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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 400 คน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test)  และ        

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 

0.05 ซ่ึงสรุปผลการศกึษาได้ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา

ตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายโดยเฉล่ีย  

1 – 2 ครั้ง ต่อเดือน ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน มีความต้องการคุณสมบัติใน

ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ  เต่งตึง โดยมีสารสกัดจากธรรมชาติ  เช่น  ชาเขียว  

เป็นองค์ประกอบ ยี่ห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อเป็นประจํา 201-300 ม.ล. 

ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุท่ีใช้ต้องการดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาท่ีซ้ือ ช่วงลด

ราคาหรือมีของแถม เพื่อนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ช่วงวันท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 

วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีทําให้

รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์ ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ยี่ห้อมีชื่อเสียง และกระบวนการใน

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย จะศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซ้ือ ตามลําดับ 

 ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีผล

อยู่ในระดับมาก พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา  

และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัย

ย่อยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละ 

ด้านมีดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การจัดรายการลดแลกแจกแถม เช่น ลดราคาตามเทศกาลสําคัญ หรือ  

                                                            
 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารยภ์าควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การแจกของสมนาคุณในช่วงปีใหม่ เป็นต้น ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สามารถแก้ไขปัญหาผิวหน้าให้ดีข้ึน เช่น แก้ไขสิว รอยหมองคล้า เพิ่มความขาวให้แก่ผิว ฯลฯ  

และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ณ จุดขาย   

ABSTRACT  

 This study aimed to examine behavior of generation Y consumers towards purchasing body skincare 

products in Mueang Chiang Mai district. Questionnaires were used as the tool to collect data from 400 generation Y 

consumers who purchased body skincare products in Mueang Chiang Mai district.   Data obtained were then 

analyzed by the descriptive statistics: frequency, percentage, and mean, and the inferential statistics: independent 

sample T-Test and One-way ANOVA or F-test, of which the statistical significance level was determined at 0.05. 

Summary of the study was shown as follows.  

 Most respondents were single female with Bachelor’s degree. They were an employee of private company 

and earned monthly income at the average amount of 10,000-20,000 Baht.  They averagely purchased body 

skincare products at the frequency of 1-2 times a month. Type of skincare product that they regularly purchased 

was body lotion.  The preferable body skincare product must had qualification of nourishing skin, including enriching 

moisture, preventing skin body from getting dried, and getting body skin firmed, with natural extracts:  green tea 

extract, for example.  

Recently, they applied skincare products under Nivea brand. They usually purchased the studied product in 

201-300 ml. package and spent 201-250 Baht for it. Reason of applying the skincare products was to nourish body 

skin and to prevent themselves from skin problems. They mostly purchased the skincare product when there was a 

promotion activity:  discounting or sampling.  Person influencing their decision making towards purchasing the body 

skincare product at the most was their friend.  They usually purchased the studied products during weekend: 

Saturday – Sunday and regularly purchased them at specialty stores:  Watson and Boots, for example.  Source of 

information where they learned and got updated on body skincare products was the internet.  In selecting a brand of 

body skincare product, they paid the concern on its fame.  In the decision making process, they would search for 

product information prior to purchase.  

 According to the study, the findings revealed that marketing mix factors affecting generation Y consumers 

towards purchasing body skincare products in Mueang Chiang Mai district at high level were promotion, price, and 

product, respectively. In the meanwhile, price factor of marketing mix could affect them at moderate level.  

Hereafter were shown the top elements of each marketing mix factor affecting generation Y consumers 

towards purchasing body skincare products in Mueang Chiang Mai district.  
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In promotion factor, it was the promotional events: seasonal discount, distribution of give-away products in 

New Year festival, for example. In price factor, it was the reasonable price comparing to product quantity.In product 

factor, it was the product qualification in solving facial skin problems: healing acne skin, rectifying dullness, lightening 

skin, and etc. In place factor, it was the attractive product display at a place of distribution.  

บทนํา  

จากสภาวะแวดล้อมท่ีมีมลภาวะมากขึ้นในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่แรงข้ึน  รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต รังสีอิน

ฟาเรด ไอแดด ฝุ่นละออง  เชื้อโรคท่ีแฝงตัวอยู่ในอากาศ และอิทธิพลของฤดูกาลท่ีมีผลต่อสภาพอากาศ เช่น  อากาศแห้ง 

เป็นต้น ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพผิว  โดยอาจทําให้ผิวแห้งกร้าน  ขาดความชุ่มช้ืน  เป็นฝ้า ตกกระ ผิวคลํ้า สีผิวไม่สมํ่าเสมอ   

เกิดริ้วรอย ไปจนถึงก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังในระยะยาว ทําให้ผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนใหญ่  ให้ความใส่ใจในรูปลักษณ์ของ

ตนเองและให้ความสําคัญกับผิวพรรณมากขึ้น (เมดไทย, 2559: ออนไลน์) ส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ได้เข้ามามี

บทบาทและใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางค์ประเภทหนึ่งท่ีช่วย 

ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา และประทินผิวกาย ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย มีหลายประเภท 

เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทโลชั่น ได้แก่ โลชั่นบํารุงผิวกายเพ่ือป้องกันแสงแดด โลช่ันบํารุงผิวกายเพื่อให้ความชุ่มชื้น โลช่ัน

บํารุงผิวกายเพ่ือให้ผิวขาว โลช่ันบํารุงผิวกายท่ีเน้นวิตามิน เป็นต้น สบู่บํารุงผิว ได้แก่ สบู่เพื่อทําให้ผิวขาว สบู่เพื่อขัดผิว 

เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทโทนเนอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเซรั่ม (สุชาดา เอี่ยมงานทรัพย์, 2553) 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ได้ประเมินธุรกิจเครื่องสําอางในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 

และในปี 2558 ธุรกิจน้ีมีมูลค่าตลาดในประเทศถึง 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.2 แสนล้านบาท  

และตลาดส่งออกที่ทํารายได้ให้ประเทศกว่า 9 หม่ืนล้านบาท และในส่วนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ หรือ ผลิตภัณฑบํ์ารุงผิว

กาย  มีมูลค่าในประเทศประมาณ 40,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวท่ัวไป มีมูลค่า 17,200 

ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของมูลค่าตลาดโดยรวม และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 9 ต่อปี ในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเพื่อผิวขาว มีมูลค่า 19,200 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของมูลค่าตลาดโดยรวม 

และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี ขณะที่ส่วนของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวท่ีมีคุณประโยชน์เฉพาะ มีมูลค่า 3,600 ล้านบาท 

หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของมูลค่าตลาดโดยรวม และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 13 ต่อปี (ขาว = สวย ถอดเปลือก

ค่านิยมความงาม เหตุไฉนคนไทยคลั่งขาว, 2559: ออนไลน์) ส่งผลให้แบรนด์สินค้าต่าง ๆ จําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผวิกาย

มากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย มีหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น วาสลีน นีเวีย ซิตร้า นาทรีฟ บีไนซ์ จอห์นสัน 

แอนด์จอห์นสัน กานิเย่ และมีสทีน เป็นต้น (จะขาวท้ังทีต้องทาท้ังตัว, 2556 :ออนไลน์) นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ ผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดอยู่ตลอด รวมถึงการทําการตลาดอย่างหนักของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ การรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อย่างรวดเร็ว การเกาะติดกระแสแฟชั่น และการรับ

อิทธิพลพฤติกรรมของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น (คมคิดธุรกิจนิวเจน, 2559: ออนไลน์)  

ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y หรือ Gen Y) หรือเจนเนอเรชั่นวาย เป็นคนที่เกิดระหว่าง  พ.ศ. 2523 – 

2533 (ฉัตรนภา ติละกุล, 2555) ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่ามีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุเจนเนอเรชั่นวายไม่น้อยกว่า  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   167

 

10 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด และในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวนหลายแห่ง และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ ทําให้มีประชากรกลุ่ม

เจนเนอเรชั่นวายเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการศึกษาและทํางาน โดยในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ประชากรชายและ

หญิงอายุระหว่าง 20-34 ปี น้ันมีจํานวน 357,546 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ที่

อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองมี จํานวน 56,260 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 24 ของประชากรทั้งหมดในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2558) จากการขยายตัวทางประชากรศาสตร์ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่

สูงขึ้นของคนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นวัยท่ีกําลังเริ่มทํางาน มีรายได้ให้กับตัวเองมากขึ้น มีการเข้า

สังคมทั้งการพบปะสังสรรค์โดยตรงหรือผ่านทางสื่อออนไลน์ ซ่ึงเน้นการแสดงออกทางภาพลักษณ์ภายนอก มีความ

พิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ซ่ึงยากท่ีจะคาดเดาต่อความต้องการท่ีมีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย มากข้ึน (กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 2556)  

ดังน้ันหากผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย จะสามารถตอบสนองผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันได้ดี

น้ัน จําเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุผลสําคัญให้ผู้ศึกษามีความสนใจในเร่ือง 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้นํามาเป็น

แนวทางในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ได้อย่างย่ังยืน และมีทิศทางธุรกิจที่

ชัดเจน เพ่ือความอยู่รอดในภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบันต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซ้ืออะไร ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด ซื้อท่ีไหน และซ้ืออย่างไร และส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา  

 ขอบเขตเน้ือหาจะเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ 

 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาดังน้ี 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล  

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ จํานวนประชากรที่ เป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกิดระหว่างป ี 

พ.ศ. 2523 – 2533 หรือเป็นผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 26 - 36 ปี เคยซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ 

ซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากร ท่ีแน่นอน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตร

การคํานวณของ Ken Black (2007) ท่ีความเช่ือม่ันท่ี 95% ความคาดเคล่ือน (e) ท่ี 0.1 กําหนดขนาดตัวอย่างเพื่อ

ทําการศึกษาท้ังส้ินจํานวน 400 ตัวอย่าง และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามแหล่งจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่โดยเก็บข้อมูลตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ และส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัญหาท่ีพบในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย และข้อเสนอแนะ โดยใช้คําถามแบบ

มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปล

ความหมายของระดับค่าเฉล่ีย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย และ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA 

หรือ F-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย             

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา

ตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา

ตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายโดยเฉล่ีย  

1–2 ครั้ง ต่อเดือน ประเภทของเนื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา แบบเน้ือโลชั่น มีความต้องการคุณสมบัติในด้าน

บํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง โดยมีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว เป็นองค์ประกอบ 

ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ

เป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุท่ีใช้ต้องการดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซื้อ ช่วงลดราคาหรือมีของแถม 

เพื่อนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ช่วงวันที่ซื้อบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ 
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แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้

ข่าวสารผลิตภัณฑ์ สิ่งท่ีคํานึงถึงในการเลือกย่ีห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ย่ีห้อมีช่ือเสียง และกระบวนการในการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย จะศึกษาค้นหาข้อมูลกอ่นมาซ้ือ ตามลําดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่  

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลอยู่ในระดับ 

ปานกลาง คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีโปรโมช่ันพิเศษของสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ 

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ใช้แล้วไม่เห็นผลอย่างท่ีโฆษณาไว้ โฆษณาเกินความเป็นจริง และ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ควรไม่เหนียว

เหนอะหนะ ซึมซับรวดเร็ว แห้งงา่ย ไม่เป็นคราบ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ จําแนกตาม เพศ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ีย (ต่อเดือน) ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย 

5.1 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จําแนกตาม เพศ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ท่ีเป็นเพศชาย มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

(ต่อเดือน) น้อยกว่า 1 คร้ัง ประเภทของเนื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เชน่ ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกรา้น ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีต้องการ มีวิตามิน เช่น วิตามิน เอ บี ซี ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 151-200 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้อยู่หมด บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ตนเอง ช่วงวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-

อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป โลตัส บิ้กซี แหล่งข้อมูลที่

ทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกย่ีห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย มีรายการ

ส่งเสริมการขาย ท่ีน่าสนใจ และกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เปรียบเทียบกับร้านอื่นก่อนซ้ือ 

ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีเป็นเพศหญิง มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน) 1 – 2 ครั้ง 

ประเภทของเนื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซื้อ    

ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น  ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ  เต่งตึง  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ ม ี   

มอยส์เจอไรเซอร์   ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา      
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201- 300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและ

ป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้อยู่หมด บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งที่

ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงที่คํานึงถึงในการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวยี่ห้อมีชื่อเสียง และกระบวนการใน      

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํ์ารุงผวิกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซ้ือ ตามลําดับ 

5.2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จําแนกตาม อาชพี 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน) 1 – 2 คร้ัง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา แบบเน้ือโลชั่น คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีมอยส์เจอไรเซอร์ ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกายที่ซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 151-200 บาท สาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย รักษาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย

บ่อยที่สุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านค้าปลีกในท้องถิ่น เช่น ร้านวินคอสเมติคส ์ 

ร้านเชียงใหม่ไดเร็ค เเจ่มฟ้าพลาซ่า แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีคํานึงถึง

ในการเลือกมีส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ท่ีน่าสนใจ และกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เปรียบเทียบ

กับร้านอ่ืนกอ่นซื้อ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีอาชีพเป็น ข้าราชการ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน) 1 – 2 

ครั้ง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซือ้เป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ 

ด้านบํารุงผิว เชน่ ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกรา้น ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ต้องการ มีมอยส์เจอ

ไรเซอร์ ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. 

ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซ้ือเป็นประจํา 151-200 บาท สาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย 

ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยที่สุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซื้อผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป โลตัส บ้ิกซี แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงที่คํานึงถึงในการเลือก มีรายการส่งเสริมการขาย และกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ

ผลติภัณฑบํ์ารุงผิวกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซือ้ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีอาชีพเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

(ต่อเดือน) 1 – 2 ครั้ง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีต้องการซื้อ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่
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ต้องการ มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด  

วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป โลตัส บิ้กซ ี

แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือก ย่ีห้อมีช่ือเสียง  

และกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํ์ารุงผิวกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซ้ือ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

(ต่อเดือน) 1 – 2 ครั้ง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีต้องการซื้อ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ต้องการ มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด  

วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้

รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงที่คํานึงถึงในการเลือก ย่ีห้อมีชื่อเสียง และกระบวนการใน        

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํ์ารุงผวิกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซ้ือ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน)  

น้อยกว่า  1 ครั้ง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือเซร่ัม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ต้องการซ้ือ ด้านสร้างความขาวให้ผิว องค์ประกอบของผลิตภัณฑบ์ํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว 

ย่ีห้อซิตร้า เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ที่ใช้ในปัจจุบัน  ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซ้ือเป็นประจํา 401-500 ม.ล. ราคา

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา 301-350 บาท สาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย 

ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ตนเอง ช่วงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุง

ผิวกาย อินเตอร์เน็ต สิ่งท่ีคํานึงถึงในการเลือก มีรายการส่งเสริมการขาย ท่ีน่าสนใจ และกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ

ผลติภัณฑบํ์ารุงผิวกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซือ้ ตามลําดับ 

5.3 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จําแนกตาม รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท มีความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน) 1 – 2 คร้ัง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา แบบเน้ือโลชั่น คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของ
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ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีวิตามิน เช่น วิตามิน เอ บี ซี ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน   

ขนาดผลิตภัณฑบํ์ารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซ้ือเป็นประจํา 101-150 บาท สาเหตุ

ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ช่วงลดราคาหรือมี

ของแถม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เน็ตไอดอล ช่วงวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกายบ่อยที่สุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านค้าปลีกในท้องถ่ิน เช่น ร้านวิน   

คอสเมตคิส์ ร้านเชียงใหม่ไดเร็ค  เเจ่มฟ้าพลาซ่า  แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเทอร์เน็ต 

ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกย่ีห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ยี่ห้อมีช่ือเสียง และกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

เปรยีบเทียบกับร้านอ่ืนก่อนซ้ือ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน) 

1 – 2 ครั้ง ประเภทของเนื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา แบบเนื้อโลชั่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ 

ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีวิตามิน 

เช่น วิตามิน เอ บี ซี ย่ีห้อนีเวียเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา  

201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 151-200 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกัน

ปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน

การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เน็ตไอดอล ช่วงวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่ง

ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป โลตัส บ้ิกซี แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและ

รับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต สิ่งท่ีคํานึงถึงในการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย มีรายการส่งเสริม    

การขาย และกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํ์ารุงผิวกาย จะศกึษาค้นหาข้อมูลกอ่นมาซ้ือ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีรายได้ 20,000 - 30,000 บาท มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย (ต่อ

เดือน) น้อยกวา่  1 คร้ัง ประเภทของเนือ้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา แบบเนือ้เซร่ัม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีต้องการซื้อ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ต้องการ มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว ย่ีห้อซิตร้า เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีซ้ือเป็นประจํา 401-500 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา 201-250 บาท  สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุง  

ผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด  

วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้

รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต สิ่งท่ีคํานึงถึงในการเลือกย่ีห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ย่ีห้อมีชื่อเสียง 

และกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํ์ารุงผิวกาย จะศกึษาค้นหาข้อมูลกอ่นมาซ้ือ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมีรายได้ ว่า 30,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย (ต่อเดือน)  

น้อยกว่า  1 ครั้ง ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือเซร่ัม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ 
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มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว ย่ี ห้อจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ี ใช้ในปัจจุบัน  

ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่ซื้อเป็นประจํา 401-500 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุ

ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ช่วงลดราคาหรือมี

ของแถม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ตนเอง ช่วงวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บํารุง

ผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส ์ 

แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย จะศึกษาค้นหาข้อมูล      

ก่อนมาซ้ือ ตามลําดับ 

5.4 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จําแนกตาม ความถ่ีโดยเฉล่ีย (ต่อเดือน) ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ประเภทของเน้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือโลชั่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น  

ให้ความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น 

ชาเขียว ยี่ห้อนีเวีย เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ที่ใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 401-500 ม.ล. 

ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา 251-300 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย 

ช่วงเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากที่สุด ตนเอง ช่วงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย เป็นประจํา ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป โลตัส บ้ิกซี แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกย่ีห้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ยี่ห้อมีชื่อเสียง และกระบวนการใน

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํ์ารุงผวิกาย เปรยีบเทยีบกับรา้นอ่ืนก่อนซ้ือ ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 1 - 2 คร้ัง/เดือน ประเภทของเนือ้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน 

ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว ยี่ห้อนีเวีย เป็น

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซื้อเป็นประจํา 201-300 ม.ล. ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-250 บาท สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกายมากท่ีสุด ช่วงลดราคาหรือมีของแถม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมาก

ท่ีสุด เพื่อน ช่วงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เป็นประจํา  

ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ ร้อยละ 28.02 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป โลตัส  

บิ้กซี แหล่งข้อมูลที่ทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย ยี่ห้อมีช่ือเสียง และกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซ้ือ 

ตามลําดับ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 3 - 4 ครั้ง/เดือน ประเภทของเน้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือครีม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการซ้ือ ด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน 

ผิวกระชับ เต่งตึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีต้องการ มีสารป้องกันแสงแดดและรังสีต่างๆ เช่น รังสี UVA, UVB, 

SPF ยี่ห้อนีเวีย เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 50-100 ม.ล. ราคา

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 51-100 บาท สาเหตุท่ีใชผ้ลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย ช่วงเวลา

ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายมากท่ีสุด มีการโฆษณาท่ีน่าสนใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุง

ผิวกายมากที่สุด เน็ตไอดอล ช่วงวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด วันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

เป็นประจํา ร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือ Facebook ร้อยละ 28.02 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อป 

โลตัส บ้ิกซี แหล่งข้อมูลท่ีทําให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย อินเตอร์เน็ต ส่ิงที่คํานึงถึงในการเลือกย่ีห้อ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ยี่ห้อมีช่ือเสียง และกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ศึกษาค้นหาข้อมูลก่อนมาซ้ือ 

ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ีย  

(ต่อเดือน) ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาด จําแนกตามเพศ  เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสอง

กลุ่ม (t-test) พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีแตกต่างกัน มีระดับท่ีมีผลต่อด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน 

อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  

การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาด จําแนกตามอาชีพ เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย

มากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีแตกต่างกัน มีระดับท่ีมีผลต่อ ส่วนประสมการตลาด  

ไมแ่ตกต่างกัน อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาด จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีแตกต่างกัน มีระดับท่ีมีผลต่อ  

ส่วนประสมการตลาด ไมแ่ตกต่างกัน อยา่งมนัียสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

และการเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาด จําแนกตามความถ่ีโดยเฉล่ีย (ต่อเดือน) ในการซื้อผลิตภัณฑบํ์ารุงผิวกาย 

เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า ความถี่โดยเฉล่ีย (ต่อเดือน)ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ท่ีแตกต่างกัน มีระดับที่มีผลต่อ ส่วนประสมการตลาด ไม่แตกตา่งกัน อย่างมนัียสําคัญทางสถิตทีิ่ระดับ 0.05 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่สามารถ

อภิปรายผลการศึกษากับงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ ดังน้ี 
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1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  

ซ่ึงสอดคล้องกับสุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 23-30 ปี มีสถานภาพโสด 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ีย        

ต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท 

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของเนื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ซ้ือเป็นประจํา แบบเน้ือโลช่ัน มีความต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายในด้านบํารุงผิว เช่น ให้ความชุ่มช้ืน  

ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง โดยมีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายที่

ต้องการ ยี่ห้อนีเวีย ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ท่ีใช้ในปัจจุบัน ขนาดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-300 ม.ล. 

ราคาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายท่ีซ้ือเป็นประจํา 201-250 บาท ซึ่งสอดคล้องกับสุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) พบว่า 

ประเภทของรูปแบบเน้ือโลช่ันบํารุงผิวกายท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือเป็นประจํา ได้แก่ รูปแบบเน้ือโลชั่น  

โดยต้องการโลช่ันบํารุงผิวกายที่มีคุณสมบัติด้านบํารุงผิวเช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ผิวกระชับ เต่งตึง  

3. ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย 

ซ่ึงสอดคล้องกับสุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) พบว่า เหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

เน่ืองจากต้องการใช้เพื่อดูแลและป้องกันปัญหาผิวกาย แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอนุภพ สุวรรณ (2552) ท่ีพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุที่ใช้เคร่ืองสําอางค์เพื่อความสวยงาม นอกจากน้ีจากผลการศึกษายังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายในช่วงลดราคาหรือมีของแถมมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุชาดา เอี่ยมงามทรัพย ์

(2553) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายใน ช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่หมดมากท่ีสุด 

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศศิประภา ดวงสุรินทร์ (2553) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางค์

เม่ือผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้อยู่หมด แต่สอดคล้องกับการศึกษาของอนุภพ สุวรรณ (2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะซ้ือสินค้ามากข้ึน

ในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการขาย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ เพ่ือน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) 

พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือโลช่ันบํารุงผิวกาย ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ตนเอง 

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศศิประภา ดวงสุรินทร์ (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางค์ด้วยตัวเองมากที่สุด 

5. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายโดยเฉล่ีย  

1 – 2 คร้ัง ต่อเดือน และไปเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ บ่อยที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสุชาดา 

เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือโลช่ันบํารุงผิวกายต่อเดือนน้อยกว่า 1 คร้ัง แต่สอดคล้อง

กับ สุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) ในเรื่องช่วงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ

ไปเลือกซ้ือ โลช่ันบํารุงผิวกายในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย ์บ่อยที่สุด 
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6. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

จากร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปเลือกซ้ือโลช่ันบํารุงผิวกายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต (โมเดิร์นเทรด เช่น ท็อปโลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์) 

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอนุภพ สุวรรณ (2552) พบว่า พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ

เคร่ืองสําอางค์ยี่ห้อ L’OREAL ท่ีห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาแอร์พอร์ทพลาซ่า และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขากาด

สวนแก้ว  นอกจากน้ียังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศศิประภา ดวงสุรินทร์ (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานท่ีซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางค์ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 

7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร ผลการศึกษาพบว่า การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ของผู้ตอบแบบสอบถามคํานึงถึง 

ย่ีห้อมีช่ือเสียง มากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) พบว่าการเลือกซื้อโลช่ันบํารุงผิวกายของ

ผู้ตอบแบบสอบถามคํานึงถึงราคาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีแหล่งข้อมูลท่ีทําให้

รู้จักและรับรู้ข่าวสารผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย จากอินเตอร์เน็ต มากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ สุชาดา เอี่ยมงามทรัพย์ (2553) 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารจากส่ือวิทยุ/โทรทัศน์มากท่ีสุด และ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อนุภพ สุวรรณ 

(2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด นอกจากน้ันยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ศศิประภา ดวงสุรินทร์ (2553) ท่ีได้ศึกษาพบว่า ในด้านการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างได้รับจากสื่อโทรทัศน์มาก

ท่ีสุด 

ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ ในด้านการส่งเสริมการตลาด มากที่สุด และให้ส่วนประสมการตลาด ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย น้อยที่สุด  

2. เม่ือจําแนกตามเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีปัจจัยย่อย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ได้แก่ ตราสินค้ามีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจั้กอย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์มีกล่ินหอมและเน้ือครีมมีสีสันสวยงาม มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก

หลากหลายภายใต้แบรนด์นี้  ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑ ์

ราคาถูกกว่าย่ี ห้อ อ่ืน   มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ท่ี น่าสนใจ ณ  จุดขาย  การจัดรายการลดแลกแจกแถม  เช่น  

ลดราคาตามเทศกาลสําคัญ  หรือ  การแจกของสมนาคุณ ในช่วงปีใหม่  เป็นต้น  การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ ์ 

จากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย การแจกบัตรกํานัลเพื่อให้กลับมาใช้ในครั้งต่อไป การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว 

วิทยุ หนังสือพิมพ ์แผ่นประกาศ เป็นต้น และการมีเอกสาร แผ่นพับ ท่ีให้ความรู ้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

3. เม่ือจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยย่อย แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ตราสินค้ามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดด

เด่นเหนือคู่แข่งขัน บรรจุภัณฑ์มีการออกแบบที่มีความทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีกล่ินหอมและเน้ือครีมมีสีสันสวยงาม 

ผลิตภัณฑ์มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพท่ีชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ของผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑ์ สามารถชําระผ่านบัตรเครดิตได้ และราคาถูกกว่าย่ีห้ออื่น มีการให้

ส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก สถานท่ีขายผลิตภัณฑ์ มีความสวยงาม มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้าน สามารถส่ังซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้  การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น 

ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นประกาศ เป็นต้น การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, LINE, Website เป็นต้น  

และการมีเอกสาร แผ่นพับ ท่ีให้ความรู ้ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์

4. เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยย่อย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ไดแ้ก่ ราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน และ สามารถส่ังซ้ือผลิตภัณฑ ์ผ่าน Call Center ได้แตกต่างกัน 

5. เม่ือจําแนกตามความถี่โดยเฉลี่ย (ต่อเดือน) ในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย พบว่า ความถ่ีโดยเฉล่ีย  

(ต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยย่อย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ตราสินค้ามีช่ือเสียงเป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวาง บรรจุภัณฑ์มีการออกแบบท่ีมีความทันสมัย  มีการให้ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก และราคา

ผลิตภัณฑ์ มีความสมํ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ถึงบ้าน สามารถส่ังซื้อผลิตภัณฑ ์             

ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ มีการจัดรายการลดแลกแจกแถม เช่น ลดราคาตามเทศกาลสําคัญ หรือ การแจกของสมนาคุณในช่วง

ปีใหม่ เป็นต้น และมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ ์จากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาน้ี ทําให้ผู้ศึกษาทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ทางผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสําหรับ ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ควรให้ความสําคัญเร่ืองคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์สามารถแก้ไขปัญหาผิวพรรณให้ดีขึ้น เช่น รอยหมองคล้า เพิ่มความขาวให้แก่ผิวพรรณ รวมถึง ด้านบํารุงผิว 

เช่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน โดยควรผลิตเป็นแบบเน้ือโลชั่น มีสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ชาเขียว มีกล่ินหอมและเน้ือ

ครีมมีสีสันสวยงามของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควรมีขนาด 201-300 ม.ล. และควรเน้นเรื่องการมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน อาทิเช่น การป้องรังสี UV ยาวนานกว่า หรือมีสารสกัดมากกว่าของคู่แข่ง เป็นต้น และควรมี

เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าด้วย เพื่อให้ผลิตภัณต์มีจุดเด่น และผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สามารถจดจํา

ตราสินค้าได้ อีกประการหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก คือ เรื่องของการสร้างย่ีห้อให้มีช่ือเสียง และมีภาพลักษณ์

ตราสินค้าท่ีดี เน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคัญท่ีผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย คํานึงถึงในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

และควรมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของสินค้า นอกจานั้น หากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย ควรให้ความสําคัญ เร่ืองการมีวิตามิน เช่น วิตามิน เอ บี  ซ ี 

เป็นองค์ประกอบ แต่หากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง  

ควรให้ความสําคัญเร่ืองการมีมอยส์เจอไรเซอร ์เป็นองคป์ระกอบหลักของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

 ด้านราคา ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ควรให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาให้เหมาะสม

กับปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยราคาของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ควรอยู่ในช่วง 201-250 บาท เน่ืองจากเป็น
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ราคาท่ีผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ซื้อเป็นประจํา และผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย  

ควรมีการรักษาความสมํ่าเสมอด้านราคา ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย นอกจากนี้หากผลิตภัณฑ์เข้าสู่จุดเติบโตเต็มท่ีแล้ว อาจทํา

การกระตุ้นยอดขายโดยการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า เป็นช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกายมากที่สุด คือ ช่วงที่มีการลดราคาหรือมีของแถม โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง  

            ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุง

ผิวกาย เป็นประจําที่ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ ดังน้ันผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย 

ควรกระจายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าไปยังร้านดังกล่าว อย่างท่ัวถึง เพื่อผู้บริโภคจะได้สามารถเข้าถึงช่องทางการจัด

จําหน่ายสินค้าได้ง่ายและสะดวก อีกท้ังควรมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ ณ จุดขาย และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่

สามารถหาซ้ือได้ตลอด/ไม่ขาดตลาด มาไว้จําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค นอกจากน้ัน จากผลการศึกษาพบว่า ช่วงวันท่ีซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายบ่อยท่ีสุด เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น ช่วงวันดังกล่าว ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย ควรมีการสต๊อก สินค้ามากกว่าปกติ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจัดจําหน่าย อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวาย มีการรู้จักและรับรู้ข่าวสารของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย จากช่องทางอินเตอร์เน็ต ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวกาย ควรเพิ่มช่องทางติดต่อผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เช่น Facebook, LINE เป็นต้น เพื่อนําเสนอข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น การรีวิวสินค้า การให้ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลได้ เป็นต้น เป็นยังเป็นการตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ได้ดีอีกด้วย 

           ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ควรให้ความสําคัญกับกิจกรรมการ

ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เป็นระยะกิจกรรมท่ีผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ชอบมาท่ีสุด 

คือ การจัดรายการลดแลกแจกแถม เช่น ลดราคาตามเทศกาลสําคัญ หรือ การแจกของสมนาคุณในช่วงปีใหม่ เป็นต้น  

ซ่ึงผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย สามารถจัดกิจกรรมลดราคาได้แต่ควรเป็นกิจกรรมลดราคาระยะส้ันๆ 

ตามช่วงเทศกาลสําคัญ เพื่อกระตุ้นการซื้อให้กับผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย แต่ข้อควรระวังในการจัดกิจกรรมการลด

ราคานั้น กิจกรรมลดราคาไม่ควรจัดข้ึนบ่อยคร้ังเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

อาจทําให้ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย มองว่าเป็นสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ และผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

กาย ควรเน้นการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์เป็นหลักเพื่อตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย เช่น Facebook, LINE, 

Website เป็นต้น อีกท้ังช่องทางออนไลน์ยังมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก หากเทียบกับส่ือเดิมอย่างโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม  

จากการศึกษายังพบว่าปัญหาท่ีผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายพบเป็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกาย ใช้แล้วไม่เห็นผลอย่างที่

โฆษณาไว้ โฆษณาเกินความเป็นจริง ดังน้ัน ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายควรโฆษณาเกินจริง หรือ 

อวดอ้างสพรรคุณของสินค้าเกินจริง เพราะจะส่งผลลบต่อความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ และจากการศึกษาด้าน

พฤติกรรมยังพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายมากท่ีสุดเป็นเพ่ือน ซ่ึงหาก

ผู้บริโภคกลุ่มน้ีใช้ไม่ได้ผลตามสพรรคุณท่ีแจ้งไว้ย่อมส่งผลลบต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากนั้น ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายควรมีการพัฒนาอบรม เรือง Service Mind 

หรือ การมีหัวใจบริการ เพื่อให้พนักงาน มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และควรมีการ

อบรมด้านความรู้เพื่อให้ พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องครบถ้วน เช่น การแนะนําสินค้า  
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การให้บริการท่ีมีมาตราฐาน การสาธิตสินค้า และควรมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย  

และมีเอกสาร แผ่นพับ ท่ีให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์แก่ลูกค้าด้วย 
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