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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์, ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ และ รูปแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑส์กาแคร ์จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าทกีารวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีวการ
วเิคราะหค์วามแตกต่างและค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปีมรีะดบัการศกึษา ปวช./
มธัยมศกึษาตอนปลายมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001-20,000 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัด ีและ ดา้นการสง่เสรมิการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการด าเนินชวีิต ในดา้นความคดิเหน็ทีม่ต่ีอผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าใน
ระดบัความคดิเหน็ด ีทางดา้นกจิกรรม และความสนใจทีเ่กีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้าอยู่ในระดบัปานกลาง 
 4.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการใช ้สกาแคร์ ซแีอนดอ์ ีนาโนไวท ์เพื่อผวิขาวกระจ่างใส ส่วนใหญ่จะ
ซือ้ผลติภณัฑท์ีด่สิเคานทส์โตร ์เช่น โลตสั บิก๊ซ ีและพนกังานขายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุโดย
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์223.4 บาทต่อครัง้ ความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์1.19 
ครัง้ต่อเดอืน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยัพบว่า 
 5.  ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแคร ์และ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแครแ์ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ในเรื่องความถี่โดยเฉลีย่
ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั0.01  
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 7.  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ ในเรื่อง
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์และ แนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑส์กาแครแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01  
 8.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมและพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ใน
เรื่องความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01  
 9.  ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อ ความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ
ผลติภณัฑส์กาแคร ์และ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
 10.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและพฤตกิรรมการซือ้ 
ในเรื่องแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 11.  รปูแบบด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ในเรื่องค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ 
ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์และ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 12.  รูปแบบด าเนินชวีติดา้นความสนใจเกี่ยวกบัการบ ารุงผวิหน้าและด้านความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
บ ารุงผวิหน้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ และ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรม การซือ้ ผูบ้รโิภคเพศหญงิ  

 
Abstract 

 
 This research aims to study the demographic data, marketing mix factors consisting of product, 
price, place, promotion and lifestyle affecting customers buying behavior of Scacare product of female 
consumers in Bangkok Metropolitan area. 
 This research is a survey research using questionnaire as a tool for data collection. Sample size of 
this research is 400 consumers or ex-consumers in Bangkok Metropolis area. Statistics for data analysis are 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, Brown-forsythe and Person 
product moment correlation coefficient. 
Results are as follows:  
 1.  Most consumers arewomen from 25 to 34 years old, holding Secondary school, working as 
private company employees and earning the average monthly income between Baht 10,001 to 20,000. 
 2.  Overall consumers’ opinion towards marketing mix factors in category of product, price, place 
and people are at the good level. Promotion is at moderate level. 
 3.  Overall consumers’ opinion towards lifestyle in category of activity and opinion are at the good 
level. Lifestyle in category of interesting is at moderate level. 
 4.  Lifestyle of purchasing behavior on Saccade products shown that Most consumers used 
Scacare C & E Nano white, Whitening type, purchased at discount store such as Lotus and Big C, Sales 
persons influenced to purchase, purchasing average 223.4baht/ time and Averagefrequencyof purchase had 
1.19 times per month. 
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 Results of hypothesis test are as follow: 
 5.  Consumers with different age influence consuming behavior in category of the cost per time 
and behavior trendsat statistical significance of 0.01 levels. 
 6.  Consumers with different education influence consuming behavior in category of purchased 
quantity per time and behavior trendsat statistical significance of 0.01 levels. 
 7. Consumers with different occupation influence consuming behavior and in category of 
purchased quantity per time, the cost per time and behavior trendsat statistical significance of 0.01 levels. 
 8. Consumers with different average income per month influence consuming behavior in category 
the cost per time at statistical significance of 0.01 levels. 
 9. Marketing mix factor in category of product, price and promotion are related with consuming 
behavior in category of purchased quantity per time and behavior trend sat statistical significance of 0.01 
levels. 
 10.  Marketing mix factor in category of place is related with consuming behavior in category of 
behavior trend sat statistical significance of 0.01 levels. 
 11.  Lifestyle in category of activities related with consuming behavior in category of the cost per 
time, purchased quantity per time and behavior trendsat statistical significance of 0.01 levels. 
 12.  Lifestyle in category of interesting related with consuming behavior in category of purchased 
quantity per time and behavior trendsat statistical significance of 0.01 levels. 
 
Keywords: Behavior, Purchase, Female consumers 

 
บทน า 
  ในปจัจุบนัผลติภณัฑ์บ ารุงผวิเขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคเพศหญิงมากขึน้ ซึง่พบว่า

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมีหลากหลายทัง้ในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ

ผูบ้รโิภคได ้และ เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน้ น าไปสูภ่าวะการแขง่ขนัเพื่อแย่งชงิสว่นแบ่งทางการตลาด

ทีม่มีลูค่าสงูขึน้ทุกปี โดยตลาดรวมกลุ่มผลติภณัฑผ์วิหน้ามมีูลค่ากว่า 20,000 ลา้นบาทโดยแบ่งเป็น ตลาดโฟม 5,000 

ลา้นบาท ตลาดมอยเจอรไ์รเซอร ์10,000 ลา้นบาทและในตลาดบอดีผ้วิกายอกี 5,000 ลา้นบาท โดยทัง้ระบบมอีตัราการ

เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 10% และจากอัตราการเติบโตของตลาดดังกล่าวที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ในทุกๆ ปี 

(หนงัสอืพมิพต์ลาดวเิคราะห ์ฉบบั 326. 16-30 กนัยายน 2555) 

 ในแต่ละปี ปริมาณการใช้ครีมบ ารุงผิวหน้าเริ่มมีมูลค่าสูง และมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับ

ประชากรทีม่คีวามตอ้งการผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพิม่สงูขึน้ท าใหม้กีารแขง่ขนัทีจ่ะมสี่วนแบ่งการตลาดทีส่งูขึน้ตามไป

ด้วย ผู้ประกอบการต่างๆ จึงเล็งเห็นความส าคญั และให้ความสนใจที่จะทุ่มงบการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์จดั

กจิกรรมทางดา้นการตลาด เป็นอย่างมากโดยทีมุ่่งเน้นสูก่ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

 เป็นที่ยอมรบัว่าการท าการตลาดของผลติภณัฑ์บ ารุงผวิซึ่งเป็นเจ้าตลาดจะมเีมด็เงนิในการท าการตลาด

จ านวนมหาศาล ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการบรโิภคเป็นอย่างมากเพื่อสร้างการจ าจ า หรอืการระลกึให้แก่

ผูบ้รโิภคไม่ดา้นใดกด็่านหนึ่ง ซึง่จะขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการโฆษณานัน้ๆ เพื่อเหตุผลเดยีวกค็อืบรรลุวตัถุประสงค์

ทางดา้นการตลาดทีต่อ้งการจะครอบครองสว่นแบ่งทางการตลาดเกดิการทดลองใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ ในทีสุ่ดท าให้
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ผูว้จิยัต้องการหาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ามารถท าใหม้กีารแข่งขนักนัทางความคดิสรา้งสรรคท์ีจ่ะสามารถ

ดงึดดูความสนใจและ การใหก้ารสือ่สารนัน้ๆ เขา้ถงึและเป็นทีจ่ดจ าใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และผูพ้บเหน็ ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ของสนิคา้ชนิดนัน้ๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์บือ้งตน้เพื่อการหาวถิทีางทีเ่หมาะสมที ่ในการสง่ขา่วสารโฆษณาใหถ้งึผูบ้รโิภค 

คอื กลุ่มเป้าหมายของสนิคา้ 

 “สกาแคร์” เป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผวิที่อยู่ในตลาดมา 10 ปี โดยองักฤษตรางูได้ซื้อผลติภณัฑ์สกาแคร์จาก

บรษิัท ฟาร์มาคอสเมด ซึ่งมกีารปรบัภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์ห้มคีวามทนัสมยัสดใสขึน้พร้อมกบัยกระดบัให้เป็น

สนิคา้คุณภาพระดบัพรเีมยีม เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ซึง่ปจัจุบนัผลติภณัฑภ์ายใต้แบรนดด์ูแลผวิพรรณสกาแคร ์

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื สกาแคร์ซแีอนดด์นีาโนไวท ์เพื่อผวิกระจ่างใสสกาแคร ์ซแีอนดอ์ ีทรทีเมน้ท ์ดูแลปญัหาริ้วอรย 

แผลเป็นจุดด่างด า และสกาแคร ์รแีพร ์แอคเน่ครมี เพื่อลดริว้รอยด าจากสวิ ใหผ้วิเนียนเรยีบ ดงันัน้ผูผ้ลติจงึจ าเป็นต้อง

ปรบัปรุงกลยุทธ์การตลาดและปจัจยัที่เป็นองค์ประกอบส าหรบัเพิ่มการแข่งขนัในตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผวิหน้าให ้             

มากขึน้ 

 จากเหตุผลขา้งต้นผู้วจิยัจงึเกดิความสนใจว่ามปีจัจยัใดบา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัผลการซือ้และการใชผ้ลติภณัฑ์

บ ารุงผวิกายยีห่อ้สกาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบโจทยก์ารเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด

และการท าการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงปจัจัยที่มีผลต่อการซื้อ

ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าและน าไปใชใ้นการวางแผนผลติภณัฑแ์ละนโยบายทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ

และลกัษณะของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยงานวจิยัครัง้นี้ประโยชน์กบัผูป้ระกอบการในกลุ่มผลติภณัฑน์ี้เพื่อ

โอกาสเตบิโตทางธุรกจิอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผู้บรโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแครข์อง
ผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด  
 4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชวีติมกีบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑส์กาแครข์อง
ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 อาย ุ
   1.1.2 การศกึษา 
   1.1.3 อาชพี 
   1.1.4 รายได ้
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  1.2  ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  1.3  ด้านรปูแบบการด าเนินชีวิต 
   1.3.1 กจิกรรม 
   1.3.2 ความสนใจ 
   1.3.3 ความคดิเหน็ 
 2.  ตวัแปรตามได้แก่พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่าง
กนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภค             
เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. รูปแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และ ดา้นความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 141) [1] มดีงันี้พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และบรกิาร
ทางเศรษฐกจิรวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกดิก่อนและเป็นตวั ก าหนดปฎกิริยิาต่างๆ 
 แนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ คอลเลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong.  1996: 429) [2] 
ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึงสิง่ใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรู้จกัการเป็นเจ้าของการใช้หรอืการบรโิภคและ
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ดงันัน้ผลติภณัฑจ์งึอาจเป็นสิง่ใดกไ็ดท้ีส่ามารถตอบสนองความจ าเป็น
หรอืความตอ้งการของมนุษยซ์ึง่ถอืว่าทัง้สองฝา่ยอยู่ในกระบวนการแลกเปลีย่นเช่นสนิคา้บรกิารความช านาญเหตุการณ์
บุคคลสถานทีค่วามเป็นเจา้ขององคก์ารขอ้มลู 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 เน้ือหาของการวิจยั การวิจยัเรื่องน้ีจะศึกษาถึงปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว          
สกาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ปจัจยัดงักล่าวประกอบดว้ยลกัษณะประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแคร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดและรปูแบบการด าเนินชวีติ 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้น้ีมุ่งศกึษาเฉพาะปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สกาแครข์องผู้บรโิภค 
เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้ เป็นผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์           
สกาแครใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ได้แก่ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีซื้อ /ใช้
ผลติภณัฑ์สกาแคร์ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจงึได้ก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 14) [3] 
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คนและส ารองไวอ้กี15 คนรวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ของผูบ้รโิภคเพศหญงิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า 
 ด้านอายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ25-34ปี จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43 รองลงมา
คอื อายุต ่ากว่า 15 ถงึ24 ปี มจี านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 อายุ 35 ปีขึน้ไปจ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 
ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถี่) และรอ้ยละของลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นระดบัการศกึษาทีท่ าการจดั
กลุ่มใหม่ 
 ด้านระดบัการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษาปวช/มธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 รองลงมาคอื ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา มจี านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 และ ระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 
 ด้านอาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
47.5 รองลงมาคอื นักเรยีน/นักศกึษา มจี านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 กจิการส่วนตวั/คา้ขาย/แม่บา้น จ านวน            
59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 และ ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิจ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001-20,000 
บาท จ านวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.3 รองมาคอื มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 87 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 10,000 บาท จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 และมรีายได้
ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 
 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น อธบิายไดด้งันี้ 
  ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  
3.74 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดใีนเรื่อง  ผลติภณัฑ์สกาแคร์เป็นผลติภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ ผลติภณัฑส์กาแครป์ลอดภยัและไดม้าตรฐาน ไม่เกดิอาการแพ ้และผลติภณัฑ์สกาแครบ์รรจุภณัฑ์มคีวาม
สวยงามน่าซือ้ใช ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84, 3.74และ 3.66 ตามล าดบั  
 ด้านราคา ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดับด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า 
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 ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นด้านราคาอยู่ในระดับดีในเรื่อง ผลิตภัณฑ์สกาแคร์มีราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพ ราคาของผลิตภัณฑ์สกาแคร์เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ และ ผลิตภัณฑ์              
สกาแครร์าคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัขิองสนิคา้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63, 3.62 และ 3.61 ตามล าดบั  
 ด้านการจดัจ าหน่าย ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัดใีนเรื่อง ผลติภณัฑส์กาแครม์ีความสะดวกใน
การซือ้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 และผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัปานกลางในเรื่อง 
ผลติภณัฑส์กาแครม์กีารจดัจ าหน่ายในสถานทีข่ายใกลบ้า้น และผลติภณัฑส์กาแครม์กีารจดัวางผลติภณัฑใ์หส้ะดุดตา
และหาง่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.17 และ 3.01 ตามล าดบั  
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดอยู่ในระดบัด ีในเรื่องผลติภณัฑส์กาแครม์กีาร
สง่เสรมิการขายทีน่่าสนใจเช่น การลดราคา ชงิโชค โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.46 และผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้น
การส่งเสรมิทางการตลาดอยู่ในระดบั ปานกลาง ในเรื่องผลติภณัฑส์กาแครม์กีารโฆษณาตามสื่อต่าง และ ผลติภณัฑ์
สกาแครม์กีารจดับทูแนะน าสนิคา้อยู่เสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46, 3.17 และ 3.01 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ กจิกรรมเกี่ยวกบัการบ ารุงผวิ ความสนใจ
เกีย่วกบัการบ ารุงผวิ และความคดิเหน็ทีม่ผีลติภณัฑบ์ ารุงผวิ เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น อธบิายไดด้งันี้ 
 ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการบ ารงุผิว ผูบ้รโิภคมรีะดบัการปฏบิตัดิา้นกจิกรรมเกีย่วกบัการบ ารุงผวิ โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.73 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัการปฏบิตัดิา้นกจิกรรม
เกีย่วกบัการบ ารุงผวิ อยู่ในระดบัปานกลางในเรื่อง การเขา้ร่วมกจิกรรมการดูแลผวิหน้ากบัครมีบ ารุงผวิ และ การเขา้
ร่วมกจิกรรมการตรวจเชค็สภาพผวิหน้าเป็นประจ า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 และ 2.66 ตามล าดบั และผูบ้รโิภค            
มรีะดบัการปฏบิตัิด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัการบ ารุงผวิอยู่ ในระดบัน้อยในเรื่อง ท่านเคยซื้อคอร์สเพื่อบ ารุงผวิหน้าโดย           
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.75 
 ด้านความสนใจเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความสนใจเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้าโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความสนใจเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้าอยู่ในระดบัปานกลาง ในเรื่อง ท่านสนใจทดลองสนิคา้ที่
เกีย่วกบัผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าใหม่ๆ ท่านมกัตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าผ่านสือ่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
และท่านใหค้วามส าคญักบังานวจิยับ ารุงผวิหน้าโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33, 3.20 และ 3.06 ตามล าดบั  
 ด้านความคิดเหน็ท่ีมีผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิโดยรวมอยู่
ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นความเหน็ต่อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิอยู่ในระดบัดใีนเรื่อง ท่านมคีวามคดิเหน็ว่า
หน้าตาท าใหท้่านประสบความส าเรจ็ ท่านมคีวามคดิเหน็ว่าทุกคนสามารถดูดไีด้จากการใช้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ และ 
ท่านมคีวามคดิเหน็ว่าการใชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าท าใหท้่านมคีวามมัน่ใจมากขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.98, 3.92 
และ 3.87 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์สามารถอธบิายไดว้่าค่าใชจ้่ายทีซ่ือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์
ในแต่ละครัง้ของกลุ่มตัวอย่างมีปริมาณต ่ าสุดเท่ากับ 0 บาท สูงสุดเท่ากับ 1,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ                
228.45 บาท 
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 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์สามารถอธบิายไดว้่าความถี่ทีซ่ือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์
ในแต่ละเดอืนของกลุ่มตวัอย่างมปีรมิาณต ่าสดุเท่ากบั 0 บาท สงูสดุเท่ากบั 3 บาท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.19 บาท 
 สถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะซือ้ผลติภณัฑท์ี ่หา้งสรรพสนิคา้ ดสิเคานสส์โตร ์เช่น โลตสั บิก๊ซ ี
จ านวน 318 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.5 รองลงมาคอื ซือ้ผลติภณัฑท์ี ่โมเดริทเ์ทรด เช่นบทู วตัสนั จ านวน 67 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.8 ซือ้ผลติภณัฑท์ี ่รา้นขายยา จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และ ซือ้ผลติภณัฑท์ี ่รา้นสะดวกซือ้ เช่น           
7-11 โลตสั เอก็ซเ์พส จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 
 รุ่น (สตูร) ของผลติภณัฑท์ีใ่ชป้ระจ า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใชเ้ป็นประจ ารุ่น(สตูร) สกาแคร ์ซแีอนดด์ ีนาโนไวท ์
เพื่อผวิขาวกระจ่างใส จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51 รองลงมาคอื ใชส้ตูร ซแีอนดอ์ ีทรทีเมน้ท ์ดูแลปญัหาริว้รอย 
แผลเป็น จุดด่างด า จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 และ ใชส้ตูร สกาแคร ์รแีพร์ แอนเน่ครมี เพื่อลดริว้รอยด า 
จากสวิ ใหผ้วิเนียนเรยีบ จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ตามล าดบั 
 บุคคลที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อมากที่สุด คอื พนักงานขาย จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 
รองลงมาคอื ตนเอง จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 เพื่อน จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 ดารา จ านวน           
38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 และ ครอบครวั จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ตามล าดบั 
  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผูบ้รโิภคมรีะดบัพฤตกิรรมการบรโิภคอยู่ในระดบัปานกลางในเรื่อง 
ท่านจะซือ้ผลติภณัฑ์สกาแคร์ต่อไปแมว้่าคู่แข่งจะมผีลติภณัฑบ์ ารุงผวิรุ่นใหม่ๆ ในการซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อดูแลผวิหน้า
ครัง้ต่อไปท่านจะซือ้ผลติภณัฑ์สกาแคร ์ท่านจะแนะน าให้ผูอ้ื่นมาซือ้หรอืใช้ผลติภัณฑส์กาแคร ์และท่านใชผ้ลติภณัฑ์
สกาแครเ์ป็นประจ า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34,3.27 ,3.22 และ 3.22 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1: ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั  
 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครท์ีน่ ามาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
 1. ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 2. ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 3. ท่านมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์ 
 โดยสามารถแบ่งสมมตฐิานออกเป็น 3 สมมตฐิานย่อยตามตวัแปรตน้ พบว่า 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1: ผู้บริโภคที่มอีายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์สกาแคร์เรื่อง  
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซื้อผลติภณัฑ์ และแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแครแ์ตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 และมคีวามถีใ่นการบรโิภคไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.2: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
เรื่องค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑแ์ละ ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ สกาแคร ์เรื่องแนวโน้มการซือ้
ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
  สมมติฐานขอ้ที่ 1.3: ผู้บรโิภคที่มอีาชพีที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑส์กาแคร์ เรื่อง
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ,์ ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้, พฤตกิรรมและ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
สกาแคร ์ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้, แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  สมมตฐิานขอ้ที่ 1.4: ผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์          
สกาแคร ์เรื่องค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2: ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครท์ีน่ ามาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
 1. ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 2. ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 3. ท่านมพีฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแคร ์
 โดยสามารถแบ่งสมมตฐิานออกเป็น 3 สมมตฐิานย่อยตามตวัแปรตน้ พบว่า 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.1: ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพนัธ์กับ
ปริมาณท่ีซ้ือในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เรื่องผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซื้อใช้ และ 
ผลติภณัฑส์กาแครป์ลอดภยัและไดม้าตรฐานไม่เกดิอาการแพ ้กบัค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครต่์อครัง้ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพนัธ์กับ
ความถ่ีในการบริโภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ผลติภณัฑส์กาแครป์ลอดภยัและไดม้าตรฐานไม่เกดิอาการแพ้มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เรื่องผลติภณัฑม์คีุณภาพ บรรจุ
ภณัฑม์คีวามสวยงามน่าซือ้ใช้ มคีวามสมัพนัธก์บัความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีความ 
สมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์สกาแคร ์ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เรื่องผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซื้อใช้ และ 
ผลติภณัฑส์กาแครป์ลอดภยัและได้มาตรฐานไม่เกดิอาการแพ ้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์  
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานขอ้ที่ 2.2: ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัค่าใช้จา่ยใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เรื่องราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทยีบกบัภาพลกัษณ์ ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ และ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัิของสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัค่าใช้จ่าย          
ในการซื้อผลติภณัฑ์แต่ละครัง้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซ้ือ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า เรื่องราคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทียบกบัภาพลกัษณ์ ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้อ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ  0.01 ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้และ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัขิอง
สนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม          
ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เรื่องราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทยีบกบัภาพลกัษณ์ ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ และ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัขิองสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มทีจ่ะ
บรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที่ 2.3: ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร   
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบั
ปริมาณท่ีซ้ือในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผลติภณัฑส์กาแครม์จี าหน่ายสถานทีข่ายใกลบ้า้น และ ผลติภณัฑส์กาแคร์           
มสีถานทีส่ะดวกในการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และผลติภณัฑส์กาแครม์กีารจดัวางผลติภณัฑใ์หส้ะดุดตาและหาง่ายไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณ
ทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ด้านการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่มี 
ความสมัพนัธก์บัความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผลติภณัฑส์กาแครม์จี าหน่ายสถานทีข่ายใกลบ้า้น ผลติภณัฑส์กาแครม์กีาร
จดัวางผลติภณัฑใ์หส้ะดุดตาและหาง่าย และ ผลติภณัฑส์กาแครม์สีถานทีส่ะดวกในการซือ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความถี่
ในการบรโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มท่ีจะบริโภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผลติภณัฑส์กาแครม์จี าหน่ายสถานทีข่ายใกลบ้า้น ผลติภณัฑส์กาแครม์กีาร
จดัวางผลติภณัฑใ์หส้ะดุดตาและหาง่าย และ ผลติภณัฑส์กาแครม์สีถานทีส่ะดวกในการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
ทีจ่ะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมตฐิานขอ้ที่ 2.4: ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัปริมาณท่ีซ้ือในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การตลาด เรื่องผลติภณัฑ์สกาแคร์มกีารโฆษณาตามสื่อต่างๆ ผลติภณัฑ ์
สกาแคร์มกีารจดับูทแนะน าสนิคา้อยู่เสมอ และ ผลติภณัฑส์กาแครม์กีารส่งเสรมิการขายทีน่่าสนใจ เช่น การลดราคา 
การชงิโชค มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัความถ่ีโดยโฉล่ียในการซ้ือ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมต ิฐานทีต่ัง้ไว ้ 
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า เรื่องผลติภณัฑส์กาแครม์กีารโฆษณาตามสื่อต่างๆ ผลติภณัฑส์กาแครม์กีาร
จดับูทแนะน าสนิค้าอยู่เสมอ และ ผลติภณัฑ์สกาแคร์มกีารส่งเสรมิการขายที่น่าสนใจ เช่น การลดราคา การชงิโชค             
มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภคทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์กาแคร ์ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า เรื่องผลติภณัฑส์กาแครม์กีารโฆษณาตามสื่อต่างๆ ผลติภณัฑส์กาแครม์กีาร
จดับูทแนะน าสนิค้าอยู่เสมอ และ ผลติภณัฑ์สกาแคร์มกีารส่งเสรมิการขายที่น่าสนใจ เช่น การลดราคา การชงิโชค          
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มที่ซื้อผลติภณัฑ์สกาแคร์ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในทศิทางเดียวกนัในระดบั           
ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 สมมติฐานข้อท่ี 3: รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ กจิกรรมเกีย่วกบัการบ ารุงผวิ ความสนใจเกีย่วกบัการ
บ ารุงผิว และความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของ
ผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครท์ีน่ ามาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
  1. ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 2. ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์
 3. ท่านมพีฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์ 
 โดยสามารถแบ่งสมมตฐิานออกเป็น 3 สมมตฐิานย่อยตามตวัแปรตน้ พบว่า 
  สมมตฐิานที ่3.1 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมเกีย่วกบัการบ ารุงผวิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบั
ปริมาณท่ีซ้ือในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านเคยซือ้คอรส์เพื่อบ ารุงผวิหน้ามคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้แต่
ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมการดูแลผวิหน้ากบั
ครมีบ ารุงผวิ และ ท่านตรวจเชค็สภาพผวิหน้าเป็นประจ า มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการบ ารงุผิวโดยรวมมีความสมัพนัธ์
กบัความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมการดูแลผิวหน้ากบัครมีบ ารุงผิว และท่านตรวจเช็ค
สภาพผวิหน้าเป็นประจ า และ ท่านเคยซือ้คอรส์เพื่อบ ารุงผวิหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์สกาแคร ์ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมการดูแลผวิหน้ากบัครมีบ ารุงผวิ และ ท่านตรวจเชค็
สภาพผวิหน้าเป็นประจ า และ ท่านเคยซือ้คอรส์เพื่อบ ารุงผวิหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์ 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานที ่3.2 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัการบ ารุงผวิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจเก่ียวกบัสุขภาพโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบั
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านสนใจทดลองสนิค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าใหม่ๆ ท่านมัก
ติดตามขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ท่านให้ความส าคญักบังานวจิยัของ
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจเก่ียวกับการบ ารุงผิวโดยรวม                          
มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านสนใจทดลองสนิค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าใหม่ๆ ท่านมัก
ติดตามขอ้มูลเกยีวกบัผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ท่านให้ความส าคญักบังานวจิยัของ
ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อผลติภณัฑ์ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05              
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจเก่ียวกับการบ ารุงผิวโดยรวม                            
มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า                 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าท่านสนใจทดลองสนิค้าเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าใหม่ๆ และท่านให้
ความส าคญักบังานวจิยัของผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ท่านมกัติดตามขอ้มูลเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าผ่านสือ่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานที่ 3.3 รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑ์บ ารุงผวิที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความความคิดเหน็ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บ ารงุผิวโดยรวม            
มีความสมัพนัธก์บัค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑต่์อครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า คุณคดิว่าหน้าตาท าใหคุ้ณประสบความส าเรจ็และคุณคดิว่าการใชผ้ลติภณัฑ์
บ ารุงผวิหน้าคุณจะมคีวามมัน่ใจมากขึน้มคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซื้อในแต่ละครัง้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 คุณคดิว่าทุกคนสามารถดดูขีึน้ไดจ้ากการใชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่
ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเหน็ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บ ารงุผิวโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า คุณคดิว่าหน้าตาท าใหคุ้ณประสบความส าเรจ็ คุณคดิว่าทุกคนสามารถดูดขีึน้
ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าและ คุณคิดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าคุณจะมีความมัน่ใจมากขึ้น             
มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเหน็ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บ ารงุผิวโดยรวม            
มีความสมัพนัธ์แนวโน้มการซ้ือผลิตภณัฑ์ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า                     
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า คุณคดิว่าหน้าตาท าใหคุ้ณประสบความส าเรจ็ คุณคดิว่าทุกคนสามารถดูดขีึน้
ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าและ คุณคิดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุง ผิวหน้าคุณจะมีความมัน่ใจมากขึ้น                      
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า                    
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ คอื 
 1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 25-34 
ปี มรีะดบัการศกึษาปวช/มธัยมศกึษาตอนปลาย อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 
10,000-20,000 บาท แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิสว่นใหญ่อยู่ในวยัท างานจงึตอ้งการดแูลเรื่องความสวยงามของ
หน้าตา เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม จงึนิยมใชผ้ลติภณัฑด์ูแลผวิหน้าเพื่อช่วยในการบ ารุงผวิหน้าใหดู้ดยีิง่ขึน้  และ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีายไดร้ะดบัปานกลาง ซึง่การใช้ผลติภณัฑส์กาแคร ์เป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายของผูบ้รโิภค
เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกเป็นรายด้านอธบิาย            
ไดด้งันี้ 
  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า ผลติภณัฑส์กาแครมคีุณภาพ ผลติภณัฑส์กาแครบ์รรจุภณัฑม์คีวามสวยงาม และ ผลติภณัฑ์
สกาแครป์ลอดภยัและไดม้าตรฐาน แสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑส์กาแครส์ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้
ในเรื่อง คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์และดา้นความปลอดภยัเป็นอย่างด ีเน่ืองจากบรรจุภณัฑเ์ป็นหลอดพลาสตกิทีส่ามารถใช้
เน้ือครมีไดจ้ดหมดหลอดและบรรจุภณัฑส์ามารถปิดฝาไดอ้ย่างดโีดยทีอ่ากาศไม่เขา้ไปท าลายตวัครมีบ ารุงจงึช่วยรกัษา
คุณภาพของเน้ือครมีไดด้ ีพรอ้มรปูแบบของบรรจุภณัฑม์สีทีีด่สูะอาดตาน่าใช ้
  ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.6 เมื่อพจิารณา              
รายขอ้พบว่า ราคาของผลติภณัฑ์สกาแคร์เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาพลกัษณ์ ราคาของผลติภณัฑ์สกาแคร์มี
ราคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ และ ราคาของผลติภณัฑส์กาแครเ์หมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัิ
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ของสนิคา้ แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภครบัรูว้่าผลติภณัฑส์กาแครม์รีาคาทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในดา้น ภาพลกัษณ์ 
คุณภาพ และคุณสมบตัขิองสนิค้า อาจเนื่องจากว่าผูบ้รโิภคสามารถซื้อสนิคา้กลุ่มนี้ไปบ ารุงผวิหน้า ระยะเวลาการใช้
ผลติภณัฑ ์1-2 เดอืน ซึง่มคีวามคุม้ค่าต่อราคาทีซ่ือ้ 
  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  
3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผลติภณัฑส์กาแครม์ขีายใกลบ้า้น ผลติภณัฑส์กาแครม์กีารจดัวางผลติภณัฑ์ให้
สะดุดตาและหาง่าย และผลติภณัฑส์กาแครม์สีถานทีท่ีส่ะดวกในการซือ้ แสดงใหเ้หน็ว่าสถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีม่คีวาม
สะดวกในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีม่จี าหน่ายใกลแ้หล่งทีอ่ยู่อาศยัมผีลต่อการซือ้ผลติภณัฑไ์ปใชข้องผูบ้รโิภค เป็นการ
ไม่เพิม่ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางในการซือ้ผลติภณัฑม์าใช ้ไดอ้กีดว้ย 
  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ผลติภณัฑส์กาแครม์กีารส่งเสรมิ
การขายทีน่่าสนใจ เช่น ลดราคา ชงิโชค ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง 
ในขอ้ ผลติภณัฑส์กาแครม์กีารโฆษณาตามสือ่ต่างๆ และผลติภณัฑส์กาแครม์กีารจดับทูแนะน าสนิคา้อยู่เสมอ แสดงให้
เหน็ว่าสือ่ต่างๆ ทีบ่รษิทัน าเสนอท าในช่วงทีร่ะยะเวลาสัน้เกนิไปท าใหผู้บ้รโิภคยงัไม่ได้รบัสื่อนัน้จงึไม่ไดก้ระตุ้นใหเ้กดิ
การตดัสนิใจซือ้ แต่การส่งเสรมิการขายที่น่าสนใจท าใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจซื้อสนิคา้ ณ จุดขายคอื การลดราคาและชงิ
โชค  
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต จ าแนกเป็นรายดา้นอธบิายได ้ดงันี้ 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเห็น ดา้นกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.73 เมื่อ
พจิารณารายข้อพบว่า การเขา้ร่วมกจิกรรมการดูแลผิวหน้ากบัครมีบ ารุงผิว และการที่ตรวจเช็คสภาพผวิหน้าเป็น
ประจ า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นกจิกรรมอยู่ในระดบัน้อยในขอ้เคยซือ้คอรส์เพื่อบ ารุงผิวหน้า แสดงใหเ้หน็ว่า
ผู้บรโิภคไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการซื้อคอร์สเพื่อบ ารุงผวิหน้า อาจเน่ืองจากปจัจยัทางด้านรายได้ที่จ ากดั ท าให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั แต่ผู้บริโภคยงัคงให้ความส าคญักับกิจกรรมดูแลผิวหน้า  เช่น                 
การดแูลผวิหน้าเป็นประจ า การตรวจเชค็สภาพผวิหน้าเป็นประจ า 
  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.19 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า การสนใจทดลองผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าใหม่ๆ การติดตามขอ้มูล
เกีย่วกบัผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง และ การใหค้วามส าคญักบังานวจิยัของผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า 
อาจเพราะว่าผูบ้รโิภคมคีวามสนใจเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้าในดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม จงึอยู่
ในระดบัปานกลางเท่านัน้ 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ ด้านความคดิเหน็ทีม่ต่ีอผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า หน้าตาท าใหท้่านประสบความส าเรจ็ ทุกคนสามารถดูดขีึน้ไดจ้ากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจะมีความมัน่ใจมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเพศหญิงให้
ความส าคญักบัการบ ารุงผวิหน้า เน่ืองจาก ในปจัจุบนัการมหีน้าตาทีด่ดู ีท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการเขา้สงัคมและท าให้
ประสบความส าเรจ็ไดผู้บ้รโิภคจงึจ าเป็นตอ้งหาผลติภณัฑเ์พื่อดแูลผวิหน้าเป็นประจ า 
 พฤติกรรมการซ้ือและแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ขอ้มูลพฤตกิรรมมคี่าใช้จ่ายในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคมีค่าเฉลีย่ 228.4 บาทต่อครัง้ และ
ความถีท่ีซ่ือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์1.19 ครัง้ต่อเดอืนโดยพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ผลติภณัฑ์
สกาแคร ์ทดีสิเคานทส์โตร ์เช่น โลตสั บิก๊ซ ีรุ่นของผลติภณัฑ์สกาแคร์ทีใ่ชป้ระจ า คอื สกาแคร ์ซแีอนด์อ ีทรทีเมน้ท ์
ดแูลปญัหาริว้รอย แผลเป็น จุดด่างด า ดา้นบุคคลทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด คอื พนักงานขาย รองลงมา
คอื ตนเอง เนื่องจากผูบ้รโิภคมกีารซือ้ผลติภณัฑโ์ดยไดร้บัการแนะน าสนิคา้ คอื พนกังานขาย  



 15 

 แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครใ์นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.26 เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่า จะซือ้ผลติภณัฑส์กาแครต่์อไปแมว้่าคู่แขง่จะมผีลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าใหม่ๆ การแนะน าใหผู้อ้ื่นมาซือ้หรอื
ใชผ้ลติภณัฑส์กาแคร ์ในการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครเ์พื่อดแูลผวิหน้าครัง้ต่อไป และ การใชผ้ลติภณัฑส์กาแครเ์ป็นประจ า 
แสดงให้เห็นว่า อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามีหลายยี่ห้อ รวมถึงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าใหม่ๆ จึงเป็น
ทางเลอืกให้ผู้บรโิภคให้มทีางเลอืกที่หลากหลายยิ่งขึ้น จึงท าให้แนวโน้มการซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดบัปานกลาง
เท่านัน้ 
 จากผลการวเิคราะหจ์ากสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ผู้บรโิภคที่มีอายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั  มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดงันี้ 
  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ที่แตกต่างกนัมคี่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้และ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่อีายุ 25-34 ปี มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
35 ปีขึ้นไป อาจเนื่องจากสนิค้า สกาแคร์ ซแีอนด์อี ทรทีเม้นท์ ดูแลปญัหาริ้วรอย แผลเป็นจุดด่างด า ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25-34 ปี ไดม้ากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
35ปีขึน้ไปอาจเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีคุ่ณภาพสงูกว่าในการแกป้ญัหาผวิหน้าในเรื่อง ริว้รอย ผวิหย่อนคลอ้ยหรอืผวิเป็นผา้ 
  ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์สกาแคร์ของผู้บรโิภค          
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อและความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ                      
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัอนุปรญิญาค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้และ
ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาทีส่งูกว่า แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นประจ าโดยไม่ไดพ้จิารณาหรอืเปรยีบเทยีบขอ้มลูของผลติภณัฑจ์ากหลายยีห่อ้ คงเลอืกซือ้
สนิคา้เดมิเป็นประจ า  
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิง             
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้โดย ผูบ้รโิภค
ที่มีอาชีพกิจการส่วนตัวมีความถี่โดยเฉลี่ยมากที่สุด โดยอาชีพที่มีกิจการส่วนตัวมีการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความถี่
มากกว่าอาชพีกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากผู้บริโภคที่มอีาชพีกจิการส่วนตวั มรีายได้เป็นรายวนั ท าให้สามารถซื้อสนิค้าได้
บ่อยครัง้มากกว่าพนกังานบรษิทัเอกชนซึง่มรีายไดเ้ป็นรายเดอืน จงึท าใหใ้นดา้นความถี่ของผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีกจิการ
สว่นตวัสามารถซือ้ไดบ้่อยครัง้มากกว่า 
  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภค
เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
แตกต่างกนัซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยลูกค้าทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  10,000 บาท                 
มคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่า เนื่องจากผูท้ีม่รีายไดต้ ่าจะซือ้สนิคา้ไป
ใชใ้หเ้พยีงพอในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อใชส้นิคา้หมดจงึจะเกดิการซือ้สนิคา้ใหม่  
 2.  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้และแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ดงันี้ 
  ปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑส์กาแครใ์นดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้และแนวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ทัง้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และ
ปลอดภยัไดม้าตรฐานไม่ก่อใหเ้กดิอาการแพ ้จะสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมในการซือ้ 
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 ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร์
ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการ
ซือ้และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจาก หากผลติภณัฑ์มรีาคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ 
และคุณสมบตัขิองสนิคา้จะท าใหผู้บ้รโิภคประเมนิความคุม้ค่าทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑไ์ด ้ 
  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
สกาแคร์ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะซื้อผลติภัณฑ์สกาแคร์ เนื่องจากหากมี
สถานทีจ่ าหน่ายใกลบ้า้น ท าใหผู้บ้รโิภคสะดวกในการซือ้สนิคา้ท าใหม้โีอกาสในการซือ้มาสนิคา้มาใชใ้นครัง้ต่อไป  
  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อผลิตภัณฑ ์                
ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซื้อและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
การมบีทูแนะน าสนิคา้อยู่เสมอ รวมถงึการจดัรายการสง่เสรมิการตลาดต่างๆ เช่น การลดราคา ชงิโชค รวมถงึการมสีื่อ
โฆษณา ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในการซือ้สนิคา้  
 3.  รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้า ความสนใจ เกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้า 
และ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑส์กาแครข์องผูบ้รโิภค
เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
   รูปแบบการด าเนินชวีิต ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัการบ ารุงผิวหน้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อผลิตภัณฑ ์               
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ จากผลการวเิคราะห์
พบว่า วถิกีารด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกนั ผูบ้รโิภคบางคนใหค้วามส าคญักบัการดูแลผวิหน้าดว้ยการซือ้
คอรส์บ ารุงผวิหน้า หรอืการตรวจเชค็สภาพผวิหน้าเป็นประจ ามากกว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีไ่ม่ดแูลผวิหน้า สง่ผลใหผู้บ้รโิภค
กลุ่มนี้มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ซือ้มากขึน้ บ่อยกว่า และมแีนวโน้มทีส่งูกว่ากลุ่มทีไ่ม่มเีวลาดแูลผวิหน้า  
  รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกี่ยวกบัการบ ารุงผวิหน้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อและแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สกาแคร ์ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวจ้ากผลการวเิคราะห์พบว่า ปจัจุบนัผู้บรโิภค          
เพศหญงิให้ความสนใจในการบ ารุงผวิหน้ามากยิง่ขึน้ หากผู้บรโิภคสนใจในขอ้มูลเกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้า เช่น การ
ทดลองใชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าใหม่ๆ การตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑผ์่านสื่อ จะส่งผลใหม้กีารทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑม์ากขึน้
และท าใหเ้กดิการซือ้และใชส้นิคา้ต่อไป  
  รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัการบ ารุงผวิหน้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อและแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแคร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้นื่องจากหาก ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การบ ารุงผวิหน้า โดยหากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตนเองส่งผลให้มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
เพิม่ขึน้และซือ้สนิคา้ใชต่้อไป  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั  
 จากผลการศกึษาการวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการการซื้อผลิตภณัฑ์สกาแคร์ของผู้บรโิภค             
เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสรุปไดด้งันี้ 
 1.  กลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซือ้หรอืใช้ผลติภณัฑส์กาแคร์ทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้คอืกลุ่ม ผู้บรโิภคอายุ 
25-34 ปี มกีารศกึษาระดบัปวช/มธัยมศกึษาตอนปลาย อาชพี พนักงานบรษิัทเอกชนมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-
20,000 บาท ซึง่นักการตลาดสามารถน ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑบ์ ารุง
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ผวิหน้าสกาแคร ์เนื่องจากมพีฤตกิรรมการซือ้สงูสุด ซึง่สามารถก าหนดกลยุทธท์างการตลาด วางต าแหน่งผลติภณัฑ์  
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 2. จากผลการวจิยัพบว่า ด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์สกาแคร์ ในทศิทาง
เดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผูผ้ลติควรให้ขอ้มูล เช่น การโฆษณาใหผู้บ้รโิภคเลง็เหน็ถงึคุณค่าที่จะไดร้บั
เพื่อท าให้ผู้บริโภคยอมรบัและตระหนักว่า ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ เน่ืองจากราคาเป็นปจัจัยหน่ึงของ               
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีส่ าคญั หากผลติภณัฑน์ัน้มคีุณค่าในสายตาผูบ้รโิภค 
 3.  จากผลการวจิยัพบว่า ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กา
แคร์ ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลติควรพจิารณาความถี่ในการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิการจดจ าในตราสนิค้าและกระตุ้นให้เกดิการซื้อมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการจดั
โปรโมชัน่โดยการส่งเสรมิการขาย หรอืการจดักจิกรรมใหก้บัผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ร่วมกบัพรเีซน็เตอร ์เช่น meet & greet 
ปารต์ี ้เพื่อเขา้ถงึและสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เพราะในปจัจุบนัผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า
มอีตัราการแขง่ขนัทางการตลาดค่อนขา้งสงู  
 4.  จากผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑส์กาแคร ์
ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จึงขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลติควรส่งเสริมกจิกรรมต่างๆ ให้กบัผู้บรโิภค เช่น การดูแล
ผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สกาแคร์ การให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เพื่อเพิ่มการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ผลติภณัฑเ์พื่อใหเ้กดิการซือ้และใชผ้ลติภณัฑต่์อไป 
 5.  จากงานวิจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ พนักงานขาย ควรให้ความส าคัญกับ
พนักงานขายเป็นอย่างมากเนื่องจากผลการวจิยัเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิ ใจซือ้สนิค้าของผู้บรโิภค ดงันัน้
ผูป้ระกอบการจงึควรมุ่งเน้นในการพฒันาพนกังานขาย ใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างาน ในการคดัเลอืกบุคลากร ที่มใีจ
รกับรกิาร มทีกัษะความรู ้โดยมกีารจดัอบรมพนกังานขาย ใหเ้กดิการพฒันาความรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
ตวัสนิคา้ รวมถงึใสใ่จดา้นบรกิาร โดยสรา้งจติส านึกในการเอาใจใส่ลูกคา้ เพื่อทีจ่ะสามารถใหข้อ้มูล แกไ้ขปญัหาใหก้บั
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาเพิม่เตมิเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์กาแครใ์นแต่ละภาคของประเทศ
ไทยที ่เพื่อใหท้ราบว่าภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนัหรอืไม่และมผีลต่อการท าการตลาด
ในดา้นอื่นหรอืไม่ 
 2.  ควรศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพิม่เติม  โดยท าการวจิยั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต เนื่องจากผู้บรโิภคมคีวามต้องการที่เปลี่ยนแปลง             
ไปตลอดเวลา  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากท่าน อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ที่ปรึกษา                 
สารนิพนธ ์รองศาสตราจารย์สุพาดา  สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล กรรมการสอบสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้ห้
ค าแนะน าตรวจสอบแกไ้ขงานวจิยัและอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวจิยัในครัง้นี้ผูว้ ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 นอกจากนี้ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจ ัยในการศึกษาตามหลักสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติจนส าเรจ็การศกึษา 
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 คุณความดีและประโยชน์อนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ผู้วิจยัขอน้อมบูชาและมอบให้บิดา  (คุณสะท้าน               
เรอืงเดช) มารดา (คุณหวนั มงคลเดช) ทีไ่ดม้อบชวีติมอบความรกัความอบอุ่นความห่วงใยใหก้ารอบรมสัง่สอนให้        
การสนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นก าลงัใจให้ผู้วิจยัตลอดมารวมถึงพี่เพื่อนๆ  ชาว MBA รุ่นที่ 13 ที่มอบ             
ความรกัความอบอุ่นความห่วงใยใหค้วามช่วยเหลอืในการศึกษาและเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยัตลอดมาตลอดจนครูอาจารย์
ทุกท่านจนผูว้จิยัสามารถท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดส้ าเรจ็ดว้ยด ี
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