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การศึกษาเร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ ผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจพฤติกรรมและประสบการณ์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ระงบั

กล่ินกาย รวมถึงศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย ทั้งปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัช่องทางการจดัจาหน่ายและปัจจยัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (อาย ุเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ท าการสารวจผา่นแบบสอบถาม และไดรั้บขอ้มูลแบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความสมบูรณ์รวมทั้งส้ิน 400 ชุด  

 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน (ร้อยละ 42.3) และ เพศชาย 
จ านวน 231  คน (ร้อยละ 57.8) มีช่วงอาย ุ21 – 60 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาโดย
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 บาท และสถานภาพสมรสโดยส่วนใหญ่เป็นโสด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ 1 คร้ัง/เดือนและมี
การซ้ือต่อคร้ัง มากกวา่ 3 ช้ินงบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง 101 - 150 บาท กลุ่มตวัอยา่งซ้ือผา่นช่องทางร้าน
สะดวกซ้ือเช่น เซเวน่อีเลฟเวน่ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ คือ เพื่อน/คนรู้จกัโดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ ลกัษณะ
ภายนอกผลิตภณัฑส์วยงาม สะดุดตา 
 
 นอกจากน้ี ผลการวจิยั พบวา่ ความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการดา้น
การส่งเสริมการตลาด และความตอ้งการดา้นตราสินคา้ ในส่วนของการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายของ
คนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 



 เคร่ืองส าอางจดัเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีผูค้นนิยมน ามาแต่งเติมสีสันและความสวยงามลงบนใบหนา้เพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความงดงามใหก้บัตนเองดงัความเช่ือท่ีวา่ “ไก่งามเพราะขนพราะแต่ง” จึงส่งผลท าให้
ในปัจจุบนัเคร่ืองส าอางเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวติประจ าวนัของคนทุกเพศทุกวยั ทุกสถานะ ทุกวชิาชีพ 
ลว้นแลว้แต่อยากใหต้นเองมีความโดดเด่น สวยงาม มีบุคลิกภาพท่ีดี จึงน าเคร่ืองส าอางมาใชป้กปิดจุดดอ้ยบน
ใบหนา้หรือน ามาใชเ้พิ่มเสน่ห์ เสริมความงาม สร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจของตนเอง โดยเฉพาะการใช้
เคร่ืองส าอางเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตนเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคม โดยจะเนน้ไปท่ีกลุ่มผูห้ญิงจ าแนกตามช่วงกลุ่มอาย ุเช่น 
กลุ่มวยัรุ่นท่ีเร่ิมดูแลตนเองและสนใจเร่ืองความสวยความงาม กลุ่มวยัท างานท่ีตอ้งการความมัน่ใจใหก้บัตนเอง
และเสริมสร้างบุคลิกภาพและกลุ่มสตรีวยักลางคนท่ีตอ้งการภาพลกัษณ์และการยอมรับในสังคม แต่โดยส่วน
ใหญ่แลว้ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองส าอางจะเนน้ตลาดไปท่ีกลุ่มวยัท างานเป็นหลกัเพราะมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ไดง่้ายและรวดเร็วท่ีสุด (พรเทพ ทิพยพรกุล, 2559) 
  ในชีวติประจ าวนัของแต่ละคนจะตอ้งมีการพบปะกบัผูค้นหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นท่ีท างาน ในสถานท่ี
ชุมชน บนรถเมล ์ฯลฯ ส่ิงหน่ึงท่ีหลายคนอาจจะวติกคือเร่ือง “กล่ินตวั” เพราะเกรงวา่ตวัเองจะส่งกล่ินไป
รบกวนผูอ่ื้น กล่ินตวัเกิดจากเหง่ือของคนเราออกมาผสมกบัเช้ือจุลินทรียท่ี์อยูบ่นผิวหนงั ท าใหเ้กิดการบูดเน่า
ของเหง่ือ จึงมีกล่ินเกิดข้ึน ไดมี้นกัวทิยาศาสตร์เคยทดลองเอาเหง่ือมาสกดัเอาเช้ือจุลินทรียอ์อก แลว้ตั้งทิ้งไวใ้น
ท่ีปลอดเช้ือประมาณ 24 ชัว่โมง พบวา่เหง่ือนั้นไม่มีกล่ินเหมน็หรือเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรจากเดิมเลย ในทาง
ตรงกนัขา้ม เม่ือน าเหง่ือมาสกดัเอาเช้ือจุลินทรียอ์อกแลว้ตั้งทิ้งไวใ้นท่ีโล่งแจง้ประมาณ 24 ชัว่โมง ปรากฏวา่ 
เหง่ือนั้นเกิดกล่ินเหมน็ข้ึน จึงท าใหส้รุปไดว้า่ เช้ือจุลินทรียเ์ป็นตวัท่ีท าให้เกิดกล่ินเหม็นข้ึน โดยปัจจยัท่ีท าใหมี้
กล่ินตวัในบางคนก็มีกล่ินตวัแรง แต่บางคนก็ไม่มี ทั้งน้ีข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี (หมอชาวบา้น,2553 : ออนไลน์) 

1. เช้ือชาติ เช่น ชาวยุโรป ชาวอินเดีย พวกน้ีจะมีกล่ินตวัแรงกวา่ชาวเอเชีย หรือคนผวิด าจะมีกล่ินตวัแรง
กวา่คนผวิขาว เป็นตน้ 

2. การรักษาอนามยัส่วนบุคคล ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศดว้ย คนท่ีอยูใ่นเขตหนาวโอกาสท่ีเขาจะ
อาบน ้าช าระร่างกายก็จะนอ้ยกวา่คนในเขตร้อน เขาจึงมีกล่ินตวัมากกวา่ หรือคนท่ีอว้นมากๆ มีโอกาสท่ีเหง่ือจะ
ออกง่ายและออกมาก ท าใหค้นอว้นมกัจะมีกล่ินตวัมากกวา่คนผอม นกักีฬาท่ีไม่ชอบอาบน ้า เหง่ือจะออกมา
หมกัหมมกบัเช้ือจุลินทรีย ์ท าใหมี้กล่ินตวัแรง 

3. อาหารท่ีเรากิน ถา้เป็นอาหารประเภทเคร่ืองเทศ หวัหอม กระเทียม พวกน้ีมีสารระเหยผสมอยูใ่น
ปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง อาหารประเภทไขมนั นม เนย มีกรดไขมนัสูง เม่ือกินเขา้ไปสารระเหยในอาหารเหล่าน้ี
มกัจะปะปนออกมากบัเหง่ือ ท าใหเ้กิดกล่ินได ้



4. ภาวะของร่างกายและจิตใจ โรคบางชนิดเป็นบ่อเกิดของสารชนิดหน่ึง ท่ีจะท าให้มีกล่ินปะปนออกมา
กบัเหง่ือ อารมณ์เครียดเกินไปก็จะเป็นผลให้ต่อมเหง่ือขบัเหง่ือออกมาเพิ่มข้ึน อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิด
กล่ินเหง่ือไดง่้าย 
 เม่ือร่างกายมีกล่ินท่ีไม่พึงประสงคส่ิ์งท่ีน ามาใชเ้พื่อระงบักล่ินกายคือ ผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายใตว้ง
แขน หรือ ท่ีเรียกกนัติดปากวา่ “โรลออน” ท่ีหาซ้ือไดง่้ายและพกพาสะดวก แถมยงัมีการเติมแต่งสารต่างๆ ท า
ใหมี้ความน่าใชม้ากยิง่ข้ึน ผลิตภณัฑล์ดเหง่ือและระงบักล่ินกายท่ีมีขายอยูท่ ัว่ไปแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑล์ดเหง่ือ (antiperspirant) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ท าข้ึนส าหรับใชก้บัรักแร้ฝ่ามือ ฝ่าเทา้หรือ
บริเวณอ่ืนๆของร่างกายเพื่อลดเหง่ือ โดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่สารลดเหง่ือ เช่น อะลูมิเนียมคลอโรไฮ
เดรต สารประกอบเชิงซอ้นอะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรกซ์พอลิเอทิลีนไกลคอล อะลูมิเนียมไดคลอโรไฮเดรต
สารส้ม อะลูมินมัเซอร์โคเนียมเททระคลอโรไฮเดรต สารเคมีเหล่าน้ีจะท าปฏิกิริยากบัรูขมุขนเพื่อระงบัการ
ท างานของต่อมเหง่ือ ท าใหผู้ใ้ชรู้้สึกแหง้ข้ึนบริเวณใตว้งแขน 

2. ผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย (deodorant) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ท าข้ึนส าหรับใชก้บัรักแร้ฝ่ามือฝ่าเทา้ หรือ
บริเวณอ่ืนๆของร่างกายเพื่อระงบักล่ินกาย โดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สารระงบักล่ินกาย เช่น ไตรโค
ซาน สารระงบัการเกิดกล่ินท่ีเกิดจากแบคทีเรีย โดยโรลออนชนิดน้ีมกัจะมีส่วนผสมของสารป้องกนัแบคทีเรีย
และน้าํหอมผสมอยู ่
 3. ผลิตภณัฑ์ลดเหง่ือและระงบักล่ินกาย (antiperspirant and deodorant) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีท าข้ึน
ส าหรับใช้กับรักแร้ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือบริเวณอ่ืนๆ ของร่างกายเพื่อลดเหง่ือและระงับกล่ินกาย ซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานของสารลดการขบัเหง่ือ และสารระงบักล่ินกายเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ดงันั้นเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและควบคุมผลิตภณัฑ์โรลออน รวมถึงสารส้มแท่งท่ีมีรูปลกัษณ์
แบบโรลออนและสารส้มใสท่ีมีขายอยูท่ ัว่ไป ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภยัจากการปนเป้ือนของโลหะหนกั
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม จึงไดจ้ดัท ามาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิตภณัฑ์
ลดเหง่ือ ผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย มอก. ๑๗๗๘-๒๕๖๐ ซ่ึงในมาตรฐานดงักล่าวมีการควบคุมการปนเป้ือนของ
โลหะหนกั ๔ ตวั ไดแ้ก่ตะกัว่ ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สารหนูไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแคดเมียม 
ไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปรอท ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ท าให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจวา่ไดใ้ช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัจากพิษของโลหะหนกั ผูผ้ลิตท่ีตอ้งการจะส่งอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตและ
สารส้มใสซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโรลออนมาเพื่อตรวจหาการปนเป้ือนของโลหะหนกั สามารถส่งตรวจ
ไดท่ี้ กองเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑอุ์ปโภค กรมวทิยาศาสตร์บริการ ในวนัและเวลาราชการ (ชมพูนุช ไปมูลเป่ียม
,2562) 



 ดงันั้นผูว้ิจยัไดต้ระหนกัและสนใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระงบักล่ินกายของคนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายใน
ปัจจุบนั  เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบและวถีิชีวติของผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนั และเพื่อท่ีจะไดน้ าประโยชน์ขององคค์วามรู้น้ีไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาวจิยัในคร้ัง
ต่อไปได ้
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.2.1  เพื่อศึกษา ระดับความต้องการผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และ เปรยีบเทยีบระดบัความต้องการผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กายของประชาชนทีม่ลีกัษณะ
ประชากรศาสตรต่์างกนั 
 
          1.2.2  เพื่อศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ระงบักลิ่นกายของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และ เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กายของประชาชนที่มี
ลกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั 

1.2.3 เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑร์ะงบักลิน่กาย
ของคนในเขตกรงุเทพมหานคร 
    
 ขอบเขตการวจัิย 
 ผูว้จิยัใชก้ารเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ธีิการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
โดยก าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 
 
       1. ขอบเขตด้านเนือ้หา          
 1.1 ตวัแปรอิสระ  

-  ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์         
-  ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค        

   -  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    
1.2 ตวัแปรตาม       

    -การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 



2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
  
    2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ระงบักล่ิน
กาย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑ์โดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของตวัอยา่ง
ประชากรท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดค้วามคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน  
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูม้าใช้บริการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ค  านวณตามสูตรไม่
ทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน วชิิต อู่อน้, 2550) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 
95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย จึงท าการเลือก
เก็บตวัอยา่งในการท าแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่งเพื่อความสมบูรณ์ของงานวจิยั 

 
3.   ขอบเขตด้านเวลา            
ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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      RQ.3 

 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  (Conceptual Framework) 

 
 
 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์

เพศ                            
อาย ุ                                                                     
อาชพี                                                            
สถานภาพ                                                        
ระดบัการศกึษา                                                      
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P. 

ดา้นผลติภณัฑ ์                            
ดา้นราคา                                      
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย                          
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย 

ความถีใ่นการซือ้                     
ปรมิาณการซือ้     
งบประมาณในการซือ้                             
ช่องทางในการซือ้                    
ผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้                     
เหตุผลในการเลอืกซือ้ 

 

ความต้องการผลิตภณัฑร์ะงบั

กล่ินกายของคนในเขต

กรงุเทพมหานคร 



 4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) หมายถึง โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและ
ระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่างตอ้งการขอ้มูลมาก 
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 
 5. ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย หมายถึง Deodorant ซ่ึงมีส่วนผสมของสารท่ีช่วยยบัย ั้ งกล่ิน และ 
Antiperspirant มีส่วนของสารท่ีช่วยยบัย ั้งเหง่ือ โดยมีรูปแบบการใชง้านไดแ้ก่ แบบท่ีเป็นลูกกล้ิง (Roll-On) ครีม
แขง็ (Stick) และสเปรย ์(Spray) 
  
วธีิด าเนินการศึกษา 

 
 การศึกษา เ ร่ือง  “ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัด สินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์ระงับก ล่ินกายของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1. ระเบียบวธีิวจิยั  
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเน้นการส ารวจเพื่อใช้วิธีการอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคือ แบบสอบถามเพื่อสอบถามขอ้มูล
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ระงบักล่ินกายของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี ในงานวิจยัน้ีได้อ้างอิงการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ประชาชนท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสถิติของประชากรจากประกาศส านกัทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จ านวนราษฎรของกรุงเทพมหานครมีจ านวนทั้งส้ิน 5,682,415 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑ์โดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของ

ตวัอยา่งประชากรท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดค้วามคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน  

โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูม้าใชบ้ริการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ค  านวณตามสูตรไม่ทราบ

จ านวนประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน วชิิต อู่อน้, 2550) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 % 

ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย สูตรท่ีใช ้คือ 

 

สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี คือ 
n   =       N 

                              1+ N (E)2 
n   แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน  จ านวนประชากร 
E  แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 มีค่าเท่ากบั 0.05  

(Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall 
  ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 รายเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการ
เก็บ 
รวบรวมขอ้มูล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการออกแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 



 โดยค าถาม เ ป็นแบบปลาย ปิดมีหลายค าตอบให้ เ ลือก  และ เ ลือกตอบ เพี ย งค าตอบ เ ดียว  
เพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระงับกล่ินกาย ประกอบด้วย 
ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ
เหตุผลในการเลือกซ้ือ จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 
 โดยค าถาม เ ป็นแบบปลาย ปิดมีหลายค าตอบให้ เ ลือก  และ เ ลือกตอ บ เพี ย งค าตอบ เ ดียว  
เพื่อใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย  
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี  4  แบบสอบถามเ ก่ียวกับความต้องการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ระงับก ล่ินกายของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและปรับปรุง โดยค าถามเป็น
แบบปลายเปิด เพื่อใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและ ปรับปรุง 
 
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 



 1.  แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หา
ค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  และ
ใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) 
อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี
ระดบัการวดัประเภทช่วง 
     2. วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นดว้ยวธีิการค านวณค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ีย
มาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมาย  
 

3.  ใชส้ถิติส าหรับทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 
  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  เป็นการหาค่าพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี(Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage)  ใชส้ าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใชส้ าหรับวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็น 
   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในบทน้ีผูว้ิจยัจะอธิบายถึงผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระงบักล่ินกาย

ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงในท่ีน้ี คือ ประชากรทั้งหมด จ านวน 400 

ชุด และน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ความถ่ีร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามลกัษณะของตวัแปร สถิติ

อา้งอิง (Inferential Statistics)  

ส่วนท่ี 1  การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  

ส่วนท่ี 2  การวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภค 

ส่วนท่ี 3  การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนท่ี 4  การวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะ 



 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการบริการใหค้  าปรึกษาดา้นการใชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อความเขา้ใจผลิตภณัฑไ์ด้
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 2. ดา้นราคา ควรมีการติดป้ายราคาอยา่งชดัเจน 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรจดัผลิตภณัฑใ์หห้าซ้ือง่าย ไม่ขาดตลาด 
 4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีพนกังานท่ีมีความรู้และสามารถแนะน าผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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