

การใช้บัตรสมาชิกในการลดราคาและสะสมคะแนน 
  0.534     

ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์ 
    0.582   

มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 
    0.846   

มีความสะดวกในการใช้งาน 
    0.721   

มีการระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน 
    0.57   

สามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ 
    0.532   

มีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา 
      0.654 

มีความหลากหลายของระดับราคา 
      0.676 

มีการให้ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ 
      0.714 

พนักงานสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม 
      0.646 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวปริญดา ทองพันธุ์ 
วันเดือนปีเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2533 
วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2554 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Product Engineer  
บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ 

 
ประสบการณ์ท างาน ปี 2555 – ปัจจุบัน : Product Engineer 

บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ 

  

  
 


