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การวิจัยครัง้นี้มีจุดหมายเพื่อศึกษา  ความส าคัญของการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊กมีความสมัพันธ์             

กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผวิหน้าของผู้หญิงที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้                 
ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีท่ างานในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชเ้ฟซบุ๊กในการหาคน้หาขอ้มลูหรอื
พจิารณาก่อนการตดัสนิใจซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และมคี่าความเชื่อมัน่อยู่ที ่0.79 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การหาค่าความแปรปรวนทางเดยีว การหาค่าความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่าย
ของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญงิส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 30 – 39 ปี มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 45,001 บาท สถานภาพโสด มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัการบอกต่อผ่านสือ่เฟซบุ๊กมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า โดยรวม
การบอกต่อของผู้บริโภคอยู่ ในระดับ บอกต่อมาก ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้ค าแนะน า และ                          
ด้านประสบการณ์ส่วนตวั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การซื้อผลติภณัฑ์เซรัม่บ ารุงผวิหน้า และผลติภณัฑ์ครมีป้องกนัแสงแดด ด้านการให้ค าแนะน ามคีวามสมัพันธ์                 
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑม์อยเจอรไ์รเซอร์ ผลติภณัฑเ์ซรัม่บ ารุงผวิหน้า และผลติภณัฑค์รมีบ ารุง
ผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) และดา้นประสบการณ์สว่นตวัมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) และผลติภณัฑค์รมีป้องกนัแสงแดด 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the importance of communicating through Facebook, which correlated 
with the tendency to buying facial creams for working age women Bangkok. The sample used in this study 
were a female consumers in the Bangkok metropolitan area who searched for information about facial 
creams to conside their buying decisions with four hundred people. The questionnaire was used as a data 
collection tool and the reliability of the test was 0.79. The statistics used for data analysis included a 
frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way Analysis of Variance and Pearson’s correlation 
with simple correlation statistics.  

The research found that most female respondents for the questionnaire were aged between thirty  
to thirty-aims years old, graduated with a Bachelor's degree, worked as private company employees, with 
an average monthly income was over 45,001 baht, and single. They commented on communicating through  
Facebook, which correlated with the tendency to buy facial cream. Overall, the rating for communicating  
via Facebook was high and included product, introduction, and personal experience. The results of the 
hypothesis test showed that the product was related to the tendency to purchase facial serum and UV  
sunscreen protection products. The product introduction was correlated with a tendency to buy moisturizer, 
serum, day cream and night cream.  In terms of personal experience that correlated with the tendency or  
decision to buy day cream, night cream and UV sunscreen protection. 

  
Keyword: E-word of Mouth, Purchasing Behaviour Trends, Facial Cream 
  
บทน า  

ปจัจุบนัในสงัคมทีโ่ลกออนไลน์ก าลงัเป็นปจัจยัส าคญัในการด าเนินชวีติของคนรุ่นใหม่ ปฏเิสธไม่ไดว้่า  
สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลในทุกๆ ขณะ ตัง้แต่ตื่นเช้าจนกระทัง่เข้านอน อีกทัง้ความรวดเร็วและความ
สะดวกสบายของโลกออนไลน์ยงัถูกน ามาใชป้ระโยชน์กบักลุ่มคนทุกสาขาอาชพี โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing) ที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เทคโนโลยีและ                   
การด ารงชวีติของมนุษยม์กีารเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยัและกาลเวลา เช่นเดยีวกบัการด าเนินงานธุรกจิทีจ่ะตอ้ง
อาศยัการตลาดเพื่อทีจ่ะพฒันาสนิคา้ใหค้รองใจผูบ้รโิภค จะเหน็ไดว้่าเมื่อกาลเวลาเปลีย่นเครื่องมอืทางการสื่อสาร
การตลาดกย็่อมมกีารเปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบการใชง้านและการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ปจัจุบนัน้ีหลกีเลีย่ง
ไม่ไดก้บัการต้องอาศยัเทคโนโลยผี่านอนิเทอรเ์น็ตมาช่วยการด าเนินการทางการตลาด โดยผ่านเครื่องมอืสื่อสาร
การตลาดประเภทหนึ่งที่เรยีกว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ซึ่งเป็น 
ตวัช่วยที่ส าคญัของนักธุรกจิในประเทศไทย และมอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคเป็นอย่างมากในยุคปจัจุบนั (นิภา. 2561: 
ออนไลน์)  

ขอ้มูลการใชส้ื่อออนไลน์ของประชาชนชาวไทยตลอดปี พ.ศ. 2558 โดย Thailand Zocial Award 2018 
พบว่า จ านวนคนโพสตข์อ้ความสาธารณะทางสื่อออนไลน์มจี านวน 3,600 ลา้นขอ้ความต่อวนั โดยเฉลีย่ประมาณ 
9ลา้นขอ้ความต่อวนั เครื่องมอืทางสงัคมออนไลน์มจี านวนทีห่ลากหลายรูปแบบ เช่น ทวติเตอร ์(Twitter) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไลน์ (LINE) หรอือนิสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ซึ่งถือไดว้่า เป็นตวัช่วยที่ทรงอทิธพิลในการใช้
สรา้งการตลาดผ่านเครื่องมอืสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) จากผลการส ารวจ พบว่า คนไทยมจี านวนการใช้           

http://jobs.nipa.co.th/
http://jobs.nipa.co.th/
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เฟซบุ๊ก (Facebook) สูงถึง 49ล้านคน ส่วนอนิสตาแกรมมจี านวนใช้งาน 13.6 ล้านคน ขณะที่ทวติเตอรม์กีารใช้
ปจัจุบนั 12 ลา้นราย สว่นไลน์มจี านวน 41 ลา้นคน (ครลูกูพชี. 2559: ออนไลน์) 

การตลาดปากต่อปากหรอืWord of mouth ถือเป็นสิง่ที่ส าคญัมากอย่างหนึ่งต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า 
เป็นรูปแบบการโฆษณาที่มคีวามน่าเชื่อถือมากการกว่าการโฆษณาอื่นๆ  ท าให้เกดิการแนะน าจากคนรู้จกัและ            
คนใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพสินค้า และท าให้เกิดการซื้อสินค้าง่ายขึ้น  ปจัจุบนัถือว่าเป็นยุค
ออนไลน์ การสื่อสารแบบปากต่อปากจงึถูกพฒันาต่อยอดกลายเป็นการตลาดบนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต หรอืการ
สือ่สารปากต่อปากบนระบบเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Word of Mouth) ซึง่กลายเป็นกลยุทธท์ีส่นบัสนุนใหบุ้คคล
ใดบุคคลหนึ่งส่งผ่านข้อมูลไปให้คนอื่น ซึ่งเป็นกระแสสงัคมออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค                
ได้ตรงที่สุด ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นสนิค้าจริงก่อนที่จะติดสนิใจซื้อ ธุรกจิ                
สว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการตดิต่อสือ่สารกนัในลกัษณะน้ี เพราะเน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปอกี
บุคคลหนึ่ง ถา้บุคคลใดมคีวามความพงึพอใจกจ็ะสง่ต่อความพงึพอใจนัน้ไปยงัคนอื่นดว้ย 

ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางเป็นสนิคา้อกีประเภทหนึ่งทีน่ิยมแนะน าผลติตภณัฑ์ผ่านสื่อโซเชี่ยว เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑป์ระเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิทีต่อ้งการความสวยงามตามแบบสไตลทีต่นเองชื่น
ชอบ การน าเสนอและและแนะน าผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางผ่านสือ่โซเชยีว จงึนบัว่ามอีทิธพิลต่อการซื่อเครื่องส าอาง
ของกลุ่มผู้บรโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิอย่างมากการใชเ้ครื่องส าอางมกีารเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ธุรกจิเครื่องส าอางเป็นธุรกจิ               
ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีการแข่งขันสูงด้วยเช่นกัน จากข้อมูลการตลาดพบว่า การส่งออกสินค้า                  
เครื่องส าอางไทยไปต่างประเทศ มอีตัราการเตบิโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา เฉลีย่รอ้ยละ18 ต่อปี 
โดยมมีูลค่าตลาดรวม 2.1 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศรอ้ยละ 60 มูลค่า 1.2 แสนลา้นบาท และตลาด
ส่งออกอกีร้อยละ 40 มูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาท กระแสของธุรกจิ ก าลงัมาแรงทัว่ทุกมุมโลกไม่เวน้ ”ความงาม“
แม้แต่เมืองไทย ตลาดธุรกิจความงามในเมืองไทยแข่งขนักันดุเดือด เพื่อให้บร ิิการลูกค้าที่ร ักสวยรักงาม 
โดยเฉพาะกลุ่มความงามระดบัพรเีมยีมทีต่้องหานวตักรรมใหม่ๆ มาตอบโจทยค์วามต้องการของผูบ้รโิภค ธุรกจิ
หลายแขนงต่างดงึเทรนดส์ขุภาพและความงามมาผนวกเขา้กบัผลติภณัฑข์องตนเอง หวงัเพิม่ยอดขายและยอดซือ้
ใหโ้ตขึน้ (เมเนเจอร.์ 2557: ออนไลน์)ตลาดความงาม ทีไ่ม่เคยหยุดสวย,2557( 

เหตุผลทีผู่ว้จิยัทีเ่ลอืกเพศผูห้ญงิวยัท างานเนื่องจาก วยัท างานเป็นวยัทีม่รีายไดแ้ละมกี าลงัซือ้มากกว่า
วยัอื่นๆ ซึ่งเพศหญิงเป็นเพศที่ใหค้วามสนใจเรื่องความสวยงามและเป็นเพศทีร่กัสวยรกังาม รวมไปถึงการดูแล
เรื่องความสวยงามภาพลกัษณ์ ดงันัน้เครื่องส าอางจึงเป็นสิง่ที่จูงใจท าให้ผู้หญิงวนัท างานมพีฤติกรรมการซื้อ           
ครีมบ ารุงผิวหน้ามากกว่าวยัอื่น ผู้วิจยัเลือกที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร             
ซึง่เป็นแหล่งธุรกจิของประเทศทีม่ผีูค้นในวยัท างานค่อนขา้งเยอะ (ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน. 2561: ออนไลน์) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การบอกต่อผ่านเฟซบุ๊ก                     
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทัง้นี้
ผูว้จิยั เพื่อสามารถน าขอ้มูลและผลการศกึษามาเป็น แนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ หรอืผูท้ีส่นใจจะประกอบธุรกจิ
เกี่ยวกับครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับผู้หญิงในการ ที่จะหาเครื่องมือทางการตลาด และสามารถพัฒนากลยุทธ์             
ทางการตลาดทีส่อดคลอ้งและตอบสนอง ความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้   
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบั แนวโน้มพฤตกิรรมการการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูเ้พศหญงิท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์การบอกต่อผ่านเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การให้ค าแนะน า และ
ประสบการณ์ส่วนตัว กับ แนวโน้มพฤติกรรมการการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้เพศหญิงท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 

2. การบอกต่อผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การให้ค าแนะน า และ ประสบการณ์
สว่นตวั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิทีแ่ตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2550: 57-59) ไดก้ล่าวไวว้่า ขอ้มูล
เกี่ยวกับตัวบุคคล ในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา อาชีพ สถานะ ลักษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Ruchins and Root-Shaffer. 1998:             
605-660) กล่าวว่า การสื่อสารปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Word of Mouth) หมายถึง การสื่อสาร               
แบบบอกต่อทีพู่ดถงึ ขอ้มูลความเหน็ การแสดงความคดิเหน็หรอืค าวจิารณ์ระหว่างคนๆ หนึ่งไปสู่อกีคนหนึ่งผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 

1. ข่าวเกีย่วกบัตวัผลติภณัฑ์ (Product New) ไดแ้ก่ ขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑ ์เช่น ลกัษณะ 
รปูร่าง คุณสมบตัผิลติภณัฑ ์ 

2. การใหค้ าแนะน า (Advice Giving) ไดแ้ก่ การใหค้วามคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑ ์ 
3. ประสบการณ์ส่วนตวั (Personal Experience) ได้แก่ ขอ้วพิากษ์วจิารณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัการใช้งาน

ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคเอง การสื่อสารดว้ยวธิปีากต่อปากนี้เป็นแหล่งอ้างองิทีม่คีวามส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส าหรบั ธุรกจิด้านการบรกิาร ซึ่งขอ้มูลได้รบัการเผยแพร่ออกไปด้วยวธิกีารนี้อาจเป็นไปได้ทัง้ในแง่บวกและใน             
แง่ลบดงัต่อไปนี้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค (เสรี วงษ์มณฑา. 2542 : 30) กล่าวว่า 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มในการตอบสนองหรอืการกระท าที่บุคคลได้รบัอทิธพิลทัง้จาก
ภายในและภายนอกต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

รายละเอียดเก่ียวกบัครีมบ ารงุผิวหน้า คอื ส่วนประกอบส าคญัในการท าครมีบ ารุงผวิในสมัยโบราณ 
ประกอบดว้ยสว่นประกอบหลกัๆ 2 อย่าง คอืน ้ามนัหอม และไขทีส่กดัมาจากพชืหรอืไขมนัสตัว ์อกีทัง้ยงัมกีารผสม
สารทีเ่ชื่อว่า มคีุณสมบตัใินการบ ารุงรกัษาอกีดว้ย ผูค้นทีอ่าศยัอยู่แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มกัใชน้ ้ามนัมะกอก
เป็นส่วนประกอบหลักในการท าครีมบ ารุง ส่วนชนเผ่าทางอฟัฟริกามกัใช้น ้ามนัที่สกัดมาจากปาล์มแรฟเฟีย             
เป็นสว่นประกอบส าคญัเพื่อครมีส าหรบัความงาม สว่นชาวโอเชยีเนียผลติครมีทีส่กดัจากน ้ามนัมะพรา้วและยงัผสม
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น ้ามนัสกดัจากเมล็ดละหุ่งและไขมนัจากสตัว์ รวมถึงบางครัง้ยงัมีการใส่เนยที่มีส่วนผสมของ ขงิ รากไม้และ
สมุนไพรต่างๆ แมแ้ต่ผงเหลก็ลงไปดว้ย (ครมีบ ารุงผวิหน้า. 2557) 

ในปจัจุบัน ครีมหรือสกินแคร์ต่างๆ ก็ยังคงมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนเช่นเดียวกับเมื่อสมัยก่อน             
อย่างพวกน ้ามนัสกดั มกีารเตมิน ้า และตวัท าละลายเพื่อให้น ้ามนัและน ้าเขา้ผสมเป็นเนื้อเดยีวกนั รวมถงึเตมิสาร
ต่างๆ ที่เป็นอาหารบ ารุงผวิ หรอืมคุีณสมบตัปิกป้องผวิลงไปด้วย จะท าหน้าที่ส าคญัคอืท าหน้าทีเ่คลอืบผวิหนัง 
เพื่อลดการสูญเสยีความชื้นของผวิ ช่วยให้ผวิหนังนุ่มนวล และยงัท าหน้าที่ทดแทนน ้ามนัธรรมชาติทีถู่กจะชา้ง
ออกไประหว่างการอาบน ้า องคป์ระกอบของส่วนน ้ามนัและไขมนั มทีัง้สลดัไดจ้ากธรรมชาต ิทัง้จากพชื จากสตัว ์
และได้จากการสงัเคราะห์ โดยทัว่ไปครมีบ ารุงผวิกาย องค์ประกอบในส่วนของน ้ามนัและไขมนั มกัจะเป็นชนิด
สงัเคราะหเ์ป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากราคาไม่แพงและไม่เหมน็หนื แต่หากเป็นองคป์ระกอบทีไ่ดจ้ากพชืมขีอ้ดมีากมาย
เนื่องจากสารไวตามนิและแร่ธาตุโดยธรรมชาตเิป็นองคป์ระกอบ ซึง่ใหคุ้ณค่าต่อผวิไดด้แีต่มรีาคาแพง โดยทัว่ไป
มักจะพบน ้ามนัสกัดจากธรรมชาติเหล่าน้ีในครีมบ ารุงผิวหน้า ซึ่งท าให้ครีมในปจัจุบนัแบ่งออกเป็นอีกหลาย
ประเภท ตามคุณสมบตัขิองมนั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีท่ างานในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชเ้ฟซบุ๊กในการ
หาคน้หาขอ้มลูหรอืพจิารณาก่อนการตดัสนิใจซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เนื่ องจากไม่ทราบจ านวนของผู้บริโภคเพศหญิงที่ท างานในเขต
กรุงเทพมหานครทีซ่ือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรในการค านวณหา
ขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชส้ตูร Taro Yamane (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2560: 28) ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรบัได้ 5% ค านวณจากสูตร ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และเพื่อป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัจงึได้ท าการเพิม่
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  

ขัน้ตอนท่ี 1 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก             
เพื่อคดัเลอืกเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 5 จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใชฐ้านขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูล
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตจตุจกัร เขตบางรกั เขตพระโขนง เขตหว้ยขวาง 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการก าหนดตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนดสัดส่วน               
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีซ่ึง่มคีวามหลากหลายทางประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการใช้ชวีติ 
ไดแ้ก่ อาคารส านกังานในแต่ละเขต 

1. เขตวฒันา ไดแ้ก่ อาคาร จเีอม็เอม็ แกรมมี ่
2. เขตจตุจกัร ไดแ้ก่ อาคาร เอสซบี ีปารค์ พลาซ่า  
3. เขตบางรกั ไดแ้ก่ อาคาร ซพี ีทาวเวอร ์
4. เขตพระโขนง ไดแ้ก่ อาคาร นีโอ คอรป์อเรท 
5. เขตหว้ยขวาง ไดแ้ก่ อาคาร เมอืงไทย ประกนัชวีติ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) เพื่อเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกสอบถามกบั             
กลุ่มตวัอย่างใหค้รบจ านวน 400 ชุด 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของ              

กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานะภาพ วเิคราะหโ์ดยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในดา้นการบอกต่อผ่านสื่ออเิลก็ทรอรกิส ์
เช่น ดา้นผลติภณัฑ ์การใหค้ าแนะน า ประสบการณ์ส่วนตวั และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า
ของผูห้ญงิทีท่ างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป กรณีค่าความแปรปรวน

ของแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Variance กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
ใช้สถิติ Brown-Forsythe เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ความแตกต่างกนัของตวัแปร อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานะภาพ กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ 

2. สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใช้ในการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอสิระต่อกนัเป็นค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่าง 
ตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป ทีแ่ต่ละตวัต่างมรีะดบัการวดัของขอ้มลูในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale)  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 30-39 ปี มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่าหรอืเทยีบเท่า 45,001 บาท และมสีถานนภาพโสด  
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ของผู้หญิงที่ท างานในเขตกรุงเทพมหนคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการต่อการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดบับอกต่อ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบอกต่าผ่านสื่อเฟซบุ๊กอยู่ในระดบับอกต่อ           
มากที่สุด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ และด้านประสบการณ์ส่วนตวั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 และ 4.34 ตามล าดบั 
การบอกต่อผ่านสือ่เฟซบุ๊กอยู่ในระดบัการบอกต่อมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 

3. ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้หญิงที่ท างาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าโดยรวม อยู่ในระดบัแนวโน้มซือ้แน่นอน 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมี
บ ารุงผวิหน้า อยู่ในระดบัแนวโน้มซือ้แน่นอน ไดแ้ก่ ครมีป้องกนัแสงแดด เซรัม่บ ารุงผวิหน้า และครมีบ ารุงผวิหน้า 

)กลางวนั กลางคนื(  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 4.33 4.21 ตามล าดบั แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า 
อยู่ในระดบัแนวโน้มว่าจะซือ้ ไดแ้ก่ ซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์โดยมคี่าเฉลีย่ 4.00 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศึกษาอาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดือนที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้มอยเจอรไ์รเซอรแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเซรัม่บ ารุงผิวหน้าแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชพี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้า (กลางวนั กลางคนื) 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีป้องกนัแสงแดด ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพ 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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5. การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ด้านการให้ค าแนะน า มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ             
มอยเจอรไ์รเซอรใ์นระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

6. การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการให้ค าแนะน า มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้เซรัม่บ ารุงผวิหน้าในระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

7. การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ด้านการให้ค าแนะน า และด้านประสบการณ์ส่วนตวั มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) ในระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 

8. การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีป้องกนั
แสดงแดด ในระดบัต ่าทศิทางเดยีวกนั และดา้นประสบการณ์สว่นตวั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
ครมีป้องกนัแสดงแดดในระดบัปานกลางทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั จะมแีนวโน้มที่จะซื้อมอยเจอร์ไรเซอร ์แนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า 
)กลางวนั กลางคนื (และแนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีป้องกนัแสงแดด แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 – 29 ปี มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร์ แนวโน้มที่
จะซื้อครีมป้องกนัแสงแดด น้อยกว่าผู้บริโภคที่มอีายุ 30 – 39 ปี และน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
ผู้บรโิภคที่มอีายุ 20 – 29 ปี แนวโน้มที่จะซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า )กลางวนั กลางคนื (  น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีอายุ              
30 – 39 ปี ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30 – 39 ปี มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร์ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 40 
ปี กล่าวคอื ผู้บรโิภคที่มอีายุต่างกนัจะมปีญัหาเรื่องของสภาพผวิหน้าที่แตกต่างกนั และเมื่อมอีายุเพิม่มากขึ้น
ผูบ้รโิภคกจ็ะใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตนเองมากขึน้ จงึต้องดูแลตนเองใหดู้ดอียู่เสมอ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อรนารา ดวงแข (2555) พอแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มใน
การซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อฐัพล นันท
ขวา้ง (2552) ศกึษาเรื่องทศันคตต่ิอผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกลุ่มบวิตีด้รงิค์
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มกลุ่ม
บวิตีด้รงิคแ์ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั จะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์และแนวโน้มทีจ่ะซือ้
เซรัม่บ ารุงผิวหน้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้                 
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมีแนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์และแนวโน้มทีจ่ะซือ้เซรัม่
บ ารุงผวิหน้า น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีและน้อยกว่าระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรี 
กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัการศกึษาทีส่งูมากขึน้ จะมรีายไดท้ีม่ากขึน้ มคีวามคดิ และการคน้หาขอ้มลูเพิ่มมากขึน้ 
ตลอดจนประเมนิทางเลอืก เพื่อหาผลติภณัฑ์ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ( 2550 :57- 59 ) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคติ
และพฤตกิรรมแตกต่างกนั ผูท้ีม่กีารศกึษาสงู มแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า และมรีาคาสงู
กว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า เนื่องจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมกีารสนใจในการหาขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งขอ้มูล และจะ
พจิารณาคุณสมบตัขิองสนิคา้ใหไ้ด้ผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพสูง สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรนารา ดวงแข (2555) 
ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี แนวโน้มในการซื้อรองเท้า          
ฟิทฟลอ็พแตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์แนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีบ ารุง
ผิวหน้า )กลางวนั กลางคืน (และแนวโน้มที่จะซื้อครีมป้องกนัแสงแดด แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระ มีแนวโน้ม ที่จะซื้อ                     
มอยเจอรไ์รเซอร ์แนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า )กลางวนั กลางคนื (และ แนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีป้องกนัแสงแดด 
น้อยกว่าอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และน้อยกว่าอาชพีขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ กล่าวคอื ผูท้ีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/

อสิระ อาจมรีายไดท้ีไ่ม่มัน่คงเหมอืนกบัอาชพีอื่นๆ เน่ืองปญัหาเศรษฐกจิทีซ่บเซาในปจัจุบนั จงึสง่ผลกระทบอาชพี
ต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า ซึง่จดัอยู่ในประเภทสนิคา้ฟุ่มเฟือย  ซึิ ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ ( 2550 :57- 59 ) ทีไ่ดก้ล่าวว่า อาชพี ผูบ้ริโภคในแต่ละสาขาอาชพี จะมคีวามจ าเป็นและความต้องการใน
สนิคา้และบรกิารทีต่่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อฐัพล นันทขวา้ง (2552) ศกึษาเรื่องทศันคตต่ิอผลติภณัฑ์ 
พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกลุ่มบวิตี้ดรงิคข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกลุ่มบวิตีด้รงิคแ์ตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั จะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์แนวโน้ม
ที่จะซื้อเซรัม่บ ารุงผวิ แนวโน้มที่จะซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า )งวนั กลางคนืกลา (และ แนวโน้มที่จะซื้อครมีป้องกนั
แสงแดด แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์แนวโน้มทีจ่ะซือ้เซรัม่
บ ารุงผวิ แนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า )กลางวนั กลางคนื (และ แนวโน้มทีจ่ะซื้อครมีป้องกนัแสงแดด น้อย
กว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท น้อยกว่า 25,001 – 35,000 น้อยกว่า 35,001 – 45,000 บาท                
และ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้มากกว่ าหรือเท่ ากับ 45,001 บาท ผู้บริโภคที่รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน                         
15,001 – 25,000 บาท จะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้มอยเจอรไ์รเซอร ์แนวโน้มทีจ่ะซือ้เซรัม่บ ารุงผวิ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได ้35,001 – 45,000 บาท ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท จะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมี
ป้องกนัแสงแดด มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้25,001 – 35,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่าหรอืเท่ากบั 
45,0001 บาท ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จะมีแนวโน้มที่จะซื้อมอยเจอร์ไรเซอร์ 
แนวโน้มที่จะซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า )กลางวนั กลางคนื (และ จะมแีนวโน้มที่จะซื้อครมีป้องกนัแสงแดด น้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้35,001 – 45,000 บาท ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท จะมแีนวโน้ม
ที่จะซื้อมอยเจอร์ไรเซอร์ จะมีแนวโน้มที่จะซื้อเซรัม่บ ารุ งผิวหน้า แนวโน้มที่จะซื้อครีมบ ารุงผิวหน้ามากกว่า
ผู้บรโิภคที่มรีายได้มากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001 –  45,000 บาท จะมี
แนวโน้มที่จะซื้อครมีป้องกนัแสงแดด น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้มากกว่า 45,001 บาท กล่าวคอื ผู้บรโิภคที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูจะมกี าลงัในการซือ้ผลติภณัฑค์รมีบ ารุงผวิหน้าทีม่ากกว่าและมกีารตดัสนิใจในการซือ้ทีไ่ด้
ง่ายกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อย เพราะผลติภณัฑค์รมีบ ารุงผวิหน้าจดัเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
น้อยจงึเลอืกซือ้สิน้คา้ทีม่คีวามจ าเป็นมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ( 2550 :57- 59 ) ทีไ่ด้
กล่าวไว้ว่า รายได้เป็นตวัแปรส าคญั ในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บรโิภคที่มี
ความร ่ารวย แต่อย่างไรกต็าม ครอบครวัที่มรีายได้ต ่าจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วน
การตลาดโดยถือ เกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มี
ความสามารถ ในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเป็นเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ 
รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อฐัพล นันทขว้าง (2552) ศกึษาเรื่องทศันคติต่อ
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ผลติภณัฑ์ พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มกลุ่มบวิตี้ดรงิค์ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มกลุ่มบวิตีด้ริงคแ์ตกต่างกนั 

ผู้บริโภคเพศหญิงที่มสีถานภาพที่แตกต่างกนั จะมีแนวโน้มที่จะซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า  (กลางวนั 
กลางคืน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า
สถานภาพโสด มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) มากกว่าสถานภาพสมรส กล่าวคอื กลุ่ม
คนโสดเป็นกลุ่มทีไ่ม่มภีาระผูกพนั จงึสามารถใชจ้่ายได้มากกว่ากลุ่มคนทีส่มรสแล้ว ครอบครวัถือเป็นปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า นอกจากนี้กลุ่มคนโสดจะมเีวลาดูแลตวัเองมากกว่ากลุ่มคนที่
สมรสแลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นคัภคั คนฑา (2549) ทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้าของ
ผู้หญิงท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุง
ผวิหน้าแตกต่างกนั 

การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุง
ผิวหน้า โดยผลิตภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผิวหน้า มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั และผลิตภณัฑ์             
ครมีป้องกนัแสงแดด โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
กล่าวคือ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติ รายละเอียดของสินค้า               
ความน่าเชื่อถือ จะมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า เนื่องจากผู้บรโิภคจะท าการ
ค้นหาขอ้มูลที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑว์่าผลติภณัฑน์ัน้ๆ มคีุณสมบตัิ รายละเอยีดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์ตรงตามความ
ต้องการของผู้บรโิภคหรอืไม่ ซึ่งผู้บรโิภคสามารถใช้ขอ้มูลเหล่านี้ในการอ้างองิเพื่อสนับสนุนการตัดสนินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553)  ศึกษาเรื่อง E-word of mouth มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคบนอนิเทอร์เน็ต กรณีศกึษา E-marketplace ในประเทศไทย พบว่า การที่ได้รบั
ขอ้มลูบ่งบอกถงึคุณภาพตวัสนิคา้เช่น คุณสมบตั ิขนาด มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฎาร ์ประทุมทอง (2554)  กษาเรื่อง การสือ่สารแบบบอกต่อ คาดหวงัและการรบัรู้ศึ
ของผู้ร ับบริการคลินิกความงามวุฒิศักดิค์ลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบบอกต่อมี
ความสมัพนัธก์บัความคาดหวงัของผูร้บับรกิารคลนิิกความงามวุฒศิกัดิใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ด้านการให้ค าแนะน า มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครีม
บ ารุงผิวหน้า โดยผลิตภัณฑ์มอยเจอร์ไรเซอร์ ผลิตภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า  
(กลางวนั กลางคนื) มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
กล่าวคอื การได้รบัค าแนะน าหรอืขอ้มูลจากผู้เชีย่วชาญหรอืผูท้ี่เคยใชผ้ลติภณัฑ ์จะมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้า เน่ืองจากผูบ้รโิภค ยงัไม่เคยใชแ้ละยงัขาดขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ ท าให้
ผูบ้รโิภคไม่มคีวามเชื่อมัน่ละมัน่ใจในตวัผลิตภณัฑ ์จงึต้องการขอ้มูลทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและค าแนะน าจากผูท้ีเ่คย     
ใช้ผลิตภณัฑ์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ค าแนะน าได้ ซึ่งสอดคล้องของ ชนิดา 
พัฒนกิตติวรกุล (2553)  ศึกษาเรื่อง E-word of mouth มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค                    
บนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา E-marketplace ในประเทศไทย พบว่า การได้รับค าแนะน าหรือการได้รบัข้อมูล               
จากผู้เชี่ยวชาญ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนอินเตอร์ของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
ณฎาร ์ประทุมทอง (2554) ศกึษาเรื่อง การสื่อสารแบบบอกต่อ คาดหวงัและการรบัรูข้องผูร้บับรกิารคลนิิกความ
งามวุฒศิกัดิค์ลนิิก ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบบอกต่อมคีวามสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารคลนิิกความงามวุฒศิกัดิใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
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การบอกต่อผ่านสือ่เฟซบุ๊ก ดา้นประสบการณ์สว่นตวั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อครมี
บ ารุงผวิหน้า โดยผลติภณัฑ์ครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมทีศิทาง
เดยีวกนั และผลติภณัฑ์ครมีป้องกนัแสงแดด โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ประสบการณ์ส่วนตวัของผู้เชีย่วชาญหรอืผู้ทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑ ์จะสรา้ง
การรบัรู้ให้กบัผู้บรโิภคเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ ์จะมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า 
การที่ผู้บรโิภคได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัตวัผลิตภัณฑ์ เป็นสิง่ที่ท าให้ผู้บรโิภคเห็นถึงประโยชน์ คุณภาพ คุณสมบตัิ                 
ในการใชง้านต่อตนเอง ดงันัน้ขอ้มูลทีเ่ป็นประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้ีเ่คยใชผ้ลติภณัฑ ์จะช่วยสนับสนุน
ให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องของ ชนิดา พฒันกิตติวรกุล (2553) ศึกษาเรื่อง               
E-Word of Mouth มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา E-marketplace             
ในประเทศไทย พบว่า การรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัขอ้มลูในเชงิบวกของตวัสนิค้า ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
บนอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฎาร ์ประทุมทอง (2554) ศกึษาเรื่อง การสือ่สารแบบ
บอกต่อ คาดหวงัและการรบัรูข้องผูร้บับรกิารคลนิิกความงามวุฒศิกัดิค์ลนิิก ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ

สัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ร ับบริการคลินิกความงามวุฒิศักดิใ์นเขตสื่อสารแบบบอกต่อมีความ
กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. ผูป้ระกอบธุรกจิ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจมมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึ้นไป  มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บรษิทัเอกชน มรีายไดม้ากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพโสด เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าเป็นกลุ่มที่มี
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิหน้ามากทีส่ดุ 

2. ผู้ประกอบธุรกจิด้านผลติภณัฑ์มอยเจอร์ไรเซอร์ ควรให้ความส าคญักบัการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก 
ดา้นการใหค้ าแนะน า โดยผูป้ระกอบการควรท าการประชาสมัพนัธ ์โดยใชผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑค์รมี
บ ารุงผวิหน้า เน่ืองจากเป็นบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและเป็นกลุ่มบุคคลทีผู่้บรโิภคใหค้วามเชื่อถอื และค าแนะน าจากกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้สามารถเพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัตวัผลติภณัฑค์รมีบ ารุงผวิหน้าไดอ้กีดว้ย 

3. ผูป้ระกอบธุรกจิดา้นเซรัม่บ ารุงผวิ ควรใหค้วามส าคญักบัการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ดา้นผลติภณัฑ์
และดา้นการใหค้ าแนะน า โดยผูป้ระกอบธุรกจิควรท าการประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีส่ าคญัเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เช่นเรื่อง
ของการรบัรองคุณภาพผลติภณัฑจ์ากส่วนผสมของผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง จากด้านผลติภณัฑ์
เป็นการบ่งบอกขอ้มูล รายละเอยีด วธิกีารใช้ คุณสมบตัิ และประโยชน์ที่ผู้บรโิภคจะได้รบั เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิ
ความมัน่ใจกบัผลติภณัฑท์ีจ่ะน าไปใช ้และการประชาสมัพนัธโ์ดยใชผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑค์รมีบ ารุง
ผวิหน้าโดยตรง เพราะเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จกัและเป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้บรโิภคให้ความเชื่อถือ และค าแนะน าจาก              
กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถเพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัตวัผลติภณัฑค์รมีบ ารุงผวิหน้าไดอ้กีดว้ย  

4. ผูป้ระกอบธุรกจิดา้นครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) ควรใหค้วามส าคญักบัการบอกต่อผ่านสือ่
เฟซบุ๊ก ด้านการให้ค าแนะน าและด้านประสบการณ์ส่วนตัว โดยผู้ประกอบธุรกิจควรท าการประชาสมัพนัธ์              
ขอ้มูลที่ส าคญัเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เรื่องของการรบัรองคุณภาพผลติภณัฑจ์ากส่วนผสมของผลติภณัฑ ์และบรรจุ
ภณัฑ ์เนื่องจากดา้นผลติภณัฑเ์ป็นการบ่งบอกขอ้มูล รายละเอยีด วธิกีารใช ้คุณสมบตั ิและประโยชน์ทีผู่บ้รโิภค 
จะได้รบั เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความมัน่ใจกบัผลติภณัฑ์ทีจ่ะน าไปใช ้และการประชาสมัพนัธผ์่านการรวีวิจากทีใ่ช้
ผลติภณัฑ์ครมีบ ารุงผวิหน้าเพราะการรวีวิถือเป็นปจัจยัที่ส่งผลให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจในตวัผลติภัณฑ์และ            
ยงัท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจไดง้่ายขึน้ 
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5. ผู้ประกอบธุรกิจด้านครีมป้องกนัแสงแดด ควรให้ความส าคญักบัการบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ด้าน
ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ส่วนตัว โดยผู้ประกอบธุรกิจควรท าการประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ ์เรื่องของการรบัรองคุณภาพผลติภณัฑ ์ ส่วนผสมของผลติภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์เนื่องจากเป็นการบ่ง
บอกขอ้มูล รายละเอยีด วธิกีารใช ้คุณสมบตั ิและประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจกบั
ผลติภณัฑท์ีจ่ะน าไปใช ้และการประชาสมัพนัธผ์่านการรวีวิจากทีใ่ชผ้ลติภณัฑค์รมีบ ารุงผวิหน้าเพราะการรวีวิถอื
เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในตวัผลติภณัฑ ์ท าใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึประโยชน์ และยงัช่วยสนบัสนุน
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดง้่ายขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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เสรจ็สมบูรณ์ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์                
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กวพีงษ์ เลศิวชิา และ อาจารย ์ดร.ณฏัฐพชัร มณีโรจน์ ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบ                 
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
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ก าลงัใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ช่วยเหลอืกนัเสมอมารวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน              
ที่สละเวลาให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มสี่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มไิด้เอ่ยถึงมา               
ณ ทีน่ี้ 
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