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บทคดัย่อ 
 

           การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรับสีผิวขาว ของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา
และลกัษณะผวิพรรณ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ลกัษณะผลติภณัฑป์ระสทิธภิาพของ
ผลติภณัฑ ์รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ความหลากหลายของสนิค้าและ การรบัรองคุณภาพและศกึษาความสมัพนัธข์องการ
รบัรูใ้นความคุม้ค่ากบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว ของพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลูเพื่อท าการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ผูบ้รโิภคพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ การศกึษา ลกัษณะ ผวิพรรณใบหน้า 
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง สถติทิีร่ะดบั .05  

2. ผู้บริโภคพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรบัผิวขาว        
ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 

3.   ทศันคตผิลติภณัฑโ์ดยรวม ดา้นลกัษณะและดา้นประสทิธภิาพผลติภณัฑซ์ึง่ทัง้สามดา้นมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อด้านแนวโน้มจะซื้อผลิตภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาวยี่ห้อเดิมตลอดไป โดยทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า   
 4. ด้านประสทิธภิาพของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ื้อ             
ในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก) รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนเงินที่ซื้อครีม                   
ปรบัสผีวิขาว (บาทต่อครัง้) ดา้นความหลากหลายของสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อด้านแนวโน้มจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ครีมปรบัสผีิวขาวยี่ห้อเดิมตลอดไปโดยทัง้หมดมีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05              
เป็นความสมัพนัธใ์นทศิทาง เดยีวกนั ในระดบัต ่า  
 
 
 
__________________________________ 
1สาขาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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5.  การรบัรูใ้นความคุ้มค่าผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมี
ปรบัผวิขาว ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   โดยตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าและดา้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่อ้เดมิตลอดไป 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: ปจัจยั พฤตกิรรม ครมีปรบัสผีวิขาว  

 
ABSTRACT 

 
The research was aimed to study factors affecting private employees’ purchasing behavior on 

whitening cream in Bangkok metropolis.  The research focused on effects of difference of employees’ 
personal data including gender, age, income, education level and type of skin to purchasing behavior on 
whitening cream of private employees, correlations between consumer’s attitude to product aspect including 
product feature, core benefit, packages, variety of products and quality assurance to purchasing behavior 
and correlations between consumer’s perceived value on product to purchasing behavior on whitening cream 
in Bangkok metropolis.  
             The samples of this research were developed from 400 employees in Bangkok metropolis. A 
questionnaire was used to collect data which were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, one way analysis of   variance and Pearson product moment correlation coefficient.  
            The research results are as follows: 

1. Private employees in Bangkok metropolis of different gender, education level    
and facial skin type had different purchasing behavior on whitening cream at statistical significance of .05 
levels.  

2. Private employees in Bangkok metropolis of different income had different purchasing behavior for 
purchase expense of whitening cream per time on whitening cream at statistical significance of.01 levels. 

3. Consumers’ attitude to overall product aspect on feature factor, core benefit  
factor and quality assurance factor correlated to private employees’ purchasing behavior for purchase 
expense of whitening cream per time on whitening cream and overall product aspect on feature factor and 
core benefit factor correlated to private employees’ purchasing behavior for tendency of whitening cream 
purchasing  on same brand at statistical significance of .01 levels. The correlations are at low level in the 
same direction.  

4. Consumers’ attitude to product aspect core benefit factor correlated to private  
employees’ purchasing behavior for whitening cream purchasing on amount per time, packages factor 
correlated to private employees’ purchasing behavior for purchase expense of whitening cream per time and 
variety of products correlated to private employees’ purchasing behavior for tendency of whitening cream 
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purchasing  on same brand at statistical significance of .05 levels. The correlations are at low level in the 
same direction.  
 
Keywords: Factors, Behavior, Whitening Cream 
 
บทน า 
 บทวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑข์ายตรงของเอแบคในปี 2554 ระบุว่า ผลติภณัฑส์กนิแคร ์คอื 1 ใน 3  
ประเภทสนิคา้ยอดนิยมของตลาด ณ ปจัจุบนั ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานในระดบัสากลทีไ่ดส้ ารวจมูลค่าตลาดรวมของ
สนิคา้สกนิแครว์่ามมีลูค่าประมาณ 40,000 ลา้นบาท โดยมอีตัราเตบิโตเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 7% ในแต่ละปี และคาดการณ์ว่า
จะมมีลูค่าตลาดรวมสงูถงึ 55,000 ลา้นบาทภายในปี 2557 ซึง่สนิคา้ยอดนิยม ในกลุ่มนี้คอื กลุ่มผลติภณัฑป์รบัสผีวิขาว 
(Whitening) และ กลุ่มสนิคา้ลดริว้รอย (Anti-aging)  

 จากการทีก่ลุ่มผลติภณัฑป์รบัสผีวิขาว (Whitening) เป็นทีน่ิยมต่อผูบ้รโิภค ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัของกลุ่ม
ผลติภณัฑป์รบัสผีวิขาว (Whitening) และสนใจในการศกึษาถงึ ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบั 
สผีวิขาวของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีก าลังในการซื้อสูงและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวขาว 
(Whitening) เพื่อทีจ่ะน าไปใชว้างแผน และก าหนดกลยุทธใ์ห้สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปอย่างรวดเรว็และเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการศกึษานี้จะมสีว่นช่วยในการหาวธิกีารก าหนดกลยุทธต่์างๆ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว ของพนกังานบรษิทัเอกชนจ าแนกตามลกัษณะ 

สว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา และลกัษณะผวิพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ลกัษณะผลิตภัณฑ์ ประสทิธภิาพของ

ผลติภณัฑ์ รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ความหลากหลายของสนิคา้และ การรบัรองคุณภาพกบัพฤติกรรมการซือ้ ผลติภณัฑ์
ครมีปรบัสผีวิขาวของพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการรับรูใ้นความคุม้ค่ากบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวของ
พนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้การศกึษา ลกัษณะผวิพรรณบรเิวณหน้า 
ทศันคติดา้นผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ลกัษณะผลติภณัฑ์ ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ รูปแบบบรรจุภณัฑ ์

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์การบัรองคุณภาพ 
การรบัรูใ้นความคุม้ค่า 

2. ตวัแปรตาม คอืพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศกึษาและลกัษณะผวิพรรณ

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวแตกต่างกนั 

 2. ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ของครีมปรับสีผิวขาวได้แก่ลักษณะผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ความหลากหลายของสินค้าและการรับรองคุณภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวของพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การรบัรูใ้นความคุม้ค่าผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบั

สผีวิขาว ของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเรือ่งประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:41) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ ประกอบดว้ย

อายุ เพศ สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี และ การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั  สถติิ
ทีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย  ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วย
อธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อ
การก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น โดยผูว้จิยัเลอืกศกึษาดา้นประชากรศาสตรใ์นส่วน
ของ  เพศ อายุ รายได ้การศกึษาและลกัษณะของผวิพรรณ โดยสรุป ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามแตกต่างกนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของคนนัน้ๆ แตกต่างกนัดว้ย  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเรือ่งทศันคติ  
ชฟิมนั & คานุก (Shiffman & Kanuk. 2000: 230)  องคป์ระกอบของทศันคตซิึง่นกัจติวทิยาทศันคตศิกึษาถงึ

ส่วนประกอบของทศันคติที่จะอธบิายถงึพฤติกรรมได้แก่องคป์ระกอบดว้ย 3 ประการ (Tricompononant Attitude 
Model) หมายถงึทศันคตทิีป่ระกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี้ 

  1. สว่นของความเขา้ใจ (Cognitive Component) หรอื (Thinking) หมายถงึ สว่นประกอบซึง่แสดงถงึความรู ้
ความคิด หรือความเขา้ใจ หรอืเป็นความรู้และการรบัรู้จากความเชื่อ หากมคีวามรู้ หรือความคิดว่าสิง่ใดดี กจ็ะมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ไปดว้ยเช่นกนั  

 2. ส่วนของความรูส้กึ (Affective Component) หรอื (Feelings) หมายถงึ ส่วนประกอบซึง่แสดงถงึอารมณ์ 
หรอืความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่เป็นตวัเรา้ความคดิอกีทางหนึ่ง หากบุคคลมคีวามรูส้กึดา้นบวกต่อสิง่
ใดย่อมแสดงถงึความชอบสิง่นัน้  

3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component) หรอื (Actions) หมายถึง ส่วนประกอบซึ่งเป็นผลมาจาก
ความรู ้ความเขา้ใจ และความรูส้กึ เกีย่วขอ้งกบัการกระท าหรอืการปฏบิตัใินดา้นดหีรอืไม่ด ีหรอืไดร้บัสิง่เรา้ แสดงถงึ
ความน่าจะเป็น หรอืแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งทีม่ทีศันคตทิีม่ต่ีอสิง่หนึ่ง หรอือาจหมายถงึ
ความตัง้ใจซือ้ 
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องค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการนี้ มีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยองค์ประกอบหนึ่ งจะส่งผลให้เกิด
องคป์ระกอบอื่นๆ ตามมา  
            สว่นของความรูส้กึของผูบ้รโิภคต่อการใชผ้ลติภณัฑส์ าหรบัลกัษณะดา้นผลติภณัฑ ์ยดึแนวความคดิของ 
Kotler Philip and Gary Armstrong (2001) กล่าวว่า ลกัษณะของผลติภณัฑม์ ี5 ระดบัไดแ้ก่  
 1. ผลติภณัฑห์ลกั  (Core Product) หมายถงึผลประโยชน์ทีส่ าคญัของผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติเสนอขายใหก้บั
ผูบ้รโิภค ซึง่อาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใชส้อย การแกป้ญัหาใหล้กูคา้ การขายความปลอดภยั 
 2. รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑห์รอืผลติภณัฑส์่วนทีม่ตีวัตน (Formal or Tangible Product) หมายถงึลกัษณะ
ทางกายภาพทีผู่บ้รโิภคสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด ้เป็นส่วนทีท่ าใหผ้ลติภณัฑห์ลกัท าหน้าทีไ่ด้สมบูรณ์ขึน้ หรอืเชญิชวนใหใ้ช้
มากขึน้ ประกอบดว้ย (1) ระดบัคุณภาพ (2) รปูร่างลกัษณะ (3) รปูแบบ  (4) การบรรจุภณัฑ ์ (5) ชื่อตราสนิคา้   
(6) ลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ ซึง่สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยสว่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั 
 3. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected Product) เป็นกลุ่มของคุณสมบตัแิละเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ้คาดหวงัว่าจะไดร้บั
และใช้เป็นข้อตกลงจากการซื้อสนิค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงัจะค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลกั 
(Customer’s Satisfaction) 
 4. ผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) หมายถงึ ผลประโยชน์ทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัเพิม่เตมินอกเหนือผลติภณัฑ์
หลกั และผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน ประกอบด้วย (1) การขนส่ง (2) การใหส้นิเชื่อ  (3) การรบัประกนั  (4) การบรกิารหลงั
การขาย  (5) การตดิตัง้  (6) การใหบ้รกิารอื่นๆ 
             

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเรือ่ง การรบัรูใ้นความคุ้มค่า 
Phillip Kotler (2006) กล่าวว่าผู้บรโิภคสามารถหา ความคุ้มค่าได้จากการเปรยีบเทยีบประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครบัรู้กบัต้นทุนที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไปได้แก่ ต้นทุนที่เป็นตัวเงนิ ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนในรูป
พลงังานและตน้ทุนทางจติวทิยาทีผู่บ้รโิภคจ่ายไปเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑน์ัน้มา ซึง่ผูว้จิยั เลอืกเฉพาะส่วนที่ เกีย่วขอ้งกบั
ครมีปรบัสผีวิขาว โดยเปรยีบเทยีบประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ต่อ ตน้ทุนดา้นตวัเงนิ ตน้ทุนดา้นเวลา และตน้ทุนทางดา้น
จติวทิยา  

แนวคดิ ของ Monroe’s (1991) ไดอ้ธบิายโมเดลว่าการรบัรูใ้นความคุม้ค่ามคีวามสมัพนัธก์บั ราคา คุณภาพ
สนิค้าที่ถูกรบัรู้ และการรบัรู้ในราคาที่เหมาะสมและความต้องการซื้อสนิค้า ราคาจรงิเป็นคุณลกัษณะภายนอกของ
สนิคา้ทีล่กูคา้รบัรูข้ณะถูกกระตุน้ ดงันัน้ ราคาจงึเป็นในสว่นลกัษณะภายนอก และเป็นตวัแทนการยอมรบัภายใน ซึง่มา
จากราคาที่ยอมรบัของลูกคา้ ตวัอย่างเช่น เครื่องคดิเลขราคา 39 ดอลลาร์อาจราคาแพงส าหรบัลูกค้าบางคน และ
อาจจะถูกส าหรับลูกค้าบางคน ราคาสนิค้าเท่ากนัอาจมีผลต่อลูกค้าต่างกัน ราคาสามารถเป็นการรบัรู้ในราคาที่
เหมาะสมและเป็นสิง่ทีบ่อกถงึระดบัคุณภาพ ราคาทีส่งูขึน้น าไปสู่คุณภาพสนิค้าทีถู่กรบัรูด้ขี ึน้ และมคีวามต้องการซือ้
มากขึ้น การลดราคาสนิค้าอาจท าให้คุณภาพสนิค้าที่ถูกรบัรู้ลดลง ท าให้ความต้องการซื้อลดลง การตระหนักถึง
คุณภาพสนิคา้ทีถู่กรบัรูก้บัการลดราคาสนิคา้ทีถู่กรบัรูอ้าจท าใหเ้กดิความต้องการซือ้ที่มากขึน้ถ้าเปรยีบเทยีบกบัราคา
ของคู่แขง่ทีส่งูมาก หรอือาจท าใหค้วามตอ้งการซือ้ลดลงเมื่อลกูคา้รบัรูว้่าสนิคา้มคีุณภาพต ่าลงเมื่อสนิคา้ลดราคา 
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 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเรือ่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 Kotler (2003) อา้งถงึใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 193-194) ไดก้ล่าวถงึการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าเป็น
การคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์าร เพื่อใหท้ราบ
ถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การใช ้การเลอืกบรกิาร แนวคดิ หรอืประสบการณ์ที่จะท าใหผูบ้รโิภค
พงึพอใจ ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาด  )Marketing  Strategies) ทีส่ามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผู้บรโิภค คอื 6Ws 
และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who?,  What?,  Why?,  Who?,  When?,  Where?  และ How?  เพื่อคน้หาค าตอบ                
7 ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย Occupants Objects    Objectives   Organizations   Occasions   Outlets   
และ Operations 
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
      ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนักงานบรษิทัเอกชนทีใ่ช้ ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร 
และก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545 : 25-26)  

n  =   2
2

e4
z  

 
เมื่อ n แทน  จ านวนสมาชกิกลุ่มตวัอย่าง 
 Z แทน  ค่ามาตรฐานทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ ทีผู่ว้จิยัก าหนดไว ้คอื 95  % 
 e    แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนทีจ่ะยอมใหเ้กดิขึน้ได ้ 
              โดยก าหนดให ้ค่าความคลาดเคลื่อน 5 =0.05 % 
 มกีารเผื่อความผดิพลาดของแบบสอบถามไว ้4% เท่ากบั 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการ
วจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 การสุม่ตวัอย่างส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1  ใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืก 
สถานทีเ่กบ็ขอ้มลูจากเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร มา 5 เขต จาก 50 เขต 
 ขัน้ท่ี 2   ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยน าตวัแทนของ ประชากรมาแบ่งใหไ้ด้
สดัสว่นทีเ่ท่ากนัไดเ้ขตละ 80 คน โดยท าการสุม่ตวัอย่างจากเขต สาทร สลีม สขุมุวทิ ปทุมวนั หลกัสี ่ 
 ขัน้ท่ี 3   ใชก้ารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดสถานทีเ่พื่อ
เกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างในเขตต่างๆ ไดแ้ก่ บรเิวณอาคารพาณิชย ์และหา้งสรรพสนิคา้  

ขัน้ท่ี 4 ใชค้ดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจาก 
เขตทีค่ดัเลอืกไวใ้นขัน้ที ่3  
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แหล่งขอ้มลูประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ขอ้มลูทุตยิภูม ิเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารอา้งองิ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งขอ้มลูปฐมภูม ิผูว้จิยัจะด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบ
ดว้ยตวัเอง (Self – Respond Questionnaire) ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่้วจิยัไดส้ร้างขึน้ เพื่อเป็นการศกึษาถึงปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น คอื 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ ซึง่ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบ
หลายตวัเลอืก (Multiple Choices) จ านวน 5 ขอ้และใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทางด้านทศันคติของการซื้อผลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาวด้าน
ผลติภณัฑข์องพนกังานบรษิทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed ended question) 
โดยเป็นแบบสอบถามทีใ่ชม้าตราวดัแบบ (Semantic Differential Scale) จ านวน 16 ขอ้  

การวเิคราะหค์่าความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของเครื่องมอื โดยน าแบบสอบถามทีไ่ดท้ดลองใช ้ )Try-out) กบั
ผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) พบว่าแบบสอบถามมี
ค่า ค่า Cronbach’s  Alpha ไม่ต ่ากว่า 0.77 ซึง่เป็นค่าความน่าเชื่อถอืทีอ่ยู่ในระดบัยอมรบัได ้

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูใ้นความคุม้ค่า ซึง่ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed ended 
question) โดยเป็นแบบสอบถามทีใ่ชม้าตราวดัแบบ (Semantic Differential Scale)  

การวเิคราะหค์่าความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของเครื่องมอื โดยน าแบบสอบถามทีไ่ดท้ดลองใช้(Try-out) กบั
ผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า( α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) พบว่าแบบสอบถามมี
ค่า Cronbach’s  Alpha  ของการรบัรูใ้นความคุม้ค่า 0.9566 ซึง่เป็นค่าความน่าเชื่อถอืทีอ่ยู่ในระดบัยอมรบัได ้

ส่วนท่ี4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวพนกังานบรษิทัเอกชนใน 
เขตกรุงเทพมหานคร มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Question) โดยใหเ้ลอืกตอบค าตอบเดยีว 
จ านวน 6 ขอ้   เป็นแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้ก้รอกแบบสอบถามระบุค าตอบจ านวน 3 ขอ้ และเป็นค าถามแบบ 
Semantic Differential Scale 1 ขอ้ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผู้วจิยัได้
ด าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา  ประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สถติเิชงิอนุมาน  ประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี
(Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) วเิคราะหส์มัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) 
 
ผลการวิจยั 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 320 คน คดิเป็นร้อยละ 80 อายุ 30-39 ปี จ านวน             
190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 รายไดสุ้ทธต่ิอเดอืน ส่วนใหญ่ มรีายไดสุ้ทธต่ิอเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 122 
คน คดิเป็นรอ้ยละ30.5 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 ลกัษณะผวิพรรณบรเิวณ
หน้า มลีกัษณะผวิพรรณบรเิวณหน้าเป็นผวิผสม จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  
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 2. ความคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องครมีปรบัสขีาวโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.77 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลกัษณะของผลิตภัณฑ์ครีมปรบัสผีิวขาวพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครมทีศันคติดา้นลกัษณะของผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.46  ดา้นประสทิธภิาพของผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.41 ดา้นบรรจุภณัฑ์
ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิ
ขาว อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 การรบัรองคุณภาพของผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว อยู่ในระดบัดมีากโดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 

3. การรบัรูใ้นความคุม้ค่าครมีปรบัสผีวิขาวพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัการรบัรูใ้นความ
คุม้ค่าเมื่อใชค้รมีปรบัสผีวิขาวโดยรวม โดยรบัรู้ในความคุม้ค่าการใช้ครมีปรบัสผีวิขาวในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.48 
           4. พนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้ครมีปรบัสผีวิขาวยีห่้ออื่นๆ เช่น ยูเซอรนี เอ
วอน วาสลนี ออเรนเทล และเคาน์เตอรแ์บนด ์เช่นผลติภณัฑ์เอสเต้ลอเดอร ์ชเิชโด ้เอสเค ทู คลนีิกข์ และสกนิฟูดส ์
จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.3 และเลอืกใชผ้ลติภณัฑซ์ึง่อา้งสรรพคุณของสารเอเอชเอมากทีสุ่ด จ านวน112 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.0   

5. พฤตกิรรมการซือ้ครมีปรบัสผีวิขาวของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความถี่ใน
การซือ้ครมีปรบัสผีวิขาวต่อเดอืน ต ่าสุดคอืไม่ไดซ้ือ้เลย และสงูสุด 11 ครัง้ต่อเดอืน และโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ครัง้ต่อ
เดอืน จ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ พบว่า ซือ้ครมีปรบัสผีวิขาว ต ่าสุดคอื ไม่ไดซ้ือ้เลย และสงูสุด 6 ขวด/
กระปุกต่อครัง้ และโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ขวด/กระปุกต่อครัง้ จ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาวต่อครัง้ พบว่า จ านวน
เงนิที่ ต ่าสุด 80 บาทต่อครัง้ สงูสุด 6000 บาทต่อครัง้ และโดยเฉลี่ยประมาณ 803.89 บาทต่อครัง้  ส่วนใหญ่ซื้อ
ผลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาว เช่น ห้างสรรพสนิค้า จ านวน 260 คน คดิเป็นร้อยละ 65.0 ส่วนใหญ่ซื้อผลติภณัฑ์โดย
ค านึงถึงประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์จ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ ส่วน
ใหญ่ คอื ตนเองจ านวน 288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.0 เหตุผลทีส่ าคญัทีส่ดุ ในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์พบว่า ส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการเลอืกซื้อที่ส าคญัที่สุด คือ เพื่อรกัษาผวิหน้าขาวใสและเปล่งปลัง่จ านวน165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
แนวโน้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัผวิขาวยีห่้อเดมิตลอดไปหรอืไม่ พบว่าระดบัความคดิเหน็อยู่ซื้อค่อนขา้งแน่นอน 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 
            6. พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะสว่นแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวแตกต่าง
กนัโดยพจิารณาเป็นรายดา้น โดยดา้นความถี่ในการซือ้ครมีปรบัสผีวิขาวต่อ พบว่า เพศ อายุ รายได ้การศกึษาและ
ลกัษณะผวิพรรณทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05   ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้(ขวด/กระปุก)   พนักงานบรษิทัเอกชนทีม่เีพศ แตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเพศหญงิมพีฤตกิรรมการซื้อ
มากกว่าเพศชาย   พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่อีายุ รายได ้ลกัษณะผวิพรรณแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานบรษิทัเอกชนทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยซื้อในแต่ละครัง้(ขวด/กระปุก) มากกว่าพนักงานเอกชนที่มกีารศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .27 ขวด/กระปุกต่อครัง้  ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) 
พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่เีพศ อายุ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวไม่แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายได้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายได ้30,001-40,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑด์า้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) มากกว่าพนกังานเอกชนทีม่รีายได ้10,000-20,000 บาท
โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 315.136 บาทต่อครัง้และพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายได ้40,001 บาทขึน้ไปมพีฤตกิรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อครมีปรบัสผีิวขาว(บาทต่อครัง้) มากกว่าพนักงานเอกชนที่มีรายได้ 10,000-
20,000 บาทโดยมผีลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 539.437 บาทต่อครัง้ พนักงานบริษัทเอกชนที่มกีารศึกษาแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานบรษิทัเอกชนทีม่กีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตรีพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ ์มากกว่าพนักงานเอกชนทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีโดยมผีลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 324.98 บาทต่อครัง้และพนักงานบรษิัทเอกชนที่มีการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรีพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ ์มากกว่าพนกังานเอกชนทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 546.735 บาทต่อครัง้ 
พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะผวิพรรณแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑค์รมีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพนักงานบริษัทเอกชนที่มีลกัษณะผวิหน้าประเภทผิวผสม มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์
มากกว่าพนักงานเอกชนที่มลีกัษณะผวิหน้าประเภทผิวมนั โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 309.854 บาทต่อครัง้และ
พนักงานบรษิัทเอกชนที่มีลกัษณะผวิหน้าประเภทผวิแพ้ง่าย มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ครมี มากกว่าพนักงาน
เอกชนที่มีลักษณะผิวหน้าประเภทผิวมันโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 310.666 บาทต่อครัง้ ด้านแนวโน้มจะซื้อ
ผลติภณัฑย์ีห่อ้เดมิตลอดไปพบว่าพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่เีพศ อายุ รายได ้การศกึษา ลกัษณะผวิพรรณแตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05                
               7. ทศันคติด้านผลติภณัฑ์ของครมีปรบัสผีวิขาวได้แก่ลกัษณะผลติภณัฑ์ ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์
รปูแบบบรรจุภณัฑ ์ความหลากหลายของสนิคา้และการรบัรองคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ 
โดยทศันคตดิา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีปรบัสี
ผวิขาว(ครัง้ต่อเดอืน) และ ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้(ขวด/กระปุก) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05  มคีวามสมัพนัธด์า้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .155 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ใน
ระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธด์า้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่อ้เดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .169 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า นอกจากนี้ทศันคต ิดา้นลกัษณะผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม ดา้นความถีใ่นการซือ้
ครมีปรบัสผีวิขาว(ครัง้ต่อเดอืน) ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก) ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมี
ปรับสีผิวขาว (บาทต่อครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ทัศนคติด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธ์กบัด้านแนวโน้มจะซื้อผลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาวยี่ห้อเดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .147 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัต ่า  ดา้นประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวจะ
วิเคราะห์ด้านความถี่ในการซื้อครีมปรับสีผิวขาว (ครัง้ต่อเดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มี
ความสมัพนัธก์บัดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .111 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั                
ในระดบัต ่า  ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อครีมปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
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สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั  .138  แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
และดา้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยี่หอ้เดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่
าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .141 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
ดา้นรปูแบบบรรจุภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(ครัง้ต่อเดอืน)  ดา้นจ านวนครมีปรบัสี
ผวิขาวทีซ่ื้อในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก) และดา้นแนวโน้มจะซื้อผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่้อเดมิตลอดไปอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว (บาทต่อครัง้) มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .119   แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ดา้นความหลากหลายของสนิคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นความถี่ในการซือ้ครมี
ปรบัสผีวิขาว(ครัง้ต่อเดอืน)  ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้(ขวด/กระปุก)และดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมี
ปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่มคีวามสมัพนัธด์า้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมี
ปรบัสผีวิขาวยีห่อ้เดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั 
.112 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  ด้านการรบัรองคุณภาพ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(ครัง้ต่อเดอืน)  
ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก) และดา้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่อ้
เดมิตลอดไปอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่มคีวามสมัพนัธด์า้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว (บาทต่อ
ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .134 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า    
              8.  การรบัรูใ้นความคุม้ค่าผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ครมีปรบัสผีวิขาว ของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถี่ในการซือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(ครัง้ต่อเดอืน)
และด้านจ านวนครีมปรบัสผีิวขาวที่ซื้อในแต่ละครัง้(ขวด/กระปุก) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  แต่มี
ความสมัพนัธ์ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้)อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   โดยมคี่
าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .120 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
และมคีวามสมัพนัธ์กบัด้านแนวโน้มจะซื้อผลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาวยี่ห้อเดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01   โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)   เท่ากบั .228 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีส่าคญัสามารถน ามาอภปิรายตามผลไดด้งันี้ 

1. พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวน 
ครมีปรบัสผีวิขาวที่ซือ้ในแต่ละครัง้(ขวด/กระปุก) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดยเพศหญิงมี
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวมากกว่าเพศชาย เนื่องมาจากผลติภณัฑป์รบัสผีวิขาวส าหรบัผูห้ญงิมใีห้
เลือกหลายยี่ห้อมากกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ชายดงันัน้เพศหญิงจึงซื้อครีมแต่ละครัง้มากกว่าผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของแสงวรรณ ศรไีพศาลเลศิ(2547) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อครมีบ ารุงรอบ
ดวงตาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ แตกต่างกนัมผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีบ ารุงรอบดวงตาทีแ่ตกต่างกนั  
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2. พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวน 
เงนิทีซ่ือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายได ้40,001 บาท
ขึ้นไปมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรบัสผีิวขาว ด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อครัง้มากที่สุดเพราะสถานภาพทาง
เศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อการเลอืกสนิคา้ ซึง่ประกอบไปดว้ยรายไดเ้พื่อการใชจ้่าย (Spendable income) ซึง่รวมถงึ
ระดบัรายได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541) อา้งถงึทฤษฎขีองคอทเลอร ์(Kotler. 2000) 
เรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ นัคภคั คนฑา. (2549) ได้ท าการศกึษา
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิวยัท างาน พบว่า ผูห้ญงิวยัท างานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่าง
กนั มผีลต่อ พฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าต่อครัง้แตกต่างกนั   

3. พนักงานบริษัทเอกชนที่มกีารศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาว 
ดา้นจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก) และดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว (บาทต่อครัง้)
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนกังานเอกชนทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรม
การซือ้มากทีส่ดุ เพราะการศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่ี
การศกึษาสูงจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผู้รบัสารที่ด ีเพราะเป็นผู้มคีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสา รไดด้สี่งผลถึง
พฤติกรรมการซื้อซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2553 : 112) เรื่องลกัษณะประชากรศาสตร์           
ซึง่สง่ผลต่อลกัษณะทางจติวทิยาและพฤตกิรรม 

4. พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะผวิพรรณใบหน้าแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัส ี
ผวิขาว ด้านจ านวนเงนิที่ซื้อครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดย
พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะผวิแพง้่าย มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมี
ปรบัสผีิวขาว (บาทต่อครัง้) มากที่สุดเพราะ ผิวแพ้ง่ายเป็นผิวที่ต้องการการดูแลเป็นพเิศษและผลิตภัณฑ์ส าหรบั              
ผวิแพ้ง่ายมรีาคาแพง ซึ่งท าใหพ้ฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว ด้านจ านวนเงนิที่ซือ้ครมีปรบัสผีวิขาว  
(บาทต่อครัง้) มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นคัภคั คนฑา (2549) ท าการศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้
ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิวยัท างานพบว่าผูห้ญงิวยัท างานทีม่ลีกัษณะผวิหน้า ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ พฤตกิรรมการ
ซื้อครีมบ ารุงผิวหน้า ด้านจ านวนเงินที่ซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าต่อครัง้ โดยผู้หญิงวยัท างานที่มีสภาพผิวหน้าแพ้ง่าย            
มพีฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิมากกว่าผูห้ญงิวยัท างานทีม่สีภาพผวิหน้าปกต ิ

5. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องครมีปรบัสผีวิขาวไดแ้ก่ลกัษณะผลติภณัฑ ์ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์รปูแบบ
บรรจุภณัฑ์ ความหลากหลายของสนิคา้และการรบัรองคุณภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ครมี
ปรบัสผีวิขาวของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทศันคติดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัผวิขาวดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว (บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑค์รมีปรบัผวิขาวดา้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่อ้เดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
             โดยแยกเป็นรายดา้นดงันี้ 
             ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องครมีปรบัสผีวิขาว  ดา้นลกัษณะผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่อ้เดมิตลอดไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.01  ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า เพราะทศันคติที่มีต่อลกัษณะ
ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกมีแนวโน้มคงที่แต่ทัศนคติไม่จ าเป็นต้องถาวรสามารถ
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เปลีย่นแปลงได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. (2542: 44) ทศันคต ิหมายถงึความรูส้กึนึกคดิ
ของบุคคลที่มีต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งผู้บรโิภคเรยีนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยใช้เป็นตวัเชื่อมระหว่างความคดิและ
พฤติกรรมโดยทศันคตไิม่เปลีย่นแปลง (Attitudes have consistency)ลกัษณะของทศันคติกค็อืความสอดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกแมว้่าจะมแีนวโน้มคงที ่แต่ทศันคตไิม่จ าเป็นต้องถาวรสามารถเปลีย่นแปลงได ้และแนวคดิของ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. (2546:395) เรื่องคุณภาพผลติภณัฑ์ (Product Quality) เป็นการวดัการท างานและวดั
ความคงทนของผลติภณัฑ ์เกณฑใ์นการวดัคุณภาพถอืหลกัความพงึพอใจของลูกคา้และคุณภาพทีเ่หนือกว่าคู่แข่งถ้า
สนิคา้คุณภาพต ่า ผูซ้ือ้จะไม่ซือ้ซ ้า 
             ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องครมีปรบัสผีวิขาวดา้นประสทิธภิาพของผลติภณัฑม์ีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวด้านจ านวนครมีปรบัสผีวิขาวทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ (ขวด/กระปุก)อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมี
ปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า  และดา้นแนวโน้มจะซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวยีห่อ้เดมิตลอดไป นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดย ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าเพราะประสทิธภิาพของครมีปรบัสผีวิขาว
เป็นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีส่ามารถจงูใจตลาดไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2543: 11) อา้งองิถงึ (Kotler 
and Armstrong. 1996 : 429) ผลติภณัฑ ์̀(Product)หมายถงึสิง่ใดๆ ทีเ่สนอออกสู่ตลาดเพื่อการรูจ้กัการเป็นเจา้ของ 
การใช้หรอืการบริโภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หมายถึง การพจิารณาถึง
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ทีส่ามารถจูงใจตลาดไดโ้ดยถอืเกณฑ์คุณสมบตัิ 4ประการ  องค์ประกอบผลติภณัฑ์นัน้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายผลติภณัฑซ์ึง่จะตอ้งค านึงถงึคุณสมบตั ิกล่าวคอื ความสามารถของผลติภณัฑใ์นการจูง
ใจตลาด คุณภาพของผลติภณัฑ ์สว่นประสมบรกิารและคุณภาพบรกิาร  
              ทศันคตดิ้านผลติภณัฑข์องครมีปรบัสผีวิขาวด้านรูปแบบบรรจุภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้)อย่างมนีัยส าคญัทางถิตทิีร่ะดบั 0.05 
โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าเพราะรูปแบบบรรจุภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑท์ีส่ามารถจงูใจตลาดไดซ้ึง่สง่ผลต่อการซือ้สนิคา้ โดยสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2543: 11) อา้งองิถงึ 
(Kotler and Armstrong. 1996 : 429) ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ใดๆทีเ่สนอออกสู่ตลาดเพื่อการรูจ้กั การเป็น
เจา้ของ การใชห้รอืการบรโิภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็น องคป์ระกอบของผลติภณัฑห์มายถงึ การพจิารณา
ถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีส่ามารถ จูงใจตลาดได ้โดยถอืเกณฑค์ุณสมบตั ิ 4  ประการ    องคป์ระกอบผลติภณัฑน์ัน้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผลติภณัฑ ์ซึง่จะต้องค านึงถงึคุณสมบตักิล่าวคอื ความสามารถของผลติภณัฑใ์น
การจงูใจตลาด คุณภาพของผลติภณัฑ ์สว่นประสมบรกิารและคุณภาพบรกิาร  
              ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องครมีปรบัสผีวิขาวดา้นความหลากหลายของสินคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เพราะความหลากหลายของสนิคา้จดัอยู่ในผลติภณัฑห์ลกัซึง่มผีล
ต่อการตดัสนิใจซึ้อของผูบ้รโิภคสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของKotler Philip and Gary Armstrong (2001) กล่าวว่า 
ลกัษณะของผลติภณัฑม์ ี5 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ผลติภณัฑห์ลกั  (2) รูปลกัษณ์ของ ผลติภณัฑ ์(3) ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
(4) ผลติภณัฑค์วบ (5) ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ ซึง่ความหลากหลาย(Variety) ของสนิคา้อยู่ในผลติภณัฑห์ลกั            
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ผูซ้ือ้สว่นมากพอใจทีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ใีหเ้ลอืกมากในรูปของส ีกลิน่ รส ขนาด เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามต้องการที่
แตกต่างกนั  
              ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องครมีปรบัสผีวิขาวดา้นการรบัรองคุณภาพของสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้)อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า เพราะการรบัรองคุณภาพจดัอยู่ใน
ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจซึอ้ของผูบ้รโิภคสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของKotler Philip and 
Gary Armstrong (2001) กล่าวว่า ลกัษณะของผลติภณัฑ์ม ี5 ระดบั ได้แก่(1)ผลติภณัฑ์หลกั  (2)รูปลกัษณ์ของ 
ผลติภณัฑ ์(3)ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (4)ผลติภณัฑค์วบ (5)ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจของผู้
ซือ้โดยยอมจ่ายเงนิทีม่ากกว่าเพื่อใชส้นิคา้ทีผ่่านการรบัรองคุณภาพและเมื่อใชแ้ลว้ไดผ้ลกย็นิดทีีจ่ะซือ้มาใชอ้กี 
 6. การรบัรูใ้นความคุม้ค่าผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบั
ผวิขาว ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   โดยตวัแปรทัง้สอง
มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ในระดบัต ่า และด้านแนวโน้มจะซื้อผลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิขาวยี่ห้อเดิม
ตลอดไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01   โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดียวกนั              
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991) ซึง่กล่าวว่าตราสนิคา้ส่งผลต่อ           
การรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภค การรบัรูคุ้ณภาพของผลติภณัฑ ์การรบัรูคุ้ณค่า ตามล าดบั และส่งผลต่อความต้องการ
ซื้อของผู้บริโภค, ชื่อของร้านค้ามผีลต่อการรบัรู้ชื่อเสยีงของร้านการรบัรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรบัรู้คุณค่า 
ตามล าดบั  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวของพนกังานบรษิทัเอกชน
ในเขต กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาดงันี้ 

1. ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถวางแผนการตลาด และการผลติส าหรบัการพฒันาผลติภณัฑใ์ห้ 
เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ซึ่งจดัเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะให้
เหมาะกบั ระดบัรายได้ การศึกษา สภาพผวิหน้าและลกัษณะผวิหน้าจากการวจิยัพบว่าพนักงานบริษัทเอกชนที่มี
รายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรบัสผีิวขาว ด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อครัง้แตกต่างกัน โดย
พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายได ้40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวนเงนิที่
ซื้อครีมปรบัสผีิวขาว(บาทต่อครัง้) มากที่สุดส าหรับในเรื่องการศึกษาพบว่าพนักงานบริษัทเอกชนที่มีการศึกษา
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรบัสผีิวขาวด้านจ านวนครีมปรบัสผีิวขาวที่ซื้อในแต่ละครัง้ (ขวด/
กระปุก) และดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้)แตกต่างกนัโดยพนักงานเอกชนทีม่กีารศกึษาระดบัสงู
กว่าปรญิญาตรมีผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวมากทีส่ดุ  ส าหรบัเรื่องลกัษณะผวิพรรณ พบว่าผวิ
แพง้่าย มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาวดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ครมีปรบัสผีวิขาว(บาทต่อครัง้) มากทีสุ่ด
เพราะ ผวิแพง้่ายเป็นผวิทีต่อ้งการการดแูลเป็นพเิศษและผลติภณัฑส์ าหรบัผวิแพง้่ายมรีาคาแพง ดงันัน้ผูผ้ลติและผูจ้ดั
จ าหน่ายควรให้ความส าคญัในการพฒันาผลติภณัฑ์ วางแผนการตลาด และการผลิตให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าที่มี
รายไดต้ัง้แต่ 40,001 บาทขึน้ไป  กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี กลุ่มทีม่ลีกัษณะผวิพรรณเป็นผวิแพ้
ง่าย โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสนิคา้ใหเ้หมาะสมโดยเน้นสนิคา้ทีม่คีวามพรเีมีย่ม และเน้นการวจิยัถงึสรรพคุณ 
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ทีส่ามารถน ามาใชเ้พื่อสง่เสรมิการตลาดโดยเฉพาะกลุ่มทีม่กีารศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีนอกจากนี้ผูผ้ลติต้องให้
ความส าคญัการเลอืกใชว้ตัถุดบิในการผลติโดยเน้นวตัถุดบิทีร่ะคายเคอืงต่อผวิพรรณน้อยทีส่ดุ เนื่องจากผวิแพง้่าย 

2. ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถวางแผนการกระจายสนิคา้ในรา้นคา้ทีผู่บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่ 
ให้ความนิยม เพื่อเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นโดยควรให้ความส าคัญกับการจัดจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสนิคา้ และจดัสง่สนิคา้แก่หา้งสรรพสนิคา้มากทีส่ดุ เนื่องจากมกีลุ่มผูบ้รโิภคซือ้ครมีปรบัสผีวิจากทีน่ี่ โดยจาก
งานวจิยัพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะซือ้ครมีปรบัสผีวิขาวจากหา้งสรรพสนิคา้ โดยกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีิวขาว เช่น ห้างสรรพสนิค้า จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 
รองลงมาคอื รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ เช่น หา้งบิก๊ซี, เทสโกโ้ลตสั จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 ดงันัน้ผูผ้ลติและผู้
จดัจ าหน่ายตอ้งวางแผนการกระจายสนิคา้ในรา้นคา้เหล่าน้ีมากเป็นพเิศษ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ผูว้จิยัเหน็ว่าหวัขอ้การวจิยัทีน่่าสนใจ ในการท าวจิยัครัง้ต่อไปประกอบดว้ย 
1. การวจิยัศกึษาถงึปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ ปจัจยัสว่นประสมการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ 

ตดัสนิใจซือ้ครมีปรบัสผีวิขาว เน่ืองจากรปูแบบการด าเนินชวีติ และปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั สามารถ
เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และกลยุทธท์างการตลาด 

2. การวจิยัศกึษาเปรยีบเทยีบผลติภณัฑค์รมีปรบัสผีวิขาว 2 ชนิดทีเ่ป็นทีน่ิยมทีส่ดุในตลาดผลติภณัฑค์รมี 
ปรบัสผีวิขาด ในทศันคติและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑ ์และพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑ์ครมีปรบัสผีวิ
ขาว 

3. การวจิยัศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ครมีปรบัสผีวิขาวส าหรบัผวิกายของผูบ้รโิภคซึง่นบัว่า 
เป็นสนิคา้ทีแ่พร่หลายไม่น้อยไปกว่าครมีปรบัสผีวิขาวส าหรบัผวิหน้า 
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