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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อ (1)ศึ กษาระดับความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร และ(2)เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดของนักกี ฬาในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ตัวอย่างที่ ศึกษาเป็ นนักกี ฬาที่ เคยซื้ อครี มกันแดดอย่างน้อย 1 ครั้งที่ เลือกซื้ อครี มกันแดดในเขตกรุ งเทพมหานคร รวม
ทั้ง สิ้ น 400 คนโดยใช้วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควตาและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยั พบว่านักกีฬา
ส่ วนใหญ่เป็ นชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป และ วิ่ง/เดิ น
เป็ นชนิ ดกี ฬากลางแจ้งที่ เล่น โดยปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคามี ระดับความคิดเห็ นอยู่ที่ระดับมากที่ สุดเป็ น
อันดับแรก รองลงมาเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริ มการตลาด และ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ตามลาดับ ปั จจัยส่วนบุคคล
ของนักกีฬาเฉพาะ เพศ และอายุเท่านั้นที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อครี มกันแดดแตกต่างกัน
คาสาคัญ ครี มกันแดด ส่วนประสมทางการตลาด นักกีฬา การตัดสิ นใจ

Abstract
The purpose of this research is as follows (1) To study the opinion level of marketing mix factors affecting
sportsman’s decision to buy sunscreen in Bangkok and (2)To comparison the opinions level of marketing mix factors on
purchasing decision of sportsman in Bangkok divided by personal factors The sample size were compose of 400
sportsman who ever been bought at least once which choose to bought sunscreen in Bangkok selected by Quota
Sampling. A survey questionnaire was used in collecting data The statistics for data analysis were percentage , mean,
standard deviation t-test and one-way ANOVA .The results found that most of sportsman are male ,age between 31-40
years old, holding bachelor’s degree, Average monthly income 35,001 baht or higher ,and kind of outdoor sport were

running or walking.The opinion level of marketing mix price were highest secondary were product factor next to
promotion factor and the last sequence were place factor. The sportsman who had different Gender and Age only that had
different the opinion level of marketing mix for buying decision of sunscreen
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บทนา
ปั จจุบนั ผูค้ นได้หนั มาให้ความสนใจในการออกกาลังกายและเล่นกีฬากันเพิ่มมากขึ้น ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลของ
กระแสนิ ยมการรั ก สุ ข ภาพหรื อ ความชื่ นชอบในตัว นักกี ฬ า จึ ง พบเห็ นผูค้ นออกมาเล่น กี ฬาและออกก าลัง กายตาม
สวนสาธารณะ สนามกีฬาและสถานบริ การออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้นและได้มีการเล่นติดต่อเป็ นเวลานาน ประชากรใน
กรุ งเทพมหานครใช้ระยะเวลาในการออกกาลังกายโดยเฉลี่ย 32.26 นาทีต่อวัน(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) จากข้อมูล
ดังกล่าวหากเป็ นการออกกาลังกายที่ ตอ้ งเผชิ ญกับแสงแดดเป็ นเวลานานนั้นอาจส่ งผลกระทบต่อการเสี่ ยงเป็ นมะเร็ ง
ผิวหนัง เนื่ องจากแสงแดดมีรังสี UV ที่มีผลต่อเซลผิวหนัง ทาให้เกิดการไหม้ริ้วรอยก่อนวัย จานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งรายใหม่
15 อันดับแรกโดยในเพศหญิงมะเร็ งผิวหนังอยูท่ ี่อนั ดับที่ 12 (ร้อยละ 1.39 ) ส่ วนเพศชายอยูท่ ี่อนั ดับ ที่11 (ร้อยละ 2.69 )
(สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ, 2557) แม้วา่ จะอยูใ่ นอันดับท้ายของจานวนผูเ้ ป็ นมะเร็ งรายใหม่ก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เช่น แสงแดดในเมืองไทยในปั จจุบนั ยิง่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้นทุกวันเนื่องจากปริ มาณโอโซนในชั้นบรรยากาศสตาร์โตส
เฟี ยร์ (stratosphere) ซึ่ งทาหน้าที่ดูดกลืนรังสี UV ที่มากับแสงแดดถูกทาลายจากสาร CFC ที่ปล่อยสู่ บรรยากาศ ค่าความ
เข้มของรังสี ยวู ีในประเทศไทยเฉลี่ยแล้วมีค่ามากกว่า 4 กิโลจูลต่อตารางเมตรในหนึ่ งวัน (kJ/m2-day) ซึ่ งเป็ นระดับที่บ่ง
บอกว่าเป็ นอันตรายกับผิวหนังของคนเรา (ผูจ้ ดั การออนไลน์ , 2550) จึ งควรหาทางหลีกเลี่ยงและป้ องกันแสงแดดที่จะ
ส่ งผลต่อผิวหนังนั้น นอกจากจะหลีกเลี่ ยงไม่ให้โดนกับแสงแดดที่ มีผลต่อผิวหนัง การสวมใส่ เสื้ อผ้าปกปิ ดป้ องกัน
ร่ างกายและผิวหน้าแล้ว ยังต้องมีการใช้ครี มกันแดด(Sunscreen)เพิ่มเติมเข้ามามีส่วนร่ วมในส่ วนของที่เสื้ อผ้าไม่สามารถ
ปกปิ ดได้ ซึ่ งครี มกันแดดนี้เองช่วยทาหน้าที่สะท้อนหรื อดูดซับรังสี เพื่อลดผลกระทบต่อผิวหนังได้ สาหรับธุรกิจครี มกัน
แดดและครี มบารุ งผิวที่มีส่วนผสมของครี มกันแดดร่ วมด้วยนั้นต่างมีการหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บางรายได้พฒั นาโดยการเพิ่มค่า SPF ที่สูง ๆ การใช้ UVA filter มาเป็ นส่วนประกอบ มีการพัฒนาให้สามารถใช้ได้ก่อน
ออกแดดเพียงเวลาไม่นาน หรื อแม้กระทัง่ สามารถกันน้ าได้มูลค่าตลาดภายในประเทศ 1,600 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15
ภาพรวมตลาดครี มกันแดดหรั บผิวหน้า ที่ เป็ นเวชสาอาง 700 ล้านบาท(ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2556) โดยมีปัจจัยหนุ นที่
สาคัญ ได้แก่ สภาพอากาศที่ มีความแปรปรวนและอุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ครี มกันแดด
ยังคงจาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ โภคทุกเพศ ทุกวัย จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางหันมาขยายไลน์
ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางให้ครอบคลุมมายังผลิตภัณฑ์กนั แดดเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุน้ ความความถี่ในการใช้ของผูบ้ ริ โภค
ส่งผลให้ตลาดครี มกันแดดมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆโดยแบรนด์ครี มกันแดดที่คนไทยนิยมมากที่สุดคือ
นี เวีย 45.7% บานาน่ าโบ๊ท 8.0% เคเอ 7.8%วาสลีน 7.1% และโอเลย์ 5.7% ( Marketeer Research, 2013) และส่ วนแบ่ ง
ตลาดครี มกันแดดโลคอลแบรนด์ 30-40% ส่ วนอินเตอร์แบรนด์ 60-70% ตามลาดับ (มิสทีน, 2559) จากข้อมูลต่าง ๆและ
เหตุผลดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬา

ที่ตอ้ งเผชิญกับแสงแดดอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาตลาด และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
ผลิ ตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความได้เปรี ยบในการต่อสู ้แข่งขันกับคู่แข่ง
ทางการตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดด
ของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อครี มกันแดดของ
นักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ชนิดกีฬากลางแจ้ง

ทบทวนวรรณกรรม
สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องค์ประกอบของเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่ เรี ยกว่า 4 Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการจาหน่ าย ที่ กิจการดาเนิ นการ
ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามที่กิจการต้องการ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่กิจการนาเสนอขายต่อผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การที่ ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้านั้น ๆ ราคาต้องมีมูลค่าสู งกว่า
ต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อจะได้เกิดส่วนต่างเป็ นกาไรให้แก่กิจการ
3. สถานที่ (Place) หมายถึง ช่องทางในการนาสิ นค้าเสนอขายผูบ้ ริ โภค เป็ นกระบวนการในการนาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู ้
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของการตลาดเป็ นอย่างมาก หากไม่
สามารถวางจาหน่ายในท้องตลาดได้ก็ทาให้การตลาดประสบความล้มเหลว
4. การส่ งเสริ มการจาหน่ าย (Promotion) หมายถึ ง กระบวนการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของกิจการ
นันทวัลย์ มิตรประธาน (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการซื้ อครี มบารุ งผิวกาย
เพื่อป้ องกันแสงแดดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าค่า SPF ของผลิตภัณฑ์ที่ ใช้มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดดของผูบ้ ริ โภค ด้านราคา พบว่าการเปรี ยบเทียบความเหมาะสมของ
ราคามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายพบว่าสถานที่ซ้ื อครี มมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด ด้านส่งเสริ มการตลาดพบว่ารายการส่ งเสริ มการตลาดมีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยในกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดดในกรุ งเทพมหานครพบว่ากลุ่มชั้นปฐมภูมิมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี ม
บารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด ในด้านเหตุผลที่เลือกใช้ เนื้ อผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม

อ้างอิงทุติยภูมิมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดด ในด้านของเหตุผลที่เลือกใช้ ความถี่ในการ
ซื้อ และการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
วิชุดา วุฒิวชั (2556) ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มกันแดดใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถจาแนกกลุ่มได้ดงั นี้ กลุ่มที่ 1 Extra Me ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านส่งเสริ มการขายและด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มที่ 2 Take at One ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่
3 Promotion Lover ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านราคา
นิ ตยา อาดัมภ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ งผิวหน้าโอเลย์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อครี มบารุ ง
ผิวหน้าโอเลย์อยู่ระดับมาก โดยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีค่าสู งที่ สุด รองลงมาคือด้าน
ผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันให้
ระดับความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระเบียบวิธีวจิ ัย
1.ประชากรในงานวิจัย นี้ คื อ นักกี ฬ าที่ เ คยซื้ อครี มกันแดดอย่างน้อย 1 ครั้ ง ที่ เลื อ กซื้ อ ครี ม กันแดดในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ซ่ ึงไม่ทราบจานวนที่แน่นอนด้วยขนาดตัวอย่าง 400 คนโดยสุ่มตัวอย่างแบบโควตา
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
2.1. ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ชนิ ดกีฬา
กลางแจ้ง
2.2. ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่งเสริ มการตลาด
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. ชนิดกีฬากลางแจ้ง

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่ อการ
ตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ ครี มกั น แดดของ
นักกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มีนกั กีฬาตามสวนสาธารณะและสนามกีฬา รวม
ทั้งหมดจานวน 10 แห่ ง เนื่ องจากสถานที่เหล่านี้ มีการจัดแบ่งให้มีสวนหรื อสนามแข่งขันกี ฬากลางแจ้งจึงมีโอกาสพบ
กลุ่มตัวอย่างที่ ตรงกับลักษณะตามความต้องการที่ เรากาหนดไว้ และได้หลากหลายชนิ ดกี ฬากลางแจ้ง ซึ่ งทั้ง 10 แห่ ง
ได้แก่ สวนหลวง ร.9 สวนวชิ รเบญจทัศ สวนลุมพินี สวนเบญจกิ ติ สวนกี ฬารามอินทรา อุทยานเบญจสิ ริ สนามกี ฬา
แห่ งชาติ สนามกี ฬาหัวหมาก สนามกี ฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามกี ฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 40 คน รวมเป็ น 400 คน
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดาเนิ นงานวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเอง แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ชนิดกีฬากลางแจ้ง
ตอนที่ 2 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมการตลาดต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อครี มกันแดดของนักกี ฬาในเขต
กรุ งเทพมหานคร ตามระดับการประเมิน 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ผลการศึกษา
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร
นักกีฬาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 52.70 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ38.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ
61.75 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ29.75 และวิง่ /เดินเป็ นชนิดกีฬากลางแจ้งที่เล่น ร้อยละ42.75
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นและลาดับที่ต่อส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วน ป ร ะ สม ท าง การ ต ล า ด ต่ อ กา ร
X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

ลาดับที่

1.ด้านผลิตภัณฑ์

4.29

0.44

มากที่สุด

2

2.ด้านราคา

4.39

0.61

มากที่สุด

1

3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.95

0.61

มาก

4

4.ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.96

0.60

มาก

3

4.15

0.57

มาก

-

ตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดของนักกีฬา
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

รวม

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.201-5.000 มากที่สุด 3.401-4.200 มาก 2.601-3.400 ปานกลาง 1.801-2.600 น้อย
1.000-1.800 น้อยที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า นักกีฬามีระดับความคิดเห็นกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 4.15 ทั้งนี้ นกั กีฬาแต่
ละคนมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.57
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักกี ฬามีระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดของนักกี ฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านราคาอยู่ในระดับมากที่ สุดเป็ นอันดับแรก โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านการส่งเสริ มการตลาดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามลาดับ
3. การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกัน
แดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า p-value ของผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม
เพศโดยใช้วธิ ี t-test
เพศ
ชาย
หญิง
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจ
P-Value
เลือกซื้อครี มกันแดด
(n=211)
(n=189)
1.ด้านผลิตภัณฑ์
4.20
2.ด้านราคา
4.27
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.94
4.ด้านส่งเสริ มการตลาด
3.87
รวม
4.07
หมายเหตุ **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 n คือ จานวนตัวอย่าง

4.39
4.53
3.97
4.08
4.24

0.000**
0.000**
0.614**
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของ
นักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามเพศ มีค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่านักกีฬาที่มี
เพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดโดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกัน
แดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลโดยใช้วธิ ี One-way ANOVA
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า p-value ของผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดของนักกี ฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามอายุโดยใช้วธิ ี One-way ANOVA
อายุ( X )
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
P-Value
21–30 ปี
31–40 ปี
41ปี 
 20ปี
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดด
(n= 50)
(n= 143)
(n= 152)
(n=55 )
1.ด้านผลิตภัณฑ์

4.11

4.23

4.36

4.42

0.000**

2.ด้านราคา

4.23

4.33

4.48

4.44

0.029**

3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4.03

3.91

3.98

3.92

0.627**

4.ด้านส่งเสริ มการตลาด

3.86

3.90

4.04

3.98

0.156**

4.03

4.09

4.22

4.15

0.013***

รวม

หมายเหตุ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 n คือ จานวนตัวอย่าง
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีค่า p-value เท่ากับ 0.013 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่านักกีฬา
ที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( X )และค่า p-value ของผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระดับ
การศึกษาโดยใช้วธิ ี One-way ANOVA
ระดับการศึกษา ( X )
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดด
1.ด้านผลิตภัณฑ์

ต่ากว่าปริ ญญา

สูงกว่าปริ ญญา

ตรี

ปริ ญญาตรี

ตรี

(n= 69)

(n= 247)

(n= 84)

4.17

4.30

4.37

P-Value

0.016**

ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ระดับการศึกษา ( X )
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดด

ต่ากว่าปริ ญญา

สูงกว่าปริ ญญา

P-Value

ตรี

ปริ ญญาตรี

ตรี

(n= 69)

(n= 247)

(n= 84)

2.ด้านราคา

4.25

4.38

4.54

0.010**

3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4.07

3.95

3.86

0.111**

4.ด้านส่งเสริ มการตลาด

3.89

4.00

3.89

0.177**

4.08

4.16

4.16

0.324**

รวม

หมายเหตุ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 n คือ จานวนตัวอย่าง
จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน ระดับการศึ กษา มี ค่า p-value เท่ากับ 0.324 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05
แสดงว่านักกี ฬาที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมี ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X )และค่า p-value ของผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้วธิ ี One-way ANOVA
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน( X )
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดด

 15,000

บาท

15,001-

25,001-

25,000 บาท 35,000บาท

35,001 
บาท

P-Value

(n=97)

(n=100)

(n=84)

(n=119)

1.ด้านผลิตภัณฑ์

4.15

4.32

4.29

4.38

0.001**

2.ด้านราคา

4.24

4.38

4.39

4.51

0.016**

3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4.01

4.00

3.90

3.90

0.443**

4.ด้านส่งเสริ มการตลาด

3.95

4.03

3.93

3.93

0.623**

4.08

4.19

4.13

4.18

0.243**

รวม

หมายเหตุ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 n คือ จานวนตัวอย่าง

จากตารางที่ 5 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากับ 0.243 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 แสดงว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่า p-value ของผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดของนักกี ฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามชนิ ด
ของกีฬา กลางแจ้งที่เล่นโดยใช้วธิ ี One-way ANOVA

กอล์ฟ(n=9)

แบดมินตัน(n=29)

เทนนิส/

ปั่ นจักรยาน(n=60)

(n=101)

กร้อ/วอลเลย์บอล

บาสเกตบอล/ตระ

ครี มกันแดด

(n=30)
ฟุตบอล/

ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ

ว่ายน้ า/กระโดดน้ า

ส่วนประสมทางการตลาด

วิง่ / เดิน(n=171)

ชนิดของกีฬากลางแจ้ง( X )
P-Value

ด้านผลิตภัณฑ์

4.34

4.37

4.13

4.33

4.30

4.46

0.002**

ด้านราคา

4.50

4.51

4.20

4.32

4.45

4.33

0.003**

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.93

4.04

3.97

3.95

3.90

4.08

0.899

ด้านส่งเสริ มการตลาด

3.98

4.09

3.89

3.99

3.94

3.79

0.537

รวม

4.19

4.25

4.04

4.16

4.14

4.18

0.084

หมายเหตุ *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 n คือ จานวนตัวอย่าง
จากตารางที่ 6 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านชนิ ดกีฬากลางแจ้งที่ เล่น มีค่า p-value เท่ากับ 0.084 ซึ่ งมีค่ามากกว่า
0.05 แสดงว่านัก กี ฬ าที่ มี ช นิ ดกี ฬ ากลางแจ้ง ที่ เ ล่ น แตกต่ า งกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการศึกษาและการสรุ ปผล
1. ระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดของนักกีฬาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

พบว่าระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬา
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา นักกีฬาให้ความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริ มการตลาด และ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายตามลาดับ
ด้านราคาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยราคาที่ซ้ื อ
คุม้ ค่ากับคุณภาพหรื อผลลัพธ์ ไม่แพงเกินกาลังซื้ อที่จ่าย และราคาที่ซ้ือต้องคุม้ ค่ากับปริ มาณ ซึ่ งราคาของครี มกันแดดใน
ท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสู ง นักกี ฬาหรื อผูบ้ ริ โภคจึ งให้ความสาคัญในด้านนี้ มากยิ่งโดยเฉพาะครี มกันแดดที่ ใช้กับ
ผิวหน้าโดยนักกีฬาจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อเพราะเมื่อเวลาผิวไหม้ตอ้ งใช้เวลารักษานาน ถ้าคุณภาพและผลลัพธ์มีการแสดง
ศักยภาพต่อการป้ องกันแดดได้ดีแม้จะมีราคาแพงก็มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลลิตา ขาแสง
(2554) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยอ้างถึง
แนวคิดของ Kotler (2003:16) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคและสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place หรื อ
Distributetion) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชุดา วุฒิวชั (2556) ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อครี มกันแดดในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถ
จาแนกกลุ่มได้ดงั นี้ กลุ่มที่ 1 Extra Me ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริ มการขายและด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย กลุ่มที่ 2 Take at One ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 Promotion Lover ให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องจากครี มกันแดดเมื่อมีการพัฒนาให้มีค่า SPF สู ง
จะทาให้มีสารเคมีตกค้างเพราะนักกีฬาหรื อผูบ้ ริ โภคคิดว่ายิง่ SPF สูง ๆ ยิง่ ดีสามารถป้ องกันแดดได้นานแต่ความจริ งแล้ว
ยิง่ สู งยิ่งมีสารตกค้างทาให้ผิวเกิดการอุดตันเป็ นสิ วง่ายเกิดแพ้ได้ง่ายนักกีฬาหรื อผูบ้ ริ โภคจะเลิกใช้ทนั ที นอกจากนี้ ครี ม
กันแดดยังต้องซึมซับง่ายไม่เหนี่ ยวเหนอะหนะ เพราะเนื่ องจากที่เวลาเล่นกีฬาจะมีเหงื่อออกมามากทาให้นกั กีฬารู ้สึกไม่
สบายตัว ส่ วนครี มกันแดดที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติหรื อสมุนไพรนั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อไม่มาก เพราะคนที่
จะรู ้ว่ามีสมุนไพรตัวใดที่ กนั แดดได้ดีกว่าส่ วนมากจะไม่ทราบ เช่นเดียวกับเรื่ องของสี เนื้ อครี มกันแดดมีหลากหลายให้
เลือกมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกน้อยเนื่ องจากนักกี ฬาส่ วนใหญ่ไม่ได้คานึ งถึงเรื่ องสวยงามว่าจะเข้ากับสี ผิวของตัวเอง
หรื อไม่ เพียงแต่ตอ้ งการป้ องกันแดดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกทั้งนักกี ฬาที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ษมากร คาดี (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครื่ องสาอางบารุ งผิวของผูช้ าย
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างคานึ งถึงเมื่อเลือกใช้เครื่ องสาอางมากที่สุด คือ เรื่ องคุณภาพ เมื่อ
ใช้แล้วต้องไม่เกิดอาการแพ้ ประสิ ทธิภาพต้องดีใช้แล้วเห็นผล
ด้านส่ งเสริ มการตลาดพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เพราะราคามีผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกัน
แดดมากทาให้ดา้ นส่งเสริ มการตลาดจึงมีผลตามราคาด้วย ดังนั้นการส่งเสริ มการตลาดในด้านการลดราคาจึงมีผลมากกว่า
การแจกของแถม การมีตวั อย่างให้ใช้ฟรี บางครั้งตัวอย่างที่ได้มาก็สามารถนาไปใช้ได้นานพอสมควร สาหรับพนักงาน
ขายไม่ค่อยมีผลอาจเนื่ องมาจากมีการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรื อเคยใช้ครี มกันแดดมาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เบญจวรรณ วันสุขศรี (2557) ศึกษาเรื่ องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ ง

ผิวลอรี อลั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวลอรี อลั มีระดับการค้นหาข้อมูล
อยูใ่ นระดับมาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก พบว่าตามห้างสรรพสิ นค้ามีสินค้าให้เลือกมากมายและครบวงจรทั้งในเรื่ องของ ขนาด ยีห่ อ้ ส่วนการซื้อ
ในระบบขายตรงนั้ นจะเน้ น การบ ารุ ง รั ก ษาให้ ฝ้ า กระ จาง ครี มกัน แดดแบบธรรมดานั้ นสามารถหาซื้ อ ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าได้อยูแ่ ล้วหากซื้อกับการขายตรงจะไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้นกั กีฬาจึงรู ้สึกไม่สะดวกในลักษณะการซื้ อ
จากการขายตรง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ เหมือนส้ม ( 2558 ) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้าสาหรับผูช้ ายในห้างสรรพสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าสาหรับผูช้ ายเนื่ องมาจากการตัดสิ นใจ
เลือกผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าสาหรับผูช้ ายจะให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีการอานวยความสะดวก เข้าถึง
ได้ง่าย มองเห็นได้ชดั เจน สะดวกในการเดินทางซึ่งสถานที่มีความเหมาะสมและการจัดสิ นค้าอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. การเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดของนักกี ฬาในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ พบว่า นักกีฬาที่มีเพศต่างกัน ให้ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ครี มกันแดดโดยรวมแตกต่างกันโดยที่เพศหญิงจะให้ความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย เพราะว่าโดยปกติเพศหญิงมีความรัก
สวยรักงามมากกว่าเพศชายจึงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องสาอางในการส่ งเสริ มให้ตวั เองดูดีสูงอยูแ่ ล้วจึงไม่ค่อยรู ้สึกว่าราคา
ของครี มกันแดดมีราคาแพงส่ วนเพศชายนั้นจะคานึ งถึงปริ มาณขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้นาน
มากกว่าเพราะมีความรู ้สึกว่าราคาสู งมากอีกทั้งเพศชายจะให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกี ฬามาและความ
แข็งแกร่ งของกล้ามเนื้ อร่ างกายมากกว่า สอดคล้องแนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของ Kotler (2012:238-239)
กล่าวว่า ในการแบ่งส่ วนการตลาดด้วยตัวแปร เช่น อายุ ครอบครัว ขนาดครอบครัว วงจรชีวิต เพศรายได้ อาชีพ ศาสนา
เชื้ อชาติ สัญชาติ และชนชั้นทางสังคม ตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่นิยมมากสาหรับ
นักการตลาดมักจะนาเอาความจาเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคนั้นมาเกี่ยวข้องอยูบ่ ่อยครั้งและเป็ นการง่ายต่อการวัด
ซึ่งเพศชายและเพศหญิงจะมีทศั นคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
อายุ พบว่า นักกีฬาที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อครี มกันแดดโดยรวมแตกต่างกัน นักกีฬาที่มีอายุมากจะคานึ งถึงส่ วนผสมตัวอื่น เช่น ส่ วนผสมที่ ลบเลือนริ้ วรอย จุด
ด่างดาเพื่อส่ งเสริ มให้ตวั เองดูดีและยังคงมีความอ่อนเยาว์ไม่หมองคล้ าแม้มีอายุมากขึ้น ในขณะนักกีฬาที่ มีอายุนอ้ ยจะ
คานึ งถึงใช้แล้วไม่แพ้มากกว่าเพราะเมื่อเกิ ดการแพ้แล้วต้องใช้เวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่าเดิ ม ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดด้านลักษณะประชากร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรนุช ศศิลาวัณย์(2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยใน
การเปิ ดรับโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้คนมีความ
แตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมซึ่ งโดยทัว่ ไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่ อสาร
ต่างกับบุคคลที่มีอายุนอ้ ยและบุคคลที่มีอายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสื่ อที่นาเสนอทางด้านบันเทิงมากกว่าบุคคล
ที่มีอายุมากดังนั้น ปริ มาณและแบบแผนการใช้สื่อจะสัมพันธ์กบั ช่วงที่เปลี่ยนไป และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ

ภพ วีรเธี ยร(2556) ศึกษาเรื่ อง กลุ่มอ้างอิงและพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวเพื่อลดริ้ วรอยบนผิวหน้าของผูช้ ายใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ อายุแตกต่างกัน มีงบประมาณในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายที่มีอายุระหว่าง 30-35 ปี จะมีฐานะทางการเงินมัน่ คงอีกทั้งมักจะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าจากเคาน์เตอร์ ห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าที่วางจาหน่ายในสถานที่
ดังกล่าวมักจะมีราคาสูง
ระดับ การศึ กษา พบว่า นัก กี ฬ าที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน ให้ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดในด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา แตกต่างกันสองด้านเท่านั้น การที่ มี
การศึกษาดี จะส่ งผลต่อระดับรายได้ ในด้านผลิตภัณฑ์น้ นั ในระดับการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีความรู ้สึกว่าควร
ป้ องกันผิวไม่เกิดปั ญหาต่าง ๆ หลังจากการเล่นกีฬาที่ตอ้ งเผชิญกับแสดงแดดไว้ก่อน จึงใช้ความรู ้ที่มีในการค้นหาข้อมูล
เปรี ยบเที ยบข้อดี ขอ้ เสี ยของผลิ ตภัณฑ์ได้ว่าคุม้ กับคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และ ราคาที่ ตอ้ งจ่ายไปหรื อไม่ ส่ วนระดับ
การศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญาตรี น้ นั อาจจะไม่คานึงถึงเรื่ องการป้ องกันไว้ก่อนจึงมีการหาซื้อครี มกันแดดป้ องกันภายหลัง ใน
ด้านราคาระดับการศึ กษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไปนั้น เนื่ องจากมีหน้าที่ อาชี พหน้าที่ การงานที่ มีรายได้มนั่ คงดังนั้นจึ ง
สามารถเลือกซื้อครี มกันแดดที่ท้ งั คุณภาพดี แบรนด์มีชื่อเสี ยงแม้จะมีราคาแพงก็ตาม ในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญา
ตรี จะเน้นในเรื่ องของราคาที่ไม่แพงมากและสามารถหามาใช้ได้สะดวก แต่ก็ยงั สามารถป้ องกันได้ไม่ดอ้ ยกว่าของราคา
สู งหรื อแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภักดิ์ คนางค์ บุญสม (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาด และ
คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอาง ชิเชโด้ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสาอาง ชิเชโด้แตกต่างกัน
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่านักกีฬาที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดในด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา แตกต่างกันสองด้านเท่านั้น
โดยที่นักกีฬาที่ มีระดับรายได้เฉลี่ย 35,001 บาทขึ้นไป จะให้ความคิดเห็ นมากที่ สุด เมื่อมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใน
ระดับสูงก็มีโอกาสที่เลือกซื้อครี มกันแดดที่มีคุณภาพดี และราคาเหมาะสมได้ก่อนโดยที่ไม่ตอ้ งคานึงหรื อไม่ตอ้ งกังวลถึง
เรื่ องรายได้หรื อรายจ่ายที่มีในแต่ละเดือนมากนัก ส่ วนระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดับปานกลางถึงน้อยมีโอกาสน้อย
กว่า เนื่ องจากอาจต้องคานึ งและเป็ นกังวลถึงค่าใช้จ่ายในชี วิตประจาวันเช่น ค่าเช่าที่ พกั อาศัย ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
มากกว่าจึงหันมาเลือกซื้อครี มกันแดดที่มีคุณภาพและราคาที่รองหรื อต่าลงมา แต่ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ตยา อาดัมภ์ (2557) ที่
ศึ ก ษาเรื่ อง ส่ ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ครี มบ ารุ ง ผิ ว หน้ า โอเลย์ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกัน
ชนิ ดกี ฬากลางแจ้งที่เล่น พบว่านักกี ฬาที่ มีชนิ ดกี ฬากลางแจ้งที่ เล่นแตกต่างกันให้ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อครี มกันแดดในด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา แตกต่างกันสองด้านเท่านั้น
บางชนิ ดกี ฬากลางแจ้งที่ เล่นสามารถทาครี มกันแดดได้ระหว่างเล่นกี ฬา เช่น วิ่ง/เดิน ฟุตบอล/บาสเก็ตบอล/ตระกร้อ/
วอลเลย์บอล จึงคานึ งถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุที่พกพาสะดวก ราคาเหมาะสมกับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่ วนบางชนิ ด

กีฬากลางแจ้งที่เล่น เช่น ว่ายน้ า/กระโดดน้ า เทนนิส/แบดมินตัน จะคานึงถึงเรื่ องของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วติดทน
นานกันน้ า กันเหงื่อได้ดี ไม่ตอ้ งทาซ้ าบ่อย ๆ ซึ่งครี มกันแดดที่มีคุณสมบัติประเภทนี้จะมีราคาที่สูง บางชนิดกีฬากลางแจ้ง
ที่เล่นเป็ นชนิ ดกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายสู งในการเล่น เช่น ปั่ นจักรยาน และ กอล์ฟ จะเป็ นกีฬาที่ผเู ้ ล่นจะมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนสูงหรื อเป็ นผูม้ ีฐานะค่อนข้างดี จึงมีโอกาสที่สามารถเลือกซื้ อครี มกันแดดที่นาเข้าทั้งดีมีคุณภาพและราคาที่ค่อนข้าง
สูงได้ สอดคล้องกับแนวคิดปั จจัยส่วนบุคคลของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549 :58) กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่าง
กันไม่ว่าจะเป็ นความสนใจ การแสดงออกทั้งความคิ ดเห็ นและการกระทาที่ แตกต่างกันการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ควร
พิจารณาถึงรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของบุคคลด้วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาการผลการวิจยั ไปใช้
1.ด้านผลิ ตภัณฑ์ ควรปรั บ บรรจุ ภัณฑ์ ขนาดเล็กลง ปรั บปรุ งคุ ณภาพและคุ ณสมบัติข องครี มกันแดดให้มี
ลักษณะที่ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ ซึ มซับลงสู่ ผิวได้เร็ วไม่ตอ้ งทาซ้ าบ่อย ๆ พร้อมทั้งมีส่วนผสมที่ใช้ในการบารุ งผิวได้ใน
ตัว
2. ด้านราคา ควรกาหนดราคาให้เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป โดยควรกาหนดราคาอยูท่ ี่ประมาณ 20-30 บาทต่อ
ซองหรื อชิ้น ซึ่งสามารถใช้แล้วทิ้งซองได้เลย ไม่ควรปรับขึ้นราคามากเพราะจะส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรจัดจาหน่ายในที่สะดวกซื้ อของนักกีฬา เช่น เซเว่น อิเลฟเว่น เพื่อที่จะได้ใช้
ครี มกันแดดได้ในครั้งต่อครั้ง ห้องน้ าในสวนสาธารณะ สนามกีฬา หรื อในงานเดิน-วิง่ มาราธอน เป็ นต้น
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด ควรทาการส่งเสริ มการตลาดด้วยลดราคาและการแจกฟรี ครี มกันแดดตามงานเดิน
วิง่ มาราธอน ตามร้านขายเครื่ องและอุปกรณ์กีฬาเพื่อที่จะเข้าถึงนักกีฬาได้มากขึ้น เป็ นผูส้ นับสนุนรายการกีฬากลางแจ้ง
ต่ า ง ๆเพื่ อ ให้เ ป็ นที่ รู้ จักผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละแบรนด์ ท าการตลาดแบบ Viral Marketing เพื่ อ สร้ างการรั บ รู ้ เ รื่ อ งแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ โดยการบอกต่อ เช่น เลือก Blogger/Talker ที่ จะมาเป็ นกระบอกเสี ยงในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ครี มกันแดด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั เห็นว่าในการวิจยั ครั้งนี้ยงั มีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งหากต้องการทาการศึกษาต่อไปดังนี้
1. ในการวิจยั ครั้งนี้ยงั ไม่บ่งบอกถึงครี มกันแดดที่ใช้กบั ส่ วนไหนของร่ างกายโดยเฉพาะดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อครี มกันแดดที่ใช้ในการแต่งหน้า
2. เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ยงั เป็ นกลุ่มของนักกีฬาที่อยู่เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจยังไม่สื่อถึงความ
ต้องการเลือกซื้อครี มกันแดดของนักกีฬาอย่างแท้จริ ง ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดยี่ห้อต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคไม่เฉพาะจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งเพียงเท่านั้น เพื่อทราบถึงแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครี มกันแดดของนักกีฬา

3. เนื่ องจากแต่ละชนิ ดกีฬาใช้ระยะเวลาสัมผัสกับแสงอาทิตย์นานไม่เท่ากัน จึงควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ของชนิดกีฬาแต่ละชนิดโดยเฉพาะ
4. นอกจากเรื่ องครี มกันแดดแล้วก็ยงั มีผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่อื่น ๆที่ใช้กบั กลุ่มนักกีฬา ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรศึ กษา เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าอื่น ๆที่ ใช้กับกลุ่มนักกี ฬา เช่ น
ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เป็ นต้น
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