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บทคัดย่อ 
โครงการน้ีเป็นวิชาโครงการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์      

โฟมลา้งหนา้ Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
มีวตัถุประสงค์เพือ่  

1. เพื่อท่ีจะศึกษาความพึงพอใจท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu ของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. เพื่อท่ีจะศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั้นปีท่ี 1-3 (รอบเช้า) ) และนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1-2     
(รอบเชา้) ท่ีใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu จ  านวน 149 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนท่ีเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษา 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์าณิชยการ (ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบว่า ข้อท่ีมีค่า เฉล่ียสูงสุด คือ ขนาดของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ            
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กล่ิน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  

2. ดา้นราคา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ มีหลายราคาให้เลือก อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้อมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ีสุด คือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ 
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัจ าหน่ายในร้านโชวห่์วย และร้านเบ็ดเตล็ด 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ มีการวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foddland, Top, Big C, Lotus 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้  
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น ส่ือโทรทศัน์, ส่ือออนไลน์, หนงัสือพิมพ ์
และป้ายโฆษณา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจดักิจกรรมทางการตลาดผา่น Facebook, 
Instagram อยู่ในระดับมากท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, เวบ็ไซต ์เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 พฤติกรรมของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้ง
หนา้ยีห่อ้ Preme Nobu พบวา่ 

1. สูตรโฟมลา้งหนา้ท่ีเลือกใช ้ส่วนใหญ่  คือ สูตร Preme Nobu Nutural Face Foam คิด
เป็นร้อยละ 69.1 และสูตร Preme Nobu Pink Nutural Face Foam คิดเป็นร้อยละ 30.9  



2. เหตุผลของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้า ส่วนใหญ่ คือ อยากทดลองสินคา้ใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาเป็น ก าลงัเป็นท่ีนิยม คิดเป็นร้อยละ 34.2 และราคา คิดเป็นร้อยละ 
11.4 

3. การใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ต่อวนั ส่วนใหญ่ คือ วนัละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ55.7 
รองลงมาวนัละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อนละ 4.0 

4. ขนาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ คือขนาด 50 กรัม 
คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาขนาด 30 กรัม คิดเป็นร้อยละ 40.3 และขนาด 100 กรัม คิดเป็นร้อยละ 
12.1   

5. จ านวนท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ คือ ขนาด 50 กรัม คิดเป็นร้อยละ 
47.7 รองลงมาขนาด 30 กรัม คิดเป็นร้อยละ 40.3 และขนาด 100 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.1 

6. สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่ คือซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foodland, Top, Big C, Lotus  
คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 33.6 และร้านขายของโชวห่์วย คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 

7. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่ คือตวัท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 6.0 

8. ส่ือท่ีดึงดูดความสนใจ ส่วนใหญ่ คือส่ือ Social Network เช่น  Website, Facebook        
คิดเป็นร้อยละ42.0 รองลงมาเป็น ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 38.9 และป้ายโฆษณากลางแจง้คิด
เป็นร้อยละ 8 



กติติกรรมประกาศ 
 
 การด าเนินงานคร้ังน้ีจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากความกรุณาจาก
อาจารยก์ันต์ชาติ  เมธาโชติมณีกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการและอาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือให้ค  าแนะน าและตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ จนการคน้ควา้คร้ังน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้และให้การ
สนบัสนุนในการคน้ควา้งานวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอบคุณนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน า และ
ความร่วมมือท่ีดีในการตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ีให้ก าลงัใจและคอยสนับสนุนแก่คณะผูจ้ดัท าโครงการทุกคน
   
 
                 ขอขอบพระคุณ 
          
                         คณะผูจ้ดัท าโครงการ 

       ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อ   
 ผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้  Preme Nobu ของนกัศึกษา  

         วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ลกัษณะและความส าคัญของปัญหา 

มลภาวะฝุ่ นละอองมากข้ึนในแต่ละวนั ซ่ึงส่งผลเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม ใบหน้าของ
เราก็ไดรั้บผลกระทบนั้นดว้ย เม่ือใบหน้าของเราไดรั้บฝุ่ นละอองเป็นจ านวนมากจะท าให้ใบหน้า
ของเราสกปรกและก่อใหเ้กิดส่ิงอุดตนับนใบหนา้ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดสิว สิว (Acne) เป็นการ
อกัเสบของผิวหนงัท่ีมีการอุดตนัของน ้ ามนั ส่ิงสกปรก และเซลล์ผิวหนงัท่ีตายแลว้บริเวณรูขุมขน 
เกิดเป็นจุดเล็ก ๆ ท่ีอกัเสบ บวมแดง หรือมีหนอง ส่วนมากจะเกิดข้ึนบริเวณใบหนา้ ล าคอ หนา้อก 
ไหล่ หรือหลงั อาจเกิดเป็นสิวอุดตนั สิวไม่มีหวั สิวเส้ียน สิวคอมีโดน สิวผด สิวอกัเสบ การเกิดสิว
พบมากในช่วงวยัรุ่นเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน การแต่งหนา้ และการท าความสะอาด
ดว้ยน ้าเปล่าอาจจะไม่สะอาดพอดงันั้นการลา้งหนา้ดว้ยโฟมลา้งหนา้จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการ
ท่ีจะช่วยท าความสะอาดใบหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

โฟมล้างหน้าท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น คือ  
โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu ซ่ึงเป็นโฟมลา้งหนา้สูตรสมดุลจากสารสกดัธรรมชาติ เน้ือละเอียด
มีสีเขียวอ่อน จากสารสกัด Chlorophyllin อ่อนโยนต่อผิวหน้า เพื่อให้ใบหน้าสะอาดสดช่ืน            
มีสุขภาพดี อณูฟองโฟมขนาดเล็กละเอียด สัมผสันุ่มนวล ช าระล้างส่ิงสกปรกจากฝุ่ นควนั และ
มลภาวะได้อย่างล ้ าลึก ขจดัความมนัส่วนเกินได้อย่างสมดุล ลดสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจาก
แบคทีเรีย Propionibacterium acnes ซ่ึงเป็น anaerobe แบคทีเรียชนิดน้ีจะปล่อยสารเคมีท่ีก่อให้เกิด
การระคายเคืองในผนงัของต่อม follicle ก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อม follicle ก่อให้เกิดเซลลท่ี์
อกัเสบข้ึนซ่ึงปล่อยเอนไซมท่ี์ท าลายเน้ือเยื่อโดยรอบ มากไปกวา่นั้นเช้ือ p.acne ไดเ้ปล่ียนไขมนัท่ี
ไม่อกัเสบใน sebum ให้กลายเป็น ไขมนัอิสระท่ีอกัเสบ ท าให้เกิดการขยายตวัของต่อมไขมนัจาก
การกระตุน้ของฮอร์โมน testosterone ซ่ึงการขยายตวัของผิวหนงับริเวณท่ีมีรูขุมขนหรือต่อมไขมนั
น้ีไดท้  าให้ให้เช้ือ p.acne สามารถขยายตวัไดม้ากข้ึน ซ่ึงปฏิกิริยาดงักล่าวน้ีไดก่้อให้เกิดการพฒันา
กลายเป็นสิวในท่ีสุด ซ่ึงโฟมลา้งหนา้ ยี่ห้อ Preme Nobu จะช่วยในเร่ืองของการลดสิวอกัเสบ ลด
รอยด า รอยแดงไดอี้กดว้ย และส่วนประกอบท่ีส าคญั Chlorophyllin สารสกดัสีเขียวจากพืช ช่วยลด
สาเหตุจากการเกิดสิว Tea Tree Oil สารสกดัจากใบตน้ Tea Tree จากประเทศออสเตรเลีย ช่วยลด
สาเหตุการเกิดสิวต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นสิวอุดตนั สิวอกัเสบ Hop Extract สมุนไพรจากยุโรป คงความ



 
 

สมดุลของน ้ ามนัใตผ้ิวหนา้  Saga Extract  ช่วยทะนุถนอมผิว Ceramide ช่วยให้ผิวหนา้เก็บกกั  ความชุ่มช้ืน
ไดดี้ข้ึนช่วยใหผ้วินุ่มนวลแขง็แรง ช่วยท าใหผ้วิอ่ิมน ้า และยงัไดมี้การพฒันาจากผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้สูตร
เก่าให้ดีและอ่อนโยนต่อผิวมากกวา่เดิมส าหรับคนแพง่้ายเป็น          สูตร Preme Nobu Pink Natural Face 
Foam  โฟมลา้งหนา้เน้ือละเอียดนุ่มละมุน สูตรอ่อนโยน เหมาะส าหรับผิวบอบบาง ผิวแห้งขาดสมดุล และ
ผิวท่ีเกิดการระคายเคืองง่าย เพื่อผิวหน้าสะอาด ลดสาเหตุการเกิดสิว ให้ผิวนุ่ม ชุ่มช้ืน คงสมดุลตาม
ธรรมชาติ อณูฟองโฟมขนาดเล็กละเอียด สัมผสันุ่มนวล ไม่ท าให้แห้งตึงหลงัล้างหน้า ถนอมผิวหน้าให้
สดใส มีสุขภาพดี ส่วนประกอบท่ีส าคญั Shea Butter ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน โดยไม่ท าให้รู้สึกมนั Chamomile 
ทะนุถนอมผิวบอบบางแพง่้าย Ceramide ช่วยให้ผิวเก็บกกัความชุ่มช้ืนไดดี้ข้ึน ช่วยให้ผิวนุ่มนวลแข็งแรง 
Hop Extract สมุนไพรจากยุโรป คงความสมดุลของน ้ ามนัใตผ้ิว Sage Extract ช่วยทะนุถนอมผิว เวช
ส าอางโฟมลา้งหนา้สูตรสมดุลธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิว ปราศจากสารท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวเช่น สี 
น ้ าหอม เม็ดบีทส์สครับ อณูฟองโฟมเป็นเม็ดขนาดเล็กท่ีละเอียดสัมผสันุ่มนวล ช าระล้างได้อย่างล ้ าลึก     
คืนสมดุลความแข็งแรงแด่ผิวชั้นนอก   ท าให้ผิวสะอาดใสแข็งแรงอยา่งย ัง่ยืน เหมาะส าหรับผูท่ี้มีผิวมนั ผิว
ผสม หรือเป็นสิวสูตรลิขสิทธ์ิจากประเทศญ่ีปุ่น ใชส่้วนผสมคุณภาพสูงและปลอดภยั       จากประเทศญ่ีปุ่น 
และโซนยุโรปกระบวนการผลิตภายใตม้าตรฐานการผลิตยา ผ่านการทดสอบการระคายเคืองผิวหน้า โดย
สถาบนัแพทยผ์ิวหนงัท่ีโอซากา้ จากประเทศญ่ีปุ่น ด้วยศาสตร์การดูแลผิวจากญ่ีปุ่น รังสรรค์โฟมเน้ือนุ่ม  
อณูโฟมเล็กละเอียดท าความสะอาดไดห้มดจด ขจดัความมนั      โดยไม่ท าลายความสมดุลท่ีดีของผิว ช่วยลด
สาเหตุของการเกิดสิว ปราศจากน ้ าหอม จึงอ่อนโยน ต่อผิวหน้า เพื่อผิวหน้าท่ีสะอาดล ้ าลึก ใช้ไดท้ั้งหญิง
และชาย  
 จากปัญหาและความส าคญัดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนในวิจยัเร่ืองความพึงพอใจแลพฤติกรรมท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์  พณิชยการ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจแลพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ ยี่ห้อ Preme Nobu  ของ
นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงแผนการตลาดของโฟ
มลา้งหนา้ ยีห่อ้  Preme Nobu   
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ ยีห่้อ Preme Nobu   
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ ยีห่อ้ Preme Nobu  
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

 
 



 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 (รอบเช้า) และนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    ชั้นปีท่ี 1-2 (รอบ
เชา้) ท่ีใชโ้ฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu จ  านวนประชากร 1,945 คน (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนและวดัผล 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน 2562)  

กลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 (รอบเชา้) และนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1-2 
(รอบเชา้) ท่ีใชโ้ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu จ  านวน 149 คน มาจากการค านวณสูตรทาโร่ ยามาเน่ 

ระยะเวลาในการวจิยั คือ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนด
ตวัแปรตน้ (Independent Variable) และตวัแปรตาม(Dependent Variables) ดงัน้ี 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ 
1.1 เพศ    

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ 
1.2.1 อาย ุ15-18 ปี 
1.2.2 อาย ุ19-21 ปี 
1.2.3 อาย ุ22-24 ปี 

1.3 ระดบัชั้น  
1.3.1 ปวช.1          

1.3.2 ปวช.2    

1.3.3 ปวช.3 
1.3.4 ปวส.1 
1.3.5 ปวส.2 

1.4 สาขาวชิา  
1.4.1 สาขาวชิาการบญัชี                                
1.4.2 สาขาวชิาการตลาด                             
1.4.3 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4.4 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4.5 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
1.4.6 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 



 
 

1.4.7 สาขาวชิา English Program 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  คือ 

2.1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu  
ของนักศึกษาในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และการ
ส่งเสริมการตลาด 

2.2 พฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu       
ของนักศึกษาในด้านสูตรท่ีใช้ เหตุผลในการเลือกซ้ือ ความบ่อยคร้ังในการใช้ ขนาดของการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ จ  านวนหลอดในการเลือกซ้ือ สถานท่ีในการเลือกซ้ือ ส่ือท่ีท าให้รู้จกัสินคา้โฟมลา้งหน้า ยี่ห้อ 
Preme Nobu และบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โฟมลา้งหนา้ ยี่ห้อ Preme Nobu คือ สารท่ีใชท้  าความสะอาดใบหนา้ท่ีมีความอ่อนโยน ไม่มีสารท่ี
ก่อใหเ้กิดสิว และไม่เป็นอนัตรายต่อผวิ ซ่ึงใชไ้ดทุ้กสภาพผวิ ผลิตโดย บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั 
 ความพึงพอใจ  คือ  ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีมีผลต่อการได้เลือกใช้ผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ 
Preme Nobu ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมทางการตลาด และบรรจุภณัฑ ์
 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ  คือ  การกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกโฟมลา้งหนา้ ยี่ห้อ Preme 
Nobu ของผูบ้ริโภค รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน  ทั้งก่อนและหลงัการ    เลือกซ้ือโฟมล้างหน้า
ยี่ห้อ Preme Nobu ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ สูตรโฟมลา้งหนา้ท่ีใช ้เหตุผลในการ    เลือกซ้ือ ความบ่อยคร้ังใน
การใช้ ขนาดของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ จ  านวนหลอดในการเลือกซ้ือ สถานท่ีในการเลือกซ้ือ ส่ือท่ีท าให้
รู้จกัผลิตภณัฑ ์ โฟมลา้งหนา้ ยีห่อ้ Preme Nobu และบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.   ได้ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu                        
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 2.   ได้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. น าขอ้มูลท่ีไดแ้นวทางในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ใหก้บันกัศึกษาวทิยาลยั   
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 
 
 



 
 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมีกรอบแนวความคิดในการวิจยั ซ่ึงสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรตน้ และตวัแปรตามไดด้งัน้ี 
 

      ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 
         (Independent Variables)                                                    (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัชั้น 
- สาขาวชิา 

 

ความพงึพอใจการตัดสินใจซ้ือ 

โฟมล้างหน้า ยีห้่อ Preme Nobu     
ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ 
 โฟมล้างหน้า ยีห้่อ Preme Nobu   

ประกอบไปด้วย 

- สูตรโฟมลา้งหนา้ท่ีใช ้
- เหตุผลในการเลือกซ้ือ 
- ความบ่อยคร้ังในการใช ้
- ขนาดของการเลือกซ้ือ 
- จ านวนหลอดในการเลือกซ้ือ 
- สถานท่ีในการเลือกซ้ือ 
- ส่ือท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 
- บุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 

 



 
 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ        
Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี
เอกสารงานวจิยัเก่ียวขอ้งเพื่อทางในการศึกษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี  

1. เอกสารเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
1.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

2. เอกสารเก่ียวกบัพฤติกรรม 

2.1  ความหมายของพฤติกรรม 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 
3. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

4. ประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu  

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.เอกสารที่เกีย่วกบัความพงึพอใจ 

1.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
Carnpbell (1976 : 117 – 124) อา้งถึงใน (วาณี ทองเสวต, 2548) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบระหวา่งความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็นหรือ
คาดหวงั หรือรู้สึกวา่สมควรจะไดรั้บ ผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตดัสิน
ของแต่ละบุคคล 

Domabedian (1980, อา้งถึงในวาณี ทองเสวต, 2548) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจของผูท่ี้
ไดรั้บบริการ หมายถึง ผูบ้ริการประสบความส าเร็จในการท าใหส้มดุลระหวา่งส่ิงท่ีผูรั้บบริการให้ค่า
กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวงั 

วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม.  (2556). ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความพอใจ 
การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการ       
แกแ้คน้ส่ิงท่ีชดเชย 



 
 

ทวพีงศ ์ หินค า.  (2555). ไดใ้ห้ความหมายวา่ความพึงพอใจวา่เป็นความชอบของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงสามารถลดความเครียดและตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดท้  าให้เกิด
ความพึงพอใจ 
 กาญจนา  อรุณสุขรุจี.  (2556).  กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความ   
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน และตอ้งมีส่ิงท่ีตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้ นการสร้างส่ิงเร้าน้ีจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

วิรุฬ  พรรณเทวี.  (2557). ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึง ส่ิงใดอย่างไร ถ้า
คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
 ธนียา  ปัญญาแก้ว. (2556). ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบั
ลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความพอใจในงานท่ีท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง 
ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีอยูต่  ่ากวา่ จะท าให้เกิดความไม่
พอใจงานท่ีท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความทา้ทาย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการ     
ยกยอ่งแก่ผูป้ฏิบติังานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอยา่งมาก 
 วาณี  ทองเสวต.  (2556). กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคน
เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็นหรือคาดหวงั หรือรู้สึกว่าสมควร   
จะไดรั้บผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตดัสินของแต่ละบุคคล 
 โดยสรุปความหมายของความพึงพอใจไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลใน
ทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ี
พอใจต่อส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความตอ้งการนั้น ๆ  
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ี
กดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึง 
ความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา
(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความ
ตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง 
(esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจ
ใหบุ้คคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอ



 
 

จนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั 
มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 
 

1.2  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
วิชัย  เหลืองธรรมชาติ.  (2531). กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวข้องกับ      

ความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษย์
ไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั  

Shelly  (อา้งโดย ประกายดาว  (2536)) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ วา่ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับความสุขสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ  

Kotler and Armstrong (2002) กล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) 
หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการ
บางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิว
กระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) 
ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการ 
กลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความ 
นิยมมากท่ีสุด คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์ 

ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
 1.  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการเพื่อจะอยู่รอดของ
มนุษยถ์า้ตอ้งการพื้นฐาน ท่ีสุดน้ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง ร่างกายของมนุษยก์็ไม่สามรถท างานได ้
หรือไม่สามารถท างานไดดี้ อากาศ น ้ า อาหาร เป็นส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการเพื่อใชใ้นกระบวนการสร้าง
และสลาย เพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เส้ือผา้เคร่ืองนุ่มห่มและ ท่ีพกั จะให้การปกป้องท่ี
จ าเป็นมนุษย ์จากสภาพอากาศและส่ิงแวดลอ้ม สัญชาตญาณและความตอ้งการทางเพศ ถูกพฒันามา
จากการแข่งขนัเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพนัธ์ุ 
 2.  ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety needs) เม่ือความตอ้งการทางกายภาพ
ไดรั้บการตอบสนองในระดบัท่ีพอเพียง ความตอ้งการความมัน่คงความปลอดภยัจะมีอิทธิพลกบั
พฤติกรรม ถา้ไม่มีความปลอดภยัทางกายภาพ (จากสาเหตุ เช่น อาชญากรรม สงคราม การก่อการ



 
 

ร้าย ภยัพิบติัธรรมชาติ หรือ ความรุนแรงในครอบครัว) คนอาจมีอาการของความผิดปกติ ท่ีเกิด
ความเครียดท่ีสะเทือนใจ ( post-traumatic stress disorder) และอาจมีส่งผา่นความเครียดน้ีไปยงัคน
รุ่นหลังได้ ถ้าไม่มีความปลอดภัยมั่นคงทางเศรษฐกิจ ( จากเสาเหตุ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ               
การขาดโอกาสทางการงาน) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัน้ี อาจปรากฏออกมาในรูปของการ
นิยมงานท่ีมีความมั่นคง กระบวนการร้องทุกข์เพื่อปกป้องบุคคลจากการกลั่นแกล้งของ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือปกป้องบญัชีเงินฝาก เรียกร้องนโยบายประกนัภยั ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต 
ต่างๆ การเรียกร้องท่ีพกัท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการ เป็นตน้ 
 3.  ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ (Love and belonging) เม่ือความตอ้งการทาง
กายภาพและความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ ระดบัขั้นท่ีสามของความตอ้งการมนุษย ์คือ 
ความตอ้งการเป็นเจา้ของ ความตอ้งการน้ีจะรุนแรงมากในวยัเด็กและบางคร้ังอาจชนะความตอ้งการ
ความปลอดภยัได้ในบางคร้ัง ดงัเห็นได้จากการท่ีเด็กติดพ่อแม่ท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า 
“Stockholm syndrome”การขาดความรักและความเป็นเจา้ของ(อาจมาจาก การขาดความผกูพนัจาก 
ผูเ้ล้ียงดูขณะเป็นทารก (hospitalism),การถูกทอดทิ้ง(neglect),การถูกสังคมรังเกียจ (shunning),การ
ถูกบงัคบัออกจากกลุ่ม (ostracism) เป็นตน้ ) อาจมีผลท าให้บุคคลไม่สามารถพฒันาหรือรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั (เช่น มิตรภาพ ความรัก ครอบครัว) ไวไ้ดม้นุษยต์อ้งการท่ีจะรู้สึกเป็นเจา้ของ 
และถูกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นในระดบักลุ่มสังคมใหญ่ เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กรสายอาชีพ  
ทีมกีฬา แก็งส์ หรือ ความสัมพนัธ์ทางสังคมเล็กๆ (สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวิต พี่เล้ียง เพื่อนสนิท) 
มนุษยต์อ้งการท่ีจะรักและถูกรักจากคนอ่ืน ถา้ขาดความตอ้งการเร่ืองน้ีไป หลายๆคนกลายเป็นคน  
ข้ีเหงา มีปัญหาการเขา้สังคม และ เป็นโรคซึมเศร้า ความตอ้งการเป็นเจา้ของน้ี บ่อยคร้ังท่ีสามารถ
จะชนะความตอ้งการทางกายภาพและความมัน่คงปลอดภยัได้ ข้ึนกบัแรงกดดนัจากคนรอบขา้ง 
(peer pressure) เช่น คนท่ีมีอาการ anorexic (เบ่ืออาหาร) อาจละเลยความตอ้งการอาหาร และ   
ความปลอดภยั เพียงเพื่อไดค้วามตอ้งการควบคุมและเป็นเจา้ของ 
 4.  ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Esteem) มนุษยทุ์กคนตอ้งการท่ีจะไดรั้บการนบัถือและ
เคารพให้เกียรติความเคารพนบัถือแสดงถึงความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะไดรั้บการยอมรับและเห็น
คุณค่าโดยคนอ่ืน คนต้องการท่ีจะท าอะไรจริงจงัเพื่อจะได้รับการยอมรับนับถือและตอ้งการจะ       
มีกิจกรรมท่ีท าให้รู้สึกว่าเขาได้มีส่วนประโยชน์ เพื่อจะรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ 
หรืองานอดิเรก ความไม่สมดุลในความเคารพนบัถือ อาจส่งผลใหมี้ความภาคภูมิใจในตนเองต ่าและ
รู้สึกตอ้ยต ่า คนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต ่าต้องการการเคารพจากคนอ่ืนๆ เขาอาจพยายาม
แสวงหาความมีช่ือเสียง (ซ่ึงข้ึนกบัผูอ่ื้น) หมายเหตุ อยา่งไรก็ตาม คนจ านวนมากมีความภาคภูมิใจ
การเคารพและความภาคภูมิใจในตนเองท่ีมั่นคง มาสโลว์ได้กล่าวถึงต้องการเคารพนับถือใน           
2 ระดบั คือ ระดบัล่าง กบั ระดบัสูง ระดบัล่าง เป็นความต้องการความเคารพนับถือจากคนอ่ืน  
ความในตนเองต ่ า  ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขความภาคภูมิใจตัวเองได้ง่ายๆ โดยการมีช่ือเสียง         



 
 

ได้รับความเคารพ จากคนภายนอก แต่ต้องยอมรับตัวเองภายใน ความไม่สมดุลทางจิต เช่น         
โรคซึมเศร้า  อาจท าให้ผูป่้วยไม่สามารถมีความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self-esteem) ไดค้นส่วนใหญ่
มีการตอ้งการสถานะ การยอมรับ ช่ือเสียง ศกัด์ิศรี และ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความมัน่ใจ
ในตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง และ อิสระ ท่ีความตอ้งการเหล่าน้ีจดัเป็นระดบัสูง ก็เพราะวา่มนั
เกิดข้ึนกบัความสามารถภายในมากกวา่ ซ่ึงไดม้าโดยผา่นประสบการณ์การขาดความตอ้งการเหล่าน้ี 
อาจท าให้เกิดความรู้สึกต ่าตอ้ย อ่อนแอ และช่วยตวัเองไม่ได ้หมดหนทางมาสโลวไ์ดห้มายเหตุไว้
วา่การแบ่งขั้นความตอ้งการความเคารพนบัถือระดบัล่างกบัสูงน้ีเก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเป็นการ
แบ่งแยกกนัอยา่งชดัเจน 
 5.  ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self - actualization) อะไรท่ีบุคคลเป็นไดเ้ขาตอ้งเป็น
ค ากล่าวของมาสโลว ์(What man nan be, he must be.) ท่ีสรุปความหมายของความตอ้งการ      
ความสมบูรณ์ของชีวิตไวค้วามตอ้งการน้ี เก่ียวกบั ศกัยภาพสูงสุดของบุคคล และ การตระหนกัถึง
ศักยภาพนั้ น มาสโลว์ อธิบายว่าน้ีคือความต้องการท่ีปรารถนาจะเป็นมากกว่าท่ีเขาเป็นอยู ่          
เป็นความปรารถนาท่ีจะเป็นทุกๆอย่างท่ีเขาจะสามารถเป็นได้เพื่อท่ีจะเข้าใจความต้องการ        
ความสมบูรณ์ของชีวิตได้ บุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการอ่ืนๆ (กายภาพ         
ความปลอดภยั ความรัก ความเคารพนยัถือ) อยา่งดีแลว้ก่อน 
 
2.เอกสารเกีย่วกบัพฤติกรรม 

2.1  ความหมายของพฤติกรรม 
ฉตัยาพร  เสมอใจ. (2550 : 18). พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม

การตัดสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมี
ความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุปัญญา  ไชยชาญ. (2550 : 51). พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ี
แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

สุวฒัน์  ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู. (2552 : 241). ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ 
บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต  วนัตะ๊เมล์. (2554 : 90). พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใน
การคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) 
ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 



 
 

ปณิศา  มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบับุคคลในการจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์/
บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบั
การคน้หาขอ้มูล การซ้ือ การใชก้ารประเมินผลในสินคา้หรือบริการ สามารถแยก ไดด้งัน้ี 

1. มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดว้ยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซ้ือและใชสิ้นคา้หรือ 
บริการตามความตอ้งการของบุคคล 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ การพิสูจน์ความตอ้งการ  
การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพดูคุยเพื่อคน้หาค ายนืยนั 

3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีเป็นครอบครัวแม่บา้น หรือซ้ือ 
ไปเป็นของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและ
ความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมได้
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการ
พฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรม 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบนัถือว่า
ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคญัท่ีสุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารการตลาด 
จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคใหล้ะเอียดถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ 
ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ริโภค
เหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้ งกระบวนการตดัสินใจซ้ือข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด  
 1.  พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้ง          
เม่ือถูกเขม็แทง การกระพริบตา เม่ือมีส่ิงมากระทบกบัสายตา  
 2.  พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจดัระเบียบได ้เน่ืองจากมนุษยมี์สติปัญญา และอารมณ์ 
(EMOTION) เม่ือมีส่ิงเร้ามากระทบ สติปัญญาหรืออารมณ์ จะเป็นตวัตดัสินวา่ ควรจะปล่อยกิริยาใด
ออกไป ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระท าตามความคิดหรือ ท าดว้ย
สมอง แต่ถา้อารมณ์ควบคุมเรียกวา่ เป็นการท าตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่
เช่ือวา่อารมณ์อิทธิพลหรือพลงัมากกวา่สติปัญญา ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนยงัมีความโลภ ความโกรธ



 
 

ความหลงท าให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐานรูปแบบ
พฤติกรรมของมนุษย ์แบ่งได ้2 อยา่งคือ 
 1.  พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออกมา ท าใหผู้อ่ื้นสามารถมองเห็นได ้สังเกตได ้เช่น การเดิน การหวัเราะ การพดู 

2.  พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดง
แล้วแต่ผูอ่ื้นไม่สามารถมองเห็นได้สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผูบ้อกหรือแสดง
บางอยา่งเพื่อใหค้นอ่ืนรับรู้ได ้เช่น ความคิด อารมณ์ การรับ 
 ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือ
ว่าเป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพฒันาไปไดด้้วยดี บุคคลใน
สังคมเดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรม
เป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการพื้นฐานและ
พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรม
อยา่งไรนั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม 
คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกัน การก าหนดกลยุทธ์จึงต้อง
แตกต่างกนัไปส าหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัดา้นสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมจะประกอบดว้ย 
  2.1  กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยมีอิทธิพล
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 
  2.2  ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลอยา่งมากต่อทศันคติ 
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ
ขายสินคา้จึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวติของครอบครัวดว้ย 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1  อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั เช่น กลุ่ม 
วยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 



 
 

 
 

3.2 วงจรชีวติครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวติของ 
บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนั Kotler. (2003 : 260) ได้กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบด้วยขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 

4.1  การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ ( Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวั 
บุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก
ได ้พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการ
กระตุน้จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ี
เกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์ถือว่าเป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น ความตอ้งการทางด้าน 
ต่างๆ ท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 

4.2  การรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูปั่จจยั 
ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิง
กระตุน้ การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รส กาย การ
สัมผสั ซ่ึง แต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป 
 
3.ทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป. (2546 : 24). กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้ เพื่อให้มีอิทธิพลและโน้มน้าวความต้องการ
ผลิตภณัฑ์ในกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ 4 กลุ่มน้ีเรียกวา่ 4P’s คือ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
และบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
 เสรี วงษม์ณฑา. (2542 : 11). กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้
และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้มรวมถึงมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับ



 
 

พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้ 
และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543 : 26). กล่าวในเร่ืองตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนประสมทาง
การตลาด (5P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ธุรกิจมีองค์ประกอบหลักซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างแรก คือ 
ผลิตภณัฑ์สินคา้ (Goods) หรือบริการ (Service) ส าหรับในส่วนสินคา้นั้นแบ่งออกเป็น สินคา้
ประเภทจบัตอ้งได ้และสินคา้ประเภทจบัตอ้งไม่ได ้ส าหรับการบริการนั้นแบ่งออกเป็น บริการแบบ
มีส่วนร่วม และการบริการแบบไม่มีส่วนร่วม ดงันั้นสินคา้ และบริการจึงนบัไดว้า่เป็นหวัใจส าคญั
ของการด าเนินธุรกิจอย่างแทจ้ริง โดยตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญั คือ คุณภาพ (Quality) ส าหรับใน
ส่วนของคุณภาพนั้นยงัมีความหมายรวมถึง ดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน คุณภาพการออกแบบ 
และคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้อีกด้วย นอกจากนั้ นคุณภาพยงัเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญถึง
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจเราอีกดว้ย ในลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทั ท่ีอาจจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ และความสลบัซับซ้อนท่ีคนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ ์
ผลิตภณัฑท่ี์ใหม่ และสลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ืองเหล่าน้ีแลว้ใน
ฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่าผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่
ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา  
 2.  ราคา (Price) การก าหนดราคานบัวา่เป็นกลยทุธ์ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ 
โดยมกัจะข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของตวัธุรกิจ ประเภทของสินค้าท่ีต้องการจ าหน่าย 
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด กฎหมาย ความเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบ หรือแมแ้ต่
ระบบการจดัจ าหน่าย ตน้ทุนการผลิต และการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กนั้น 
การก าหนดราคาขายของสินคา้เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากราคานั้น เป็นส่ิงท่ีใช้วดัค่า และ
ประโยชน์ของตวัสินคา้ และยงัเป็นตวัก าหนดวา่เราจะสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปใน
ทิศทางใด จะสามารถขายสินค้าอย่างไร จ านวนเท่าไหร่ ราคาขายจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีส าคญัของ
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจนั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากก าไรนั้นค านวณจาก รายรับหักลบดว้ย
ตน้ทุน และรายรับไดจ้ากปริมาณจ านวนท่ีขายคุณดว้ยราคาต่อหน่วยอีกหน่ึงกลยุทธ์การขายสินคา้ท่ี
นิยมน ามาใช้กนั อย่างแพร่หลาย ได้แก่ การให้ส่วนลด (Discount) การขายเช่ือ (Credit) และ        
การฝากขาย (Consignment) และยงัมีการใชน้โยบายการตั้งราคามาใช้อีกดว้ยนโยบายการตั้งราคา           
แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดงัน้ี 

2.1  นโยบายราคาเพียงราคาเดียว (One Price Policy) เป็นการเสนอขายสินคา้ หรือ 
บริการในราคามาตรฐานเดียวกนั ไม่ว่าจะซ้ือมากหรือนอ้ยก็ตาม เช่น ราคาน ้ ามนั ค่าขนส่งสินคา้
ตามน ้าหนกั หรือธุรกิจขายสินคา้ราคาเดียวทั้งร้าน (ทุกอยา่ง 20 บาท) 



 
 

 
 

2.2  นโยบายราคาท่ีแตกต่างกนั (Variable Price Policy) มีเหตุมากจากความ 
แตกต่างในดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรือตวับริการ และการเจรจาต่อรองของลูกคา้ นัน่จึง
เป็นเหตุให้มีการตน้ราคาขายแตกต่างกนั เช่น สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกว่าจะมีราคาท่ีสูงกว่า สินคา้ท่ี
คุณภาพรองลงมา เช่น ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีนัง่ธรรมดา กบัท่ีนัง่พิเศษ เส้ือผา้แบรนด์ดงักบัเส้ือผา้
ไม่มี  แบรนด ์

2.3  นโยบายก าหนดราคาขายแบบแพก็เกจ (Multiple Unit Package Pricing  
Policy) เป็นการก าหนดราคาขายโดยเปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือ อธิบาย
ง่ายๆ คือถา้ซ้ือในจ านวนมากราคาจะถูกกว่าซ้ือในจ านวนน้อย เช่น เคร่ืองด่ืม บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค 

2.4  นโยบายก าหนดราคาตามสายราคา (Price Lining-Policy) เป็นรูปแบบการ 
ก าหนดราคาสินคา้ แบบต่อเน่ืองตามขนาด และปริมาณของสินคา้ โดยแบ่งตามขนาด ใหญ่ กลาง 
เล็ก ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกแก่พนกังานขาย และตวัลูกคา้เอง เช่น น ้ายาบว้นปาก ยาสีฟัน 

2.5  นโยบายก าหนดราคาเชิงจิตวทิยา (Psychological-Pricing Policy) ธุรกิจอาจจะ 
ใช้วิธีการก าหนดราคาให้น่าสนใจ โดยอาศยัหลกัจิตวิทยาซ่ึงเช่ือว่ามีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม          
การซ้ือสินคา้ของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เช่น สินคา้ท่ีมีราคาลงทา้ยเหมือนกนั 59, 89, 99 หรือสินคา้ท่ีมี
ป้ายก ากบั เช่นสินคา้ขายดี 

2.6  นโยบายก าหนดราคาตามจ านวน (Unit Pricing-Policy) เป็นรูปแบบการตั้ง 
ราคาให้แตกต่าง โดยอา้งอิงจากน ้ าหนกัของสินคา้ต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ เช่น ซ้ือสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัท่ี
แตกต่างกนั 100 ,50 และ 30 กรัม ตวัสินคา้จะมีราคาไม่เท่ากนั 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การน าสินคา้ไปให้ถึงมือของลูกคา้ โดยยึดหลกัความ    
มีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถ
ท าให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด หากเป็นสินคา้ท่ีขาย
ไปหลายๆ แห่งวิธีการขาย หรือการกระจายสินคา้นั้นจะมีความส าคญัมาก โดยหลกัการของการ
เลือกวธีิกระจายสินคา้นั้นไม่ใช่ขายใหม้ากสถานท่ี ท่ีสุดจะดีเสมอ เพราะมนัข้ึนอยูก่บัวา่ สินคา้ของ
ท่านคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร 
 4.  การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) ความส าเร็จทางดา้นธุรกิจ คือ การขายสินคา้ หรือ
บริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่มกัจะปัญหาวา่ตอ้งท าอยา่งไร การส่งเสริมการตลาด จึงมีบทบาทส าคญัท่ี
ช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมดงักล่าวประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพเม่ือธุรกิจ
ทราบว่าลูกคา้ต้องการอะไร มีรสนิยมแบบไหน เพื่อท่ีจะสามารถสร้างโปรโมชั่นท่ีตอบสนอง   
ความต้องการของลูกค้าได้โดยตรง แต่การส่งเสริมการขายนั้ นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ



 
 

งบประมาณ  ดา้นค่าใชจ่้ายอยา่งมาก และควรจะตอ้งพยายามให้ไดผ้ลลพัธ์กลบัคืนอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด 
ซ่ึงมีอยูห่ลายวธีิท่ีสามารถช่วยไดท้ั้งทางตรง และทางออ้ม 

4.1 การโฆษณา (Advertising) อาจจะใชค้  าพดู หรือขอ้ความ โดยมีความหมายท่ีจะ 
ใหลู้กคา้มีความรู้สึกดีต่อสินคา้ หรือบริการนั้น รวมทั้งจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการอยากทดลองสินคา้ 
หรือบริการของเรา 

4.2  การขายโดยตรง (Direct Sales) เป็นการขายโดยเขา้ไปติดต่อถึงตวัลูกคา้ 
โดยตรง โดยการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ให้ลูกคา้ไดท้ราบ หรือท่ีเรียกวา่การเสนอขาย 
โดยตอ้งอาศยัเทคนิค และวธีิการท่ีน่าสนใจ 

4.3  การส่งเสริมการขายทางดา้นลูกคา้ (Consumer Promotion) เป็นรูปแบบในการ 
สร้างส่ิงดึงดูดใจให้กบัตวัลูกคา้โดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการเล่นเกมเพื่อชิงรางวลั      
เป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความสนใจ และมีความหวงัในประโยชน์ท่ีได้รับจากตวัสินคา้หรือ
บริการของเรา 

4.4  การบริการ (Service) เป็นรูปแบบการใหบ้ริการทั้งก่อน และหลงัการขาย (การ 
อธิบายคุณลกัษณะท่ีดี และการใชสิ้นคา้ก่อนลูกคา้จะท าการซ้ือ เพื่อเป็นการเช้ือเชิญให้เกิดสนใจ)          
การบริการขณะขาย (การสาธิตให้ลูกคา้ไดช้มก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรืออาจจะเป็นการให้
ลูกคา้ทดลองดว้ยตวัเองก่อน) และบริการหลงัการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ (เช่นการซ่อมบ ารุง หรือ
ตรวจสอบสินคา้เม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อไปแลว้โดยท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความประทบัใจระยะยาว) 
แมใ้นบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปล่ียน ทั้ง 4P ได้ทั้งหมดในระยะสั้นได ้ก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะ เราสามารถค่อยๆ ปรับกลยทุธ์จนไดส่้วนผสมทางการตลาดไดเ้หมาะสมท่ีสุดได ้

จากความหมายข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร       
ทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 
4..ประวตัิความเป็นมาผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้า ยีห้่อ Preme Nobu  
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Company Background 
บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตยา

คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีท าการผลิตยาทุกชนิดด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยจากบุคลากรคุณภาพผู้ช านาญงานทุกคน 

ปัจจุบัน บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด มีพนักงานมากกว่า 1,600 คน ที่ดิน 15 ไร่ โดยมี
พื้นที่ใช้สอย 43,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่การผลิต 18,000 ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับเก็บ
วัตถุดิบและคลังสินค้า 20,000 ตารางเมตร และอาคารส านักงาน 5,000 ตารางเมตร 

จากความตั้งมั่นที่จะผลิตยาดีมีคุณภาพนี้เอง บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และที่เป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างที่สุด ก็คือการที่ประชาชนคนไทยให้การยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
ที่ผลิตโดยบริษัทฯด้วยดีเสมอมา 

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น และค านึงถึงคุณค่าของชีวิต บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้คิดค้น 
วิจัย และพัฒนาสูตรต ารับยา เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และ
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล  

ณ วันนี้ บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้ก้าวอย่างมั่นใจสู่มาตรฐานสากล พร้อมขยายฐานการ
ผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยา 

เพื่อคุณภาพชีวิตทุกชีวิต บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด มีจิตส านึกและคุณธรรมในการผลิต 
พร้อมสร้างสรรค์ยาคุณภาพสู่มือประชาชนและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

Quality Assurance 
จากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะค้นคว้า พัฒนา และผลิตยาดีมีคุณภาพ ระบบการประกัน

คุณภาพจึงเป็นระบบการด าเนินการที่ จัดการภายในองค์กรเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพรวมถึงความสามารถของบุคลากร ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์

การผลิตและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ เท่าเทียมหรือดีกว่าคุณภาพตามมาตรฐานสากลระดับ

นานาชาต ิ

นโยบายหลักของการประกันคุณภาพของบริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด คือการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรและเฝ้าตามความถูกต้องของกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกสรรและรับวัตถุดิบรวมถึง
วัสดุการบรรจุ ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนการผลิต การบรรจุรวมถึงการติดตามต่อเนื่องเพื่อด ารงรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิผลทางการรักษาและปลอดภัยเป็นสิ่งสูงสุด 



 
 

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุกับเป้าหมายที่วางไว้ บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัดได้
ประกาศความมุ่งมั่นของการบริหารจัดการเป็นแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

มุ่งมั่นปรับปรุงสถานที่ประกอบการ ให้มีความถูกต้อง สะอาด ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) ซึ่งประกาศเป็นกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยยา 
พ.ศ. 2546 

- มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาระบการผลิต โดยใช้อุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียม 
มาตรฐานสากล 

- มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
- ด ารงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กร 
- สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน 

ในการรักษารวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
- รักษามาตรฐานและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 
จากนโยบายคุณภาพที่บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด มุ่งมั่นด าเนินการมากว่า 39 ปี ได้ส่งผล

ให้ บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการปฏิบัตงาน GMP จา
กระทรวงสาธารณสุข และ ISO 9001:2000 จาก SGS ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมาตรฐานของ 
บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้เป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศให้ทัดเทียม
เท่ามาตรฐานสากล และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ยาที่ดีมีคุณภาพระดับนานาชาติ ด้วยราคา
ยุติธรรม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ บริษัทไทยนครพัฒนาจ ากัด ที่
จะต้องผลิตยาที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะท าได้ออกสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 

Our Mission 
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น และค านึงถึงคุณค่าของชีวิต บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้คิดค้น 

วิจัย และพัฒนาสูตรต ารับยา ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภค และ บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตยา
ภายในประเทศให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อ แข่งขันในการค้าระดับโลก 

ณ วันนี้ บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด ได้ก้าวหน้าอย่างมั่นใจสู่มาตรฐานสากล สู่การ
แข่งขันในการค้าระดับโลก พร้อมขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาซึ่ง
มิได้มีเพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่พร้อมส าหรับการแข่งขันกับผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย
เช่นกัน เพื่อคุณภาพชีวิตทุกชีวิต บริษัทไทยนครพัฒนาจ ากัด มีจิตส านึกและคุณธรรมในการค้นคว้า 
พัฒนาและผลิต พร้อมสร้างสรรยาคุณภาพสู่มือประชาชนและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

Business Partner Profile 
Thailand : TNP Healthcare Company Limited V&V Company Limited  



 
 

Cambodia : T.N.P Healthcare (Cambodia) Company Limited  
Lao : Thaimed Lao Company Limited  
Vietnam : Thai Nakorn Pattana (Vietnam) Company Limited  
Siam Super Stream Vietnam Company Limited  
Asia : Japan, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, China, United Arab Emirates, Saudi Arabia, 
Brunei, Papua New Guinea  
Europe/ North America / Australia : Germany, Costarica , USA, Australia, New Zealand  
Africa: Nigeria, Ghana, South Africa, Madagascar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โฟมลา้งหน้า เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยท าความสะอาดผิวหนา้ท่ีไดรั้บการออกแบบให้มีความ
เหมาะสมส าหรับการท าความสะอาดผวิหนา้ มีประสิทธิภาพสูงกวา่สบู่ ช่วยก าจดัส่ิงสกปรก ต่าง ๆ 
และส่วนผสมหลาย ๆ ชนิด ก็ยงัช่วยท าให้ผิวกระจ่างใส สุขภาพดี ในกรณีท่ีมีปัญหาสิวการเลือก 
โฟมลา้งหนา้ควรเลือกอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากสภาพผวิของแต่ละคนแตกต่างกนัไป บางคนผิวหนา้
มนั บางคนผิวหน้าแห้ง แต่บางคนก็ผิวแพง่้าย เพราะฉะนั้นการเลือกโฟมลา้งหน้าท่ีไม่เหมาะสม    
ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาสิวท่ีรุนแรงข้ึนได้ ซ่ึงการเลือกโฟมล้างหน้าให้เหมาะสมกบัผิวหน้าท่ีมี
ปัญหาสิวก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสิว และป้องกนัการเกิดสิวในต าแหน่งใหม่ได ้
 “Preme Nobu” คือผลิตภณัฑ์เวชส าอางคุณภาพ วิจยัและพฒันาสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ       
ดา้นสารสกดัธรรมชาติจากประเทศญ่ีปุ่น ผา่นการทดสอบจากสถาบนัทางการแพทยเ์พื่อให้มัน่ใจ
ในความปลอดภยัจึงใชส่้วนผสมท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภยั จากประเทศ ญ่ีปุ่น และโซนยโุรป   
กระบวนการผลิตภายใตม้าตรฐานการผลิตยา ผา่นการทดสอบการระคายเคืองผิวหน้า โดยสถาบนั
แพทย์ผิวหนังท่ีโอซาก้าจากประเทศญ่ีปุ่น โดยวิธีทางไบโอเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สารท่ีเป็น
ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติ  ซ่ึงปราศจากน ้าหอม  และอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว  โดยเลือกใช ้
สารสกดัจาก Chlorophyllin สารสกดัท่ีมาจากสีเขียวจากพืช ช่วยลดสาเหตุการเกิดสิว ท่ีอ่อนโยน 
ต่อผิวหนา้ Tea Tree Oil สารสกดัจากใบตน้ Tea Tree จากประเทศออสเตรเลีย ช่วยลดสารการ    
เกิดสิว Hop Extract สมุนไพรจากทวีปยุโรป ช่วยให้คงความสมดุลของน ้ ามนัใตผ้ิว Sage Extract     
ช่วยทะนุถนอมผวิหนา้ Ceramide ช่วยใหผ้วิเก็บกกัความชุ่มช้ืนไดดี้ข้ึน ช่วยใหผ้วินุ่มนวลแขง็แรง  
 “Preme Nobu” ซ่ึงเป็นโฟมล้างหน้าสูตรสมดุลจากสารสกดัธรรมชาติ เน้ือละเอียด            
สีเขียวอ่อน จากสารสกดั Chlorophyllin อ่อนโยนต่อผวิหนา้ เพื่อใหใ้บหนา้สะอาดสดช่ืนกระจ่างใส 
มีสุขภาพดี อณูฟองโฟมขนาดเล็กละเอียด สัมผสันุ่มนวล ช าระล้างส่ิงสกปรกจากฝุ่ นควนั และ
มลภาวะได้อย่างล ้ าลึก ขจดัความมนัส่วนเกินได้อย่างสมดุล ลดสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจาก
แบคทีเรีย Propionibacterium acnes ซ่ึงเป็น anaerobe แบคทีเรียชนิดน้ีจะปล่อยสารเคมีท่ีก่อให้เกิด
การระคายเคืองในผนงัของต่อม follicle ก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อม follicle ก่อให้เกิดเซลลท่ี์
อกัเสบข้ึนซ่ึงปล่อยเอนไซมท่ี์ท าลายเน้ือเยื่อโดยรอบ มากไปกวา่นั้นเช้ือ p.acne ไดเ้ปล่ียนไขมนัท่ี
ไม่อกัเสบใน sebum ให้กลายเป็น ไขมนัอิสระท่ีอกัเสบ ท าให้เกิดการขยายตวัของต่อมไขมนัจาก
การกระตุน้ของฮอร์โมน testosterone ซ่ึงการขยายตวัของผิวหนงับริเวณท่ีมีรูขุมขนหรือต่อมไขมนั
น้ีไดท้  าให้ให้เช้ือ p.acne สามารถขยายตวัไดม้ากข้ึน ซ่ึงปฏิกิริยาดงักล่าวน้ีไดก่้อให้เกิดการพฒันา
กลายเป็นสิวในท่ีสุด ซ่ึงผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu จะช่วยในเร่ืองของการลดสิว
อกัเสบ ลดรอยด า รอยแดงไดอี้กดว้ย และส่วนประกอบท่ีส าคญั Chlorophyllin สารสกดัสีเขียวจาก
พืชจะช่วย ลดสาเหตุจากการเกิดสิว Tea Tree Oil สารสกดัจากใบตน้ Tea Tree จากประเทศ
ออสเตรเลีย ช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นสิวอุดตนั สิวอกัเสบ Hop Extract สมุนไพร
จากยโุรปคงความสมดุลของน ้ ามนัใตผ้ิวหนา้ Sage Extract ช่วยทะนุถนอมผิว Ceramide ช่วยให้ผิว



 
 

เก็บกกัความชุ่มช้ืนไดดี้ข้ึน ช่วยใหผ้วินุ่มนวลแขง็แรง ช่วยท าใหผ้วิอ่ิมน ้า และยงัไดมี้การพฒันาจาก
ผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้าสูตรเก่าให้ดีข้ึน และอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าเดิมส าหรับคนแพง่้ายเป็น    
สูตร Preme Nobu Pink Natural Face Foam โฟมลา้งหนา้เน้ือละเอียดนุ่มละมุน สูตรอ่อนโยน 
เหมาะส าหรับผิวบอบบาง ผิวแห้งขาดสมดุล และผิวท่ีเกิดการระคายเคืองง่าย เพื่อผิวหน้าสะอาด 
ลดสาเหตุการเกิดสิว ใหผ้วินุ่ม ชุ่มช้ืน คงสมดุลตามธรรมชาติ อณูฟองโฟมขนาดเล็กละเอียด สัมผสั
นุ่มนวล ไม่ท าให้แห้งตึงหลงัลา้งหน้า ถนอมผิวหน้าให้สดใส มีสุขภาพดี ส่วนประกอบท่ีส าคญั 
Shea Butter ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน โดยไม่ท าให้รู้สึกมนั Chamomile ทะนุถนอมผิวบอบบางแพง่้าย 
Ceramide ช่วยให้ผิวเก็บกกัความชุ่มช้ืนไดดี้ข้ึน ช่วยให้ผิวนุ่มนวลแข็งแรง Hop Extract สมุนไพร
จากยุโรป คงความสมดุลของน ้ ามนัใตผ้ิว Sage Extract ช่วยทะนุถนอมผิว เวชส าอางโฟมลา้งหนา้
สูตรสมดุลธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิว ปราศจากสารท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวเช่น สี น ้ าหอม 
เม็ดบีทส์สครับ อณูฟองโฟมเป็นเม็ดขนาดเล็กท่ีละเอียดสัมผสันุ่มนวล ช าระล้างได้อย่างล ้ าลึก     
คืนสมดุลความแข็งแรงแด่ผิวชั้นนอก ท าให้ผิวสะอาดใสแข็งแรงอยา่งย ัง่ยืน เหมาะส าหรับผูท่ี้มีผิว
มนั ผิวผสม หรือเป็นสิวสูตรลิขสิทธ์ิจากประเทศญ่ีปุ่น ใช้ส่วนผสมคุณภาพสูงและปลอดภัย       
จากประเทศญ่ีปุ่น และโซนยโุรปกระบวนการผลิตภายใตม้าตรฐานการผลิตยา ผา่นการทดสอบการ
ระคายเคืองผิวหน้า โดยสถาบนัแพทยผ์ิวหนงัท่ีโอซากา้ จากประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยศาสตร์การดูแลผิว
จากญ่ีปุ่น รังสรรคโ์ฟมเน้ือนุ่มอณูโฟมเล็กละเอียดท าความสะอาดไดห้มดจด ขจดัความมนั โดยไม่
ท าลายความสมดุลท่ีดีของผวิ ช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิว ปราศจากน ้าหอม จึงอ่อนโยนต่อผิวหนา้ 
เพื่อผวิหนา้ท่ีสะอาดล ้าลึก ใชไ้ดท้ั้งหญิงและชาย 
 
5.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สวิตตา พงศ์สถิรเศรษฐ์.  (2562). ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารแบบปากต่อ
ปากอิเล็กทรอนิกส์กบั การตดัสินใจซ้ือและการรับรู้ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์กับการตดัสินใจซ้ือและการรับรู้ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์     
โฟมลา้งหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบนัมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 440 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ T-test    
One-way ANOVA และการวิเคราะห์เพียร์สัน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 18-30 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ราคาผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ท่ีเลือกใชพ้บวา่
มีราคาอยูท่ี่ 100-299 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารแบบปาก



 
 

ต่อปากอิเล็กทรอนิกส์กบัการตดัสินใจซ้ือและการรับรู้ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันและไม่แตกต่างกันดังน้ี 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมหนา้ลา้ง
หนา้ในกรุงเทพแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศอาชีพรายไดต่้อ
เดือน และราคาผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมหน้าลา้งหน้าใน
กรุงเทพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 การส่ือสารแบบปากต่อปากมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการรับรู้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์            
โฟมลา้งหนา้ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ประพล  เปรมทองสุข.  (2559). ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ โฟมล้างหน้าแบบโคลนของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี               
มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหน้า
แบบโคลนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคโฟมลา้งหนา้ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน 
รวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการเลือกตามสะดวก ด้วยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเอง ตามทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย 
ความถ่ี ร้อยละ การวิเคราะห์ปัจจยั และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ผลการศึกษาปรากฏว่า 
ผูบ้ริโภคโฟมลา้งหนา้แบบโคลนส่วนใหญ่จะซ้ือโฟมลา้งหนา้แบบมีฟอง ยีห่อ้ นีเวยี ให้ความส าคญั
กบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลแ์ละมีคุณสมบติัลดความมนัมากท่ีสุด โดยซ้ือโฟมลา้ง
หน้าแบบโคลนเดือนละ 1 คร้ัง เป็นแบบขวดขนาด 150 - 230 กรัม ศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ และ  
พึงพอใจกบัการส่งเสริมการตลาดแบบเพิ่มปริมาณในราคาเท่าเดิม การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด สามารถสกัดปัจจยัได้ 5 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านการจดัวางสินคา้และโฆษณา              
2) ปัจจยัด้านราคาและการบริการ3) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 4) ปัจจยัด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ และ 5) ปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ือ โดยใช้ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัน้ี มีเพียงปัจจยัดา้น
คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหนา้แบบโคลน 
 ธนิษฐ ์แกว้สวา่ง (2559) แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่: โฟมลา้งหนา้ Strong White วิเคราะห์
ส่วนประกอบของธุรกิจให้รอบดา้นเพื่อให้พร้อมส าหรับการประกอบการ และเป็นแนวทาง และ
แบบแผนในการด าเนินธุรกิจให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แผนธุรกิจได้จดัท าข้ึนเพื่อ
ธุรกิจประเภทผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหนา้ แบรนด์ Strong White เป็นโฟมลา้งหนา้สูตรฟอง
น้อยช่วยบ ารุงผิวและลดอาการแพ ้ใช้ได้แมก้ระทัง่ผิวแพง่้าย และท าให้หน้าผ่องหลงัล้างทนัที 
เหมาะกบัอากาศร้อนช้ืนของประเทศไทยเป็นอยา่งดีและเน่ืองจากปัจจุบนัตลาดสินคา้เพื่อความงาม



 
 

นิยมผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่การท าความสะอาดผิวก็เป็นขั้นตอนส าคญัไม่แพ้
การบ ารุงผิว เจา้ของธุรกิจจึงเห็นช่องว่างของตลาดในจุดน้ี โดยจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย          
ทัว่ประเทศ และผ่านทางช่องทางส่ือออนไลน์ โดยเป็นการด าเนินธุรกิจใหม่ วิธีการในการจดัท า
แผน คือ การวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขนั และการส ารวจท่ีใช้
แบบสอบถามกบัตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคคล จ านวน 200 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มพบว่า ปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอก ไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านบุคลากรเน่ืองจากเจ้าของธุรกิจไม่เคยท าธุรกิจโฟมล้างหน้ามาก่อน และคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นบริษทัใหญ่ซ่ึงท าตลาดมานานแลว้ ขอ้ไดเ้ปรียบของเราคือมีความโดด
เด่นดา้นคุณภาพและราคา ในขณะท่ีขอ้เสียเปรียบทางการแข่งขนัคือ แบรนดใ์หม่ไม่เป็นท่ีรู้จกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัย เ ร่ือง “  ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ         

Preme Nobu  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจัยดังนี้ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย        
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช .)และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) (รอบเช้า) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu               
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจ านวน จ านวน 2,824 คน (ข้อมูลจากส านักทะเบียน
และวัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562)   
 กลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช .) และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) (รอบเช้า) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ           
Preme Nobu  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 149 คน การสุ่มโดยวิธีเจาะจง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อาย ุระดบัชั้น และสาขาวชิา 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ POND’S 
ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ดา้นส่วนผสมทางดา้นการตลาด 4 ดา้น ซ่ึง
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเป็น
แบบวดัความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยการให้คะแนนระดบัความพึง
พอใจในแบบสอบถามแต่ละขอ้ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 



 
 

  5 หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า 
ยี่ห้อ Preme Nobu  

2. สร้างค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ  
Preme Nobu ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ที่ 
ปรึกษาร่วมโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการ 

4. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในข้อที่ 3  มาจัดท าแบบสอบถามที่สมบูรณ์  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ก่อนแจกแบบสอบถาม ผู้ที่วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดประสงค์ของการวิจัย 
และชี้แจงการตอบแบบสอบถาม 

2. ขณะที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มตัวอย่างสอบถามถึง 
ปัญหาในการตอบค าถามได้ตลอดเวลา 

3. ตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีข้อมูลครบถ้วนหรือสมบูรณ์หรือไม่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และน ามาประมวลผลผ่าน
คอมพิวเตอร์โดยโปรมแกรมหาค่าสถิติ ที่อ านวยความสะดวก ถูกต้องและแม่นย า โดยใช้หลักสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  
 
 



 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่เป็นข้อมูลจากข้อค าถามที่เป็น Rating scale จะหาค่าเฉลี่ย (x ) และ
ค่าเบี่ยงแบบมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่าง ๆ ใช้เกณฑ์ ต่อไปนี้ 
  คะแนน  1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  คะแนน  1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  คะแนน  2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน  3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  คะแนน  4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ หาค่าร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  การตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยันั้นผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเกณฑ์สถิติ
พื้นฐาน  ค่าร้อยละ,  ค่าเฉล่ีย,  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัน้ี 

   ค่าร้อยละ  โดยใชสู้ตร 
 

 ̅  
 

 
 

 
 เม่ือ      ̅   แทน ค่าร้อยละ  
                 แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ  
                แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด  
  
 ค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยใชสู้ตร 
 

 ̅  
∑ 

 
 

 
  เม่ือ            ̅        แทนค่าคะแนนเฉล่ีย 
                 ∑      แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                            แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสู้ตร 

   =   
1)n(n

fX)(fXn 22



 
 

   เม่ือ     S.D.      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     f           แทน  ความถ่ีของขอ้มูลแต่ละชั้น 
     X         แทน คะแนนแต่ละตวั 
     n           แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
              แทน  ผลรวม  

   



 
 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวจิยั เร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu 
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงได้แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่มตวัอย่างจ านวน 149 คน และในการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ ดงัน้ี 

x แทน  ค่าเฉล่ีย 

    SD  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 จ านวนร้อยละเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัชั้น และสาขาวชิา 

ตอนที่ 2 จ านวนร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจของ

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu 

 ตอนที่ 3 จ านวนและร้อยละเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 จ  านวนร้อยละเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้น และ

สาขาวชิา 

ตารางที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 48 32.2 
หญิง 101 67.8 

รวม 149 100.00 
จากตารางที ่1 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.8 และเป็นนกัศึกษา เพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 32.2 



 
 

ตารางที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาย ุ 

จากตารางที ่2 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่อาย ุ15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมา       
เป็นนกัศึกษาอาย ุ19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.2 และนกัศึกษาอายุ 22-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 

 
ตารางที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัชั้น 

ระดับช้ัน จ านวน ( คน ) ร้อยละ 

 ปวช. 1 36 24.2 

 ปวช. 2 36 24.2 

 ปวช. 3 33 22.1 

 ปวส. 1 37 24.8 

 ปวส. 2 7 4.7 

รวม 149 100.00 

จากตารางที่ 3 พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ระดบัชั้น ปวส. 1 คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมา
เป็นนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1และ ปวช.2 คิดเป็นร้อยละ 24.2 และปวช.3 คิดเป็นร้อยละ 22.1 และ
ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

  อาย ุ15-18 ปี 100 67.1 

  อาย ุ19-21 ปี 39 26.2 

  อาย ุ22-24 ปี 10 6.7 

รวม 149 100.00 



 
 

ตารางที ่4 ขอ้มูลเก่ียวสาขาวชิา 

สาขาวชิา จ านวน ( คน ) ร้อยละ 

   4.1 สาขาวชิาการบญัชี 18 12.1 

   4.2 สาขาวชิาการตลาด 68 45.6 

   4.3 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 18.1 

   4.4 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 18 12.1 

   4.5 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 11 7.4 

   4.6 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 6 4.0 

   4.7 สาขาวชิา English Program 1 0.7 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 45.6
รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.1 และนักศึกษาสาขาวิชา 
English Program คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนที่ 2 จ านวนร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu           

ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษา

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu 

\ 

 

 

 

 

 

รายการ 

ความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ S.D 

ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์      
1. ความ
หลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ 

111 
(74.5%) 

36 
(24.2%) 

2 
(1.3%) 

- - 4.73 0.47 มากท่ีสุด 

2. ส่วนผสม
ของโฟมลา้งหนา้ 

97 
(65.1%) 

49 
(32.9%) 

2 
(1.3%) 

1 
(0.7%) 

- 4.62 0.55 มากท่ีสุด 

3. กล่ิน 88 
(59.1%) 

59 
(39.6%) 

1 
(0.7%) 

1 
(0.7%) 

- 4.57 0.54 มากท่ีสุด 

4. ตรายีห่้อ 91 
(61.1%) 

56 
(37.6%) 

2 
(1.3%) 

- - 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

5. ขนาดของ
ผลิตภณัฑ์ 

112 
(75.2%) 

36 
(24.2%) 

1 
(0.7%) 

- - 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

6. คุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ 

98 
(65.8%) 

50 
(33.6%) 

1 
(0.7%) 

- - 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.37 มากทีสุ่ด 



 
 

 

 

รายการ 

ความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ S.D 

ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 5 4 3 2 1 

ด้านราคา 
1. ราคาเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน ๆ 

102 
(68.5%) 

47 
(31.5%) 

- - - 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

2. ราคาเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพ 

89 
(59.7%) 

60 
(40.3%) 

- - - 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

3. ราคาเหมาะสมกบั
ขนาดและปริมาณ 

96 
(64.4%) 

52 
(34.9) 

1 
(0.7%) 

- - 4.64 0.49 มากท่ีสุด 

4. มีหลายราคา 101 
(67.8%) 

46 
(30.9%) 

2 
(1.3%) 

- - 4.66 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.41 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. มีการจดัจ าหน่ายใน
ร้านโชวห่์วย และร้าน
เบด็เตล็ด 

114 
(76.5%) 

33 
(22.1%) 

2 
(1.3
%) 

- - 4.75 0.46 มากท่ีสุด 

2. มีการวางจ าหน่ายใน
ร้านสะดวกซ้ือ 

101 
(67.8) 

48 
(32.2%) 

- - - 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

3. มีการวางจ าหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ 
Foodland,  Top, Big C,  
Lotus 

94 
(63.1%) 

55 
(36.9%) 

- - - 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

4. มีการวางจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 

104 
(69.8%) 

45 
(30.2%) 

- - - 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.36 มากทีสุ่ด 



 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

ความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ S.D 

ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.มีการโฆษณาผ่านส่ือ 
เ ช่ น  ส่ื อ โ ท ร ทั ศ น์ ,          
ส่ื อ อ อ น ไ ล น์ , ป้ า ย
โฆษณาต่าง ๆ เป็นตน้ 

135 
(90.6%) 

 

14 
(9.4%) 

 

- - - 4.91 0.29 มาก
ท่ีสุด 

2. มี กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด ลด 
แลก แจก แถม 

110 
(73.8%) 

39 
(26.2%) 

- - - 4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3. มีการประชาสัมพนัธ์
ผ่านทาง Internet เช่น 
Facebook, เว็บไซต ์                        
เป็นตน้ 

94 
(63.1%) 

55 
(36.9%) 

- - - 4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4. การจัดกิจกรรม
ท า ง ก า ร ต ล า ด ผ่ า น 
Facebook, Instagram 

115 
(77.2%) 

34 
(22.8%) 

- - - 4.77 0.42 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.83 0.30 
มาก
ทีสุ่ด 

สรุปความพงึพอใจโดยรวม 4.75 0.35 
มาก
ทีสุ่ด 



 
 

จากตารางที่ 5  พบวา่ การส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ 
ยีห่อ้ Preme Nobu โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x= 4.75, SD =0.35 ) พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก (x= 4.83, SD =0.30 ) รองลงมา คือ        
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x= 4.72, SD =0.36) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.67, SD =0.41 ) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขนาดของผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(x= 4.74 , SD = 0.45 ) 
รองลงมา คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั  มากท่ีสุด (x= 4.73 , SD =0.47 )     
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กล่ิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.57 , SD =0.54 ) 

2. ดา้นราคา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.67 , SD = 0.41 ) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์
ยี่ห้ออ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.68 , SD =0.46 ) รองลงมา คือ มีหลายราคาให้เลือก อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (x= 4.66 , SD =0.50 ) และขอ้มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก (x= 4.60, SD =0.49 ) 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด         
(x= 4.72 , SD =0.36 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัจ าหน่ายใน  
ร้านโชวห่์วย และร้านเบ็ดเตล็ด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.75 ,SD =0.46 ) รองลงมา คือ มีการ
วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.70 ,      SD =0.46 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ มีการวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foodland, Top, Big C, Lotus อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (x= 4.63 , SD =0.48 ) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (x= 4.83 ,  
SD =0.30 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น ส่ือ
โทรทศัน์, ส่ือออนไลน์, หนงัสือพิมพ ์และป้ายโฆษณา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.91, SD =0.29 ) 
รองลงมา คือ มีการจดักิจกรรมทางการตลาดผ่าน Facebook, Instagram อยู่ในระดบัมากท่ีสุด    
(x= 4.77, SD =0.42 )  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
เช่น Facebook, เวบ็ไซต ์เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.63 , SD  =0.48 ) 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 3  จ  านวนและร้อยละเก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย ์      
พณิชยการท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu 

ตารางที ่6 สูตรโฟมลา้งหนา้ท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu  
พฤติกรรมทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้า 

ยีห้่อ Preme Nobu จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

1. สูตรโฟมล้างหน้าทีเ่ลือกใช้ผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu 

สูตร Preme Nobu Nutural Face Foam 103 69.1 

สูตร Preme Nobu Pink Nutural Face Foam 46 30.9 
รวม 149 100.00 

จากตารางที ่6 พบวา่ สูตรโฟมลา้งหนา้ท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่ คือ สูตร Preme Nobu Nutural 
Face Foam คิดเป็นร้อยละ 69.1 และสูตร Preme Nobu Pink Nutural Face Foam คิดเป็นร้อยละ 30.9 

 
 

ตารางที ่7 เหตุผลของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยี่หอ้ Preme Nobu 

2. เหตุผลของการเลอืกซ้ือผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายีห้่อ Preme Nobu 

อยากทดลองสินคา้ใหม่ 53 35.5 

มัน่ใจในคุณภาพ 36 24.1 

ก าลงัเป็นท่ีนิยม 51 34.2 

เพื่อนแนะน า 31 20.8 

หาซ้ือง่าย 48 32.2 

ราคา 17 11.4 

โฆษณาทางส่ือต่าง ๆ 43 28.8 

อ่ืน ๆ - - 
รวม 149 100.00 

 จากตารางที ่7  พบวา่ เหตุผลของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ส่วนใหญ่ คือ อยาก
ทดลองสินคา้ใหม ่คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาก าลงัเป็นท่ีนิยม คิดเป็นร้อยละ 34.2 และราคา     
คิดเป็นร้อยละ 11.4 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 8 การใชผ้ลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu ต่อวนั 

3. การใช้ผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้ายีห้่อ Preme Nobu ต่อวนั 

วนัละ 1 คร้ัง 32 21.5 

วนัละ 2 คร้ัง 83 55.7 

วนัละ 3 คร้ัง 28 18.8 

มากกวา่ 3 คร้ัง 6 4.0 
รวม 149 100.00 

จากตารางที ่8 พบวา่ การใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ต่อวนัส่วนใหญ่ คือ วนัละ 2 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาวนัละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อนละ 4.0 

 

 

ตารางที ่9 ขนาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu   ในแต่ละคร้ัง 

4. ขนาดในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้ายีห้่อ Preme Nobu   ในแต่ละคร้ัง 

ขนาด 30 กรัม 60 40.3 

ขนาด 50 กรัม 71 47.7 

ขนาด 100 กรัม 18 12.1 
รวม 149 100.00 

จากตารางที ่9 พบวา่ ขนาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ 
คือ ขนาด 50 กรัม คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาขนาด 30 กรัม คิดเป็นร้อยละ 40.3 และขนาด 100 
กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.1 

 

 

ตารางที ่10 ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่้อ Preme Nobu จ านวนก่ีหลอดต่อคร้ัง 
5. ท่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu จ านวนกีห่ลอดต่อคร้ัง 

จ านวน 1 หลอด 51 34.2 

จ านวน 2 หลอด 77  51.7 

จ านวน 3 หลอด 17 11.4 

มากกวา่ 3 หลอดข้ึนไป 4 2.7 
รวม 149 100.00 

จากตารางที่10 พบว่า  จ  านวนท่ี ซ้ือผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ คือ               
จ  านวน 2  หลอด คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาจ านวน 1 หลอด คิดเป็นร้อยละ 34.2 และมากกวา่ 3 
หลอดข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.7 



 
 

ตารางที ่11 ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่้อ Preme Nobu ท่ีใดเป็นส่วนใหญ่ 

6. ท่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ทีใ่ดเป็นส่วนใหญ่ 

ร้านขายของโชวห่์วย 5 3.4 

ร้านสะดวกซ้ือ 50 33.6 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foodland, Top, Big C, Lotus 51 34.2 

หา้งสรรพสินคา้ 43 28.9 

อ่ืน ๆ - - 
รวม 149 100.00 

จากตารางที่ 11 พบว่า สถานท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ Foodland, 
Top, Big C, Lotus คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 33.6 และร้าน      
ขายของโชวห่์วย คิดเป็นร้อยละ 3.4 

 
 

ตารางที ่12 บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu มากท่ีสุด 

7. บุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu มากทีสุ่ด 

ตวัท่านเอง 54 36.2 

พนกังานขาย 9 6.0 

เพื่อน 53 35.6 

ดารา, พรีเซนเตอร์ 20 13.4 

ญาติพี่นอ้ง 13 8.7 

อ่ืน ๆ  - - 
รวม 149 100.00 

 จากตารางที่ 12 พบว่า บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ ตัวท่านเอง       
คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 6.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่13 ท่านคิดวา่ส่ือประเภทใดดึงดูดความสนใจใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้       
Preme Nobu มากท่ีสุด 

8. ท่านคิดว่าส่ือประเภทใดดึงดูดความสนใจให้ท่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ       
Preme Nobu มากทีสุ่ด 

โทรทศัน์ 24 16.1 

วทิย ุ 2 1.3 

นิตยสาร 19 12.8 

ป้ายโฆษณากลางแจง้ 9 6.0 

หนงัสือพิมพ ์ 8 5.4 

ส่ือ Social Network เช่น Website, Facebook 87 58.4 
รวม 149 100.00 

  จากตารางที่ 13 พบว่า ส่ือท่ีดึงดูดความสนใจส่วนใหญ่ คือ ส่ือ Social Network เช่น 
Website, Facebook คิดเป็นร้อยละ 58.4 รองลงมาโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 16.1 และวิทยุ คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 
 



 
 

 บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu 

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ เพื่อท่ีจะ
ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu ประชากรท่ี
ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 (รอบเช้า) และนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ชั้นปีท่ี 1-2  (รอบเช้า) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 (รอบเช้า) ) และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1-2  (รอบเชา้)คนโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนท่ีเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน
คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการผลิตภณัฑ์โฟม  
ล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ตอนท่ี 3  
พฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ Preme Nobu ของนกัศึกษาวิทยาลยั
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

สรุปผล 
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu ของนักศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์าณิชยการ (ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย 

ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขนาดของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ            
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กล่ิน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 



 
 

2. ดา้นราคา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ มีหลายราคาให้เลือก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และขอ้มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัจ าหน่ายในร้านโชวห่์วย และร้านเบ็ดเตล็ด 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ มีการวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foddland, Top, Big C, Lotus 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น ส่ือโทรทัศน์, ส่ือออนไลน์, 
หนงัสือพิมพ ์และป้ายโฆษณา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจดักิจกรรมทางการตลาด
ผ่าน Facebook, Instagram อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ีสุด คือ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, เวบ็ไซต ์เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 พฤติกรรมของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้ง
หนา้ยีห่อ้ Preme Nobu พบวา่  
 1. สูตรโฟมลา้งหน้าท่ีเลือกใช้ ส่วนใหญ่  คือ สูตร Preme Nobu Nutural Face Foam        
คิดเป็นร้อยละ 69.1 และสูตร Preme Nobu Pink Nutural Face Foam คิดเป็นร้อยละ 30.9 
 2. เหตุผลของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้า ส่วนใหญ่ คือ อยากทดลองสินคา้ใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาเป็น ก าลงัเป็นท่ีนิยม คิดเป็นร้อยละ 34.2 และราคา คิดเป็นร้อยละ 
11.4 

3. การใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ต่อวนั ส่วนใหญ่ คือ วนัละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 55.7 
รองลงมาวนัละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อนละ 4.0 

4. ขนาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ คือขนาด 50 กรัม 
คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาขนาด 30 กรัม คิดเป็นร้อยละ 40.3 และขนาด 100 กรัม คิดเป็นร้อยละ 
12.1   

5. จ านวนท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ คือ ขนาด 50 กรัม คิดเป็นร้อยละ 
47.7 รองลงมาขนาด 30 กรัม คิดเป็นร้อยละ 40.3 และขนาด 100 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.1 

6. สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่ คือซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foodland, Top, Big C, Lotus   
คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 33.6 และร้านขายของโชวห่์วย คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 



 
 

7. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่ คือตวัท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 6.0 

8. ส่ือท่ีดึงดูดความสนใจ ส่วนใหญ่ คือส่ือ Social Network เช่น  Website, Facebook       
คิดเป็นร้อยละ42.0 รองลงมาเป็น ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 38.9 และป้ายโฆษณากลางแจง้คิด
เป็นร้อยละ 8.0 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนกัศึกษา
วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ พบวา่ นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   
มีความหลากหลายในการใชผ้ลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ยี่ห้อ  Preme Nobu โดยการตดัสินใจซ้ือสินคา้
มาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของคุณประพล  เปรมทองสุข  
(2559) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลการศึกษา ปรากฏวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้และโฆษณา ปัจจยัดา้นราคา
และการบริการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัดา้น
ความสะดวกในการซ้ือ  
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1.  ควรเพิ่มสูตรโฟมลา้งหนา้ใหห้ลากหลายและตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 
2.  ควรปรับการส่งเสริมการตลาดใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรหาขอ้มูลประชากรอ่ืน ๆ เช่น เขตบางนา เขตส าโรง เขตบางพลี เป็นตน้ 
2.  ควรศึกษาผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของโฟมลา้งหนา้ยีห่อ้  Preme Nobu เช่น ครีมกนัแดด           
     ครีมบ ารุงผวิหนา้  เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ คลีนซ่ิงท าความสะอาดผวิหนา้ เป็นตน้ 
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- ใบอนุมตัิโครงการ 
- บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
 ภาคเรียนที ่1-2 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ            ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ ยีห่อ้  
          Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ          

                          (A Survey of  Satisfaction and Behavior have effected to 
                          Preme Nobu Facial Foam of Attawit Commercial Technology 
              College’s Student) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน           มิถุนายน 2562 - กุมภาพนัธ์ 2563                                                                
สถานทีก่ารด าเนินงาน               วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 280 ถนนสรรพาวธุ   

          แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ประมาณการค่าใช้จ่าย           รวม 2,000 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาววสิสุตา      แสงครุฑ            รหสัประจ าตวั 39206 ปวช.3/3 
2. นางสาวนงนภสั     แกว้เพชร            รหสัประจ าตวั 39188 ปวช.3/3 

      
ลงช่ือ .........................................................................ประธานโครงการ 

                                     (นางสาววสิสุตา  แสงครุฑ) ....../......./...... 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ           ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
.................................................................            ........................................................................ 
.................................................................            ........................................................................ 
 
ลงช่ือ…………………………………..              ลงช่ือ………………………………………. 
(อาจารย์กนัตชาติ เมธาโชติมณกีุล)...../..../.....      (อาจารย์ธนน ลาภธนวรุิฬห์)......../....…/....... 
 

ลงช่ือ.....................................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
(อาจารย์วงค์เดือน   ประไพวชัรพนัธ์)......../......../.........



 
 

ช่ือโครงการ  ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ 

ยีห่อ้ Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ช่ือโครงการภาษองักฤษ (A Survey of Satisfaction and Behavior have effected to   

Preme Nobu  Facial Foam of Attawit  Commercial Technology College’s 

Students) 

แผนงาน  นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่มวจิยั 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม อาจารยธ์นน  ลาภธนวรุิฬห์ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาววสิสุตา แสงครุฑ  ประธานโครงการ 

2. นางสาวนงนภสั แกว้เพชร  รองประธานโครงการ 
      

หลกัการและเหตุผล 

 มลภาวะฝุ่ นละอองเพิ่มข้ึนในแต่ละวนั ซ่ึงส่งผลเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม ใบหนา้ของเราก็

ได้รับผลกระทบนั้นด้วยเม่ือใบหน้าของเราได้รับฝุ่ นละอองเป็นอย่างมากท าให้ใบหน้าสกปรกและ

ก่อให้เกิดส่ิงอุดตนั ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดสิว และการท าความสะอาดด้วยน ้ าเปล่าไม่สะอาดพอ

ดงันั้นการลา้งหนา้ดว้ยโฟมลา้งหนา้จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีช่วยท าความสะอาดใบหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

โฟมลา้งหนา้ไดรั้บความนิยมคือ โฟมลา้งหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ซ่ึงเป็นโฟมลา้งสูตรสมดุลธรรมชาติ 

เน้ือละเอียด สีเขียวอ่อน จากสารสกดั Chlorophyllin อ่อนโยน  ต่อผิว เพื่อใบหน้าสะอาดสดช่ืน มี

สุขภาพดี อณูฟองโฟมขนาดเล็กละเอียดสัมผสันุ่มนวล ดว้ยศาสตร์การดูแลผิวจากญ่ีปุ่น ใช้ไดท้ั้งหญิง

และชาย 

ด้วยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะหาข้อมูลและท าการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่ม

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ         

Preme Nobu พร้อมสาเหตุท่ีเลือกใชเ้พราะมีความน่าสนใจ และน่าทดลองใชอ้ยา่งไรเพื่อท่ีจะไดท้ราบ

ถึงความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu โดยเลือกนกัศึกษา

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 



 
 

วตัถุประสงค์ 

3. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
4. เพื่อท่ีจะศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้  

ยีห่อ้ Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ 
5. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
6. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ 

 

เป้าหมาย  

1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. ไดรู้้ถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหนา้ ยี่ห้อ Preme Nobu  ของ

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ               

3. นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. สร้างแนวทางในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ 

 

วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดหวัขอ้ท่ีตอ้งการวิจยั 
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน จดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

4. จดัเตรียมแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบและปฏิบติังาน 

5. จดัเตรียมสถานท่ีและเอกสารปฏิบติั 

 

 

 



 
 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1. สัปดาห์ท่ี 1  หาขอ้มูลสาเหตุและปัญหาพร้อมค านิยาม 
2. สัปดาห์ท่ี 2  หาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ 

              โฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยี        
  อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. สัปดาห์ท่ี 3  หาขอ้มูลแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
4. สัปดาห์ท่ี 4  หาขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. สัปดาห์ท่ี 5  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
6. สัปดาห์ท่ี 6  รวบรวมขอ้มูล 
7. สัปดาห์ท่ี 7  จดัท าและออกแบบแบบสอบถาม 
8. สัปดาห์ท่ี 8  แจกแบบสอบถาม 
9. สัปดาห์ท่ี 9  วเิคราะห์ แปรผล สรุป 

 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการส ารวจ 

2. ส่งรายงานการสรุปผลการส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1.คิดหวัขอ้ท่ีจะท าการวจิยั 
 

        

2.ประชุมวางแผนงานวาง
รูปแบบงานและจดัสรร
งบประมาณ 

        

3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

         

4.แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 

        

5.เตรียมสถานท่ีและเอกสารใน
การปฏิบติังาน 

        

6.ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวาง
ไว ้

      

7.สรุปผลการปฏิบติังานวิจยั 
 

        

8.ส่งรายงานท ารูปเล่มการ
ด าเนินงานวจิยั 

         

      

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 280 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 



 
 

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,000 บาท จ านวน 2 คน เป็นเงิน 2,000 บาท   
 1.    ค่ากระดาษ       500 บาท 
 2.    ค่าปากกา           25 บาท 
 3.    ค่าดินสอ           25 บาท 
 4.     แมก็และลูกแมก็        450 บาท 
 5.    ค่าปร้ินเอกสารและแบบสอบถาม             1,000 บาท 
        รวม                            2,000 บาท 
 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

      

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ 
2. ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้า ยี่ห้อ Preme Nobu ของ

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ               
3. เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. สมาชิกในกลุ่มขาดประสบการในการท าการวจิยั 
2. ผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถใหค้วามร่วมมือได ้

3. อาจเกิดความผดิพลาดดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรหาผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้ าแนะน าปรึกษา 
2. ขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม 
3. การแปรผลขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีควรไดรั้บการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญหรืออาจารยท่ี์ 

                    ศูนยว์จิยัและพฒันา 
 
 
ลงช่ือ.......................................................        ลงช่ือ............................................................ 
     (อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล)                      (อาจารยธ์นน  ลาภธนวรุิฬห์) 
            อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                                              อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

      
ลงช่ือ........................................................ 

(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 
 

 



 
 

บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
โครงการ  ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ ยีห่อ้    

   Preme Nobu ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ทีป่รึกษาโครงการ  อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล 
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารยธ์นน  ลาภธนวรุิฬห์ 

          ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววสิสุตา  แสงครุฑ    ระดบัชั้นปวช.3/3  เลขท่ี 10 
                                              นางสาวนงนภสั  แกว้เพชร  ระดบัชั้นปวช.3/3  เลขท่ี 4 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา
ร่วม 

1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 24-28 มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1 1-12 ก.ค.62   
3 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 15-31 ก.ค.62   
4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3 1-16 ส.ค.62   
5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ+ 

แผนการด าเนินงาน  เพื่อน าเสนอ) 
2-6 ก.ย.62    

6 Present โครงการ คร้ังท่ี 1 21 ก.ย.62   
7 ปฏิบติัการภาคสนามและอ่ืน ๆ 

(ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) 
1-31ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint 1-8 พ.ย.62   
9 Present โครงการ คร้ังท่ี 2 16 พ.ย.62   
10 งานนิทรรศการ ATC นิทรรศน์ 14 ธ.ค.62   
11 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 16-20 ธ.ค.62   
12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 5 20-24 ม.ค.63   
13 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ.63   
14 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28 ก.พ.63   

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

- ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        
 แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ  
   ชาย 
  หญิง 

2. อาย ุ
  อาย ุ15-18 ปี 
  อาย ุ19-21 ปี 
  อาย ุ22-24 ปี 

3. ระดบัชั้น  
  ปวช.1    
  ปวช.2     
  ปวช.3 
  ปวส.1  
  ปวส.2 

4. สาขาวชิา 
  สาขาวชิาการบญัชี   
  สาขาวชิาการตลาด  

  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  สาขาวชิา English Program 



 
 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ผลิตภณัฑ์โฟมลา้งหน้ายี่ห้อ Preme Nobu ของนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  ท่ีตอ้งการ 
5 พึงพอใจมากท่ีสุด  4  พึงพอใจมาก 
3 พึงพอใจปานกลาง 2  พึงพอใจนอ้ย 
1 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ รายละเอียด 
ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
1 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์      
2 ส่วนผสมของโฟมลา้งหนา้      
3 กล่ิน      
4 ตรายีห่้อ      
5 ขนาดของผลิตภณัฑ์      
6 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์      

ดา้นราคา (Price) 
1 ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน ๆ      
2 ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพ      
3 ราคาเหมาะสมกบัขนาดและปริมาณ      
4 มีหลายราคาใหเ้ลือก      

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
1 มีการจดัจ าหน่ายในร้านโชวห่์วย และร้านเบ็ดเตล็ด      
2 มีการวางจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ      

3 
มีการวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foodland, Top, Big C, 
Lotus 

     

4 มีการวางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้      



 
 

ตอนที่ 3  การส ารวจพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อ Preme Nobu          
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือ     
ความคิดเห็นของท่าน 
1. สูตรโฟมลา้งหนา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu   
     สูตร Preme Nobu Natural Face Foam 
     สูตร Preme Nobu Pink Natural Face Foam 
2. เหตุผลของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่้อ Preme Nobu  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    อยากทดลองสินคา้ใหม่ ๆ  มัน่ใจในคุณภาพ 
    ก าลงัเป็นท่ีนิยม  เพื่อนแนะน า  
    หาซ้ือง่าย  ราคา  
    โฆษณาทางส่ือต่าง ๆ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................... 

3. การใชผ้ลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu ต่อวนั 
    วนัละ 1 คร้ัง  
    วนัละ 2 คร้ัง 
    วนัละ 3 คร้ัง  
    มากกวา่ 3 คร้ังต่อวนั 

4. ขนาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu ในแต่ละคร้ัง 
    ขนาด 30 กรัม 
     ขนาด 50 กรัม 
      ขนาด 100 กรัม 

ขอ้ รายละเอียด 
ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

1 
มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น ส่ือโทรทศัน์,ส่ือออนไลน์,หนงัสือพิมพ,์ 
ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นตน้ 

     

2 มีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม      

3 
มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Internet เช่น Facebook, เวบ็ไซต ์
เป็นตน้ 

     

4 มีการจดักิจกรรมทางการตลาดผา่น Facebook, Instagram      



 
 

5. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu จ านวนก่ีหลอดต่อคร้ัง 
  จ  านวน 1 หลอด            
  จ  านวน 2 หลอด            
  จ านวน 3 หลอด 
  มากกวา่ 3 หลอด ข้ึนไป 

6.   ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu ท่ีใดเป็นส่วนใหญ่ 
 ร้านขายของโชวห่์วย 
 ร้านสะดวกซ้ือ 
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ Foodland, Top, Big C, Lotus  
 หา้งสรรพสินคา้   
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........    

7. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมลา้งหนา้ยีห่อ้ Preme Nobu มากท่ีสุด 
  ตวัท่านเอง  พนกังานขาย 
              เพื่อน  ดารา, พรีเซนเตอร์  
              ญาติพี่นอ้ง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……….. 

8. ท่านคิดวา่ส่ือประเภทใดดึงดูดความสนใจใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ฟมลา้งหนา้ยีห่้อ  
         Preme Nobu มากท่ีสุด 

  โทรทศัน์  
  วทิย ุ  
  นิตยสาร    
   ป้ายโฆษณากลางแจง้ 
  หนงัสือพิมพ ์
  ส่ือ Social Network เช่น Website, Facebook 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ………..   

ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………..................…………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

- ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 

- รูปขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

- รายงานปฏบัิติงานรายบุคคล 

- บัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานปฏิบติัรายงานบุคคล 

นางสาววสิสุตา แสงครุฑ 
วนั / เดือน / ปี การปฏิบติังาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหวัขอ้การวิจยั  
13 มิ.ย. 62 แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบในการหาขอ้มูล  
18 มิ.ย. 62 ร่างโครงการวิจยัเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
20 มิ.ย. 62 ท าใบอนุมติัโครงการ  
25 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมติัโครงการ  
27 มิ.ย. 62 ท าบทท่ี 1  
3 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 1  
8 ก.ค. 62 แกบ้ทท่ี 1  
11 ก.ค. 62 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา / ส่งงานใหอ้าจารยต์รวจ  
12 ก.ค. 62 ท าแบบสอบถาม  
15 ก.ค. 62 ส่งแบบสอบถาม  
30 ก.ค. 62 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา / ส่งงานใหอ้าจารยต์รวจ  
3 ก.ย. 62 ส่งงานบทท่ี 1-3 และแบบสอบถาม  
16 ก.ย. 62 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา / ส่งงานใหอ้าจารยต์รวจ  
21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 1  
25 ก.ย. 62 แจกแบบสอบถาม  
8 ต.ค. 62 ท าบทท่ี 4-5  
6 พ.ย. 62 ส่งบทท่ี 4-5  

13 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint บทท่ี 4-5  
16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 2  

11 ก.พ. 63 
ส่งบรรณานุกรม และภาคผนวกต่าง ๆ 
ส่งกิตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่ 

 

12 ก.พ. 63 
แกบ้รรณานุกรม และภาคผนวกต่าง ๆ 
แกกิ้ตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่ 

 

21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  



 
 

รายงานปฏิบติัรายงานบุคคล 

 

 

 

 

นางสาวนงนภสั แกว้เพชร 
วนั / เดือน / ปี การปฏิบติังาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหวัขอ้การวิจยั  
11 ก.ค. 61 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา / ส่งงานใหอ้าจารยต์รวจ  
12 ก.ค. 61 ท าแบบสอบถาม  
15 ก.ค. 61 ส่งแบบสอบถาม  
22 ก.ค. 61 แกแ้บบสอบถาม  
30 ก.ค. 61 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา / ส่งงานใหอ้าจารยต์รวจ  
3 ก.ย. 61 ส่งงานบทท่ี 1-3 และแบบสอบถาม  
16 ก.ย. 61 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา / ส่งงานใหอ้าจารยต์รวจ  
21 ก.ย. 61 Present โครงการคร้ังท่ี 1  
25 ก.ย. 61 แจกแบบสอบถาม  
8 ต.ค. 61 ท าบทท่ี 4-5  
6 พ.ย. 61 ส่งบทท่ี 4-5  

11 พ.ย. 62 ท า PowerPoint บทท่ี 4-5  
13 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint บทท่ี 4-5  
16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 2  

11 ก.พ. 63 
ส่งบรรณานุกรม และภาคผนวกต่าง ๆ 
ส่งกิตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่ 

 

12 ก.พ. 63 
แกบ้รรณานุกรม และภาคผนวกต่าง ๆ 
แกกิ้ตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่ 

 

21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  



 
 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ความพงึพอใจและพฤติกรรมทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า ยีห้่อ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

คน
ละ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

คน
ละ 

จ านวน
เงิน 

จ านวนเงิน 

10 ก.ค. 61 เก็บเงินสมาชิกใน
กลุ่ม 

2 คน 1,000 2,000    2,000 

 ค่ากระดาษ    5 รีม 50 500 1,500 
17 ก.ย. 61 ค่าแบบสอบถาม    149 ชุด 1 298 1,202 
18 ก.พ 62 ค่าเข้าเล่ม    1 ชุด 100 200 1,002 

 ค่าแผ่น CD พร้อมปก    1 ชุด 25 50 952 
 ค่าปริ้นเอกสารงาน    1 ชุด 100 200 752 

รวม 2,000  1,248 752 



 
 

ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

 

ช่ือ   : นางสาววสิสุตา แสงครุฑ 
เกิดเม่ือวนัท่ี  : วนัองัคาร ท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
ประวติัการศึกษา  : ส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาตน้โรงเรียนอรรถวทิย ์

 และก าลงัศึกษาหลักสูตรอยู่ในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 
2562 

ท่ีอยู ่ : บา้นเลขท่ี 15 ซอยลาซาล 37 แขวงบางนา เขตบางนา                                                         
                                                      จ.กรุงเทพมหานคร 10260 
เบอร์โทรศพัท ์  : 081-755-7746 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ   : นางสาวนงนภสั แกว้เพชร 
เกิดเม่ือวนัท่ี  : วนัจนัทร์ ท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 
ประวติัการศึกษา  : ส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาตน้โรงเรียนนพคุณวทิยา 

 และก าลงัศึกษาหลกัสูตรอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 

ท่ีอยู ่   : บา้นเลขท่ี 36/100 หมู ่7 อยูสุ่ข 20 ซอยจดัสรรเผด็จ 5                                             
                                                       ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์  : 065-583-8749 
 

 


