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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน 

ของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ์

เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี จ�ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชีพ  

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และกำรศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัย คือประชำชนที่อยู่ในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี จ�ำนวน  

400 คน โดยสุ่มตัวอย่ำงแบบโควตำ เครื่องมือในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำควำมเชื่อ

มั่นทั้งฉบับ เท่ำกับ .94 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t  

เพื่อกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยสองกลุ่ม กำรทดสอบค่ำ F เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ย

มำกกว่ำ 3 กลุ่ม และค่ำควำมสัมพันธ์ 

 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีำยรุะหว่ำง 25–45 ปี มำกทีสุ่ด มสีถำนภำพโสด ประกอบอำชพีพนกังำน

บริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บำท และกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน พิจำรณำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ

เรยีงล�ำดบัจำกมำกไปน้อย ดงันี ้ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด ตำมล�ำดบั  

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซื้อผลติภัณฑ์เพือ่ผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขตเทศบำลนคร

อบุลรำชธำน ีจ�ำแนกตำมข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมทีม่เีพศ ต่ำงกนั ให้ควำมส�ำคญัต่อปัจจยั

ที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี ในภำพรวม

และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกนั ส่วนผูต้อบแบบสอบถำมทีม่อีำย ุและรำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนต่ำงกนัให้ควำมส�ำคญัต่อปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ในกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนในภำพรวม ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ และด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย 

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีสถำนภำพสมรส ต่ำงกันให้ควำมส�ำคัญต่อปัจจัยที่

มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .05 ผลกำรวิเครำะห์แบบ Stepwise พบว่ำ ตัวแปรพยำกรณ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำร

ตลำด และด้ำนผลิตภัณฑ์ ร่วมกันพยำกรณ์ในกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนได้ร้อยละ 60

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน

Abstract

 The objectives of this study were to study the factors influencing the purchase decision of edible 

whitening products of the people in Ubon Ratchathani City Municipality and to compare customers’  

personal factors in choosing the edible whitening skin products of people in Ubon Ratchathani City  

Municipality. The customers were categorized as gender, age, marital status, occupation, average salary,  
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and education. Sample size in this research were 400 peoples who live in Ubon Ratchathani City  

Municipality selected by means of a quota random. The research instrument was a questionnaire with a 

five-point rating scale, yielding the reliability of .94. The data were analyzed by using percentage, mean, 

Standard deviation, t-test and F-test.

 Most respondents were female aging between 25-45 years old. They were single. There were private 

company staff.  Their salaries were around 10,001-15,000 baht. Their educational background was Bachelor’s 

degree and higher. The results showed that influential factors to purchase edible whitening skin products 

of the people were in a high level, arranged from low to high as products, price, availability in the shops, 

and marketing promotion, etc. The results of influential factors to purchase edible whitening skin products 

of the people, arranged from respondents’ general information showed that the respondents with different 

gender having different decisions were not found to be different in purchasing edible whitening skin products 

of the people in Ubon Ratchathani City Municipality. The respondents with different age, and  

salary will pay attention to the products, price, and product distribution to purchase edible whitening skin 

products of the people in Ubon Ratchathani City Municipal at the statistically significant at 0.05. From the 

Stepwise analysis, the forecast factors such as production distribution, marketing promotion, and products 

were the decisive factors when purchasing edible whitening skin products by 60 percent.

Keywords: Factors Influencing the Purchase Decision, Edible and Whitening Products 

 

บทน�า

 ในยุคปัจจุบันควำมต้องกำรมีผิวขำวกระจ่ำงใส

เป็นสุดยอดปรำรถนำของสำวๆ เพรำะผิวขำวเนียน  

สว่ำงใส ช่วยท�ำให้ผู ้หญิงดูโดดเด่น เป็นท่ีสะดุดตำของ 

ผูพ้บเหน็ สำมำรถเสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูห้ญงิยคุใหม่

ได้เป็นอย่ำงด ีไม่เพยีงแต่สำวไทยเท่ำนัน้ทีต้่องกำรมผีวิขำว

กระจ่ำงใส แต่กระแสควำมนิยมได้แพร่กระจำยไปในกลุ่ม

สำวเอเชีย แต่กำรท่ีจะมีผิวสวยได้อย่ำงใจปรำรถนำนั้น 

สำวๆ ต้องเผชิญกับหลำยปัจจัยที่ท�ำร้ำยผิว ไม่ว่ำจะเป็น 

รงัสยีวู ีควำมเครยีด และวยัทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ผูห้ญงิส่วนใหญ่

ทีต้่องกำรมผีวิขำวกระจ่ำงใสจงึต้องขวนขวำยหำสำรพดัวธิี

เพื่อมำจัดกำรกับปัญหำผิว (Gluta Frosta ควำมต้องกำรมี

ผิวขำวกระจ่ำงใส 2557) เหมือนจะเป็นค่ำนิยมของคนใน

แถบเอเชียที่ว่ำสำวๆ จะสวยได้ต้องเป็นสำวผิวขำวเท่ำนั้น  

พวกผิวคล�้ำ หรือสีแทน ถูกจัดให้เป็นพวกสวยไม่เข้ำขั้น  

ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้ผู ้หญิง ทั้งสำวมำกและสำวน้อย 

ต่ำงมองหำ ตัวช่วย มำท�ำให้ขำวทน และขำวนำน ส�ำหรับ

เรือ่งผลติภณัฑ์เพือ่ผวิขำวนัน้ถกูจดั หมวดหมูใ่ห้อยูใ่นหวัข้อ 

สุขภำพวัยรุ่น (ออนไลน์ 2557) ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อ 

ผิวขำวมี 2-3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก จะเป็น ผลิตภัณฑ์ซึ่งมี 

ยำกันแดด หรือครีมกันแดดผสมอยู่ ลักษณะกำรใช้จะ

เป็นกำรใช้เป็นประจ�ำทุกวัน กลุ ่มที่ 2 จะเป็นกลุ ่มซึ่ง  

มีตัวยำหรือสำรเคมีที่ไปออกฤทธ์ิกับกำรสร้ำงเม็ดสีของ

ผิวหนัง โดยออกฤทธิ์ในระดับต่ำงๆ กัน ดังน้ัน จึงมี 

หลำกหลำยผลติภณัฑ์ รวมทัง้ทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพร

ธรรมชำต ิกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มซ่ึงมตีวัยำหรอืกลุ่มทีม่สีำร AHA 

ผสมอยู ่ โดยไปท�ำหน้ำที่ท�ำให้เซลล์ผิวหนังที่ตำยแล้ว 

ลอกหลุดออกได้ง ่ำยขึ้นและได้ดีขึ้น จะท�ำให้ลักษณะ 

ผิวขำวขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์ 2557) คนไทยมีค่ำนิยมและ 

มคีวำมต้องกำรในกำรมผิีวขำวมำยำวนำน ยิง่ปัจจบุนัแฟชัน่

ควำมงำมตำมแบบเกำหลีที่ก�ำลังเป็นที่นิยมอย่ำงต่อเนื่อง 

ท�ำให้มุมมองของควำมสวยงำมนั้น คือกำรมีผิวที่ขำวใส 

เรยีบเนยีน และเปล่งประกำย ดงันัน้กำรปรนนบิตัผิวิพรรณ

ให้แลดูสดชื่น ขำวใส ไร้ริ้วรอย จึงเป็นที่สนใจกันมำกขึ้น 

ตั้งแต่กำรดูแลควำมงำมด้วยตนเอง หรือว่ำจะใช้เทคโนโลยี

ทำงกำรแพทย์กำรใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะด้วยกำร

บริโภคหรือกำรทำ ก็ล้วนเป็นวิธีกำรที่ท�ำให้ได้มำซึ่งกำรมี

ผิวขำวใส สวยงำมทั้งสิ้น (ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม 2557) และในปัจจบุนันีม้สีำรชนดิหนึง่

ที่ เป ็นที่นิยมกันอย ่ำงมำกในหมู ่ของวัยรุ ่น นั่นก็คือ 

สำรกลูต้ำไธโอน ในวงกำรผู้หญิงอยำกขำวไม่มีใครไม่รู้จัก 
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เป็นสำรที่ท�ำให้ผิวขำวสวยอมชมพู ต่อมำองค์กำรอำหำร

และยำได้ประกำศห้ำมใช้กลูต้ำไธโอนเพื่อช่วยผิวขำวแล้ว 

หำกใช้เกนิปรมิำณทีแ่พทย์อนญุำตให้ผูป่้วยใช้ อำจท�ำให้แพ้

ยำจนช็อกถึงขึ้นเสียชีวิตเฉียบพลันหรือส่งผลในระยะยำว 

ถึงแม้กำรบริโภคกลูต้ำไธโอนในปริมำณมำกจะส่งผลเสีย 

ต่อร่ำงกำย แต่เมื่ออำยุมำกขึ้นหรือมีโรคแทรกซ้อนอำจ

ท�ำให้ปริมำณกลูต้ำไธโอนท่ีร่ำงกำยผลิตได้ลดลงท�ำให้

ร ่ำงกำยขำดสำรต ้ำนอนุมูลอิสระ ผิวแห ้งเหี่ยวเร็ว  

ไม่เปล่งปลั่ง แนะน�ำให้ปรึกษำแพทย์ (ในกรณีที่ป่วย)  

หรือเลือกกินอำหำรท่ีช่วยกระตุ้นร่ำงกำยให้สร้ำงกลูต้ำ 

ไธโอนได้ดีขึ้น ได้แก่ ปลำ เนื้อหมู เนื้อวัว นม ไข่ หน่อไม้ฝรั่ง 

ผักโขม มะเขือเทศ และผลไม้ เช่น แตงโม สตรอเบอร์รี่  

องุ ่น อะโวคำโด (อันตรำยจำกกลูต ้ำไธโอน 2557)  

นพ.จิโรจ สินธวำนนท์ ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันโรคผิวหนัง 

กรมกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุขเปิดเผยว่ำ ปัจจุบัน 

พบวยัรุน่ไทยทัง้ชำยและหญงินยิมฉดีผวิด้วยกลตู้ำไธโอนกนั

แพร่หลำยมำกขึ้นโดยเฉพำะกำรท�ำผิวให้ขำวเหมือนดำรำ

เกำหลีแม้ว ่ำจะเคยมีกำรเตือนก่อนหน้ำน้ีแล้วในสื่อ 

หลำยรูปแบบก็ดูจะไม่สำมำรถท�ำให้กระแสควำมนิยม 

หลุดจำกควำมคิดของวัยรุ่นคลั่งขำวแบบหนุ่ม-สำวเกำหลี

ได้เลย วัยรุ ่นชำย-หญิงและสำวประเภท 2 บำงคน ม ี

ควำมต้องกำรให้ผิวขำวเร็วขึ้น จึงหำวิธีกำรสำรพัดทั้งฉีด

และกนิกลตู้ำไธโอน ซึง่เป็นเรือ่งที ่  มอีนัตรำยต่อตวัเองโดย

เฉพำะผลในอนำคตทีอ่ำจจะเกดิตำมมำเพรำะโดยทัว่ไปเมด็

สีผิวของคนเรำต่ำงกัน (เตือนภัย กลูต้ำไธโอน ขำว-ใส  

พร้อมมะเร็ง 2557)

 จำกสำเหตุท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ผู ้ศึกษำจึงมี 

ควำมสนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนใน 

เขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์  

ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสรมิ

กำรตลำด เพื่อน�ำข้อมูลผลกำรศึกษำเป็นแนวทำงส�ำหรับ 

ผูป้ระกอบกำรธรุกจิผลติภณัฑ์เพือ่ผวิขำวได้พฒันำแนวทำง

กำรตลำดที่เหมำะสมเพื่อก�ำหนดปัจจัยให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขต

เทศบำลนครอุบลรำชธำนี

 2. เพื่อเปรียบเทียบกำรให้ควำมส�ำคัญต่อปัจจัย

ทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เพือ่ผวิขำวชนดิรบั

ประทำนของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี 

จ�ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส อำชีพ รำยได้

เฉลี่ยต่อเดือน และระดับกำรศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งที่เป็นกำรศึกษำถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน

ของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี ประกอบ

ด้วย ข้อมลูส่วนบคุคล และ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 

 ประชากร  

 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศกึษำ  ได้แก่  ประชำชนทีม่ำ

ใช ้บริกำรห ้ำงสรรพสินค ้ำที่อยู ่ ในเขตเทศบำลนคร

อุบลรำชธำนี ซึ่งไม่สำมำรถระบุจ�ำนวนกลุ ่มตัวอย่ำง  

ที่แน่ชัดได้ จึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง (n) เป็นกรณีที่ไม่ทรำบ

ขนำดของประชำกรที่แน่นอน จึงไม่สำมำรถระบุจ�ำนวน

ประชำชนที่ชัดเจนได้ ดังนั้นจะใช้สูตรดังนี้ 

 สูตร   n  = Z2pq

             E2

 เมื่อ    n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง

 

Z = ค่ำปกตมิำตรฐำนทีไ่ด้จำกกำรแจกแจงแบบปกต ิในกำร

ศึกษำครั้งนี้  ก�ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนั้น

จะได้ค่ำ Z = 1.96)

 p  = สัดส่วนตัวอย่ำง (ในกำรศึกษำครั้งนี้ก�ำหนด

ให้ p = 0.5)

 q  = 1-p (1-0.5 = 0.5 )

 E  = ค ่ำควำมคำดเคล่ือนที่ยอมให ้เกิดขึ้น  

(ที่ระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จะได้ค่ำ E = 0.05)

ดังนั้น  n  = (1.96)2*(0.5)*(0.5) = 384 ตัวอย่ำง 

        (0.05)2

 ส�ำหรบักำรวจิยัในครัง้นี ้กลุม่ตวัอย่ำงเป็นไปตำม

เกณฑ์ขั้นต�่ำคือ 400 ตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ประชำชน

ที่มำใช้บริกำรห้ำงสรรพสินค้ำที่อยู ่ในเขตเทศบำลนคร

อบุลรำชธำน ีซึง่ไม่สำมำรถระบจุ�ำนวนกลุม่ตวัอย่ำงทีแ่น่ชดั

ได้ ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบโควตำ (Quota Sampling)
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส  

อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับกำรศึกษำ

 1)  ป ัจจัยส ่วนประสมทำงกำรตลำด ได ้แก ่  

ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย  

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด

 ตัวแปรตำม คือ กำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ 

ผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขตเทศบำลนคร

อุบลรำชธำนี 

 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจ เครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม ได้ค่ำ 

ควำมเชื่อมั่น 0.94 โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ดังนี้

 ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

จ�ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส อำชีพ รำยได้

เฉลี่ยต่อเดือน และกำรศึกษำ มีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบ

รำยกำร (Check List)

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทำงกำร

ตลำด มีลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 

Scale) ผู ้ศึกษำจ�ำแนกองค ์ประกอบ 4 ด ้ำน คือ  

ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และ

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ 

ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชน 

ในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี ได้แก่ ด้ำนกำรรับรู ้  

ด้ำนกำรค้นหำข้อมูล ด้ำนควำมรู้สึกหลังกำรซ้ือ ด้ำนกำร

ตัดสินใจซื้อและด้ำนกำรประเมินทำงเลือก

 ส่วนที ่4 แบบสอบถำมปลำยเปิดเพือ่บอกข้อเสนอ

แนะกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ จะน�ำข้อมูล

ที่ได้จำกแบบสอบถำมมำประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดย

ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทำงสถิติ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูลดังนี้

 1. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล    

โดยกำรค�ำนวณหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ของแบบสอบถำมตอนที่ 2

 2. วิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พยำกรณ์ตัวแปร

ตำมตวัหนึง่ซึง่ส่งผลมำจำกตวัแปรอสิระตัง้แต่สองตวัขึน้ไป 

โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบ Stepwise

 3. วเิครำะห์เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของ

ประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี  โดยวิเครำะห์

ควำมเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�ำแนกตำม เพศ ศึกษำ

โดยใช้สูตร t-test อำยุ สถำนภำพกำรสมรส อำชีพรำยได้

เฉลี่ยต่อเดือนและศึกษำโดยใช้สูตร F-test

สรุปผลการวิจัย

 กำรวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสินใจซือ้

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขต

เทศบำลนครอุบลรำชธำนี สรุปได้ผลดังนี้ กลุ่มตัวอย่ำงท่ี

ศึกษำทั้งหมดมี 400 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 25–45 มีสถำนภำพ

โสด ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 10,001-15,000 บำท และกำรศึกษำระดับ 

ปริญญำตรีขึ้นไป 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขตเทศบำล

นครอุบลรำชธำนี ซ่ึงสำมำรถพิจำรณำองค์ประกอบแต่ละ

ด้ำนได้ ดังนี้

 1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อ 3 ล�ำดบัแรก พบว่ำ ควำมมชีือ่เสยีง

ของสินค้ำและที่มำของแหล่งผลิตอยู ่ในระดับมำกที่สุด  

รองลงมำคอื ผลติภณัฑ์มคีณุภำพด ีสำมำรถท�ำให้ผวิขำวขึน้

ได ้อย่ำงชัดเจน และผลิตภัณฑ์ได ้รับกำรรับรองจำก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ป้ำยฉลำก

ผลิตภัณฑ์บอกรำยละเอียดวิธีกำรใช้ วันผลิต วันหมดอำยุ 

เครื่องหมำยประกันคุณภำพ ตำมล�ำดับ และข้อที่มีค่ำเฉลี่ย

ต�่ำสุด คือ ผลิตภัณฑ์มีหลำยขนำดให้เลือกซื้อ

 2. ด ้ำนรำคำ ในภำพรวมอยู ่ ในระดับมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 3 ล�ำดับแรก พบว่ำ รำคำมีควำม

เหมำะสมกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมำกที่สุด 

รองลงมำคือ มกีำรตดิป้ำยแสดงรำคำอย่ำงชัดเจน และรำคำ

ของผลิตภัณฑ์สำมำรถต่อรองได้ มีหลำยรำคำให้เลือกซื้อ

ตำมปริมำณบรรจุผลิตภัณฑ์ รำคำมีควำมเหมำะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ตำมล�ำดับ และข้อที่ม ี

ค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด คือ เมื่อสั่งซื้อผ่ำนระบบ Internet รำคำของ

ผลิตภัณฑ์ต�่ำกว่ำ  เคำน์เตอร์หรือร้ำนค้ำทั่วไป
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 3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ในภำพรวมอยู่

ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 3 ล�ำดับแรก พบว่ำ 

สถำนทีจ่�ำหน่ำยสะดวกต่อกำรเดนิทำงอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ 

รองลงมำคือ มีเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในกำรติดต่อปรำกฏ

อยู่ในผลิตภัณฑ์ และมีกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-Commerce) 

ร ้ำนค้ำมีกำรตกแต่งอย่ำงทันสมัย มองดูมีมำตรฐำน  

ตำมล�ำดับ และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด คือ มีจ�ำหน่ำยตำม 

ห้ำงสรรพสินค้ำ

 4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 3 ล�ำดับแรก พบว่ำ  

มีกำรโฆษณำผ่ำนส่ือวิทยุ รำยกำรโทรทัศน์ ให้ผู้ฟังร่วม

กจิกรรมเพือ่รบัของรำงวลัหรอืสิทธพิเิศษต่ำงๆ อยูใ่นระดับ

มำกทีส่ดุ รองลงมำคอื มกีำรขำยโดยพนกังำนขำยทีส่ำมำรถ

อธิบำยคุณสมบัติของสินค้ำได้อย่ำงชัดเจน และมีกำร 

ส่งเสรมิกำรขำยภำยในร้ำนโดยมกีำรแจกของขวญัหรอืของ

ช�ำร่วย ผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงให้กับลูกค้ำ  ตำมล�ำดับ และ 

ข้อทีม่ค่ีำเฉล่ียต�ำ่สุด คือ มกีำรโฆษณำผ่ำนส่ือ Internet เช่น 

Face Book หรือ Website ต่ำงๆ

 เปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อำยุ 

สถำนภำพสมรส อำชพี รำยได้เฉลีย่ต่อเดอืน และกำรศกึษำ 

เป็นดังนี้

ตารางที่ 1  สรุปผลกำรเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล

   5 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี สรุปได้ผลดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาทั้งหมดมี 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25–45 มีสถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป  

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซึ่งสามารถพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้าน
ได้ ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ความมีชื่อเสียง
ของตราสินค้าและที่มาของแหล่งผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี สามารถท าให้ผิวขาว
ขึ้นได้อย่างชัดเจน และผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ป้ายฉลาก
ผลิตภัณฑ์บอกรายละเอียดวิธีการใช้ วันผลิต วันหมดอายุ 
เครื่องหมายประกันคุณภาพ ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ผลิตภัณฑ์มีหลายขนาดให้เลือกซื้อ 

2. ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และ

ราคาของผลิตภัณฑ์สามารถต่อรองได้ มีหลายราคาให้เลือก
ซื้อตามปริมาณบรรจุผลิตภัณฑ์ ราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ย่ีห้ออื่น ตามล าดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เมื่อสั่งซื้อผ่านระบบ Internet ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ต่ ากว่า  เคาน์เตอร์หรือร้านค้าทั่วไป 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า 
สถานที่จ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทางอยู่ในระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือ มีเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อปรากฏ 
อยู่ในผลิตภัณฑ์ และมีการจ าหน่ายผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-Commerce) 
ร้านค้ามีการตกแต่งอย่างทันสมัย มองดูมีมาตรฐาน  
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีจ าหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้า 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า มี
การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ รายการโทรทัศน์ ให้ผู้ฟังร่วม
กิจกรรมเพื่อรับของรางวัลหรือสิทธิพิเศษต่างๆ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีการขายโดยพนักงานขายที่
สามารถอธิบายคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างชัดเจน และมี
การส่งเสริมการขายภายในร้านโดยมีการแจกของขวัญหรือ
ของช าร่วย ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับลูกค้า  ตามล าดับ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อ Internet 
เช่น Face Book หรือ Website ต่างๆ 

เปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ เฉลี่ย ต่อเดือน และ
การศึกษา เป็นดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด รวม 

เพศ .19 .06 .96 .75 .63 
สถานะสมรส .06 .19 .04* .07 .06 
อายุ .02* .04* .02* .35 .02* 
อาชีพ .72 .99 .51 .79 .87 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน .02* .02* .03* .12 .02* 

การศึกษา .31 .07 .39 .27 .23 

 * แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05

 กำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชนในเขต
เทศบำลนครอุบลรำชธำนี ต่อตัวแปรโดยกำรทดสอบกำร

ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ดังนี้

ตารางที่ 2 กำรวิเครำะห์แบบ Stepwise
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* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

     
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ต่อตัวแปรโดยการทดสอบการถดถอย
พหุคูณแบบ Stepwise ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แบบ Stepwise 

 
 

 

 

** แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 

จากต าร า ง พบว่ า  ตั ว แปรพ ยาก รณ์  3  ตั ว แป ร มี
ความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผิวขาวชนิดรับประทานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเชิงพหุคูณ (R) 
เท่ากับ .77 (F3,396 = 200.78) และตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว
แปร มีอิทธิพลต่อการอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทาน 
ได้ร้อยละ 60 (Adj-R2 = .60) ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์
ถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ (b) และค่าพยากรณ์
สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน (Beta) ของ
ตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัว มีอ านาจในการพยากรณ์อิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขต 
เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
ส าคัญตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

2. ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริโภคให้
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือต่อความมีเชื่อเสียงของ
ตราสินค้า เพราะสามารถรับรองคุณภาพของตัวสินค้าได้ 
อีกทั้งมีการรับประกันจาก อย. ท าให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวัชร    
ย่ิงยง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล ผิ ว ส า ห รั บ ผู้ ช า ย  ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่ า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากซื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจากชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป รองลงมาคือคุณภาพของ
สินค้า ต้องดีสามารถท าให้ผิวขาวได้ 

3. ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก การติดป้ายราคาที่สามารถ
มองเห็นได้ ชัดเจน ท าให้ ผู้บริ โภคมีทางเลือกในการ
เปรียบเทียบ ถึงความเหมาะสมของราคาและผลิตภัณฑ์  
และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัลยาณี กรกีรติ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ช่วยให้ผิวขาวของคนวัย
ท างานในอ าเภอกระทุ่มเบน จังหวัดสมุทรสาคร ผล
การศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวอยู่ในระดับมาก 

ตัวแปรอิสระ R Adj-R2 R2-Chg b Beta t Sig. 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

.73 .54 .54 .39 .43 8.58 .00 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

.76 .58 .04 .25 .30 6.33 .00 

ด้านผลิตภัณฑ์ .77 .60 .01 .14 .13 3.45 .00 

ค่าคงที่=5.97  R=.77  Adj-R2=.60  F3,396 =200.78** 

 ** แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
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 จำกตำรำงพบว่ำ ตัวแปรพยำกรณ์ 3 ตัวแปร 

มีควำมสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 

เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิต ิ

ที่ระดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย 

เชิงพหุคูณ (R) เท่ำกับ .77 (F3,396=200.78) และตัวแปร

พยำกรณ์ 3 ตวัแปร มอีทิธพิลต่อกำรอธบิำยควำมแปรปรวน

ของอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิด 

รับประทำน ได้ร้อยละ 60 (Adj-R2=.60) ส่วนค่ำพยำกรณ์

สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ (b) และ 

ค่ำพยำกรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอยสหสัมพันธ์แบบมำตรฐำน 

(Beta) ของตัวแปรพยำกรณ์แต ่ละตัว มีอ�ำนำจใน 

กำรพยำกรณ์อิทธิพลต ่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิต ิ

ที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชน 

ในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนีสำมำรถอภิปรำยผล 

ในประเด็นที่ส�ำคัญตำมวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังนี้

 1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 2. ทีไ่ด้ข้อสรปุเช่นนีอ้ำจเนือ่งมำจำก ผูบ้รโิภคให้

ควำมไว้วำงใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อควำมมีเชื่อเสียงของ

สินค้ำ เพรำะสำมำรถรับรองคุณภำพของตัวสินค้ำได้  

อกีทัง้มกีำรรบัประกนัจำก อย. ท�ำให้มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิ

ใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศุภวัชร ยิ่งยง 

(2555) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวส�ำหรับผู้ชำย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

เชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำก

ซื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจำกชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู ้จัก 

โดยทั่วไป รองลงมำคือคุณภำพของสินค้ำ ต้องดีสำมำรถ

ท�ำให้ผิวขำวได้

 3. ด้ำนรำคำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ที่ได ้

ข้อสรุปเช่นนี้อำจเน่ืองจำก กำรติดป้ำยรำคำท่ีสำมำรถ 

มองเห็นได้ชัดเจน ท�ำให้ผู ้บริโภคมีทำงเลือกในกำร 

เปรียบเทียบ ถึงควำมเหมำะสมของรำคำและผลิตภัณฑ์  

และควำมคุ้มค่ำในกำรเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ กัลยำณี กรกีรติ (2554) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงที่ช่วยให้ผิวขำวของ 

คนวัยท�ำงำนในอ�ำเภอกระทุ ่มเบน จังหวัดสมุทรสำคร  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดมีผล 

ต่อกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ช่วยให้ผวิขำวอยูใ่นระดบัมำก 

และโดยปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์มีผลเฉลี่ยมำกที่สุด รองลงมำ

คือ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและด้ำนช่อง

ทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยตำมล�ำดับ

 4. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ในภำพรวมอยู่

ในระดับมำก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อำจเนื่องจำก ปัจจุบันเป็น

ยุคสังคมไอที กำรติดต่อส่ือสำรมีควำมรวดเร็วทันสมัย  

ฉะน้ันช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบเครือข่ำยจึงม ี

ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ

บทควำมวจิยัของ สภุำพรรณ อุน่ศร ี(2554) ได้ศกึษำปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือแพคเกจทัวร์จำกธุรกิจ 

น�ำเที่ยว ในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี ผลกำรวิจัย 

พบว่ำด ้ำนช ่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยนักท่องเที่ยวให ้

ควำมส�ำคัญกับควำมสำมำรถติดต่อกับธุรกิจน�ำเที่ยวผ่ำน

ทำงโทรศัพท์ได้ทุกเวลำ รองลงมำคือให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรมีท�ำเลที่ตั้งและที่จอดรถมีควำมสะดวกส�ำหรับ 

กำรเดินทำงมำใช้บริกำร และสอดคล้องกับบทควำมของ  

ณัฐนพิมพ์ ทีฆะสุข (2552) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือของฝำกของนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำ

เที่ยวในจังหวัดอุบลรำชธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในจ�ำนวน

ปัจจัยที่ศึกษำทั้ง 4 ปัจจัย ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงล�ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ

น้อย 3 ล�ำดับแรกคือมีกำรจัดวำงสินค้ำแยกเป็นประเภท

และเป็นหมวดหมู่ ลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อได้สะดวก และมี

กำรตกแต่งร้ำนสวยงำม ทันสมัย ตำมล�ำดับ

 5. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ใน

ระดบัมำก ทีไ่ด้ข้อสรปุเช่นนีอ้ำจเนือ่งจำกปัจจบุนัสือ่โฆษณำ

ต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถงึกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเรว็ ผู้บรโิภค

สำมำรถรับรู้ได้ทั่วถึง กำรส่งเสริมกำรตลำดในด้ำนต่ำงๆ  

จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะส่ือวิทยุ โทรทัศน์  

หรอืส่ือออนไลน์ต่ำงๆ ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ ศุภวชัร  

ยิ่งยง (2555) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวส�ำหรับผู้ชำย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

เชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ หำกมีกำรลดรำคำแจกของ

แถมจะท�ำให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.04  

และเป็นไปตำมกฎของอุปสงค์

 6. จ�ำแนกตำมเพศ อำชีพ และกำรศึกษำ พบว่ำ 

ผูต้อบแบบสอบถำมทีม่เีพศต่ำงกนั เหน็ว่ำปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน

ของประชำชนในเขตเทศบำลนครอบุลรำชธำน ีในภำพรวม
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และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกนั ทีไ่ด้ข้อสรปุเช่นนีอ้ำจเนือ่งจำก 

ปัจจุบันทุกคนให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลร่ำงกำย กำรดูแล

ผิวพรรณให้สะอำด ผ่องใส ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในกำรดูแล

สุขภำพด้วย เพศ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ จึงอำจไม่ใช่ส่วน

ส�ำคัญในกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ กัลยำณี กรกีรติ (2554) ได้ศึกษำปัจจัยที่ม ี

ผลต่อกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงที่ช่วยให้ผิวขำว

ของคนวัยท�ำงำนในอ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริโภคท่ีมีอำยุต่ำงกันมีกำรพิจำรณำ

ปัจจัยด้ำนรำคำและด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยแตกต่ำง

กัน ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่พบควำมแตกต่ำง 

 6. จ�ำแนกตำมอำยุ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  

พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมทีม่อีำยแุละรำยได้เฉลีย่ต่อเดอืน

ต่ำงกันมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำว

ชนดิรบัประทำนในภำพรวม ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำ และ

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  

ไม่แตกต่ำงกัน และผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีมีสถำนะสมรส 

ต่ำงกนัอทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซ้ือผลติภณัฑ์เพือ่ผวิขำวชนดิ

รับประทำนด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย แตกต่ำงกัน 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ 

อำจเนื่องจำกกำรท่ีผู้บริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต้องมี

ควำมเหมำะสมกับอำยุ ซึ่งอำยุและรำยได้ อำจเป็นตัวบ่งชี้

ถึงกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรเลือกซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับงำน

วิจัยของกัลยำณี กรกีรติ (2554) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผล 

ต่อกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงท่ีช่วยให้ผิวขำวของ

คนวัยท�ำงำนในอ�ำเภอกระทุ ่มเบน จังหวัดสมุทรสำคร  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริโภคท่ีมีอำยุต่ำงกันมีกำรพิจำรณำ

ป ัจจัยด ้ำนรำคำและด ้ำนช ่องทำงกำรจัดจ�ำหน ่ำย 

แตกต่ำงกัน

 8. ผลกำรวิเครำะห์แบบ Stepwise พบว่ำ       

ตัวแปรพยำกรณ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำร 

ส่งเสริมกำรตลำด และด้ำนผลิตภัณฑ์ มีควำมสัมพันธ์กับ

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิด 

รบัประทำนอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติ ิทีไ่ด้ข้อสรปุเช่นนีอ้ำจ

เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่อำจส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลติภณัฑ์ทีด่ทีีส่ดุ เหมำะสมกบัทกุเพศทกุวยั โดยสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของ กัลยำณี กรกีรติ (2554) ได้ศึกษำปัจจัยที่มี

ผลต่อกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงที่ช่วยให้ผิวขำว

ของคนวัยท�ำงำนในอ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 

ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้บริโภคท่ีมีอำยุต่ำงกันมีกำรพิจำรณำ

ปัจจัยด้ำนรำคำและด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยแตกต่ำง

กัน ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่พบควำมแตกต่ำง โดยปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำดมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์

ช่วยให้ผวิขำวอยูใ่นระดบัมำก และโดยปัจจยัด้ำนผลติภณัฑ์

มผีลเฉลีย่มำกทีส่ดุ รองลงมำคอื ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสรมิ

กำรตลำดและด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยตำมล�ำดับ  

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน ที่ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ  

ในส่วนของปัจจยัด้ำนรำคำทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้

ผลิตภณัฑ์เพือ่ผวิขำวชนดิรบัประทำน อำจเนือ่งจำกปัจจบุนั

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวในท้องตลำดมีวำงขำยจ�ำนวนมำก 

รำคำของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน ลูกค้ำจึงให้ควำมส�ำคัญใน

คุณภำพมำกกว่ำรำคำ จึงส่งผลให้ด้ำนรำคำไม่มีอิทธิพล 

ต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน  

ในส่วนของปัจจัยด้ำนรำคำ ผลกำรวิจัยพบว่ำไม่มีอิทธิพล

ต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำน 

ทั้งนี้อำจเนื่องจำก ในสังคมปัจจุบันประชำชนค่อนข้ำงให้

ควำมสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวเพิ่มขึ้น ซ่ึงผลิตภัณฑ์

ชนิดนี้อำจมีรำคำใกล้เคียงกันเนื่องจำกอำจใช้วัตถุดิบ 

เช่นเดียวกันในกำรผลิต จึงท�ำให้รำคำของผลิตภัณฑ์ชนิด

เพือ่ผวิขำวไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั ซึง่อำจเป็นเหตผุลทีท่�ำให้

ด้ำนรำคำไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ 

ผิวขำวชนิดรับประทำน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี 

ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่ว่ำวัตถุประสงค์ในกำรซื้อ 

(Objectives) ของผู ้บริโภคนั้นซื้อสินค ้ำเพื่อสนอง 

ควำมต้องกำรของตนเอง ด้ำนร่ำงกำยและด้ำนจิตวิทยำ  

ซึ่งต้องศึกษำถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซื้อคือ 

ปัจจัยภำยในหรือปัจจัยจิตวิทยำ ปัจจัยทำงสังคมและ

วัฒนธรรม ปัจจัยเฉพำะบุคคล 

ข้อเสนอแนะ

 1. จำกกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสิน

ใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชน

ในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี พบว่ำ

  1.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ

มำก ฉะนั้น หำกในฐำนะเป็นผู้ผลิต ต้องผลิตสินค้ำท่ีมี

คุณภำพ ปลอดภัย ได้มำตรฐำนจำก อย. และที่ส�ำคัญ 

ควรมีกำรสร้ำงชื่อเสียงให้กับตรำสินค้ำเพื่อยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ อำจน�ำผลิตภัณฑ์เข้ำร่วมประกวดในเวทีต่ำงๆ 

เป็นต้น แต่หำกในฐำนะผู้บริโภค กำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ควรให้ควำมส�ำคัญกบัควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยอำจ
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ศึกษำข้อมูลจำกผู้ท่ีเคยใช้ หรืออำจศึกษำข้อมูลผลิตภัณฑ์

จำกข่ำวสำรต่ำงๆ ซ่ึงได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่ 

น่ำเชื่อถือ

  1.2 ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย ในภำพรวม

อยู่ในระดับมำก ปัจจุบันท�ำเลที่ตั้งที่กว้ำงขวำง มีบริเวณที่

จอดรถส�ำหรับลูกค้ำ มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ รวมถงึผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่ใช้บริกำรซ้ือผลิตภัณฑ์ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีควำมสะดวก รวดเร็ว ดังน้ันในฐำนะ 

ผูผ้ลติควรจดัช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรตดิต่อ

ให้ครอบคลุมทุกด้ำน เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและเพิ่มทำง

เลือกให้กับลูกค้ำ 

  1.3 ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำดในภำพรวมอยู่

ในระดับมำก มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อ Internet เช ่น  

Facebook หรือ Website ต่ำงๆ จะเห็นได้ว่ำกำรสื่อสำรมี

ควำมส�ำคัญมำกในทุกๆ ด้ำน ควรมีกำรโฆษณำสินค้ำให้

ครอบคลุมทุกด้ำน โดยเฉพำะทำงโทรศัพท์ถือเป็นปัจจัย

หนึง่ทีส่�ำคญั ประชำชนส่วนใหญ่ใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีฉ่ะนัน้

ควรมกีำรโฆษณำผ่ำนระบบเครอืข่ำยของโทรศพัท์เคล่ือนที่

เพิม่ขึน้ และควรมกีำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย เพือ่ดงึดดู

ควำมสนใจของลูกค้ำ

  1.4 กำรเปรียบเทียบกับข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถำม เห็นได้ว่ำปัจจัยด้ำนอำยุ และรำยได้

เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ ดังนั้นกำรผลิต

สินค้ำดังกล่ำว ควรค�ำนึงถึงอำยุของผู ้บริโภคเป็นหลัก 

เนือ่งจำกปัจจบุนัประเทศไทยมจี�ำนวนผูส้งูอำยเุพิม่มำกขึน้

ดังนั้นควรผลิตสินค้ำท่ีตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำยเหมำะสมกับ

กลุม่อำยแุต่ละกลุม่มำกทีส่ดุ และกำรตัง้รำคำควรเหมำะสม

กับรำยได้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ำย ควรหำซื้อได้ง่ำย และ

หลำกหลำยช่องทำง 

 2. กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่

มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับ

ประทำนของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี   

ใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงส�ำรวจเป็นเครื่องมือ ดังน้ันใน 

กำรศึกษำครั้งต่อไป ควรท�ำกำรวิจัย ดังนี้

  2.1. ควรมกีำรศกึษำควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร

ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของประชำชน ใน

เขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี

  2.2. ควรมกีำรศกึษำพฤตกิรรมของประชำชน

ในกำรใช ้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวชนิดรับประทำนของ

ประชำชนในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี

  2.3. ควรมีกำรศึกษำแนวโน้มของกำรใช้

ผลติภณัฑ์เพือ่ผิวขำวชนดิรบัประทำนของ ประชำชนในเขต

เทศบำลนครอุบลรำชธำนี
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